
SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 
NAUKOWEJ PT. „WDROŻENIE OGÓLNEGO 

ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH 
– ASPEKTY PROCEDURALNE”, 

WARSZAWA, 7 GRUDNIA 2016 R. 

 W dniu 7 grudnia 2016 r. w Collegium Iuridicum II Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja pt. „Wdrożenie ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych – aspekty proceduralne”. Organizatorami spotka-
nia byli: Naczelny Sąd Administracyjny, Generalny Inspektor Ochrony Danych Oso-
bowych oraz Wydział Prawa i Administracji UW. 

Otwarcia konferencji i  przywitania uczestników dokonali: Prezes NSA – prof. 
dr hab. Marek Zirk-Sadowski, który podkreślił rolę wykładni i orzecznictwa unijnego 
oraz zasady proporcjonalności w omawianej materii; gospodarz spotkania dziekan 
WPiA UW – prof. dr hab. Tomasz Giaro oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych – dr Ewa Bielak-Jomaa, która dokonała ogólnego przybliżenia tytułowe-
go rozporządzenia i jego skutków dla instytucji polskich, w tym GIODO.

Uczestnikami konferencji – oprócz studentów i  pracowników naukowych 
UW oraz innych uczelni – byli przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonaw-
czej, Policji oraz sądownictwa administracyjnego (w tym kilku prezesów wojewódz-
kich sądów administracyjnych).

Konferencję, zgodnie z nazwą, poświęcono wdrażaniu nowego, horyzontalnego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679/UE z dnia 27 kwietnia 
2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE – tzw. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: 
Rozporządzenie). Zagadnienie to jest o tyle istotne, bo chociaż rozporządzenie już 
weszło w życie po standardowym unijnym vacatio legis (20 dni), to – jak samo sta-
nowi – praktyczne zastosowanie będzie miało po upływie ponad dwóch lat od wej-
ścia w życie (od dnia 25 maja 2018 r.). Tyle zatem czasu mają polski ustawodawca, 
GIODO, inne organy państwowe, jak również adresaci pierwotni na przystosowanie 
prawa i procedur krajowych do wymogów Rozporządzenia. W ramach konferencji 
poruszono zatem nie tylko kwestie wynikające z teorii i naukowego dorobku w tej 
dziedzinie, ale przede wszystkim praktycznych aspektów ochrony danych osobo-
wych w Unii Europejskiej. Wydarzenie naukowe podzielono na trzy sesje.

Sesja I  nosiła tytuł „Ogólne rozporządzenie o  ochronie danych a  autonomia 
proceduralna państw członkowskich” i  dotyczyła umiejscowienia Rozporządzenia 
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w kontekście aktualnych regulacji i standardów wynikających z prawa polskiego i eu-
ropejskiego. W jej ramach zaprezentowano następujące wystąpienia: 

1. Dr  Anna Chmielarz-Grochal (UŁ, Biuro Orzecznictwa NSA) oraz sędzia 
NSA prof. dr hab. Bartosz Wojciechowski (UŁ, Naczelnik Wydziału VII Biura Orzecz-
nictwa NSA) – „Standardy europejskie w postępowaniu sądowoadministracyjnym” ;

2. Sędzia WSA prof. dr hab. Przemysław Szustakiewicz (Naczelnik Wydziału IV Biura 
Orzecznictwa NSA) – „Status i kompetencje organu ochrony danych osobowych w orzecz-
nictwie NSA”;

3. Monika Krasińska (Biuro GIODO) – „Nowe procedury postępowania przed organem 
ochrony danych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i doświadczeń GIODO”; 

4. Dr Karolina Mojzesowicz (Komisja Europejska) – „Ogólnoeuropejskie wyzwania 
związane z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. 

Po przerwie kawowej, w ramach II sesji pt. „Postępowania przed GIODO – między 
efektywnością a gwarancjami proceduralnymi”, dotyczącej sporów powstałych na gruncie 
ochrony danych osobowych, przedstawiono poniższe referaty: 

1. Dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji) – „Wdrażanie ogólnego rozporządze-
nia o ochronie danych do porządków prawnych państw członkowskich UE w zakresie proce-
dur działania organów nadzorczych”; 

2. Dr hab. Wojciech Piątek (UAM, Biuro Orzecznictwa NSA) – „Reforma Kodeksu po-
stępowania administracyjnego a możliwy zakres postępowań uproszczonych przed GIODO”; 

3. Dr Grzegorz Sibiga (INP PAN) – „Prawne formy działania organu nadzorczego oraz 
procedura rozpatrywania przez niego skarg osób, których dane dotyczą”; 

4. Dr hab. Anna Kalisz (Wyższa Szkoła Humanitas, Biuro Orzecznictwa NSA) – „Alter-
natywne sposoby rozstrzygania sporów prawnych w sprawach ochrony danych osobowych”. 

Na zakończenie dwóch pierwszych sesji odbyła się dyskusja dotycząca zaprezentowa-
nych wystąpień. Po przerwie obiadowej, w ramach III sesji pt. „Rola sądów w postępowa-
niach z zakresu ochrony danych osobowych”, która dotyczyła sądowej ochrony praw jed-
nostki i kontroli decyzji w omawianym temacie, przedstawiono kolejne referaty: 

1. Dr hab. Marcin Wiącek (UW, Biuro Orzecznictwa NSA) - „Nakładanie kar admi-
nistracyjnych – standard konstytucyjny”;

2. Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (UAM, Biuro Orzecznictwa NSA) oraz dr hab. 
Wojciech Sawczyn (UAM, Biuro Orzecznictwa NSA) – „Jawność rozprawy a bezpieczeń-
stwo prawne jednostki”; 

3. Dr Arwid Mednis (Uniwersytet Warszawski) – „Sądowa kontrola stosowania ad-
ministracyjnych kar pieniężnych w Polsce – doświadczenia i wnioski”;

4. Piotr Drobek (UKSW, Biuro GIODO) – „Konsekwencje orzeczenia w  sprawie 
C-362/14 – Schrems dla procedury sądowoadministracyjnej”.

Spotkanie zamknięto dyskusją dotyczącą poobiedniej sesji oraz podsumowaniem                       
i  uroczystym zakończeniem konferencji.

Anna Kalisz


