
Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie

wraz

z Komisją Praw Człowieka 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 

i Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu

zapraszają na konferencję pt.:

Konferencja odbędzie się 
16 listopada 2019 roku
w Budynku Starej Giełdy
Plac Solny 16 we Wrocławiu
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MOWA 
BEZ NIENAWIŚCI



9.30-10.00  Rejestracja gości, poranna kawa.
10.00-10.10  Powitanie gości przez adw. Krystynę Burską, 

Przewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy 
Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu 
oraz Członkinię Komisji Praw Człowieka przy 
Naczelnej Radzie Adwokackiej i adw. Macieja Logę, 
Wiceprzewodniczącego Komisji Praw Człowieka 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

10.10-10.30  KONSTYTUCYJNE ZAKORZENIENIE 
OBOWIĄZKU WALKI Z MOWĄ NIENAWIŚCI 
– wystąpienie inaugurujące konferencję wygłosi 
Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

10.30-12.20 PANEL I
Moderator: adw. dr hab. Michał Balcerzak, prof. nadzw. UMK.

1.   PRZEJAWY MOWY NIENAWIŚCI W ZATRUDNIENIU I USŁUGACH, A CYWILNOPRAWNA OCHRONA POKRZYWDZONYCH 
W PRAKTYCE ORZECZNICZEJ – r. pr. Karolina Kędziora, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

2.   MOWA NIENAWIŚCI – POJĘCIE PRAWA KARNEGO – Marcin Sośniak, Naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości 
Narodowych w Zespole ds. Równego Traktowania BRPO.

3.   DEKALOG ANTY-HEJTERSKI. PROPOZYCJA AUTORSKA – Eryk Mistewicz, Prezes Instytutu Nowych Mediów.
4.   W KRĘGU INWEKTYWY – prof. Bogusław Bednarek, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
5.   Dyskusja.

Program konferencji:



12.20-13.00 Lunch.

13.00-14.50 PANEL II
Moderatorka: adw. dr Anna Demenko, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu.

1.   GRANICE SWOBODY WYPOWIEDZI W DEMOKRATYCZNYM SPOŁECZEŃSTWIE EUROPEJSKIM. ORZECZNICTWO 
EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA – r. pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, emerytowana prawniczka 
w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

2.   MOWA NIENAWIŚCI A PRAWO KARNE. WYBRANE PRZYPADKI – sędzia Artur Kosmala, Wiceprezes Sądu Okręgowego 
we Wrocławiu i koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych,  
III WYDZIAŁ KARNY w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

3.   KONSEKWENCJE WYWOŁANE SŁOWEM W ASPEKCIE PRAWA CYWILNEGO – sędzia Dorota Stawicka-Moryc, sędzia Sądu 
Okręgowego we Wrocławiu, Wydział II Cywilny-Odwoławczy, Koordynator ds. Mediacji przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, 
Koordynator ds. edukacji prawnej.

4.   ROLA SAMOREGULACJI I WSPÓŁREGULACJI W PRZECIWDZIAŁANIU MOWIE NIENAWIŚCI – FIKCJA CZY REALNY 
INSTRUMENT ODDZIAŁYWANIA? – adw. Anna Wilińska-Zelek, Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu.

5.   Dyskusja.

14.50-15.00  Podsumowanie i zamknięcie konferencji – adw. Maciej Loga, Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 14 listopada 2019 roku, wyłącznie elektronicznie na adres  
dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca 
prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających 
uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników)*.
Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu. 
Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list przed upływem podanego terminu.



Naczelna Rada Adwokacka

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. 22 505 25 00, 22 505 25 01

fax 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl

www.adwokatura.pl

*Administratorem danych osobowych jest Naczelna Rada 
Adwokacka z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 16, 00-202 War-
szawa, adres e-mail dzial.osobowy@nra.pl. Administrator 
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się za pomocą skrzynki elektronicznej pisząc 
na adres iod@nra.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc 
na powyższy adres Administratora z dopiskiem „Dla Inspek-
tora Ochrony Danych”. 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c, f RODO, tj. w związku działalnością samorządową 
Administratora polegającą na sprawowaniu pieczy nad nale-
żytym wykonywaniem zawodu adwokata w granicach inte-
resu publicznego i dla jego ochrony oraz w związku z współ-
działaniem w kształtowaniu i stosowaniu prawa, a także 
w celu umożliwienia przesłania świadectwa lub certyfikatu 
po zakończeniu konferencji.

Administrator przetwarza dane osobowe w postaci: imię 
i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny, a także infor-
macje na temat wykonywanego zawodu. Dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia świadectw i za-
świadczeń uczestników konferencji przez okres wystawiania 

świadectw lub zaświadczeń, a także przez okres 3 lat po za-
kończeniu konferencji w celach archiwizacyjnych. Podczas 
konferencji będą wykonywane zdjęcia w celach informacyj-
nych, które mogą pojawić się na stronie internetowej i fan-
page’u na Facebook Naczelnej Rady Adwokackiej. Wizerunek 
będzie przetwarzany na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest 
umożliwienie poinformowania o inicjatywach związanych 
z działalnością samorządową Naczelnej Rady Adwokackiej. 
Zdjęcia mogą znajdować się na stronie internetowej i fan-
page’u na Facebook Naczelnej Rady Adwokackiej do momen-
tu trwania inicjatywy informowania o działalności samorzą-
dowej Naczelnej Rady Adwokackiej, jednakże nie dłużej niż 
do momentu skorzystania przez osobę, której dane dotyczą 
ze swoich praw, w tym złożenia sprzeciwu wobec przetwarza-
nia danych osobowych.

Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/

Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od admini-

stratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia da-
nych osobowych; 

f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec prze-
twarzania danych osobowych w przypadkach, gdy admi-
nistrator przetwarza dane m.in. na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora;

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza prze-
pisy RODO.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje 
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosow-
nie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały profi-
lowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich i organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do reali-
zacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie 
będzie możliwy udział w konferencji. 

Odbiorcą danych osobowych mogą być zewnętrzne spół-
ki udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleco-
nych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy 
powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty i organy 
upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie 
przepisów prawa.


