
  

  

       Wrocław, dnia 9 Lutego 2022 r.  

  

Harmonogram zajęć  

Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych  

rok akademicki 2021/2022 (semestr II) 

zajęcia odbywają się przez MS TEAMS 

  

  
 

Sobota: 5.03.2022 r.  

  

09:30 – 11:45 (3h) – Prawno-karne aspekty ochrony danych osobowych, 

typowe zagrożenia i  odpowiedzialność / wykład (prok. dr hab. inż. 

Agnieszka Gryszczyńska) 
 

12:00 – 14:15 (3h) – Prawno-karne aspekty ochrony danych osobowych, 

typowe zagrożenia i  odpowiedzialność / wykład (prok. dr hab. inż. 

Agnieszka Gryszczyńska) 

 

  

Niedziela: 6.03.2022 r.   

 

09:30 – 11:45 (3h) – Procedury udostępniania informacji na gruncie RODO 

i regulacji szczególnych (ujęcie modelowe i praktyczne) /wykład (dr 

Krzysztof Wygoda) 
 

12:00 – 14:15 (3h) – Projektowanie systemu zabezpieczeń procesów 

przetwarzania danych (ocena skutków dla ochrony danych, konsultacje, 

szacowanie ryzyka, postępowanie z ryzykiem, dobór zabezpieczeń / wykład 

(mgr inż. Tomasz Radziszewski) 

 

  

  

Sobota: 19.03.2022 r.   

  

09:30 – 11:00 (2h) – Kontrola i audyt procesów przetwarzania danych / 

warsztaty (dr Dariusz Wasiak) 

 

11:15 – 12:45 (2h) – Administracyjne kary pieniężne (studium przypadku 

– w oparciu o działania Prezesa UODO i innych krajowych organów 

ochrony) / warsztaty dr Dominika Kuźnicka – Błaszkowska  

 

13:00 – 14:30 (2h) – Administracyjne kary pieniężne (studium przypadku 

– w oparciu o działania Prezesa UODO i innych krajowych organów 

ochrony) / warsztaty dr Dominika Kuźnicka – Błaszkowska  

  

Niedziela: 20.03.2022 r.  

  

09:30 – 11:00 (2h) – Aspekt proceduralny wykonywania obowiązków 

administratora danych (współadministratorów i podmiotów 

przetwarzających) w relacji z krajowym organem nadzorczym / wykład 

(radca prawny dr Marlena Sakowska-Baryła) 

 11:15 – 12:45 (2h) – Aspekt proceduralny wykonywania obowiązków 

administratora danych (współadministratorów i podmiotów 



przetwarzających) w relacji z krajowym organem nadzorczym / wykład 

(radca prawny dr Marlena Sakowska-Baryła) 

 13:00 – 14:30 (2h) – Aspekt proceduralny wykonywania obowiązków 

administratora danych (współadministratorów i podmiotów 

przetwarzających) w relacji z krajowym organem nadzorczym / wykład 
(radca prawny dr Marlena Sakowska-Baryła) 

 

 
Sobota: 09.04.2022 r.  
 

09:30 – 11:00 (2h) – Administracyjne kary pieniężne (studium przypadku 

– w oparciu o działania Prezesa UODO i innych krajowych organów 

ochrony) / warsztaty dr Dominika Kuźnicka – Błaszkowska  

 

11:15 – 12:45 (2h) – Administracyjne kary pieniężne (studium przypadku 

– w oparciu o działania Prezesa UODO i innych krajowych organów 

ochrony) / warsztaty dr Dominika Kuźnicka – Błaszkowska  

 13:00 – 14:30 (2h) – Aspekt proceduralny wykonywania obowiązków 

administratora danych (współadministratorów i podmiotów 

przetwarzających) w relacji z krajowym organem nadzorczym / warsztaty 
(radca prawny dr Marlena Sakowska-Baryła) 

Niedziela: 10.04.2022 r.  

 

09:30 – 11:00 (2h) – Aspekt proceduralny wykonywania obowiązków 

administratora danych (współadministratorów i podmiotów 

przetwarzających) w relacji z krajowym organem nadzorczym / warsztaty 

(radca prawny dr Marlena Sakowska-Baryła) 

 11:15 – 12:45 (2h) – Odpowiedzialność cywilna i pracownicza oraz zasady 

nakładania kar finansowych przez krajowy organ nadzorczy / wykład (radca 
prawny dr Marlena Sakowska-Baryła) 

 13:00 – 14:30 (2h) – Odpowiedzialność cywilna i pracownicza oraz zasady 

nakładania kar finansowych przez krajowy organ nadzorczy / wykład (radca 

prawny dr Marlena Sakowska-Baryła) 

 
 

 

Sobota: 23.04.2022 r.  
 

09:30 – 11:00 (2h) – Kontrola i audyt procesów przetwarzania danych / 

warsztaty (dr Dariusz Wasiak) 

 

11:15 – 12:45 (2h) – Kontrola i audyt procesów przetwarzania danych / 

warsztaty (dr Dariusz Wasiak) 

 

13:00 – 13:45 (1h) – Projektowanie systemu zabezpieczeń procesów 

przetwarzania danych (ocena skutków dla ochrony danych, konsultacje, 

szacowanie ryzyka, postępowanie z ryzykiem, dobór zabezpieczeń) / wykład 

(mgr inż. Tomasz Radziszewski) 

 



13:45 – 16:00 (3h) – Procedury udostępniania informacji na gruncie RODO 

i regulacji szczególnych / warsztaty (mgr inż. Tomasz Radziszewski)  

 

 

Niedziela: 24.04.2022 r.  

 

09:30 – 11:00 (2h) – Zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji 

procesów przetwarzania danych, w tym definiowanie polityk i procedur / 

warsztaty (dr Krzysztof Wygoda)  

 

11:15 – 12:45 (2h) – Zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji 

procesów przetwarzania danych, w tym definiowanie polityk i procedur / 

warsztaty (dr Krzysztof Wygoda) 

 

13:00 – 14:30 (2h) – Przetwarzanie danych osobowych a wolność 

wypowiedzi i informacji. Publiczny dostęp do dokumentów / wykład (prof. 

dr hab. Mariusz Jabłoński 

 

14:45 – 16:15 (2h) – Przetwarzanie danych osobowych a wolność 

wypowiedzi i informacji. Publiczny dostęp do dokumentów / wykład (prof. 

dr hab. Mariusz Jabłoński 

 

 
 

Sobota: 07.05.2022 r.  
 

09:30 – 11:00 (2h) – Zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji 

procesów przetwarzania danych, w tym definiowanie polityk i procedur) / 

warsztaty (mgr inż. Tomasz Radziszewski) 

  

11:15 – 12:45 (2h) – Zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji 

procesów przetwarzania danych, w tym definiowanie polityk i procedur) / 

warsztaty (mgr inż. Tomasz Radziszewski) 

 

13:00 – 15:15 (3h) – Procedury udostępniania informacji na gruncie RODO 

i regulacji szczególnych (ujęcie modelowe i praktyczne) / warsztaty (dr 

Krzysztof Wygoda) 

 

 

Niedziela: 08.05.2022 r.  

 
09:30 – 11:00 (2h) – Projektowanie systemu zabezpieczeń procesów 

przetwarzania danych (ocena skutków dla ochrony danych, konsultacje, 

szacowanie ryzyka, postępowanie z ryzykiem, dobór zabezpieczeń) / 

warsztaty (mgr inż. Tomasz Radziszewski) 

  

11:15 – 12:45 (2h) – Projektowanie systemu zabezpieczeń procesów 

przetwarzania danych (ocena skutków dla ochrony danych, konsultacje, 

szacowanie ryzyka, postępowanie z ryzykiem, dobór zabezpieczeń) / 

warsztaty (mgr inż. Tomasz Radziszewski) 

 

13:00 – 14:30 (2h) – Zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji 

procesów przetwarzania danych, w tym definiowanie polityk i procedur) / 

warsztaty (dr Krzysztof Wygoda) 
 

 



 

Sobota: 21.05.2022 r.  

 

09:30 – 11:00 (2h) – Warsztaty – praktyka ochrony danych osobowych; 

realizacja obowiązków IOD)/ ćw. (radca prawny dr Monika Młotkiewicz) 

 

 11:15 – 12:45 (2h) – Warsztaty – praktyka ochrony danych osobowych; 

realizacja obowiązków IOD)/ ćw. (radca prawny dr Monika Młotkiewicz) 

 

 13:00 – 15:15 (3h) – Warsztaty – praktyka ochrony danych osobowych; 

realizacja obowiązków IOD)/ ćw. (radca prawny dr Monika Młotkiewicz) 

 

 
Niedziela: 22.05.2022 r.  

 

09:30 – 11:00 (2h) – Kontrola i audyt procesów przetwarzania danych / 

warsztaty (dr Dariusz Wasiak) 

 

11:15 – 12:45 (2h) – Kontrola i audyt procesów przetwarzania danych / 

warsztaty (dr Dariusz Wasiak) 

 

13:00 – 15:15 (3h) – Procedury udostępniania informacji na gruncie RODO 

i regulacji szczególnych (ujęcie modelowe i praktyczne) / warsztaty (mgr. 

inż. Tomasz Radziszewski 

 

 

 
Sobota: 04.06.2022 r.  

 

09:30 – 11:00 (2h) – Zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji 

procesów przetwarzania danych, w tym definiowanie polityk i procedur) / 

warsztaty (mgr inż. Tomasz Radziszewski) 

 

11:15 – 12:45 (2h) – Zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji 

procesów przetwarzania danych, w tym definiowanie polityk i procedur) / 

warsztaty (mgr inż. Tomasz Radziszewski) 

 

13:00 – 13:45 (1h) – Zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji 

procesów przetwarzania danych, w tym definiowanie polityk i procedur) / 

warsztaty (mgr inż. Tomasz Radziszewski) 

 
 

Niedziela: 05.06.2022 r.  
 

09:30 – 11:00 (2h) – Projektowanie systemu zabezpieczeń procesów 

przetwarzania danych (ocena skutków dla ochrony danych, konsultacje, 

szacowanie ryzyka, postępowanie z ryzykiem, dobór zabezpieczeń)/ 

warsztaty (Tomasz Izydorczyk) 

 

 11:15 – 12:45 (2h) – Projektowanie systemu zabezpieczeń procesów 

przetwarzania danych (ocena skutków dla ochrony danych, konsultacje, 

szacowanie ryzyka, postępowanie z ryzykiem, dobór zabezpieczeń)/ 

warsztaty (Tomasz Izydorczyk) 

 

 13:00 – 14:30 (2h) – Projektowanie systemu zabezpieczeń procesów 

przetwarzania danych (ocena skutków dla ochrony danych, konsultacje, 



szacowanie ryzyka, postępowanie z ryzykiem, dobór zabezpieczeń)/ 

warsztaty (Tomasz Izydorczyk) 

 

14:45 – 16:15 (2h) – Projektowanie systemu zabezpieczeń procesów 

przetwarzania danych (ocena skutków dla ochrony danych, konsultacje, 

szacowanie ryzyka, postępowanie z ryzykiem, dobór zabezpieczeń)/ 

warsztaty (Tomasz Izydorczyk) 

 

 
Sobota: 11.06.2022 r.  
 

09:30 – 11:45 (3h) Praktyczne aspekty postępowania odwoławczego w 

sprawach ochrony danych osobowych przed sądami administracyjnymi / 

warsztaty (dr Malwina Jaworska - WSA we Wrocławiu) 
 

12:00 – 14:15 (3h) – Praktyczne aspekty postępowania odwoławczego w 

sprawach ochrony danych osobowych przed sądami administracyjnymi / 

warsztaty (dr Malwina Jaworska - WSA we Wrocławiu) 

 

Niedziela: 12.06.2022 r.  
 

09:00 – 11:15 (3h) – Zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji 

procesów przetwarzania danych, w tym definiowanie polityk i procedur) / 

warsztaty (dr Krzysztof Wygoda) 

 

11:30 – 13:00 (2h) – Przetwarzanie danych osobowych a wolność 

wypowiedzi i informacji. Publiczny dostęp do dokumentów / wykład (prof. 

dr hab. Mariusz Jabłoński 

 

13:15 – 14:45 (2h) – Przetwarzanie danych osobowych a wolność 

wypowiedzi i informacji. Publiczny dostęp do dokumentów / wykład (prof. 

dr hab. Mariusz Jabłoński 

 
 

Terminy rezerwowe: 

Sobota: 25.06.2022 r.  
Niedziela: 26.06.2022 r.  

  
 

W semestrze II obowiązują następujące egzaminy:  

  

1. Zasady tworzenia  i  prowadzenia dokumentacji procesów przetwarzania 

danych, w tym definiowanie polityk i procedur  

2. Projektowanie systemu zabezpieczeń procesów przetwarzania danych 

(ocena skutków dla ochrony danych, konsultacje, szacowanie ryzyka, 

postępowanie z ryzykiem, dobór zabezpieczeń) 

  

Z pozostałych przedmiotów należy uzyskać zaliczenie.  

  

W celu zaliczenia semestru II karty egzaminacyjne należy złożyć w Sekcji w 

ciągu trzech dni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej z pełnym kompletem 

wpisanych zaliczeń i stopni z obowiązujących egzaminów. Ocena winna być 

wpisana słownie, cyfrowo i z datą przeprowadzonego egzaminu 

lub uzyskanego zaliczenia.  


