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AGENDA 

Webinarium R4JUST  

Data: 28-29 czerwca 2021 rok 

 

 

DZIEŃ 1 

Budowanie świadomości w zakresie podejmowania interwencji w obszarze 
przeciwdziałania radykalizacji przez służbę więzienną, kuratorów sądowych, 

sędziów, prokuratorów i prawników 
 

10.00-10.10 

Otwarcie spotkania, powitanie uczestników 

prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, Koordynator ds. realizacji 
projektów, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

10.10-10.15 

Co oferuje praktykom projekt R4JUST 

Magda Okuniewska, specjalista ds. realizacji projektów,  
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

10.15-10.20 

Wprowadzenie do webinarium – Dzień I 

dr Marzena Kordaczuk-Wąs, ekspert ds. przeciwdziałania radykalizacji, 
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

10.20-12.30 

Blok tematyczny webinarium:  

 Podstawowe pojęcia: radykalizacja, radykalizm, brutalny 

(przemocowy) ekstremizm. 

 Obecne trendy: radykalizacja prowadząca do dyskryminacji i mowy 

nienawiści. 

 Społeczne i prawne aspekty mowy nienawiści. 

 Proces radykalizacji ze szczególnym uwzględnieniem czynników 

ryzyka. 
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 Programy wyjścia (EXIT) jako proces przejścia od zradykalizowanego 

i przemocowego sposobu myślenia i/lub środowiska do głównego 

nurtu społeczeństwa. 

 Deradykalizacja, proces wyłączenia i resocjalizacja - trzy wymiary 

pracy w programach wyjścia (EXIT). 

 Rola personelu więziennego, kuratorskiego i wymiaru 

sprawiedliwości w procesie realizacji programów wyjścia (EXIT). 

 Wytyczne i zalecenia Rady Europy, Komisji Europejskiej, UNODC 

i innych instytucji w ramach omawianego tematu. 

 Potrzeby i korzyści wynikające z włączenia personelu więziennego, 

kuratorskiego i wymiaru sprawiedliwości do realizacji programów 

wyjścia (EXIT). 

 Dobre praktyki w opracowywaniu interwencji opartych na dowodach 

i zapoznanie się z programami EXIT. 

 Współpraca wielopodmiotowa w zakresie przeciwdziałania 

i zwalczania radykalizacji i w ramach programów wyjścia (EXIT). 

12.30-13.00 Przerwa kawowa 

13.00-14.00 

Panel dyskusyjny 

Moderator: dr Marzena Kordaczuk-Wąs, ekspert ds. przeciwdziałania 
radykalizacji, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
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DZIEŃ 2 

Zasady i warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez właściwe 
organy w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz 

wykonywaniem kar. 
 

10.00-10.10 

Otwarcie spotkania, powitanie uczestników 

prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, Koordynator ds. realizacji 
projektów, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

10.10-10.15 

Co oferuje praktykom projekt R4JUST 

Magda Okuniewska, specjalista ds. realizacji projektów,  
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

10.15-10.20 

Wprowadzenie do webinarium – Dzień II 

Jakub Horn, radca prawny,  
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

10.20-12.30 

Blok tematyczny webinarium:  

 Akty prawa unijnego i krajowego regulujące ochronę danych 

osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości oraz relacja Dyrektywy policyjnej do RODO. 

 Podstawowe pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych – 

w szczególności na gruncie RODO oraz Dyrektywy policyjnej. 

 Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy implementującej 

Dyrektywę policyjną. 

 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

 Profilowanie i weryfikacja danych. 

 Kategoryzacja danych osobowych. 

 Obowiązek informacyjny i prawa osoby, której dane dotyczą. 

 Obowiązki ogólne administratora i zabezpieczenie danych 

osobowych oraz zasady ich przetwarzania. 

 Ochrona danych osobowych w fazie projektowania (privacy by design). 
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 Domyślna ochrona danych (privacy by default). 

 Ewidencjonowanie operacji przetwarzania. 

 Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). 

 Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) i konsultacje 

z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Zabezpieczenie danych osobowych oraz procedury na gruncie ustawy 

implementującej Dyrektywę policyjną. 

12.30-13.00 Przerwa kawowa 

13.00-14.00 

Panel dyskusyjny 

Moderator: Jakub Horn, radca prawny,  
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

 


