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Dzień I (16.10.2020)
9.45-10.10 Otwarcie Konferencji i powitanie
uczestników
Panel I. Prywatnoprawne aspekty ochrony sztucznej
inteligencji
Moderator: dr hab. M. Świerczyński, prof. UKSW
10.10-10.25 prof. dr hab. E. Traple (UJ) „Dostęp do danych na cele
maszynowego uczenia się przez AI.”
10.25-10.40 prof. dr hab. F. Zoll (UJ) „Prawo modelowe ELI o
platformach pośredniczących. W kierunku nowego modelu
odpowiedzialności.”
10.40-10.55 dr hab. M. Wałachowska, prof. UMK „Sztuczna inteligencja
a zasady odpowiedzialności cywilnej.”
10.55-11.10 dr A. Michalak (CPWI) „Projekt Rozporządzenia Parlamentu
UE z 4.05.2020 o odpowiedzialności cywilnej za działania systemów
sztucznej inteligencji-krok w dobrym kierunku czy niepotrzebne
odstępstwo od zasad ogólnych?”
11.10-11.25 dr hab. Ł. Żarnowiec, prof. UKSW „Umowy o korzystanie z
treści cyfrowych a pojęcie sprzedaży towarów w ujęciu przepisów
konwencji wiedeńskiej z 11.IV.1980 r.”
11.25-11.40 dr P. Zakrzewski (V-ce Prezes Urzędu Patentowego)
„Wykorzystania sztucznej inteligencji w działalności Urzędu
Patentowego.”

Panel II. Nowe technologie z perspektywy
prawa publicznego
Moderator: dr hab. Ł. Żarnowiec, prof. UKSW
11.40-11.55 dr hab. D. Szostek, prof. UO „Blaski i
cienie AI z perspektywy prawnika.”
11.55-12.10 dr A. Mednis (UW) „Kierunki regulacji
prawnej sztucznej inteligencji - perspektywa prawa
administracyjnego.”
12.10-12.25 dr hab. P. Fajgielski, prof. KUL
„Automatyczne rozpoznawanie twarzy - wybrane
problemy prawne."
12.25-12.40 dr hab. G. Sibiga (PAN) „Wnioski
wynikające ze zmian w prawie w czasach COVID-19 w
zakresie komunikacji elektronicznej obywatel – władza
publiczna.”
12.40-12.55 dr M. Sakowska-Baryła „Prawo do
ochrony danych osobowych a sztuczna inteligencja aspekty konstytucyjnoprawny.”
12.55-13.10 dr hab. B. Fischer, prof. UP
„Wykorzystanie potencjału otwartych danych dla
rozwoju sztucznej inteligencji.”
13.10-13.25 dyskusja

Panel III. Nowe technologie - wpływ na funkcjonowanie
nauki w społeczeństwie, kryminalistyki i warsztatu
biegłego
Moderator: dr hab. G. Sibiga (PAN)
13.25-13.40 dr P. Rodzik (OPI) „Czy sztuczna
inteligencja może zostać wykorzystana przy ewaluacji
osiągnięć naukowych instytucji?”

13.40-13.55 dr hab. M. Rogoż, prof. UP „Nowe
technologie w bibliotece wyzwaniem dla systemu
edukacji.”
13.55-14.10 A. Frankowska (OPI), Bartosz Pawlik (OPI)
„Analiza bibliometryczna działalności naukowej w
zakresie SI na świecie.”
14.10-14.25 dr I. Skubis (PŚ) „Językoznawstwo jako
bezpieczna dyscyplina dla badań nad sztuczną
inteligencją.”
14.25-14.40 dr hab. K. Juszka, prof. UP, mgr K.
Dziedzic (UP) „Problem uwzględnienia postępu
technologicznego w legislacji kryminalistycznego
fenotypowania DNA.”
14.40-14.55 dr hab. M Wielec, prof. UKSW, mgr E.
Płocha (UKSW) „ Sztuczna inteligencja jako narzędzie
w pracy biegłego w procesie karnym.”
14.55-15.10 dyskusja

Panel IV. Ochrona wytworów nowych technologii
i sztucznej inteligencji
Moderator: dr A. Pązik (UP)
15.45-16.00 dr hab. P. Podrecki Prof. INP PAN
„Czy e-sądy mogą rozwiązać spory w sprawach IP i
nowych technologii?”
16.00-16.15 dr K. Kunc-Urbańczyk (UŚ) „Uczenie
maszynowe jako odrębne pole eksploatacji utworu.”
16.15-16.30 dr B. Widła (UJ) „Kto pierwszy ten
chroniony? Ekosystem zaufania i ekosystem
doskonałości a ochrona rezultatów działania SI.”
16.30-16.45 dr P. Litwiński „Sztuczna inteligencja (nie)
może uczyć się na danych medycznych. Case study.”

16.45-17.00 dr K. Szpyt (KAFM) „Licencja na korzystanie ze
sztucznej inteligencji.”
17.00-17.15 dr M.J. Stępień „Propozycje regulacji ochrony
wytworów sztucznej inteligencji –rozważania de lege
ferenda.”
17.15.17.30 dr hab. M. Jankowska-Augustyn, prof. UŚ
„Nowe technologie a prawo mody.
17.30-17.45 dyskusja

Panel V. Nowe technologie a Prawa człowieka
Moderator: dr M. Rożnowska
17.45-18.00 dr hab. M. Świerczyński, prof. UKSW
„Sztuczna inteligencja według Rady Europy.”
18.00-18.15 dr hab. G. Krawiec, prof. UP „Rola
ombudsmana w dobie sztucznej inteligencji”
18.15-18.30 dr A. Podolska (UG), dr Ł. Rąb (APS)
„(Re)wizja praw człowieka w dobie rozwoju nowych
technologii. Między indywidualizmem a
kolektywizmem.”
18.30-18.45 P. du Vall LLM „Prace Rady Unii
Europejskiej w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.”
18.45-19.00 dr M. Górski (UŁ) „Profilowanie
internetowe a wolność wypowiedzi.”
19.00-19.15 dyskusja
19.15 zakończenie pierwszego dnia konferencji: dr
hab. Ł. Żarnowiec, prof. UKSW, avvocato L. Lai.

Dzień II (17.10.2020)
10.00-10.10 Otwarcie II dnia Konferencji: dr hab. M.
Świerczyński, prof. UKSW

Panel I. Sztuczna inteligencja a cyberbezpieczeństwo
Moderator: prof. dr hab.
Grażyna Szpor (UKSW)
10.10-10.25 dr G. Bar (UO) "Kot z Cheshire, czyli słów kilka
o koncepcji osobowości prawnej SI".
10.25-10.40 dr. hab. M. Ganczar (KUL) „Systemy
informacyjne administracji publicznej a otwieranie
danych.”
10.40-10.55 dr M. Rojszczak (PW) „Rola certyfikacji w
zapewnieniu rzetelności i wiarygodności SI.”
10.55-11.10 dr A. Gryszczyńska (UKSW) „Wpływ sztucznej
inteligencji na cyberbezpieczeństwo."
11.10-11.25 dr K. Świtała (UKSW) „Interoperacyjność
elektronicznych usług publicznych i ich bezpieczeństwo w
dobie pandemii.”
11.25-11.40 dr hab. J. Ożegalska-Trybalska (UJ)
"Rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji a standardy
prawa patentowego - potrzeba zmian?”
11.40-11.55 dyskusja

Panel II. Nowe technologie jako narzędzia
w gospodarce, finansach i mediach
społecznościowych i finansach
Moderator: dr Marcin Mazgaj (UP)
11.55-12.10 dr hab. G. Kozieł, prof. UMCS „Kluczowe
wymogi zawarte w wytycznych grupy ekspertów KE
wysokiego szczebla w zakresie godnej zaufania SI i
wymogi prawne KE dotyczące zastosowań SI zawarte
w tzw. Białej Księdze KE w sprawie SI a podstawy
budowania ekosystemu zaufania dla SI w obszarze
prawa korporacyjnego.”
12.10-12.25 dr A.M.Weber-Elżanowska (UW)
„Sztuczna inteligencja jako piastun spółki kapitałowej –
kluczowe wyzwania dla ładu korporacyjnego.”
12.25-12.40 A. Sadłowski (OPI) „SI jako gra w
totolotka.”
12.40-12.55 dr Z. Długosz (UEK) „Prawa
użytkowników rozwiązań opartych na sztucznej
inteligencji na przykładzie regulacji występujących w
prawie usług finansowych.”
12.55-13.10 dr A. Hajos-Iwańska (UJ) „SI jako
uczestnik obrotu gospodarczego.”
13.10-13.25 dr M. Mazgaj (UP) „Samozarządzające
spółki oparte na sztucznej inteligencji. Analiza
problematyki „spółki bez wspólnika” w świetle rozwoju
autonomicznych systemów w prawie korporacyjnym.”
13.25-13.40 dr M. Rożnowska (UP) "Sztuczna
inteligencja a ochrona dóbr osobistych."
13.40-13.55 dyskusja

Panel III. Nowe technologie w mediach,
wymagania i zagrożenia
Moderator: avvocato Luigi Lai (OPI)
13.55-14.10 dr D. Lubasz „Projektowanie rozwiązań
opartych o sztuczną inteligencję z uwzględnieniem
wymogów privacy by design.”
14.10-14.25 mec. R. Bieda „Wybrane prawne aspekty
wykorzystania zbiorów danych generowanych przez IoT dla
potrzeb trenowania modeli AI.”
14.25-14.40 dr M.L. Kubica (Universidad Loyola) "Sztuczna
inteligencja i odpowiedzialność deliktowa z punktu widzenia
prawa hiszpańskiego".
14.40-14.55 A. Sobkowicz (OPI) „Czy mnie jeszcze
pamiętasz - analiza zmian czasowych w występowaniu
odniesień do polityków w kłótniach internetowych na
przestrzeni 2010-2020 z użyciem algorytmów nauczania
maszynowego.”
14.55-15.10 M. Grębowiec (OPI) „Przegląd zastosowanych
do tej pory metod w problemie automatycznego nakładania
makijażu na zdjęciu osoby.”
15.10-15.25 dr I. Lupa Wójcik (UP) „Nie czytasz regulaminu
Facebooka? Czy wiesz, co to dla Ciebie oznacza? Czyli rzecz
o prawnych aspektach promocji na Facebooku.”
15.25-15.40 dr K. Kowalczewska (UP) "Za i przeciw
wojskowym zastosowaniom SI."
15.40-15.55 dr A. Pązik (UP) „Roszczenie z art. 79 RODO
jako środek ochrony przed bezprawnym przetwarzaniem
danych osobowych z wykorzystaniem nowych technologii.”

Zakończenie: dr hab. Bogdan Fischer prof. UP
Całość konferencji będzie odbywać się w formie zdalnej za pomocą
programu Life Webinar udostępnionego przez Okręgową Izbę Radców
Prawnych w Krakowie , szczegóły techniczne zostaną podane później.

