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Kwestionariusz dla Kandydata na stanowisko 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

 

1. Imię i nazwisko Kandydata: 

Wojciech Rafał Wiewiórowski 
 
2. Wykształcenie Kandydata (prosimy o podanie: nazw szkół wyższych, które Kandydat 

ukończył, posiadanych stopni naukowych oraz ukończonych adekwatnych kursów, szkoleń, 

aplikacji itp.): 

Doktor nauk prawnych (2000) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; praca 

doktorska z prawa konstytucyjnego: "Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola 

ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki" 

- Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; praca magisterska 

z prawa morskiego: "Współpraca międzynarodowa w ramach Konwencji o ochronie 

środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego " 

 

Ukończył również:  Szkołę Letnią Prawa Międzynarodowego i Handlowego - Catholic 

University of America oraz Uniwersytet Jagielloński (1995);  

- English and European Law School - British Law Centre of Cambridge University oraz 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański (1997); 

- Studia specjalne z zakresu wiedzy dydaktycznej dla nauczycieli - Gdańska Wyższa Szkoła 

Administracji (2004); 

- Singapore Co-operation Programme. eGovernment - Journey Towards Public Sector 

Excellance - Civil Service College - Singapur (2009). 
3. Przebieg kariery zawodowej Kandydata w ciągu ostatnich 10 lat: (w tym: miejsca 

zatrudnienia i okresy pozostawania na danym stanowisku; prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej; zajmowane stanowiska we władzach spółek, przedsiębiorstw państwowych, 
fundacji, spółdzielni itp.) 

2002-2008 - Wykładowca a następnie docent -Wykładowca prawa konstytucyjnego, 

europejskiego oraz ustroju administracji publicznej.  

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji 

 

Od 2003 - Adiunkt, Kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej (w latach 2003-2010),  

Praca naukowo-dydaktyczna, wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotów informatyka 

prawnicza, prawo komputerowe, elektroniczna administracja, computer law, ochrona 

prywatności i ochrona danych osobowych; kierownictwo jednostki  

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

 

2006 - 2008 - Doradca w gabinecie politycznym Wice Premiera, Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji,  

Doradztwo w zakresie prawa konstytucyjnego, elektronicznej administracji, informatyzacji 

administracji, gospodarki elektroniczej, ochrony danych osobowych, reprezentowanie 

MSWiA w procesie legislacyjnym, reprezentowanie MSWiA przed Radą Informatyzacji 

oraz Komitetem Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, przygotowywanie opinii 

prawnych. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 



 

2 

2006 - 2008 - Współprzewodniczący Komisji regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego 

Kościoła Prawosławnego 

Regulacja spraw majątkowych Kościoła wobec skarbu państwa 

Komisja regulacyjna ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przy 

MSWiA 

 

2008-2010 - Stanowisko Dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA 

Zadania Prawne i legislacyjne aspekty elektronicznej administracji, informatyzacji 

administracji, gospodarki elektroniczej, ochrony danych osobowych, reprezentowanie 

MSWiA w procesie legislacyjnym, reprezentowanie MSWiA przed Radą Informatyzacji, 

sprawowanie funkcji sekretarza Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności. 

Pracodawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Od sierpnia 2010 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
 

4. Informacje potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia i status zawodowy lub naukowy 

Kandydata jako specjalisty (znawcy) w dziedzinie ochrony danych osobowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcji lub doświadczeń zawodowych, które w opinii Kandydata stanowią 

adekwatne doświadczenie z punktu widzenia zakresu ustawowych kompetencji i zadań GIODO 

(zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na 

stanowisko GIODO może być powołana tylko osoba, która posiada wyższe wykształcenie 

prawnicze oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe): 

 

Naukowe zainteresowania Kandydata skupiają się na zagadnieniach polskiego i europejskiego 

prawa nowych technologii, przetwarzaniu i bezpieczeństwie informacji, informatyzacji 

administracji publicznej, zagadnieniach rozwoju systemów informacji prawnej, ochrony 

danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz zastosowaniem sieci semantycznej 

i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej. Autor kilkudziesięciu prac 

z tego zakresu oraz podręcznika „Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla 

prawników i dla administracji publicznej”. Wygłosił ponad 200 wystąpień na krajowych 

i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom prawa 

nowych technologii i zarządzania informacją.  W 2010 r. reprezentował Polskę w Komitecie 

ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji 

Europejskiej (Komitet ISA). Od 2012 r. członek Komitetu Wykonawczego 

Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych Osobowych  

i Ochrony Prywatności. W lutym 2014 r. został wybrany Wice-przewodniczącego Grupy 

Roboczej art. 29 (zrzeszającej wszystkich rzeczników ochrony danych z państw UE) Jest 

członkiem rady programowej czasopism „Czas Informacji – Prawo nowych technologii. 

Informacja w administracji i gospodarce” oraz „Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów 

Elektronicznych”. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego 

i stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawo-Informatyczne. 

 

Doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji 

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – dyrektor Departamentu Informatyzacji 

– od października 2008 r. 

 

Doświadczenie zawodowe w zarządzania instytucją publiczną 

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – dyrektor Departamentu Informatyzacji 

– od października 2008 r. 

- Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - od sierpnia 2010 r.  

 

Doświadczenie zawodowe w dydaktyki ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji 

- Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa Administracji (1996-2010) 
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- Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności 

- Technologia informacyjna i informatyka prawnicza 

- Technologia informacyjna i informatyka w administracji 

- Prawo nowych technologii informacyjnych 

- Prawo komputerowe 

- Elektroniczna administracja 

- Computer Law (Polish and International Legal Studies Programme) 

- seminarium magisterskie „Informatyzacja administracji i prawo komputerowe” 

- Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, studia podyplomowe (2010) 

- Prawna ochrona danych osobowych 

- Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki(2008-2010) 

- Prawo komputerowe - w ramach bloku „Problemy społeczne i zawodowe informatyki” 

 

- ponad 200 wykładów naukowych i popularnonaukowych z zakresu informatyki prawniczej, 

bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystywania nowych technologii do przetwarzania in-

formacji, w tym danych osobowych 

- współautorstwo kursu e-learningowego z zakresu ochrony danych osobowych dla Telekomu-

nikacji Polskiej SA przygotowanego przez wydawnictwo YoungDigital Poland – 2004 r. 

 

Doświadczenie zawodowe w rozstrzygania sporów: 

- Współprzewodniczący Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo-

sławnego – 2006-2008 

- Mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Te-

lekomunikacji 

 

5. Opracowane przez Kandydata w ciągu ostatnich 10 lat opinie lub ekspertyzy, których 

przedmiotem były: 

a) zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych lub prawa do prywatności, w tym 

dotyczące prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych: 

 
Działalność w ramach wykonywania obowiązków GIODO prezentowana w corocznym 

raporcie.   
 

b) wykorzystywanie nowych technologii do przetwarzania informacji, w tym danych 

osobowych: 

Działalność w ramach wykonywania obowiązków GIODO prezentowana w corocznym 
raporcie.   

 
Ponad to przed objęciem stanowiska GIODO sporządziłem liczne ekspertyzy na potrzeby 

wewnętrzne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów w ramach pracy jako doradca w gabinecie politycznym Premierów 

Ludwika Dorna i Grzegorza Schetyny oraz Ministrów Janusza Kaczmarka i Władysława 

Stasiaka okresie luty 2006 – wrzesień 2008; 

- ekspertyzy: „Prawne i organizacyjne aspekty neutralności technologicznej 

i interoperacyjności w Polsce” oraz „Realizacja postulatu neutralności technologicznej 

Państwa w proponowanych aktach wykonawczych związanych z nowelizacja ustawy - 

Prawo geodezyjne i kartograficzne” przygotowane dla Klubu Parlamentarnego Prawo 

i Sprawiedliwość w 2004 r. 
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6. Sprawy, które Kandydat prowadził w ciągu ostatnich 10 lat, w których występowały 

zagadnienia określone w pkt 5 a)-b): 

 

Działalność w ramach wykonywania obowiązków GIODO prezentowana w corocznym 
raporcie.   

 

7. Publikacje Kandydata (tytuł, adres publikacyjny) dotyczące problematyki określonej w pkt 

5 a)-b): 

 

Książki  

1. Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług [współredaktor:] G. 

Szpor, C.H.Beck, Warszawa 2012, ss. 389, ISBN 978-83-255-3908-5; e-book 978-83-255-

3793-7;  

2. Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i admi-

nistracji publicznej [współautor:] G. Wierczyński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 

2012, ss. 364, ISBN 978-83-264-0722-2;  

3. Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicz-

nej [współautor:] G. Wierczyński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, ss. 394, 

ISBN 978-83-7601-186-8;  

4. Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicz-

nej [współautor:] G. Wierczyński, Zakamycze Kraków 2008, ISBN: 83-7444-208-5;  

 

Rozdziały w książkach:  

1. Ochrona prywatności jako ograniczenie prawa do ponownego przetwarzania informacji  

publicznej [w:] A. Szmyt [red.:] Gdańskie Studia Prawnicze. Tom XXXI. Studia ustrojo-

znawcze. Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Pułło, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 2014, ISSN: 1234-4303, ss.12;  

2. Ponowne przetwarzanie informacji publicznej zawierającej dane osobowe [w:] G. Sibiga 

[red.:] Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynaro-

dowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, C.H.Beck, Warsaw 2013, 

ISBN 978-83-255-6375-2, ss. 9;  

3. Kwanty informacji o osobie. Prawne aspekty przetwarzania danych o osobach i "obiektach" 

pochodzących z rozproszonych zbiorów [w:] P. Andrzej R., Z. Rau, M. Wągrowski [red.:] 

Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagro-

żenia, LEX Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 8, ISBN 978-83-264-4255-1,  

4. Wprowadzenie [w:] Piotr Górny [red.:] Ochrona danych osobowych w praktyce, Polski 

Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2013, ss. 2, ISBN 978-83-275-1322-9.  

5. Za nami dopiero początek [w:] 15-lecie ustawy o ochronie danych osobowych, GIODO, 

Warszawa 2013, ss. 3, ISBN 978-83-275-1322-9.  

6. Prawne aspekty udostępniania usług administracji publicznej w modelu chmury [w:] 

G. Szpor [red.:] Internet – Cloud computing. Przetwarzanie w chmurze, C.H.Beck, War-

szawa 2013, ss. 38, ISBN 978-83-255-5235-0, e-book 978-83-255-5236-7;  

7. Profilowanie osób na podstawie ogólnodostępnych danych [w:] A. Mednis [red.:] Prywat-

ność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, Wyd. WPiA Uni-

wersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ss. 16, ISBN 978-83-63093-94-5;  

8. Dokument elektroniczny i eMaritime [w:] D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórowska [red.:] Lek-

sykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć, C.H.Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-

83-255-4362-4;  

9. 15 years of personal data protection in Poland and in Central Europe [w:] F. Ferrari 

[red.:] Tutela dei dati personali in Italia 15 anni dopo. Tempo di bilanci e di bilanciamenti, 

Egea, Mediolan 2012, ss. 11, ISBN 978-88-238-4314-1;  

10. Privacy by Design jako paradygmat ochrony prywatności [w:] G. Szpor, W. Wiewiórow-
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ski [red.:] Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, C.H.Beck, 

Warszawa 2012, ss. 17, ISBN 978-83-255-3908-5; e-book 978-83-255-3793-7;  

11. Prawna ochrona danych biometrycznych w systemach teleinformatycznych pracodawcy. 

Cele przetwarzania a zakres ochrony [w:] A. Nerka, T. Wyka [red.:] Ochrona danych 

osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan 

obecny i perspektywy zmian, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ss. 10, ISBN 978-

83-264-1685-9;  

12. Privacy and the Liability of Intermediary Service Provider in the Clouds. E-Governmental 

Aspects [w:] F. Zombor [red.:] International Data Protection Conference 2011, Magyar 

Kozlony Lap-Es Konyvkiado, Budapeszt 2011, ss. 11, ISBN 978-963-9722-96-5;  

13. Automatyzacja rozstrzygnięć i innych czynności w sprawach indywidualnych załatwianych 

przez organ administracji publicznej [współautor:] G. Sibiga [w:] J. Gołaczyński [red.:] 

Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, C.H.Beck, Warszawa 

2010, ss. 13, ISBN 978-83-255-1396-2;  

14. Prawne aspekty informatyki [współautor:] G. Wierczyński [w:] S. Wrycza [red.:] Infor-

matyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ss. 32, ISBN 

978-83-208-1863-5;  

15. Pojęcie referencyjności w dyskusji o zasobach informacyjnych państwa [w:] M. Barczew-

ski, K. Grajewski, J. Warylewski [red.:] Prawne problemy wykorzystywania nowych tech-

nologii w administracji i wymiarze sprawiedliwości – III Konferencja Naukowa WPiA 

Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, 20-21 października 2008, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa - Kraków 2009; ss. 9, ISBN 978-83-264-0023-0;  

16. Prawnokarne aspekty działań informatycznych. Czy Polskie Towarzystwo Informatyczne 

jest zorganizowaną grupą przestępczą? [w:] P. Fuglewicz, J. Nowak [red.:] Społeczne 

aspekty informatyki, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2009, ss. 10, ISBN 

978-83-60810-13-2;  

17. Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elek-

tronicznym [w:] H. Ganinska [red.:] Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, Bi-

blioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, ss. 14, ISBN 83−910677−4−2;  

18. System prawa z perspektywy systemu informacji prawnej [współautor:] G. Wierczyński, 

[w:] J. Zajadło [red.:] Gdańskie Studia Prawnicze. Filozofia dogmatyk prawniczych. Tom 

XVIII, Wyd. UG, Gdańsk 2007, ISBN: 1234-4303;  

19. Informatyka prawnicza [w:] J. Zajadło [red.:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii 

prawa. 100 najważniejszych pojęć, C.H.Beck, Warszawa 2007, ss. 8, ISBN: 978-83-7483-

519-0;  

20. Europejska informacja prawna w Internecie [w:] Z. Brodecki [red.:] Regiony, Lexis-

Nexis, Warszawa 2005, ss. 17, ISBN 83-7334-422-5;  

 

Artykuły  

1. Ochrona danych osobowych w świecie inteligentnych przedmiotów, „Monitor Prawniczy” - 

Dodatek 'Ochrona danych osobowych' [red.:] G. Sibiga, Nr9/2014, s. 3-11;  

2. Proces przetwarzania danych z dokumentów elektronicznych w systemach teleinformatycz-

nych eMaritime [współautorka: Iwona Zużewicz-Wiewiórowska], „Prawo Morskie" Nr 

XXX/2014, ss. 27;  

3. Ministerstwo Prawdy vs prawo do bycia zapomnianym, Nowe Media, Nr 3/2013, s. 34-42;  

4. Prawo do prywatności w systemie inteligentnych sieci, „Monitor Prawniczy” - Dodatek  

'Ochrona danych osobowych' [red.:] G. Sibiga, Nr 8/2013, s. 27-37;  

5. Nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej jako wyzwanie dla polskiego 

sądownictwa, „Krajowa Rada Sądownictwa”, Nr 1/2013, s. 13-26;  

6. Legal Aspects of e-Governmental Clouds, “International Journal on Information Tech-

nology and Security”, Nr1 /2013;  

7. Personal Profiling Based on Generally Accessible Data, “International Journal on Infor-

mation Technology and Security”, Nr3 /2012, s. 31-46;  

8. Nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, Monitor Prawniczy - Doda-
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tek 'Ochrona danych osobowych' [red.:] G. Sibiga, Nr 7/2012, s. 1-8;  

9. Rewolucja 2010?: Czy nowelizacja ustawy o informatyzacji może pchnąć polski e-

government na nowe tory? ,,Czas Informacji. Prawo nowych technologii - informacja w 

administracji i gospodarce”, Nr 1/2010;  

10. Bibliografia prawa nowych technologii informacyjnych - styczeń 2009 - styczeń 2010. Cz. 

II, „Czas Informacji. Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospo-

darce”, Nr 2 2010, s. 62-63;  

11. Usługi e-administracji, „Czas Informacji. Prawo nowych technologii - informacja w 

administracji i gospodarce, Nr1/2010, s. 57-59  

12. Bibliografia prawa nowych technologii informacyjnych - styczeń 2009 – styczeń 2010. Cz. 

I, „Czas Informacji. Prawo nowych technologii - informacja w administracji i gospo-

darce”, Nr 1/2010, s. 62-63  

13. Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną za 

niektóre rodzaje usług (uwagi de lege ferenda), Gdańskie Studia Prawnicze XXI, 2009, s. 

199-212;  

14. ePUAP bez wad prawnych, „IT w Administracji”, Nr 6/2008, s. 52-53;  

15. Elektroniczna publikacja prawa. Problemy techniki prawodawczej, „Prawo Nowych 

Technologii”, Nr 1/2008, s. 71-81;  

16. Recenzja - Grzegorz Górski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku, „Prze-

gląd Sejmowy", Nr 6/2007, ss. 5;  

17. Czego nie może posiadać kryptolog ? Odpowiedzialność karna za posiadanie ‘narzędzi, 

komponentów i programów do usuwania skutecznych zabezpieczeń’ [w:] XI Krajowa Kon-

ferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA 2007. Materiały konferencyjne, Enigma, 

Warszawa 2007;  

18. Profesjonalny haker. Paradoks odpowiedzialności karnej za czyny związane z ochrona da-

nych i systemów komputerowych [w:] Bezpieczeństwo sieci komputerowych a hacking. In-

ternetki V - materiały z konferencji naukowej, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 38-47.  

8. Znajomość języków obcych Kandydata (prosimy określić stopień znajomości każdego 

z języków: biegle w mowie/piśmie; znajomość robocza; znajomość w stopniu 

podstawowym): 

 

Polski - ojczysty 

Angielski - biegły w mowie i w piśmie 

Hiszpański - podstawowy 

Rosyjski - podstawowy 

 

9. Sprawowane przez Kandydata– w przeszłości – funkcje publiczne (w rozumieniu art. 115 § 

13 Kodeksu karnego) oraz funkcje publiczne w strukturach Unii Europejskiej: 

 
2006 - 2008 - Doradca w gabinecie politycznym Wice Premiera, Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji,  
 

2006 - 2008 - Współprzewodniczący Komisji regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego 
 

2008-2010 - Dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA 
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10. Funkcje publiczne, które Kandydata pełni w momencie ubiegania się o stanowisko 

GIODO: 

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

 

Wice-przewodniczący Grupy Roboczej art. 29 (zrzeszającej wszystkich rzeczników ochrony 

danych z państw UE) 

 

11. Funkcje publiczne obejmowane w wyborach powszechnych, o które – bez skutku – 

Kandydat ubiegał się w przeszłości (Sejm, Senat, organy jednostek samorządu 

terytorialnego z podaniem komitetów wyborczych, które Kandydata zgłaszały): 

 

Nie ubiegałem się  

 

12. Czy Kandydat – w przeszłości – ubiegał się o stanowisko GIODO (jeżeli tak, to kiedy i kto 

wskazał jego kandydaturę)?: 

 

Tak - w 2010 r. zostałem wybrany na to stanowisko po zgłoszeniu kandydatury przez 

posłów (lista nazwisk w Druku Sejmowym) 

 

 

13. Lista organów państwa i innych instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych, 

np. spółek prawa handlowego, którym Kandydat doradzał, na których rzecz sporządzał 

ekspertyzy lub opinie w ciągu ostatnich 10 lat: 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

14. Lista partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji 

społecznych (np. fundacji, stowarzyszeń), którym Kandydata doradzał, na których rzecz 

sporządzał ekspertyzy lub opinie albo które reprezentował: 

 

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość – ekspertyzy: „Prawne i organizacyjne aspekty 

neutralności technologicznej i interoperacyjności w Polsce” oraz „Realizacja postulatu 

neutralności technologicznej Państwa w proponowanych aktach wykonawczych zwią-

zanych z nowelizacja ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne” - 2004 r. 

• Gabinety polityczne Premierów Ludwika Dorna i Grzegorza Schetyny oraz Ministrów  

Janusza Kaczmarka i Władysława Stasiaka (warto wszakże zauważyć, że były to opinie 

i ekspertyzy przygotowywane dla członków kierownictwa MSWiA – w szczególności 

L. Dorna, G. Bliźniuka i W.Drożdża –nie zaś dla partii politycznych). 

• Nie doradzałem, nie reprezentowałem ani nie sporządzałem ekspertyz lub opinii dla związ-

ków zawodowych i organizacji pracodawców. 

• Nie pamiętam bym doradzał i opiniował działania organizacji społecznych, aczkolwiek 

z pewnością służyłem wsparciem Europejskiemu Stowarzyszeniu Studentów Prawa 

ELSA Poland. 
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15. Wykaz podmiotów wykonujących działalność lobbingową w rozumieniu ustawy 

o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa, w których Kandydat był 

zatrudniony, którym doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy lub opinie albo które 

reprezentował w ciągu ostatnich 10 lat (z podaniem sprawowanej funkcji lub stanowiska 

oraz okresu współpracy): 

 

Nie byłem nigdy zatrudniony, nie doradzałem, nie reprezentowałem, ani nie sporzadzałem ekspertyz 

lub opinii na rzecz podmiotów wykonujacych działalnosc lobbingowa w rozumieniu ustawy o 

działalnosci lobbingowej w procesie tworzenia prawa 

 

16. Działalność społeczna lub inny rodzaj aktywności Kandydata w sferze publicznej, w tym 

członkostwo w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach społecznych (okres 

przynależności i sprawowana funkcja): 

 

Sekretarz Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdanskiego (1993-95) 

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA (1991-97) 

funkcje: wiceprezes ds. działalnosci naukowej ELSA Poland (1992-94) 

sekretarz generalny ELSA Poland (1994-95) 

dyrektor ds. komputeryzacji ELSA Internetational (1995-97) 

Członek stowarzyszenia alumnów ELSA (ELSA Lawyers’ Society) – prezes (2000-2001) 

Członek rady programowej kwartalnika „Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Infor-

macja w administracji i gospodarce” (od 2009) 

Członek rady programowej „Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych”  

(od 2010) 

Członek rady programowej kwartalnika „Prawo Nowych Technologii” (2007-2009) 

Członek Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) 

Członek Rady Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Gdanskiego (1992-1994 

oraz od 2003) 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (od 2004 r. ) 

Członek stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawo-Informatyczne (od 2011 r.) 

 

17. Odznaczenia, tytuły honorowe, wyróżnienia Kandydata: 

 

Nie posiadam odznaczeń i tytułów honorowych. 
 

 

18. Członkostwo Kandydata w krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeniach 

zawodowych lub naukowych: 

 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (od 2004 r. ) 

Członek stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawo-Informatyczne (od 2011 r.) 

Członek stowarzyszenia alumnów ELSA (ELSA Lawyers’ Society) (od 1997 r.) 

 

 

19. Czy toczą się przeciwko Kandydatowi postępowania prokuratorskie, karno-

administracyjne, dyscyplinarne lub sądowe (jeżeli tak, to jakie i co jest ich przedmiotem)? 

 
Nic mi nie wiadomo, by toczyły sie przeciwko mnie postępowania prokuratorskie, karno-

administracyjne, dyscyplinarne lub sadowe. 
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20. Czy Kandydat był skazany prawomocnym wyrokiem sądu (ewentualnie ostateczną 

decyzją sądu dyscyplinarnego) w jakiejkolwiek sprawie (jeżeli tak, to za co i jaka była 

sankcja)? 

 

Nigdy nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu ani decyzja sądu dyscyplinarnego. Je-

dyne toczone przeciwko mnie postępowanie sadowe w sprawie o wykroczenie zakończyło sie 

uniewinnieniem. 
 

 

 

 
 

O Fundacji Panoptykon 

Fundacja Panoptykon powstała w kwietniu 2009 r. Jej celem jest działanie na rzecz ochrony praw 

człowieka w kontekście rozwoju „społeczeństwa nadzorowanego” – współczesnych form kontroli 

i nadzoru nad społeczeństwem. W obszarze zainteresowania Fundacji znajdują się takie 

zagadnienia jak: powstawanie i rozbudowa baz danych, rozwój monitoringu wizyjnego, retencja 

danych telekomunikacyjnych, wykorzystywanie technologii biometrycznych, uprawnienia służb 

specjalnych, techniki nadzoru nad pracownikami, praktyki kontroli przepływu informacji 

w Internecie. 

 


