Wojciech Rafał Wiewiórowski
Doktor nauk prawnych
ur. 13 czerwca 1971 r. w Łęczycy woj. łódzkie
zamieszkały w Gdańsku
żonaty, jedna córka

Wykształcenie
Magister prawa - Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - 1990-1995
- praca magisterska nt. „Współpraca międzynarodowa w ramach Konwencji Helsińskiej
o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego” (Katedra Prawa
Morskiego)
Doktor nauk prawnych - Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - 2000
- praca doktorska nt. „Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa
sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki” (Katedra Prawa konstytucyjnego
i Instytucji Politycznych).
Szkoła Letnia Prawa Międzynarodowego – Catholic University of America i Uniwersytet
Jagielloński - 1995
Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu w Cambridge - 1996-98
Singapore Co-operation Programme. eGovernment - Journey Towards Public Sector
Excellance - 2009

Zatrudniony:
Adiunkt i kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego - od 2003 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Informatyzacji - od października 2008 r.

–

dyrektor

Departamentu
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Inne pełnione obecnie funkcje:
Mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie
Informatyki i Telekomunikacji
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności
Członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji
publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA)
Członek Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Członek Korpusu Prezydencji
Członek rady programowej kwartalnika „Czas Informacji - Prawo nowych technologii.
Informacja w administracji i gospodarce”„
Członek rady programowej „Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych”

Przebieg pracy zawodowej
Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – doktorant – 1995-2000
Wydawnictwo Prawnicze LEX – redaktor a następnie wydawca – 1996-2000
2p.pl Portale Profesjonalne – wydawca a następnie redaktor naczelny – 2000-2002
Polskie Wydawnictwa Profesjonalne – Wolters Kluwer Polska – szef redakcji
internetowej – 2002-2003
Gdańska Wyższa Szkoła Administracji – wykładowca a następnie docent – 2002-2008 r.
Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – adiunkt, kierownik Pracowni
Informatyki Prawniczej – od 2003 r.
Współprzewodniczący Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego – 2006-2008
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - doradca w Gabinecie Politycznym
Wiceprezesa Rady Ministrów– luty 2006 r. - marzec 2007 r.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – doradca w Gabinecie Politycznym Wiceprezesa
Rady Ministrów – marzec 2007 r. - kwiecień 2007 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – doradca w Gabinecie Politycznym
Wiceprezesa Rady Ministrów – maj 2007 r. - wrzesień 2008 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Informatyzacji – od października 2008 r.

–

dyrektor

Departamentu
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Działalność środowiskowa
członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego
członek ELSA Lawyers’ Society od 1997 r. (prezes w latach 2000-2001)
członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa – 1991-1998 – wiceprezes ds.
działalności naukowej (1992-94) i sekretarz generalny (1994-95) zarządu krajowego oraz
dyrektor ds. komputeryzacji w Zarządzie Międzynarodowym (1995-1997)

Języki obce
język angielski – biegły w mowie i piśmie
język hiszpański – znajomość podstawowa
język rosyjski – znajomość podstawowa

Inne informacje
Finalista Central and Eastern European Moot Court Competition organizowanego przez
Uniwersytet w Cambridge 1998

Zainteresowania
Naukowo zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami polskiego i europejskiego
prawa nowych technologii, informatyzacją administracji publicznej, rolą systemów
informacji prawnej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej
i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Na co dzień interesuje się również historią stosunków politycznych, historią sportu,
muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami
Mezoameryki.
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Prowadzone zajęcia dydaktyczne w ostatnich latach
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa Administracji (1996-2010)
- Technologia informacyjna i informatyka prawnicza
- Technologia informacyjna i informatyka w administracji
- Prawo nowych technologii informacyjnych
- Prawo komputerowe
- Elektroniczna administracja
- Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności
- Computer Law (Polish and International Legal Studies Programme)
- Prawo konstytucyjne
- seminarium magisterskie „Informatyzacja administracji i
komputerowe”

prawo

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”
Gdańska Wyższa Szkoła Administracji, Wydział Administracji (2002-2008)
- Prawo konstytucyjne
- Prawo Unii Europejskiej
- Ustrój administracji publicznej
- seminarium licencjackie Prawo Unii Europejskiej
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania, studia podyplomowe (2003-2006)
- Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
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Publikacje w latach 2004-2010:
Książki i rozdziały w książkach:
1.

„Prawne aspekty informatyki” [w:] „Informatyka ekonomiczna” [red:] S. Wrycza
(współautor: G. Wierczyński), Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2010, s. 569-600, ISBN 978-83-208-1863-5
2. „Automatyzacja rozstrzygnięć i innych czynności w sprawach indywidualnych
w administracji publicznej” (współautor G. Sibiga) [w:] „Wymiar sprawiedliwości
i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii”, [red:] J. Gołaczyński,
C.H.Beck, Warszawa 2010 (w druku)
3. „Pojęcie referencyjności w dyskusji o zasobach informacyjnych państwa”
[w:] Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji i wymiarze
sprawiedliwości - III Konferencja Naukowa WPiA Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, 20-21 października 2008 r. [red:] M. Barczewski,
K. Grajewski, J. Warylewski, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa - Kraków 2009,
s. 195-203, ISBN 978-83-264-0023-0
4. „Prawnokarne aspekty działań informatycznych. Czy Polskie Towarzystwo
Informatyczne jest zorganizowaną grupą przestępczą?” [w:] „Społeczne aspekty
informatyki” [red:] P. Fuglewicz, J. Nowak, Wyd. Polskie Towarzystwo Informatyczne
, Katowice 2009, s. 10, ISBN 978-83-60810-13-2
5. „Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji
publicznej” [współautor:] G. Wierczyński, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2008, s. 394, ISBN 978-83-7601-186-8, nr wyd. II
6. „Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku
elektronicznym” [w:] „Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych” [red:]
H. Ganińska, Wyd. Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 14,
ISBN 83−910677−4−2
7. „Informatyka prawnicza” [w:] J.Zajadło [red.:] „Leksykon współczesnej teorii
i filozofii prawa. 100 najważniejszych pojęć”, C.H.Beck, Warszawa 2007, s.123-131,
ISBN: 978-83-7483-519-0
8. „System prawa z perspektywy systemu informacji prawnej” (wspólnie
z dr. G.Wierczyńskim) [w:] J.Zajadło [red.:] „Gdańskie Studia Prawnicze. Filozofia
dogmatyk prawniczych”. Tom XVIII, Wyd. UG, Gdańsk 2007, ISBN: 1234-4303
9. „Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji
publicznej” (wspólnie z dr. G.Wierczyńskim), Zakamycze, Kraków 2006 , ISBN: 837444-208-5
10. „Europejska informacja prawna w Internecie” [w:] „Regiony” [red.:] Z. Brodecki,
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 449-465
Artykuły
1.

„Usługi e-administracji”, Czas Informacji. Prawo nowych technologii - informacja w
administracji i gospodarce, Nr 1 2010 r., s. 57-59
2. „Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy świadczącego usługi drogą
elektroniczną za niektóre rodzaje usług (uwagi de lege ferenda)”, Gdańskie Studia
Prawnicza XXI, Gdańsk 2009 s. 199-212
3. „ePUAP bez wad prawnych”, IT w Administracji, Nr 6 z 2008 r., s. 52-53
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4.

„Elektroniczna publikacja prawa. Problemy techniki prawodawczej”, Prawo Nowych
Technologii, Nr 1 z 2008 r., s. 71-81
5. „Recenzja - Grzegorz Górski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do 1930 roku”,
Przegląd Sejmowy Nr 6 z 2007 r., ss. 5
6. „Czego nie może posiadać kryptolog ? Odpowiedzialność karna za posiadanie
‘narzędzi, komponentów i programów do usuwania skutecznych zabezpieczeń’”
[w:] ”XI Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii ENIGMA 2007. Materiały
konferencyjne”, Enigma, Warszawa 2007
7. „Profesjonalny haker. Paradoks odpowiedzialności karnej za czyny związane
z ochroną danych i systemów komputerowych” [w:] „Bezpieczeństwo sieci
komputerowych a hacking. Internetki V” - materiały z konferencji naukowej, Wyd.
UMCS, Lublin 2005, s. 38-47

Materiały i opracowania
1. „Bibliografia prawa nowych technologii informacyjnych - styczeń 2009 - styczeń
2010. Cz. I”, Czas Informacji. Prawo nowych technologii - informacja w administracji
i gospodarce, Nr 1 2010 r., s. 62-63
2. „Sztuczna inteligencja u bram administracji. Czy czeka nas kolejna rewolucja w
e-administracji” [w:] „Dylematy elektronicznej administracji. Materiały konferencji
z 11 czerwca 2008 r.”, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2008
3. „Prawniczy Matrix. Problemy praktyczne wyszukiwania informacji prawnej
i prawniczej” [w:] „Infobroker. Materiały konferencji z 23 kwietnia 2008 r.” Centrum
Promocji Informatyki , Warszawa 2008
4. „Odpowiedzialność prawna za posiadanie narzędzi i danych służących do
nieuprawnionego dostępu do informacji” [w:] „ADO / ABI Bezpieczeństwo informacji
i danych osobowych. Warszawa 20 listopada 2007 r. Materiały konferencyjne”,
Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2007 r.
5. „Rozszerzenie dotychczasowych form ochrony prawem autorskim na nowe pola
eksploatacji. Transgraniczny zarząd prawami autorskimi” [w:] „Akademia Prawa
Komputerowego. Zbiorowy zarząd prawami autorskimi w Internecie. Warszawa
25 października 2007 r. Materiały konferencyjne”, Centrum Promocji Informatyki,
Warszawa 2007 r.
6. „Prawa autorskie a niedozwolone rodzaje usług w Internecie” [w:] „Akademia
Prawa Komputerowego. Praktyka prawa autorskiego w cyfrowej przestrzeni. Warszawa
19 czerwca 2007 r. Materiały konferencyjne”, Centrum Promocji Informatyki,
Warszawa 2007 r.
7. „Spór
o
podstawy
prawne
funkcjonowania
platform
peer-2-peer”
[w:] ”XXVII seminarium z cyklu Akademia Prawa komputerowego. Transakcje W(WW)
Internecie - aktualne problemy prawne i podatkowe” - materiały z konferencji
w Warszawie 12 kwietnia 2007 r., Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2007.
8. „Niedozwolone rodzaje usług w Internecie i niedozwolone korzystanie z usług
sieciowych” [w:] „XXVII seminarium z cyklu Akademia Prawa komputerowego.
Transakcje W(WW) Internecie - aktualne problemy prawne i podatkowe” - materiały
z konferencji w Warszawie 12 kwietnia 2007 r., Centrum Promocji Informatyki,
Warszawa 2007.
9. „Uwarunkowania prawne i ekonomiczne transformacji urzędu w rzeczywistość
elektroniczną” [w:] „VII Forum informatyki w administracji” - materiały konferencji
w Stredyniu w dniach 12-13 października 2006 r., Centrum Promocji Informatyki,
Warszawa 2006, s. 199-214
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10. „Dostęp do informacji publicznej w Internecie” [w:] „Dostęp do informacji
w administracji publicznej - prawo i praktyka” materiały konferencji zorganizowanej
w Sopocie w dniu 7 października 2004 r., Logonet, Bydgosz 2004
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Tematy referatów naukowych na konferencjach w ciągu
ostatnich sześciu lat
1. „Bezpieczeństwo Internetu i ochrona danych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej z 18
maja 2010 r.” wygłoszony podczas II Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w
Internecie” zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 8 czerwca 2010 r.
2. „Współdzielenie informacji przy realizacji usług publicznych. Nowe obowiązki i
uprawnienia związane z nowelizacją ustawy o informatyzacji” wygłoszony podczas
XLVI seminarium z cyklu „Informatyka w administracji" pt. „Zmiany w kodeksie
postępowania administracyjnego (wchodzące w życie 17 czerwca 2010). Elektroniczne
postępowanie administracyjne. Czy zmiana k.p.a. tworzy nowe możliwości?"
zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie 17 czerwca
2010 r.
3. „Europejskie Ramy i Europejska Strategia Interoperacyjności jako droga ku
paneuropejskim usługom elektronicznym. Spojrzenie prawnika" wygłoszony podczas
konferencji naukowej „Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej
realizacja w prawie polskim” zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski
20 kwietnia 2010 r. w Stalowej Woli.
4. „Krajowe Ramy Interoperacyjności i minimalne wymagania dla rejestrów
publicznych. Ku referencyjności danych rejestrowych w Polsce" wygłoszony podczas
VII edycji konferencji „Jakość danych w systemach informatycznych zakładów
ubezpieczeń" zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń 19 kwietnia 2010 r. w
Warszawie.
5. „Nowe metody identyfikacji i uwierzytelniania obywatela w systemach
teleinfomatycznych podmiotów publicznych. Zaufany Profil ePUAP i dowód osobisty
z mikroprocesorem a usługi danych przestrzennych” wygłoszony podczas seminarium
„Aktualne zagadnienia prawne i techniczne w geodezji i kartografii oraz nowe
zadania służby geodezyjnej i kartograficznej” zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Geodetów Polskich i Głównego Geodetę Kraju w dniach 14-16 kwietnia 2010 r.
w Białobrzegach.
6. “Influence of EIF, EIS and Spanish Law 11/2007 for Legislative Solutions in Poland.
One Path - Different Traces” wygłoszony podczas seminarium “Interoperability
solutions for European Public Administration (ISA)” wchodzącego w skład
konferencji “XI Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización
de las Administraciones Públicas” (TECNIMAP 2010) zorganizowanej przez
Prezydencję Hiszpańską i Komisję Europejską w Saragossie w dniach 6-9 kwietnia
2010 r.
7. „Blogger v. dziennikarz. Prawne aspekty dziennikarstwa społecznego w serwisach
Web 2.0” wygłoszony podczas konferencji naukowej „Media-Biznes-Kultura.
Pomorze 2010” zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego w dniach 24-26 marca 2010 r. w Gdańsku
8. „Rewolucja 2010? Czy nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz dowód
z mikroprocesorem mogą pchnąć polski e-government na nowe tory?” wygłoszony
podczas XIV Forum Informatyki w Administracji pt. „Nowe regulacje ustawowe
w zakresie
informatyzacji
podmiotów
realizujących
funkcje
publiczne”
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zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Falentach k. Warszawy
w dniach 23-24 marca 2010 r.
9. „Procesowe podejście do tworzenia regulacji prawnej. Rola ICT w opisie
i modelowaniu procesów” wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji
„E-administracja
warunkiem
rozwoju
Polski.
Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów
administracji publicznej” zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w dniach 10-12 marca 2010 r. w Olsztynie i Starych Jabłonkach.
10. „’Szkodliwe treści’ w Sieci. Dlaczego Państwo rości sobie prawo do blokowania
dostępu do zasobów sieciowych” wygłoszony podczas VI Kongres Bezpieczeństwa
Sieci zorganizowanego w dniach 23-24 lutego 2010 r. w Warszawie
11. „Nowelizacja ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne konsekwencje dla gminy” wygłoszony podczas konferencji „Wpływ nowelizacji
ustawy o informatyzacji na funkcjonowanie administracji” zorganizowanej w dniu
27 stycznia 2010 r. w Warszawie.
12. „Prawne ramy interoperacyjności w Polsce i w Unii Europejskiej” wygłoszony
podczas konferencji „Interoperacyjność - wyzwanie dla polskich i europejskich usług
publicznych świadczonych drogą elektroniczną” zorganizowanej w dniu 2 grudnia
2009 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
13. „Biuletyn Informacji Publicznej a usługi transakcyjne w systemach
teleinformatycznych administracji publicznej” wygłoszony podczas VIII Forum
Administratorów, Koordynatorów i Redaktorów BIP „Biuletyn Informacji Publicznej
przed zmianami” zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki
w Warszawie 26 listopada 2009 r.
14. „Przewidywane skutki nowelizacji ustaw o informatyzacji, podpisach elektronicznych,
kpa i ustawy archiwalnej” wygłoszony podczas konferencji „Praktyka postępowania
z dokumentacją przy zastosowaniu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD)
w podmiotach stosujących instrukcję kancelaryjną” zorganizowanej przez Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych w Warszawie w dniach 21-22 października
2009 r.
15. „Nowe regulacje prawne e-administracji” wygłoszony podczas „XIII Forum
Informatyki w Administracji i Instytucjach Publicznych” zorganizowanego przez
Centrum Promocji Informatyki w Kazimierzu Dolnym w dniach 21-22 października
2009 r.
16. „Sacra populi info lingua est. Czyli jaki język?” wygłoszony podczas
„XXV Jesiennych
Spotkań
Polskiego
Towarzystwa
Informatycznego”
zorganizowanych w Mrągowie w dniach 12-15 października 2009 r.
17. „Specyfikacja, standard i norma techniczna w procesie wykładni prawa.
Informatyczne wyzwania dla sądów i organów administracji publicznej” wygłoszony
podczas konferencji „Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa
nowych technologii” oraz zjazdu ośrodków naukowych zajmujących się prawem
nowych technologii informacynych zorganizowanego W dniach 21-22 września
2009 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
[Nagranie wideo wykładu];
18. „Automatyzacja rozstrzygnięć i innych czynności w sprawach indywidualnych
w administracji publicznej” (wraz z drem G.Sibigą) wygłoszony podczas konferencji
„Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych
technologii” oraz zjazdu ośrodków naukowych zajmujących się prawem nowych
technologii informacynych zorganizowanego W dniach 21-22 września 2009 r. na
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Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego [Nagranie
wideo wykładu];
19. „Referencyjność danych rejestrowych” wygłoszony podczas seminarium z cyklu
„Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa” zorganizowanego przez
Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski oraz Wojskową Akademię
Techniczną w Warszawie dnia 18 czerwca 2009 r.
20. „Prawne
aspekty
różnych
metod
identyfikacji
użytkownika
systemu
teleinformatycznego podmiotu publicznego” wygłoszony podczas konferencji
„Bezpieczeństwo w Internecie” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 16 czerwca 2009 r.
21. „Kradzież tożsamości a elektroniczne usługi publiczne dla osób fizycznych. Mity
i fakty o zagrożeniu dla obywatela” wygłoszony podczas XI Konferencji „Techniczne
aspekty przestępstw teleinformatycznych - TAPT 2009” zorganizowanej przez Wyższą
Szkołę Policji w Szczytnie w dniach 9-10 czerwca 2009 r.
22. „Usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną. Szanse i zagrożenia dla usług
e-government w Polsce” wygłoszony podczas konferencji „Infoshare 2009”
zorganizowanej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdańskiej w dniach 28-29 maja 2009 r.
23. „Profil zaufany ePUAP. Nowa metoda identyfikacji użytkownika systemów
teleinformatycznych administracji publicznej” wygłoszony podczas IX Europejskiego
Forum Podpisu Elektronicznego zorganizowanego przez Unizeto Technologies,
Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, Krajową Izbę Rozliczeniową
i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Międzyzdrojach w dniach
3-5 czerwca 2009 r.
24. „Dane przestrzenne jak dane referencyjne w infrastrukturze informacyjnej państwa.
Spojrzenie na implementację dyrektywy INSPIRE z punktu widzenia ustawy
o informatyzacji” wygłoszony podczas V Sympozjum „Krakowskie Spotkania
z INSPIRE. Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego”
zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju, Miasto Kraków i Akademię
Górniczo-Hutnicza w Krakowie w dniach 21-23 maja 2009 r.
25. “Liability of ISP for Intellectual Property Infringements. Beyond the Directive
2001/31/EC Towards Web 2.0” wygłoszony podczas konferencji „Main Trends in
Intellectual Property Law - International Focus Programme Conference”
zorganizowanej przez Europejaskie Stowarzyszenie Studentów Prawa w Gdańsku
w dniach 13-17 maja 2009 r.
26. „Zagadnienia e-uczelni w nowym środowisku prawnym. Nowelizacja ustawy
o informatyzacji oraz Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego jako
wyznaczniki zadań podmiotów publicznych” wygłoszony podczas konferencji
„Perspektywy rozwoju e-Uczelni w kontekście globalnej informatyzacji”
zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską, Akademię Medyczną w Gdańsku
i Uniwersytet Gdański w Gdańsku w dniach 14-15 maja 2009 r.
27. „Od e-urzędu do iPaństwa. Internet jako wyzwanie dla administracji publicznej”
wygłoszony podczas konferencji „Stan Polskiego Internetu” zorganizowanej przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Infrastruktury,
Urząd Komunikacji Elektronicznej, Naukową Akademicką Sieć Komputerową oraz
Polskie Towarzystwo Informatyczne w Warszawie w dniu 12 maja 2009 r.
28. „Ustawa o informatyzacji w kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego
i dyrektywy INSPIRE” wygłoszony podczas konferencji „Nowe zadania, nowe
technologie, nowa organizacja - nie tylko INSPIRE” zorganizowanej przez Głównego
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Geodetę Kraju, Miasto Elbląg i OPEGIEKA Elbląg w Elblągu w dniach
22-23 kwietnia 2009 r.
29. „Kryteria oceny nowych projektów informatycznych w świetle nowelizacji ustawy
o informatyzacji podmiotów, realizujących zadania publiczne” wygłoszony podczas
„XI Forum Informatyki w Administracji i w Instytucjach Publicznych”
zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warce w dniach
21-22 kwietnia 2009 r.
30. „Nowe rozwiązania w ustawie o podpisie elektronicznym w aspekcie potrzeb rozwoju
e-administracji” wygłoszony podczas seminarium „Nowelizacja ustawy o podpisie
elektronicznym” zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie
25 listopada 2008 r.
31. „Rola wirtualnych światów w symulowaniu stosunków prawnych. Nowe perspektywy
zastosowania
gier
w
informatyce
prawniczej”
wygłoszony
podczas
IV Miedzynarodowej konferencji „Kulturotwórcza funkcja gier. XXI wiek - wiekiem
gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych”
zorganizowanej w dniach 22-23 listopada 2008 r. w Poznaniu przez Polskie
Towarzystwo Badania Gier oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu
Adama Mickiewicza.
32. „Orzeczenie sądowe jako źródło informacji naukowej” wygłoszony podczas
II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zarządzanie informacją w nauce”
zorganizowanej w Katowicach w dniach 19-20 listopada 2008 r. przez Polskie
Towarzystwo Informacji Naukowej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
33. „Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną. Paradoks
martwego lex specialis” wygłoszony podczas konferencji „Ochrona danych
osobowych - skuteczność regulacji” zorganizowanej w Oborach k. Konstancina
w dniach 19-20 listopada 2008 r. przez WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
34. „Europejskie Ramy Interoperacyjności - wyzwania dla Polski” wygłoszony podczas
seminarium „Okrągły stół interoperacyjności. Europejskie Ramy Interoperacyjności
z punktu widzenia administracji samorządowej i biznesu” zorganizowanego
w Warszawie 5 listopada 2008 r. przez Szkołę Główną Handlową.
35. „Prawo v. Informatyka. Prawo nowych technologii w praktyce” (wspólnie
z P.Waglowskim) wygłoszony podczas „XXIV Jesiennych Spotkań Polskiego
Towarzystwa Informatycznego” zorganizowanych w Wiśle w dniach
20-24 października 2008 r.
36. Moderowanie dyskusji pt. „Szanse i zagrożenia wykorzystywania systemów
informatycznych w administracji i w wymiarze sprawiedliwości” w trakcie konferencji
„Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej
i wymiarze sprawiedliwości” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska w Gdańsku
w dniach 20-21 października 2008 r.
37. „Elektroniczne postępowanie administracyjne. Bariery prawne i proponowane
rozwiązania legislacyjne” wygłoszony podczas „XI Forum Informatyki
w Administracji i w Instytucjach Publicznych” zorganizowanego przez Klub Rozwoju
Technik Informacyjnych eAdministracja w Pułtusku w dniach 15-16 października
2008 r.
38. „Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku
elektronicznym” wygłoszony podczas II konferencji „Informacja dla nauki a świat
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zasobów cyfrowych” zorganizowanej przez Komisję Informacji Naukowej Polskiej
Akademii Nauk w Świnoujściu w dniach 11-13 września 2008 r.
39. „Sztuczna inteligencja u bram administracji. czy czeka nas kolejna rewolucja
w e-administracji” wygłoszony podczas Kongresu Elektronicznej Administracji
„Dylematy elektronicznej administracji” zorganizowanego przez Centrum Promocji
Informatyki w Warszawie 11 czerwca 2008 r.
40. „eID v. pl.ID. European and Polish expectations and restrictions in the field of issuing
identification documents with microprocessor” wygłoszony podczas VIII edycji
konferencji Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego „Podpis elektroniczny i PKI.
Światowe trendy, doświadczenia i oczekiwania” zorganizowana przez Politechnikę
Szczecińską, Unizeto i Krajową Izbę Rozliczeniową w Międzyzdrojach w dniach
4-6 czerwca 2008 r.
41. „Obywatel Awatar. Prawo i polityka w wirtualnych światach” wygłoszony podczas
konferencji „Jednostka-społeczeństwo-państwo wobec megatrendów współczesnego
świata” zorganizowanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego w Juracie
w dniach 19-21 maja 2008 r.
42. „Informatyk w okowach prawa karnego. Przestępstwa komputerowe od hakingu po
posiadanie zabronionego oprogramowania i danych” wygłoszony podczas
konferencji „InfoShare” zorganizowanej na Wydziale Zarządzania Politechniki
Gdańskiej w dniach 14-15 maja 2008 r.
43. „Prawniczy Matrix. Problemy praktyczne wyszukiwania informacji prawnej
i prawniczej” wygłoszony na IV seminarium „Infobroker” zorganizowanym przez
Centrum Promocji Informatyki w Warszawie dnia 23 kwietnia 2008 r.
44. „Problemy techniki prawodawczej z zakresu Informatyki. Elektroniczna publikacja
prawa” wygłoszony podczas seminarium „Prawo Internetu. Nowe zjawiska i trendy
rozwojowe” zorganizowanego przez redakcję kwartalnika „Prawo Nowych
Technologii” w Warszawie dnia 26 lutego 2008 r.
45. „Problemy prawne wirtualnych światów na przykładzie 'Second Life'„ wygłoszony
podczas seminarium „Prawo Internetu. Nowe zjawiska i trendy rozwojowe”
zorganizowanego przez redakcję kwartalnika „Prawo Nowych Technologii”
w Warszawie dnia 26 lutego 2008 r.
46. „Człowiek a awatar. Odpowiedzialność za czyny internetowego alter ego” wygłoszony
podczas I Ogólnopolskiego Forum Socjologów Prawa „Prawo a zmiany społeczne –
stare i nowe wyzwania” zorganizowanego przez Zarząd Sekcji Socjologii Prawa
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Katedrę Socjologii Prawa WPiA UW
w Warszawie 24 listopada 2007 r.
47. „Zadania legislacyjne związane z wdrożeniem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej” wygłoszony na spotkaniu Rady Informatyzacji
w Warszawie 6 listopada 2007 r.
48. „Między Wami przestępcami. Prawnokarne aspekty działań informatycznych”
(wspólnie z mgr. Pawłem Petaszem) wygłoszony podczas „XXIII Jesiennych Spotkań
Polskiego Towarzystwa Informatycznego” zorganizowanych w Wiśle w dniach
16-18 października listopada 2007 r.
49. „Odpowiedzialność prawna za posiadanie narzędzi i danych służących do
nieuprawnionego dostępu do informacji” wygłoszony podczas konferencji „ADO /
ABI Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych” zorganizowanej przez Centrum
Promocji Informatyki w Warszawie dnia 20 listopada 2007 r.
50. „Rozszerzenie dotychczasowych form ochrony prawem autorskim na nowe pola
eksploatacji. Transgraniczny zarząd prawami autorskimi” wygłoszony podczas
XXX konferencji z cyklu Akademia Prawa Komputerowego pt. „Zbiorowy zarząd
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prawami autorskimi w Internecie” zorganizowanej przez Centrum Promocji
Informatyki w Warszawie 25 października 2007 r.
51. „Neutralność technologicza i pokrewne byty” wygłoszony podczas XIII Forum
Teleinformatyki „Architektura korporacyjna w administracji rządowej, samorządowej
i biznesie” zorganizowanego w dniach 26-27 września 2007 r. w Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie
52. Przewodnictwo panelu dyskusyjnego „Cyberdefense – Protection of Internet
as the Key Element of modern State” zorganizowanego przez MSWiA w ramach
konferencji „ISSE/SECURE 2007” - europejskiej konferencji o technicznych,
komercyjnych, organizacyjnych, prawnych i politycznych aspektach bezpieczeństwa
informacji, bezpieczeństwa danych i prywatności oraz o bezpieczeństwie sieci
i systemów teleinformatycznych w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu
Warszawskiego
53. Przewodnictwo panelu dyskusyjnego „Otwarte standardy - wolność, równość,
solidarność” zorganizowanego w ramach „XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy”
w dniach 5-8 września 2007 r. .
54. „Zaawansowany, cyfrowy i bezpieczny podpis elektroniczny. Spojrzenie europejskie
i amerykańskie” wygłoszony podczas II Międzynarodowej Konferencji Prawa
Nowych Technologii zorganizowanej w Gdańsku przez WPiA Uniwersytetu
Gdańskiego oraz Chicago-Kent College of Law w dniach 11-12 maja 2007 r.
55. „Czego nie może posiadać kryptolog ? Odpowiedzialność karna za posiadanie
‘narzędzi, komponentów i programów do usuwania skutecznych zabezpieczeń’”
wygłoszony podczas XI Krajowej Konferencji Zastosowań Kryptografii ENIGMA
2007 zorganizowanej w Warszawie w dniach 23-25 maja 2007 r.
56. „Karnoprawne aspekty posiadania niektórych rodzajów oprogramowania i danych.
‘Przestępcze’ działania administratorów danych i kryptologów” wygłoszony podczas
X Konferencji „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”
zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Policyjną w Szczytnie w dniach 4-6 czerwca
2007 r.
57. „Prawa autorskie a niedozwolone rodzaje usług w Internecie” wygłoszony podczas
XXVIII seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego „Praktyka prawa
autorskiego w cyfrowej przestrzeni” zorganizowanego przez Centrum Promocji
Informatyki w Warszawie dnia 19 czerwca 2007 r.
58. „Spór o podstawy prawne funkcjonowania platform peer-2-peer. Czy pobieranie
plików mp3, ściąganie filmów - może być kwalifikowane jako przestępstwo”
wygłoszony podczas XXVII seminarium z cyklu „Akademia Prawa komputerowego”
pt. „Transakcje W(WW) Internecie - aktualne problemy prawne i podatkowe”
zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie dnia 12 kwietnia
2007 r.
59. „Niedozwolone rodzaje usług w Internecie i niedozwolone korzystanie z usług
sieciowych” wygłoszony podczas XXVII seminarium z cyklu „Akademia Prawa
komputerowego” pt. „Transakcje W(WW) Internecie - aktualne problemy prawne
i podatkowe” zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie
dnia 12 kwietnia 2007 r.
60. „Informacja prawna i prawnicza jako przedmiot opracowań specjalistycznych
systemów informacyjno-wyszukiwawczych” wygłoszony podczas konferencji
„Zarządzanie informacją w nauce” zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski i Polskie
Towarzystwo Informacji Naukowej w Katowicach w dniach 23-24 listopada 2006 r.
61. „Uwarunkowania prawne i ekonomiczne transformacji urzędu w rzeczywistość
elektroniczną” wygłoszony podczas „VII Forum informatyki w administracji”
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zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki w Stredyniu w dniach
12-13 października 2006 r.
62. „Prawna regulacja spamu” wygłoszony podczas konferencji naukowej poświęconej
bezpieczeństwu w sieci Internet, a w szczególności problematyce niezamawianej
korespondencji elektronicznej, czyli spamowi, zorganizowanej przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 14 marca 2006 r.
63. „Zasada państwa pochodzenia w umowach internetowych. Wpływ tzw. dyrektywy
Bolkesteina na rynek europejski i światowy” wygłoszony podczas „Międzynarodowej
Konferencji Prawa Nowych Technologii”, Gdańsk 21-22 października 2005 r.
64. „Zastosowanie ontologii w porządkowaniu informacji prawnej i prawniczej”
wygłoszony podczas warsztatów „Technologie ontologii dla administracji publicznej”
zorganizowanych przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie 17 maja 2005 r.
65. „Common Roots - Different Background. Similarities and Differences in German and
Polish Approach to the Law of European Union” wygłoszony podczas I cześci
seminarium „The European Union One Year After The Eastern Enlargement –
an Overview”, które zorganizowały w Duesseldorfie (Niemcy) w dniach 9-13 maja
2005 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Prawa
Uniwersytetu Henryka Heine w Duesseldorfie
66. „Profesjonalny haker. Paradoks odpowiedzialności karnej za czyny związane
z ochroną danych i systemów komputerowych”, wygłoszony podczas konferencji
„Bezpieczeństwo sieci komputerowych a hacking. Internetki V” zorganizowanej przez
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej pod patronatem Polskiej
Izby Informatyki i Telekomunikacji, Lublin - 4-5 marca 2005 r.
67. „Successes and failures of Constitutional Changes in Central European EU
Countries” wygłoszony podczas konferencji „Legal System and Challanges of
Contemporaneity” zorganizowanej w stolicy Baszokortostanu, Ufie (Federacja
Rosyjska) przez Instytut Prawa Baszkirskiego Uniwersytetu Państwowego, Akademię
Służby Państwowej, Instytut Prawa Akademii MSW Federacji Rosyjskiej oraz przez
ELSA Baszkortostan
68. „Cybersociety as a Challange for Internetional Law” wygłoszony podczas
konferencji „Legal System and Challanges of Contemporaneity” zorganizowanej
w stolicy Baszokortostanu, Ufie (Federacja Rosyjska) przez Instytut Prawa
Baszkirskiego Uniwersytetu Państwowego, Akademię Służby Państwowej, Instytut
Prawa Akademii MSW Federacji Rosyjskiej oraz przez ELSA Baszkortostan
69. „Realizacja postulatu neutralności technologicznej Państwa w proponowanych aktach
wykonawczych związanych z nowelizacją ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
z 30 kwietnia 2004 r.” wygłoszony podczas konferencji „Informatyzacja katastru Szanse i zagrożenia” zorganizowanej w Sejmie RP w dniu 9 listopada 2004 r.
70. „Problem tzw. elektronicznego agenta w umowach zawieranych przez sam komputer
bez udziału osób” referat wygłoszony podczas konferencji „E-commerce - obrót
gospodarczy w cyberprzestrzeni” zorganizowanej przez Uniwersytet WarmińskoMazurski oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Olsztynie w dniach
5-6 listopada 2004 r.
71. „Dostęp do informacji publicznej w Internecie” wygłoszony podczas konferencji
„Dostęp do informacji w administracji publicznej - prawo i praktyka” zorganizowanej
w Sopocie w dniu 7 października 2004 r.
72. „Prawne i organizacyjne aspekty neutralności technologicznej i interoperacyjności
w Polsce” wygłoszony podczas konferencji „Informatyzacja administracji
publicznej” zorganizowanej w Sejmie RP w dniu 6 kwietnia 2004 r.
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Tematy referatów popularnonaukowych
1. „Europejskie Ramy Interoperacyjności i Europejska Strategia Interoperacyjności. Czy
oczekiwania ruchu wolnego oprogramowania zostaną spełnione?" wygłoszony
podczas
konferencji
„Poznańska
Impreza
Wolnego
Oprogramowania"
zorganizowanej przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej,
Koło Naukowe „BooBoo" oraz Poznańską Grupę Użytkowników Języka Javatm JUG
Poznań w Centrum Konferencyjnym Polskiej Akademii Nauk 24 kwietnia 2010 r.
2. Panel „Prawo i technologie teleinformatyczne oraz ich wzajemne oddziaływanie.
Algorytmizacja prawa - zastosowanie teleinformatyki w procedurach
administracyjnych” podczas IX Kongresu INFOTELA w Łodzi w dniach
13-15 kwietnia 2010 r.
3. Panel „Problematyka regulacji Internetu jako nowoczesnego medium” podczas
X edycji „Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów” zorganizowanego
w Warszawie w dniach 23-24 marca 2010 r.
4. „Interoperacyjność - wymiar legislacyjny a aspekty praktyczne” wygłoszony podczas
4. Konferencji MIC „Nowoczesne Technologie Bliżej Nas” zorganizowanej przez
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Centrum Innowacji Microsoft
w Poznaniu 4 marca 2010 r.
5. „Otwarty dostęp do informacji sektora publicznego jako droga do modernizacji
Państwa i do większego społecznego wsparcia dla administracji publicznej”
wygłoszony podczas konferencji „Polska Otwarta” organizowanej przez w Collegium
Civitas 1 marca 2010 r.
6. „Integracja baz danych a kontrola nad informacją o obywatelach” z cyklu „Rozmowy
o społeczeństwie nadzorowanym” zorganizowany przez Fundację Panoptykon w
Warszawie 16 lutego 2010 r.
7. „Informacja przestrzenna jako element infrastruktury informacyjnej Państwa”
wygłoszony podczas XV Konferencji Geodetów „Geodezja i Nauka” zorganizowanej
pod patronatem Głównego Geodety Kraju w Pogorzelicy w dniach 24-26 września
2009 r.
8. „Jak (nie)zostać przestępcą komputerowym. Haking po zmianach kodeksu karnego”
wygłoszony podczas VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Prawa
i Administracji w Gdańsku dnia 28 maja 2009 r.
9. „Kupię, sprzedam w Sieci. Prawne aspekty działania serwisów aukcyjnych i innych
serwisów Web 2.0” wygłoszony podczas VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki na
Wydziale Prawa i Administracji w Gdańsku dnia 28 maja 2009 r.
10. „Problemy prawne z zastosowaniem środków elektronicznych w postępowaniu 'przed'
urzędem (podpis elektroniczny, skrzynka podawcza, elektroniczny obieg
dokumentów)” wygłoszony podczas III Ogólnopolskiego Zjazdu Sekretarzy Gmin
i Powiatów.
11. „Podpis elektroniczny w praktyce jednostek oświatowych” wygłoszony na
„Pomorskim forum oświaty samorządowej” zorganizowanym przez Pomorskie
Centrum Samorządu Terytorialnego w Sopocie 13 marca 2008 r.
12. „Podpis elektroniczny w praktyce jednostek samorządu terytorialnego” wygłoszony
na „Pomorskim Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów” zorganizowanym przez
Pomorskie Centrum Samorządu Terytorialnego w Sopocie 28 stycznia 2008 r.
13. Udział w panelu dyskusyjnym „Prawo, bezpieczeństwo i biznes. Co wolno policji,
a czego biznes nie musi?” podczas seminarium „II Konferencji Semafor: Security,
Management, Audit Forum” - zorganizowanego przez tygodnik Computerworld
w Warszawie w dniach 22-23 stycznia 2008 r.
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14. „Prawne aspekty wejścia Polski do Strefy Schengen” wygłoszony podczas seminarium
„Wszystko o Schengen” zorganizowanego przez Mazowiecki Oddział Polskiego
Towarzystwa Informatycznego w Warszawie 15 stycznia 2008 r.
15. „Jak (nie) zostać hakerem. Prawne i techniczne aspekty włamań komputerowych”
wygłoszony podczas V Bałtyckiego Festiwalu Nauki, który zorganizowano
w Gdańsku w dniach 24-28 maja 2007 r.
16. „Peer-2-peer dla każdego – w majestacie prawa. Czy pobieranie plików mp3 lub
ściąganie filmów może być kwalifikowane jako przestępstwo” wygłoszony podczas
V Bałtyckiego Festiwalu Nauki, który zorganizowano w Gdańsku w dniach
24-28 maja 2007 r.
17. „Na tropie hakera. Prawne i techniczne aspekty włamań komputerowych”,
wygłoszony podczas „IV Bałtyckiego Festiwalu Nauki”, Gdańsk - 25 maja 2006 r.
18. „Na tropie hakera. Prawne i techniczne aspekty włamań komputerowych”,
wygłoszony podczas „III Bałtyckiego Festiwalu Nauki”, Gdańsk - 19 maja 2005 r.
19. „Każdy szanujący się administrator sieci jest przestępcą. Odpowiedzialność karna
osób chroniących dane i systemy komputerowe”, wygłoszony podczas konferencji
„Praca dla Informatyka” zorganizowanej przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubeleskiej, Lublin - 18 maja 2005 r.
20. „The Role and Impact of New Technologies on Youth Participation in Local
and Regional Life” wygłoszony podczas konferencji „Youth Participation in Local
and Regional Life” zorganizowanej przez Polską Radę Młodzieży i Pomorski Urząd
Marszałkowski, Gdańsk 13-21 kwietnia 2005 r.
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