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Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: 

 

1. Dane osobowe Kandydata (imię i nazwisko, data i miejsce  urodzenia, 
miejsce zamieszkania, stan cywilny). 

Sylweriusz M. Królak, ur. w 1963 r. w Warszawie, zam. w Warszawie, żonaty. 

2. Wykształcenie Kandydata (z podaniem: nazw szkół, które Kandydat 
ukończył i dat ich ukończenia, posiadanych stopni naukowych, 
ukończonych kursów, szkoleń, aplikacji itp.).  

Absolwent XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w 
Warszawie (1982); 
 
Studia prawnicze, stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego (1982 - 1987); 
 
Magister prawa – Dyplom z Wyróżnieniem (1987);  
 
Studia podyplomowe w zakresie stosunków międzynarodowych w Polskim 
Instytucie Spraw Międzynarodowych (1988);  
 
aplikacja radcowska w latach 1989 – 1992 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Warszawie zakończona egzaminem i uzyskaniem uprawnień i tytułu 
zawodowego radcy prawnego (1992); 
 
Urząd Służby Cywilnej - egzamin do Służby Cywilnej – urzędnik kategorii A 
(1997); 
 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – kurs dla kadry kierowniczej w 
zakresie zarządzania kapitałem ludzkim (1999 r.); 
 

3. Przebieg kariery zawodowej (w tym: miejsca zatrudnienia i okresy 
pozostawania na danym stanowisku; prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej; zajmowane stanowiska we władzach 
spółek, przedsiębiorstw państwowych, fundacji, spółdzielni itp.) 
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych (1987 – 2005): m.in. konsul – Radca 
Ambasady,  Radca Ministerstwa; 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1998 – 2001): Wicedyrektor 
Biura Prawa i Ustroju; 

Ministerstwo Sprawiedliwości (2001 -2005): Podsekretarz Stanu; 

Królak i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.K. (2006 – 
nadal): Partner Zarządzający; 

Trybunał Stanu RP (2005 – nadal): Sędzia TS 

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). 

Współprzewodniczyłem delegacji i byłem wielokrotnie reprezentantem Rządu 
RP w Radzie Unii Europejskiej (obradującej w formacji Justice and Home 
Affairs – JHA), obserwatorem od listopada 2001 do kwietnia 2004 oraz z 
pełnym prawem głosu od maja 2004 do października 2005;  
 
W tym charakterze uczestniczyłem w pracach legislacyjnych nad instrumentami 
prawnymi Unii Europejskiej stanowionymi przez Radę i Parlament Europejski, 
w tym m. in. dot. tzw. dyrektywy o przechowywaniu (retencji) danych w 
systemach teleinformatycznych - Directive 2006/24/EC of the European 
Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data 
generated or processed in connection with the provision of publicly available 
electronic communications services or of public communications networks and 
amending Directive 2002/58/EC. W trakcie tych prac, realizując stanowisko 
ówczesnego Rządu RP, uchwalone na podstawie mojej rekomendacji, zostałem 
upoważniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec dyrektywy w pierwotnie 
proponowanym kształcie, a zwłaszcza wobec wydłużania ponad 24 m-ce 
obowiązkowego okresu przechowywania danych. Słuszność zgłoszonych 
wówczas zastrzeżeń  została potwierdzona przez ETS wyrokiem z dn. 8.04.2014 
r. [Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12)]. 
 
W zastępstwie Ministra Sprawiedliwości lub z jego upoważnienia wykonywałem 
lub nadzorowałem wykonanie szeregu ustawowych zadań i kompetencji, a w 
szczególności dotyczących : 
 
1) współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie spraw 
dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w tym zwłaszcza z Haską Konferencją 
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Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Radą Europy, Organizacją Narodów 
Zjednoczonych; 
2) prowadzenia spraw związanych z zawieraniem dwustronnych umów 
międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych; 
3) opiniowania projektów umów międzynarodowych, w przypadku których 
Minister Sprawiedliwości nie jest organem właściwym do prowadzenia 
negocjacji; 
4) wykonywania zadań organu centralnego z zakresu obrotu prawnego w 
sprawach cywilnych i karnych na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów 
międzynarodowych; 
5) wykonywania zadań punktów kontaktowych Europejskich Sieci 
Sądowych; 
6) udzielania sądom polskim tekstów prawa obcego, wyjaśnień dotyczących 
obcej praktyki sądowej oraz informacji co do istnienia wzajemności w 
stosunkach z państwem obcym, a także udzielania zagranicznym organom 
wymiaru sprawiedliwości oraz polskim i zagranicznym urzędom konsularnym 
informacji o treści prawa polskiego; 
7) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem przez Ministra 
Sprawiedliwości konsulom Rzeczypospolitej Polskiej upoważnień do 
dokonywania czynności konsularnych; 
8) prowadzenia spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w 
pracach organizacji międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka, w 
szczególności w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy 
oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także spraw 
związanych z zawieraniem umów międzynarodowych w tym zakresie; 
9) podejmowania działań zmierzających do zapewnienia zgodnego z 
aktualnymi standardami międzynarodowymi poziomu ochrony praw człowieka 
w zakresie wymiaru sprawiedliwości, w tym upowszechnianie treści orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i decyzji innych organów organizacji 
międzynarodowych; 
10) monitorowania i analizowania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w zakresie ich wpływu na akty prawne związane z zakresem działania 
Ministra Sprawiedliwości, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych; 
11) przygotowywania sprawozdań i komentarzy Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej dotyczących realizacji umów międzynarodowych z zakresu ochrony 
praw człowieka, w tym w szczególności Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167), Konwencji w 
sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378) oraz 
Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub 
poniżającemu traktowaniu albo karaniu (Dz. U. z 1995 r. Nr 46, poz. 238 oraz z 
2000 r. Nr 21, poz. 261); 
12) prowadzenia spraw związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem 
środków pomocowych przeznaczonych na finansowanie projektów 
realizowanych przez resort sprawiedliwości. 
 
W ramach Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2001 – 2005 byłem 
odpowiedzialny za działania związane z wdrażaniem zobowiązań akcesyjnych,  
modernizacją i usprawnianiem sądownictwa powszechnego, w tym również 
nadzorowałem współfinansowane ze środków unijnych oraz środków 
pomocowych programy informatyzacji sądownictwa m.in. Nowa Księga 
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Wieczysta – rejestr urzędowy, który stanowił część zadania "Utworzenie 
Zintegrowanego Systemu Katastralnego", wdrażanie nowoczesnych 
instrumentów procesowych tzw. przesłuchania na odległość, komputeryzację sal 
sądowych.  
 
Przewodniczyłem delegacji oraz byłem generalnym sprawozdawcą podczas 
rozpatrywania przez Komitet przeciwko Dyskryminacji Rasowej ONZ w 
Genewie (marzec 2003) XV i XVI okresowego sprawozdania z realizacji przez 
Polskę postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji rasowej, a następnie koordynowałem prace międzyresortowe 
związane z wdrażaniem zaleceń udzielonych przez Komitet. 
 
Przewodniczyłem delegacji i byłem generalnym sprawozdawcą podczas 
rozpatrywania przez Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie (październik 
2004), V okresowego sprawozdania z realizacji przez Polskę postanowień 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, a następnie 
koordynowałem prace międzyresortowe związane z wdrażaniem zaleceń 
udzielonych przez Komitet. 
 
Byłem również od lutego 2001 r. członkiem Forum do spraw Społeczeństwa 
Informacyjnego, ciała doradczego Rady Ministrów, któremu przewodniczył 
Minister Nauki. 
 
 
Jako Wicedyrektor Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej współkierowałem, nadzorowałem  lub odpowiednio 
uczestniczyłem w realizacji zadań związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi 
uprawnieniami Prezydenta, w zakresie: 
1) opracowywania i uzgadniania projektów ustaw wnoszonych do Sejmu z 
inicjatywy Prezydenta, 
2) udziału w procesie legislacyjnym w komisjach sejmowych i senackich, 
3) analizowania i opiniowania ustaw przedkładanych do podpisu 
Prezydenta, pod względem ich zgodności z Konstytucją, umowami 
międzynarodowymi, prawem Unii Europejskiej i ustawami oraz pod względem 
merytorycznym, 
4)  przygotowywania dokumentów niezbędnych do kontrasygnaty oraz 
związanych z ogłaszaniem ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i umów 
międzynarodowych, 
5) przygotowywania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o 
stwierdzenie zgodności ustaw lub umów międzynarodowych z Konstytucją, 
6) przygotowywania wniosków do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy  
(tzw. weto ustawodawcze Prezydenta RP), 
7) opiniowania projektów aktów prawnych przedkładanych Kancelarii do 
zaopiniowania oraz uczestniczenia w konferencjach uzgadniających 
przeprowadzanych w ministerstwach (urzędach centralnych) i Komisji 
Prawniczej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
8) opracowywania wniosków o ratyfikacje bądź wypowiedzenie umów 
międzynarodowych, 
9) opracowywania wniosków dotyczących udzielenia pełnomocnictwa do 
podpisania umowy międzynarodowej, 
10) stosowania prawa łaski, 
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11) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się 
obywatelstwa polskiego, 
12) przygotowywania projektów rozporządzeń, zarządzeń i postanowień 
Prezydenta, a w szczególności w sprawach: 
a) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu i ustalania we współdziałaniu z  
Państwową Komisją Wyborczą projektu kalendarza czynności wyborczych, 
b) zarządzania referendum ogólnokrajowego i ustalania we współdziałaniu 
z Państwową Komisją Wyborczą projektu kalendarza czynności referendalnych, 
c) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i Senatu, 
d) wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 
wynagrodzeń sędziów, 
e) nadawania statutu Biuru Głównego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, 
f) wynikających z przepisów ustawy o urzędnikach państwowych. 
 
Wystąpiłem jako koreferent w licznych konferencjach międzynarodowych m. 
in.:  
 
„Prawa podstawowe w Unii Europejskiej” (Helsinki 2002),  
 
„Zwalczanie handlu ludźmi (Bruksela 2002), 
 
„Europejskie prawo zobowiązań umownych” (Bruksela 2003), 
 
„Prawa człowieka i członkostwo w UE: wspólne doświadczenia” (Warszawa 
2003) – byłem organizatorem konferencji, 
 
„ Perspektywy współpracy prawnej UE-Rosja (Petersburg 2004), 
 
XI Konferencji ONZ w sprawie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i 
zwalczaniu przestępczości (Bangkok 2005). 
 
W ramach Fundacji Praw Podstawowych prowadziłem działalność doradczą i 
ekspercką dot. praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej, w tym na potrzeby 
prac parlamentarnych (Sejm i Parlament Europejski). Współorganizowałem 
kierowaną do obywateli akcję informacyjną o Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej oraz działałem na rzecz pełnego przyjęcia Karty Praw 
Podstawowych poprzez ratyfikację przez Polskę Traktatu z Lizbony bez 
zastrzeżeń wynikających z Protokołu Polsko-Brytyjskiego. 
 
Wraz z Foundation for European Progressive Studies (FEPS) uczestniczyłem w 
monitoringu w zakresie przestrzegania w Polsce standardów państwa prawa.  
 
Od 2008 r. uczestniczę również  w FEPS Jurists Network, która od 2010 r. 
prowadziła prace m.in. w zakresie reformy  ochrony danych osobowych w 
Europie (European Data Protection Directive and Data Protection Framework 
Decision) oraz Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej – (ECI - European 
Citizens Initiative).  
 
W latach 2004 – 2008 byłem wykładowcą prawa europejskiego w Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 



Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowisko  
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (OMX GIODO) 

 
W imieniu Fundacji Praw Podstawowych współorganizowałem następujące 
konferencje i debaty, w ramach których byłem autorem wystąpień dotyczących 
praw podstawowych, unijnych regulacji prawnych stanowionych w zakresie 
współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych oraz ustroju sądownictwa 
w Polsce:  
 
Międzynarodowa Konferencja z okazji 50-lecia Parlamentu Europejskiego. 
„Wyzwania dla przyszłości Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu 
Lizbońskiego” - Kraków, 2008; 
  
Międzynarodowa Konferencja Naukowa  ”Europa Środkowa i Wschodnia jako 
obszar demokracji, praworządności i praw człowieka” – Szklarska Poręba, 
kwiecień 2009;  
 
Debata Ministrów Sprawiedliwości III RP „Dylematy wymiaru sprawiedliwości 
w Polsce w procesie transformacji ustrojowej w latach 1989 – 2009” – 
Warszawa, październik 2009;  
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transformacja systemów wymiaru 
sprawiedliwości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej” – Legnica, 
kwiecień 2010;   
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa  z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady 
Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pod Patronatem 
Honorowym Sekretarza Generalnego Rady Europy, Thorbjoerna Jaglanda 
„Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka” – Warszawa, 
Sejm RP, kwiecień 2011;  
 
Ponadto uczestniczyłem: 
 
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 15-lecia uchwalenia 
Konstytucji RP i 20-lecia podpisania Traktatu o Unii Europejskiej „Wpływ 
standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw 
człowieka” – kwiecień 2012, Warszawa, Sejm RP;  
 

w Międzynarodowej Konferencji z okazji 60. rocznicy wejścia w życie 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka „Uniwersalny i regionalny wymiar 
ochrony praw człowieka, Nowe wyzwania – nowe rozwiązania” - kwiecień 2013, 
Warszawa, Sejm RP;  
 
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej  z okazji 55. rocznicy utworzenia 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45. rocznicy przyjęcia 
Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka 
„Modele ochrony praw człowieka: amerykański i europejski. Aksjologia – 
instytucje – efektywność” - kwiecień 2014, Warszawa, Sejm RP. 
  
Jako przedstawiciel Fundacji Praw Obywatelskich, współorganizowałem Debatę 
PAŃSTWA I PRAWA „Wymiary równości a wymiar sprawiedliwości” z 
udziałem: Prof. Karola Modzelewskiego, Dr hab. Ryszarda Piotrowskiego, Prof. 
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Andrzeja Walickiego, Prof. Stanisława Waltosia – marzec 2015, Warszawa, 
Pałac Staszica. 
 

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; 
  
b) prawo Unii Europejskiej bądź umowy międzynarodowe z zakresu 
ochrony danych osobowych lub prawa do prywatności; 
 
c) wykorzystywanie nowych technologii do przetwarzania 
informacji, w tym danych osobowych. 

Podejmowałem działania wskazane powyżej w pkt 4, a ponadto: 

W latach 1998 – 2001 współkierowałem lub odpowiednio 
uczestniczyłem w opracowaniu: 

- opinii o ustawach przedkładanych do podpisu Prezydentowi RP, 

- wniosków Prezydenta RP do Sejmu o ponowne  rozpatrzenie 
ustawy (Weta ustawodawcze),  

- wniosków Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego o 
stwierdzenie zgodności ustaw z Konstytucją,  

- inicjatyw ustawodawczych Prezydenta RP. 

Od lutego 2001 r. uczestniczyłem w pracach Forum do spraw Społeczeństwa 
Informacyjnego – stanowiącego multidyscyplinarne ciało doradcze Rady 
Ministrów, którego zadaniem było m.in. opiniowanie strategii 
przygotowywanych w ramach realizacji "Celów i kierunków rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce" oraz aktów wykonawczych do ustawy 
Prawo telekomunikacyjne, a także inicjowanie nowych zadań w zakresie 
społeczeństwa informacyjnego. 

Ponadto byłem autorem referatów, wystąpień i wypowiedzi na konferencjach 
organizacji międzynarodowych, konferencjach naukowych, debatach 
publicznych – poświęconych ochronie praw człowieka oraz wdrażaniu 
rozwiązań legislacyjnych implementujących instrumenty prawa unijnego oraz 
umowy międzynarodowe. 

6. Sprawy, które Kandydat prowadził w ciągu ostatnich 10 lat, w 
których występowały zagadnienia określone w pkt 5 a)-c). 

Czynności realizowane w ramach ustawowych kompetencji Ministra 
Sprawiedliwości w tym w zakresie kadr wymiaru sprawiedliwości; 
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Czynności podejmowane na podstawie ustawy o radcach prawnych, dotyczące 
ochrony prawa do prywatności oraz ochrony dóbr osobistych  osób fizycznych; 

7. Wszystkie publikacje Kandydata (tytuł, adres publikacyjny) 
dotyczące problematyki określonej w pkt 5 a)-c). 

Prawa człowieka jako wybór polityczny; Warszawa 2003; publikacja z Polsko – 
Brytyjskiej Konferencji „Prawa człowieka i członkostwo w UE: wspólne 
doświadczenia”. Patrz również: 
http://www.korporacje.com/wordpress/blog/2005/04/09/prawa-czlowieka-i-
czlonkostwo-w-ue/ 

Współpraca Sądowa w Unii Europejskiej – akty prawne, uzasadnienia, 
komentarze; pod redakcją: S. Królak, I. Dzialuk, C. Michalczuk; Warszawa, 
2006 r. 

Trójszczeblowa czy czteroszczeblowa struktura sądownictwa? Ewolucja modelu 
ustrojowego sądów powszechnych w latach 1989 -  2001 [w:] Transformacja 
Systemów Wymiaru Sprawiedliwości, Tom II Proces Transformacji i dylematy 
wymiaru sprawiedliwości; red. nauk. Jerzy Jaskiernia; Toruń 2011. 

Zmiany modelu ustrojowego sądów powszechnych w latach 1989 – 1990 [w:] 
Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje 
państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora 
Jerzego Jaskierni; red. nauk. M. Czarny i K. Spryszak; Toruń 2012. 

Po pierwsze nie szkodzić – rzecz o „reformach” sądownictwa; „Przegląd” Nr 47 
(673); 25 listopada 2012 r., s. 50 – 52. 

Wyśledź i donieś – czyli graj z policją przez telefon; 22.05.2013; 
http://www.korporacje.com/wordpress/blog/2013/05/22/wysledz-i-donies-
czyli-graj-z-policja-przez-telefon/ 

Ponadto liczne wypowiedzi i wywiady prasowe, poświęcone integracji 
europejskiej, wymiarowi sprawiedliwości oraz gwarancjom praw obywatelskich, 
opublikowane w latach 2002 - 2005  

8. Znajomość języków obcych (prosimy określić stopień znajomości 
każdego z języków: biegle w mowie/piśmie; znajomość robocza; 
znajomość w stopniu podstawowym). 

Angielski - biegle w mowie/piśmie  

Rosyjski - biegle w mowie/piśmie 

9. Sprawowane przez Kandydata – w przeszłości – funkcje publiczne 
(w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego) oraz funkcje publiczne 
w strukturach Unii Europejskiej. 

Pracownik służby dyplomatyczno-konsularnej; konsul, radca Ambasady RP w 
FR (1991 -1997); 

http://www.korporacje.com/wordpress/blog/2005/04/09/prawa-czlowieka-i-czlonkostwo-w-ue/
http://www.korporacje.com/wordpress/blog/2005/04/09/prawa-czlowieka-i-czlonkostwo-w-ue/
http://www.korporacje.com/wordpress/blog/2013/05/22/wysledz-i-donies-czyli-graj-z-policja-przez-telefon/
http://www.korporacje.com/wordpress/blog/2013/05/22/wysledz-i-donies-czyli-graj-z-policja-przez-telefon/
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Urzędnik Służby Cywilnej (1997 – 2005); 
 
Wicedyrektor Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP (1998 – 2001); 
 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (2001 – 2005)  

Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (2004 
– 2005). 

10. Funkcje publiczne, które Kandydat pełni w momencie 
ubiegania się o stanowisko GIODO. 

Od dn. 3 listopada 2005 r. jestem sędzią Trybunału Stanu RP.  

11. Funkcje publiczne obejmowane w wyborach powszechnych, o które 
– bez skutku – Kandydat ubiegał się w przeszłości (Sejm, Senat, 
organy jednostek samorządu terytorialnego). 

Nie ubiegałem się. 

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

Nie ubiegałem się. 

13. Lista organów państwa i innych instytucji publicznych, podmiotów 
gospodarczych np. (spółek prawa handlowego), którym Kandydat 
doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy lub opinie w ciągu 
ostatnich 10 lat.  

Byłem społecznym ekspertem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka oraz jestem członkiem Doradczego Komitetu Prawa Europejskiego 
przy Ministrze Sprawiedliwości. 

14. Przynależność do partii politycznych, związków zawodowych lub 
organizacji pracodawców (okres przynależności i sprawowana 
funkcja). 

Sojusz Lewicy Demokratycznej, Okręgowa Izba Radców Prawnych w 
Warszawie.  

15. Lista partii politycznych, związków zawodowych, organizacji 
pracodawców, organizacji społecznych (np. fundacji, stowarzyszeń), 
którym Kandydat doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy 
lub opinie albo które reprezentował. 

Sojusz Lewicy Demokratycznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych.  
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16. 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 uczestniczyłem w działaniach lobbingowych. 

17. 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). 

Na przestrzeni wielu lat prowadzę działalność społeczną związaną  z 
upowszechnianiem praw człowieka oraz umacnianiem instytucji państwa 
prawa, współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi 
(fundacjami i stowarzyszeniami). Działalność ta zaowocowała udziałem w 
organizacji licznych konferencji, wspieraniem inicjatyw obywatelskich,  
autorstwem wystąpień z zakresu  praw podstawowych i publikacjami. 
 
Jestem Przewodniczącym Rady Fundacji Praw Obywatelskich (od 2014), której  
celem jest m. in.: upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa; 
prowadzenie działań służących przejrzystości w życiu publicznym, społecznej 
kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania 
patologiom życia publicznego i społecznego; działania na rzecz ochrony praw i 
swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, dostępu obywateli 
do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania 
postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności. 
 
Byłem Prezesem Fundacji, a obecnie jestem członkiem Rady Fundacji Liceum 
im. Tadeusza Czackiego (2005-2015).  
 
Byłem współzałożycielem i Przewodniczącym Rady Fundacji Praw 
Podstawowych (2008 – 2014). 
 
W ramach FPP prowadziłem działalność doradczą i ekspercką. 
Współorganizowałem kierowaną do obywateli akcję informacyjną o Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej oraz działałem na rzecz ratyfikacji przez RP 
Karty Praw Podstawowych bez zastrzeżeń. W okresie poprzedzającym 
procedury ratyfikacyjne, za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej 
przez FPP zebraliśmy ponad 40.000 „wpisów” obywateli udzielających poparcia 
dla ratyfikacji Karty Praw Podstawowych bez zastrzeżeń przewidzianych w tzw. 
Protokole Polsko-Brytyjskim. 
 
Wraz z Foundation for European Progressive Studies (FEPS) brałem udział w 
monitoringu w zakresie przestrzegania w Polsce standardów państwa prawa 
(2006 - 2007 ).  
 
Od 2008 r. uczestniczę również  w FEPS Jurists Network. 
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18.Odznaczenia, tytuły honorowe, wyróżnienia Kandydata.  

Za zasługi związane z procesem akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii 
Europejskiej zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 

Jestem Honorowym Obywatelem miasta Ulanów (2004) oraz nadano mi tytuł 
„Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” (2006). 

Jestem laureatem XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Primus Inter Pares (1987).  

19. Członkostwo w krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeniach 
zawodowych lub naukowych. 

Jestem członkiem Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, a w latach 
2003 – 2005 byłem członkiem zarządu tej organizacji. 
 
Przewodniczę Radzie Programowo-Naukowej Zrzeszenia Prawników Polskich. 

20. Czy toczą się przeciwko Kandydatowi postępowania 
prokuratorskie, karno-administracyjne, dyscyplinarne lub sądowe 
(jeżeli tak, to jakie i co jest ich przedmiotem)? 

Według mojej najlepszej wiedzy nie toczą się wobec mnie takie postępowania  

21. Czy Kandydat był skazany prawomocnym wyrokiem sądu 
(ewentualnie ostateczną decyzją sądu dyscyplinarnego) w 
jakiejkolwiek sprawie (jeżeli tak, to za co i jaka była sankcja)? 

Nie byłem skazany ani ukarany dyscyplinarnie. 


