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Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: 

1. Dane osobowe Kandydata  

Mirosław Wróblewski, ur. 21 września 1977 r. w Krakowie 

2. Wykształcenie Kandydata (z podaniem: nazw szkół, które Kandydat ukooczył i dat 
ich ukooczenia, posiadanych stopni naukowych, ukooczonych kursów, szkoleo, 
aplikacji itp.). 

II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie im. Króla Jana III Sobieskiego (klasa 
humanistyczna o profilu politologiczno – dziennikarskim) – 1996 r. 

Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk 
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – magisterskie studia politologiczne  
o specjalności stosunki międzynarodowe – 2001 r. (magister nauk politycznych) 

Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, stacjonarne 
magisterskie studia prawnicze – 2003 r. (magister prawa) 

Uniwersytet Jagiellooski w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych  
i Politycznych, studia doktoranckie – 2005 r. 

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej – 2002 r. 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, podyplomowe studia europejskie 
– 2003 r. 

MATRA – program szkoleo rządu holenderskiego dla urzędów wojewódzkich  
i marszałkowskich z zakresu wdrażania funduszy Unii Europejskiej – 2004 r. 

Szkolenia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach programu PHARE 2000: 
Projekt Phare Twinning z Duoskim Związkiem Gmin „Wzmacnianie wdrażania 
dorobku wspólnotowego na szczeblu lokalnym” PL2000/IB/OT-03 – 2004 r. 

Cykl szkoleo „Audyt i kontrola w administracji publicznej” zorganizowanych przez 
Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych – 2004 r. 
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Kurs przygotowujący do egzaminu na audytora wewnętrznego w jednostkach sektora 
finansów publicznych – 2004 r. 

Kurs przygotowawczy do egzaminu na urzędnika służby cywilnej – 2005 r. 

Letnia Szkoła „The European Constitution-building Process: Experiences, Explanations 
and Future Prospects” zorganizowana przez European Zentrum Otzenhausen i ASKO 
Stiftung Europa – 2007 r. 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, aplikacja radcowska – 2007-2011 r. 

Uczestnik kursów, szkoleo i seminariów z zakresu m.in. prawa  
i standardów Rady Europy, Unii Europejskiej, organizowanych m.in. przez Agencję 
Praw Podstawowych UE, Radę Europy, Europejską Komisję Walki z Rasizmem, 
Ksenofobią i Nietolerancją, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sied 
europejskich organów ds. równego traktowania EQUINET, European Law Academy  
w Trewirze (2007 – 2014). 

3. Przebieg kariery zawodowej (w tym: miejsca zatrudnienia i okresy pozostawania na 
danym stanowisku; prowadzenie własnej działalności gospodarczej; zajmowane 
stanowiska we władzach spółek, przedsiębiorstw paostwowych, fundacji, 
spółdzielni itp.) 

Informator Kulturalny „Miesiąc w Krakowie” (1997-2002) – dziennikarz  

Centrum Transferu Technologii IRC przy Politechnice Krakowskiej - (2001) - 
współpracownik 

Polskie Radio Kraków (2001 – 2002) – dziennikarz, specjalista ds. programów 
europejskich 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (2002 – 2007) – inspektor w Biurze 
Integracji Europejskiej, audytor wewnętrzny urzędu (samodzielne stanowisko pracy), 
dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, pełniący funkcje dyrektora generalnego 
urzędu, zastępca dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi. 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie – od 2007 r. dyrektor Zespołu 
Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego, w latach 2009-2010 także Pełnomocnik 
Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Programu Współpracy Ombudsmanów Paostw 
Partnerstwa Wschodniego UE, od 2014 r. dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, 
Międzynarodowego i Europejskiego. 

Od 2012 r. członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)w 
Wiedniu, wybrany także przez zarząd na stanowisko przewodniczącego Komisji 
Budżetowej FRA. 



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

 

Nigdy nie prowadziłem działalności gospodarczej, nie zasiadałem we władzach 
spółek, spółdzielni ani przedsiębiorstw paostwowych. 

Od 2014 r. pełnię funkcję członka zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, 
uczestnicząc przede wszystkim w realizacji dorocznego Turnieju Konstytucyjnego 
organizowanego przez to stowarzyszenie oraz Lektur Hołdy (spotkania na temat 
książek oraz  z wybitnymi prawnikami). 

4. Informacje potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia i status zawodowy lub 
naukowy Kandydata jako specjalisty (znawcy) w dziedzinie ochrony danych 
osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji lub doświadczeo zawodowych, 
które w opinii Kandydata stanowią adekwatne doświadczenie z punktu widzenia 
zakresu ustawowych kompetencji i zadao GIODO (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  na stanowisko GIODO 
może byd powołana tylko osoba, która posiada wyższe wykształcenie prawnicze 
oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe). 

Kandydat jest radcą prawnym (od 2011 r.), certyfikowanym audytorem 
wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych (od 2004 r.), 
mianowanym urzędnikiem służby cywilnej (od 2005 r.), pełniącym służbę paostwową 
od ponad 12 lat na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. 

Zainteresowania naukowe kandydata skupiają się na prawie Unii Europejskiej, prawie 
konstytucyjnym oraz międzynarodowym prawie praw człowieka. W tym obszarze 
prowadził zajęcia dydaktyczne, od kilkunastu lat bierze udział w konferencjach, 
seminariach i zjazdach naukowych (także przedstawiając referaty i wystąpienia), 
uczestniczy w polskich i międzynarodowych zespołach badawczych, publikuje 
opracowania naukowe w Polsce i Europie.  

Doświadczenie dydaktyczne zdobył prowadząc zajęcia dla studentów Uniwersytetu 
Jagiellooskiego w Krakowie (2001-2003) w zakresie przedmiotów „Zagadnienia 
współczesnego konstytucjonalizmu” oraz „Prawo Wspólnot Europejskich”, a także dla 
studentów Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie  
z zakresu prawa Unii Europejskiej (2003 – 2004). 

Wykładowca i opiekun prac dyplomowych na Podyplomowym Studium Prawa 
Europejskiego zorganizowanym przez Katedrę Prawa Europejskiego Uniwersytetu 
Jagiellooskiego w latach 2003-2013. 

Wykładowca na aplikacji adwokackiej dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej 
 w Bielsku – Białej (prawo Unii Europejskiej) w latach 2009-2010. 

W okresie pełnienia funkcji dyrektora Biura Dyrektora Generalnego oraz dyrektora 
generalnego urzędu nadzorował zespół informatyków, m.in. w zakresie 
wprowadzania elektronicznego systemu obiegu dokumentacji w Małopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. 
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Przez cały okres pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2 stycznia 2007 r.) 
nadzoruje, wykonuje oraz inicjuje działania Rzecznika w obszarze dotyczącym 
prywatności, ochrony danych osobowych, a także dostępu do informacji publicznej. 
Dotyczy to spraw wszczynanych skargami indywidualnymi i z urzędu przez Rzecznika 
dotyczących ochrony prawa do prywatności obywateli, ochrony danych osobowych, 
spraw wynikających ze stosowania ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
oraz innych materialnych i proceduralnych regulacji dotyczących wspomnianego 
wyżej obszaru. Poza kierowaniem procesem rozpatrywania skarg indywidualnych do 
zakresu obowiązków dyrektora zespołu należy także inicjowanie, prowadzenie lub 
nadzorowanie działao o charakterze systemowym, tj. wystąpieo generalnych 
Rzecznika, spraw sądowych (w tym zwłaszcza przed sądami administracyjnymi) oraz 
spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym (wnioski o abstrakcyjną kontrolę norm oraz 
stanowiska w postępowaniach przed TK wszczynanych ze skargi konstytucyjnej). 

Do zakresu obowiązków na tym stanowisku należy także opracowywanie dla RPO 
różnego rodzaju opinii prawnych i materiałów z zakresu prawa do prywatności  
i ochrony danych osobowych, przygotowywanie merytoryczne konferencji, spotkao 
 i seminariów w Biurze RPO w tym zakresie, prowadzenie współpracy 
międzynarodowej RPO w merytorycznym zakresie, reprezentowanie Rzecznika na 
konferencjach i spotkaniach i przedstawianie jego stanowiska.  

Do obowiązków na tym stanowisku należy także wykonywanie zastępstwa 
procesowego Rzecznika Praw Obywatelskich przed sądami i Trybunałem 
Konstytucyjnym w zakresie dotyczącym prawa do prywatności i ochrony danych 
osobowych. 

Kandydat bierze udział (od 2014 r.), jako przedstawiciel Rzecznika, w pracach Zespołu 
ds. ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego przy Ministrze 
Administracji i Cyfryzacji. Brał udział w pracach grupy roboczej Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji dotyczących wypracowania konkluzji i rekomendacji  
w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w środkach komunikacji 
elektronicznej, w tym w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych. Ostatnio 
(2014 r.) koordynował jako dyrektor zespołu współpracę wraz z Biurem GIODO  
i Ministerstwem Gospodarki dotyczącą wprowadzenia do polskiego systemu 
prawnego instytucji oceny skutków regulacji pod kątem prawa do prywatności. We 
współpracy z Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego 
zorganizował spotkanie ekspertów, przedstawicieli sądów, TK i oraz resortów 
rządowych w Biurze RPO (2014 r.) w sprawie wypracowania jednolitych standardów 
publikacji orzeczeo sądowych oraz anonimizacji. 

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; 
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c) wykorzystywanie nowych technologii do przetwarzania informacji, w tym danych 
osobowych. 

Sporządzane bądź nadzorowane opinie lub ekspertyzy dotyczące prawa polskiego, 
europejskiego i międzynarodowego w tym obszarze wynikają z realizowanych zadao  
i obowiązków w toku ponad 8 – letniej pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 
i uwarunkowane są zakresem zadao i kompetencji konstytucyjnych RPO. 

Jedną z najważniejszych spraw w tym obszarze prowadzonych w BRPO były 
wystąpienia generalne zawierające kompleksowe stanowisko Rzecznika, skierowane 
do naczelnych organów paostwa, w sprawie umowy ACTA. 

Ostatnio kandydat reprezentował Rzecznika w postępowaniach przed Trybunałem 
Konstytucyjnym w sprawach, m.in. dotyczących ochrony danych osobowych rodziców 
w procesie rekrutacji do przedszkoli sygn. akt K 38/12, ochrony danych osobowych 
obywateli w sprawie dotyczących tworzenia przez ministra zdrowia rejestrów 
medycznych sygn. akt K 33/13, sprawy dotyczącej ochrony danych osobowych 
dawców szpiku allogenicznego sygn. akt K 25/13 (wszystkie te sprawy zakooczyły się 
w 2013 i 2014 r. stwierdzeniem niekonstytucyjności co najmniej części zaskarżonych 
przepisów). 

Wszystkie sprawy generalne opisane są w Informacjach Rocznych RPO za lata 2007-
2013. 

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

Jak wyżej. 

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

Kandydat jest autorem ponad 40 artykułów i publikacji naukowych z zakresu 
prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw 
człowieka, w tym problematyki prawnej ochrony prywatności, monitoringu wizyjnego 
i dostępu do informacji publicznej. Publikował również na łamach „Rzeczpospolitej” 
 i „Prawnika.pl”. Publikacje dotyczące problematyki wskazanej w pkt 5 a)-c): 

 Nagrywanie rozpraw sądowych jako problem ochrony praw obywatelskich, 
publikacja Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia”, Warszawa 2014  (w druku). 

 The legal value and implementation of the Charter of Fundamental Rights in 
Poland, *w:+ G. Palmisano (ed.), “Making the Charter of Fundamental Rights  
a Living Instrument”, Brill Academic Publishers, Martinus Nijhoff Publishers, 
Rome 2014 (w druku). 

 Wykorzystanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sferze 
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ustawodawczej oraz w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,  
*w:+ „Obywatel w Radzie Europy i Unii Europejskiej. Nowe wyzwania po 
dwudziestu latach od przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. VII Seminarium Warszawskie”, 
Warszawa 2014, s. 99-116 (artykuł także w jęz. angielskim opublikowany na  
s. 277-294). 

 The European Charter of Fundamental Rights as a living instrument. Training 
manual, wspólnie z: Ł. Bojarski, D. Schindlauer, K. Wladasch, A. Creszenci,  
T. Dudek, R. Forastiero, N. Mileszyk, D. Zwitter, Rome-Warsaw-Vienna 2014. 

 Podstawy prawne funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Polsce, „Monitor 
Prawniczy Nr 8/2013 Dodatek specjalny”, s. 33-38. 

 Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ ochrony prawa dostępu do informacji 
publicznej, *w:+ „Ustroje – historia i współczesnośd. Polska – Europa – 
Ameryka Łacioska. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Jackowi 
Czajowskiemu” pod red. M. Grzybowskiego, G. Kucy, P. Mikulego, Kraków 
2013, s. 118-126. 

 Polska mapa międzynarodowych konwencji praw człowieka, redakcja  
i autorstwo wstępu i rozdziału IV, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Warszawa 2013 (ebook), ss. 80 (wspólnie z K. Miksą i M. Radziejowską). 

 Regulacje antyterrorystyczne z punktu widzenia praw i wolności człowieka 
 i obywatela, *w:+ „Terroryzm – materia ustawowa”, Centralny Ośrodek 
Szkolenia Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego im. gen. Stefana 
Roweckiego „Grota” w Emowie 14-15 maja 2008 r., red. K. Indecki, P. Potejko, 
Warszawa 2009 (wspólnie z A. Krzywoniem). 

 Bezpieczeostwo międzynarodowe a prawa człowieka, „Bezpieczeostwo. Teoria 
i praktyka”, Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, 2008 nr 3-4, s. 83-94. 

 

8. Znajomośd języków obcych (prosimy określid stopieo znajomości każdego z 
języków: biegle w mowie/piśmie; znajomośd robocza; znajomośd w stopniu 
podstawowym). 

Język angielski – biegle w mowie/piśmie 

Język francuski i rosyjski – słaba znajomośd robocza 

Język hiszpaoski – znajomośd w stopniu podstawowym 

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

Pełnione wcześniej funkcje w administracji rządowej (jak wyżej). 

10. Funkcje publiczne, które Kandydat pełni w momencie ubiegania się o stanowisko 
GIODO. 
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Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego  
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (kadencja 2012 – 
2017). W grudniu 2012 r. wybrany przez zarząd na przewodniczącego Komisji 
Budżetowej Agencji Praw Podstawowych UE. 

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

Nie dotyczy. Nie ubiegałem się o takie funkcje. 

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

Nie ubiegałem się wcześniej o stanowisko GIODO. 

13. Lista organów paostwa 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. 

W latach 2005-2007 sporządzałem opinie dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
od 2007 r. dla Biura RPO, tzn. urzędów w których byłem lub jestem zatrudniony. 
Opinie przedstawiane innym instytucjom wynikały lub wynikają z działania  
z upoważnienia bądź w imieniu organów, w których byłem lub jestem zatrudniony. 

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

Nie dotyczy. Nigdy nie należałem i nie należę do partii politycznej, związku 
zawodowego bądź organizacji pracodawców. 

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

Od kilkunastu lat współpracuję z wieloma organizacji społecznymi działającymi  
w szeroko rozumianym obszarze ochrony praw człowieka. W tym zakresie 
wielokrotnie przedstawiałem wystąpienia, referaty, bądź to działając jako 
przedstawiciel instytucji paostwowej, bądź to jako naukowy prelegent. Efektem 
niektórych tych wystąpieo były publikacje o charakterze naukowym, m.in. w roku 
2009 współpracowałem aktywnie z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, czego efektem 
była publikacja Ochrona praw osób starszych w działalności Rzecznika Praw 
Obywatelskich jako krajowej instytucji ochrony praw człowieka, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny”, wyd. specjalne „Solidarnośd międzypokoleniowa”, 
zeszyt 3/2012, Poznao 2012, s. 123-138. W 2014 r. współpracowałem naukowo  



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

 

w realizacji międzynarodowego projektu dotyczącego Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, w którym polskim partnerem była Fundacja INPRIS (dwie publikacje 
będące efektem realizacji tego projektu wskazane są w pkcie 7 kwestionariusza). 

16. Wykaz podmiotów wykonujących działalnośd 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 dotyczy. Nie byłem zatrudniony, nie doradzałem, nie sporządzałem ekspertyz ani 
opinii, nie reprezentowałem podmiotów wykonujących działalnośd lobbingową. 

17. Działalnośd społeczna lub inny rodzaj aktywności Kandydata w sferze publicznej, w 
tym członkostwo w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach 
społecznych (okres przynależności i sprawowana funkcja). 

Jestem członkiem dwóch prawniczych stowarzyszeo naukowych – Polskiego 
Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa 
Konstytucyjnego.  

Od 2014 r. pełnię funkcję członka zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, 
uczestnicząc przede wszystkim w realizacji dorocznego Turnieju Konstytucyjnego 
organizowanego przez to stowarzyszenie oraz Lektur Hołdy (spotkania na temat 
książek oraz  z wybitnymi prawnikami). 

18. Odznaczenia, tytuły honorowe, wyróżnienia Kandydata. 

Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellooskiego im. prof. Stanisława Estreichera za 
wyróżniające wyniki w nauce (2001 – 2002) 

Brązowa odznaka za zasługi dla obronności kraju (2006 r.) 

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

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, które jest stowarzyszone 
 w FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen) 

Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego 

20. 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 się przeciwko mnie postępowania prokuratorskie, 
karno-administracyjne, dyscyplinarne czy sądowe. 



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

 

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)? 

Nic mi nie wiadomo o żadnym skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu. 

 


