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OBYWATELSKI MONITORING WYBORÓW  
GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

stan na 18 czerwca 2010 

Kwestionariusz dla kandydatów na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (GIODO) 

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: 

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

Wojciech Rafał Wiewiórowski, ur. 13 czerwca 1971 r. w Łęczycy woj. łódzkie 
Zamieszkały w Gdańsku 
Żona: Iwona Zużewicz-Wiewiórowska – prawnik 
Córka: Marianna Róża Wiewiórowska  
 

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

• 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 - Uniwersytet w Cambridge / 

Uniwersytet Gdański 1996-98 
 
• “Singapore Co-operation Programme. eGovernment - Journey Towards Public 

Sector Excellance” - Civil Service College, Singapur 2009 
 

• Studia specjalne w zakresie przygotowania pedagogicznego – Gdańska Wyższa 
Szkoła Administracji 2003-2004 
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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.) 

 
� 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 – dyrektor Departamentu 
Informatyzacji – od października 2008 r.  
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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). 

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. 

 
Doświadczenie zawodowe w dydaktyki ochrony danych osobowych i przetwarzania 

informacji 
- Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa Administracji (1996-2010)  

- 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 70 wykładów naukowych i popularnonaukowych z zakresu informatyki 
prawniczej, bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystywania nowych 
technologii do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych 

- współautorstwo kursu e-learningowego z zakresu ochrony danych osobowych dla 
Telekomunikacji Polskiej SA przygotowanego przez wydawnictwo Young 
Digital Poland – 2004 r. 

 
Doświadczenie zawodowe w rozstrzygania sporów  

- Współprzewodniczący Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego – 2006-2008 

- Mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie 
Informatyki i Telekomunikacji 
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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. 
- Liczne ekspertyzy przygotowywane 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 nowelizacją ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne” przygotowane dla Klubu 
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w 2004 r. 

 

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

• 2p.pl Portale Profesjonalne – wydawca a następnie redaktor naczelny – 2000-2002 
- założenia polityk bezpieczeństwa, zasad ochrony danych osobowych oraz 

zarządzanie prawami dostępu do zasobów w serwisie internetowym 2p.pl 
 
• Polskie Wydawnictwa Profesjonalne – Wolters Kluwer Polska – szef redakcji 

internetowej – 2002-2003 
- założenia polityk bezpieczeństwa, zasad ochrony danych osobowych oraz 

zarządzanie prawami dostępu do zasobów w serwisie internetowym 
Wydawnictwa Prawniczego Lex oraz grupy Wolters Kluwer 

- założenia polityk bezpieczeństwa, zasad ochrony danych osobowych oraz 
zarządzanie prawami dostępu do zasobów w serwisie internetowym 
Krajowej Rady Notarialnej 

 
• Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – adiunkt, kierownik 

Pracowni Informatyki Prawniczej – od 2003 r.  
- Webmaster serwisu internetowego Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego 
 
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Gabinet Polityczny 

Wiceprezesa Rady Ministrów –  luty 2006 r. - marzec 2007 r. oraz maj 2007 r. - 
wrzesień 2008 r.  

- przygotowanie i uczestnictwo w pracach legislacyjnych z zakresu 
bezpieczeństwa informacji 

 
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – dyrektor Departamentu 

Informatyzacji – od października 2008 r.   
- uczestnictwo w pracach legislacyjnych z zakresu bezpieczeństwa informacji 

(w szczególności udział na wszelkich etapach prac legislacyjnych – od 
tworzenia założeń po prace Senatu RP – w nowelizowaniu ustaw: 
o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 
dostępie do informacji publicznej oraz aktów dotyczących Systemu 
Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego); 
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- założenia polityk bezpieczeństwa, zasad ochrony danych osobowych oraz 
zarządzanie prawami dostępu do zasobów w serwisach internetowych 
administracji publicznej; 

- praca nad zagadnieniami ochrony cyberprzestrzeni oraz retencji danych 
w telekomunikacji i w Internecie; 

 
• Instytucje Unii Europejskiej  

- udział w pracach Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich 
administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA) oraz 
jego poprzednika tj. Komitetu IDABC oraz w grupach ekspeckich obu tych 
ciał. 

 

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

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  
[Publikacja zawiera m.in. podrozdziały: „Prawna regulacja dostępu do informacji”, 

„Ochrona prywatności osób fizycznych” oraz „Prawo karne komputerowe"] 
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. „Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną za 
niektóre rodzaje usług (uwagi de lege ferenda)”, Gdańskie Studia Prawnicza XXI, 
Gdańsk 2009 s. 199-212 

6. „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   

7. „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  

8. „Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji 
publicznej” (wspólnie z dr. G.Wierczyńskim), Zakamycze, Kraków 2006 , ISBN:  83-
7444-208-5  

9. „Europejska informacja prawna w Internecie” [w:] „Regiony” [red.:] Z. Brodecki, 
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 449-465 

10. „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 

11. „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 
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Materiały i opracowania  
1. „Bibliografia prawa nowych technologii informacyjnych - styczeń 2009 - styczeń 2010. 

Cz. II”, Czas Informacji. Prawo nowych technologii - informacja w administracji 
i gospodarce, Nr 2 2010 r.,   

2. „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   

3.  „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 

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. „Uwarunkowania prawne i ekonomiczne transformacji urzędu w rzeczywistość 
elektroniczną” [w:] „VII Forum informatyki w administracji” - ma teriały konferencji 
w Stredyniu w dniach 12-13 października 2006 r., Centrum Promocji Informatyki, 
Warszawa 2006, s. 199-214 

6. „Ochrona danych osobowych w telekomunikacji. Kurs e-learningowy” Young Digital 
Poland 2004 

 
 

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

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

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

Nie sprawowałem w przeszłości funkcji publicznych (w rozumieniu art. 115 § 13 
Kodeksu karnego) poza wskazaną w pkt. 10).  

 

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

Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

 

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 o funkcje publiczne obejmowane w wyborach powszechnych. 
 

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

Nie ubiegałem się o stanowisko GIODO. 
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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. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Krajowa Rada Notarialna 
Krajowa Rada Radców Prawnych 
Wolters Kluwer Polska 
2p.pl Portale Profesjonalne 

 

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

Nie należałem nigdy do żadnej partii politycznej, związku zawodowego ani organizacji 
pracodawców.  

 

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. 

• 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 związanych z nowelizacją 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 związków zawodowych i organizacji pracodawców. 

• Nie pamiętam bym doradzał i opiniował działania organizacji społecznych, 
aczkolwiek z pewnością służyłem wsparciem Europejskiemu Stowarzyszeniu 
Studentów Prawa ELSA Poland. 

 

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 byłem nigdy zatrudniony, nie doradzałem, nie reprezentowałem, ani nie 
sporządzałem ekspertyz lub opinii na rzecz podmiotów wykonujących działalność 
lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie tworzenia 
prawa 
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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). 

Sekretarz Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego (1993-95) 
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA (1991-97 
 funkcje: wiceprezes ds. działalności naukowej ELSA Poland (1992-94)  
  sekretarz generalny ELSA Poland (1994-95)  
  dyrektor ds. komputeryzacji ELSA Internetational (1995-97) 
Stowarzyszenie alumnów ELSA (ELSA Lawyers’ Society) – prezes (2000-2001) 
Członek rady programowej kwartalnika „Czas Informacji - Prawo nowych 

technologii. Informacja 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 (od 

2010) 
Członek Rady Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1992-1994 

oraz od 2003) 
 

18. Odznaczenia, tytuły honorowe, wyróżnienia Kandydata. 

Nie posiadam odznaczeń i tytułów honorowych.  
 

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

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego od 2004 r. 
 

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 lub sądowe. 

 

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)? 

Nigdy nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu ani decyzją sądu 
dyscyplinarnego. Jedyne toczone przeciwko mnie postępowanie sądowe w sprawie 
o wykroczenie zakończyło się uniewinnieniem. 

 

 
 


