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Lista kandydatów na stanowisko 
eralnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych 

ariusz Górecki, prof. zw. dr hab. - ur. 21 stycznia 1946 r. w Poznaniu 
e Zygmunta Góreckiego i Wandy z domu Gintowt. W roku 1969 
tudia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ). W roku 1974 
in sędziowski, a w 1976 r. – radcowski. Stopień naukowy doktora nauk 
uzyskał na podstawie rozprawy pt. ”Kształtowanie się państwowości 
 latach pierwszej wojny światowej” (1979). Stopień naukowy doktora 
nego nauk prawnych nadała mu w roku 1992 Rada Wydziału Prawa i 
cji Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.  
ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie 
jnej z 23 kwietnia 1935 roku”. Obie wymienione rozprawy zostały 
e przez Rektora UŁ oraz doczekały się wydań książkowych. Tytuł 
nauk prawnych otrzymał w 2003 r. Jego książka profesorska nosi tytuł: 
aczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939-1990”.   
iusz Górecki na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od 1971 r. – 
o jako asystent a od 1973 r. jako starszy asystent; po uzyskanym 
 – od 1979 r. zajmował stanowisko adiunkta. Profesorem 
jnym został w 1993 r. a od 2006 r. jest profesorem zwyczajnym. Od 

eruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego oraz Zakładem Polskiego Prawa 
yjnego. Ponadto w Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i 
ia w Łodzi kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego, Nauk 
cyjnych i Społecznych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 150 
 tym 4 monografie, 5 skryptów (współautor), 7 podręczników 
r), wiele artykułów oraz opracowanych haseł encyklopedycznych. 
e pozycji ukazało się poza granicami kraju (m.in. we Włoszech, Wielkiej 
Czechach i na Litwie). Zainteresowania naukowe prof. Góreckiego 
ą się na 3 nurtach: a) zagadnieniach ustrojowych Drugiej 
politej (m.in. problem kształtowania się na Wileńszczyźnie 
ści polskiej po I wojnie światowej), b) komparatystyce prawno-
jnej (m.in. porównanie ustrojów współczesnych Litwy i Ukrainy, 
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działania litewskiego sądownictwa konstytucyjnego i ukraińskiego prawa 
parlamentarnego), c) współczesnym prawie konstytucyjnym (m.in. zagadnienia 
praw obywatelskich, samorządu terytorialnego i działania naczelnych organów 
państwowych). Dariusz Górecki był odpowiedzialny za opiniowanie programów 
badawczych z ramienia Grant Agency of the Czech Republic w stosunku do 
zespołów badawczych Uniwersytetu Karola w Pradze, a także był ekspertem 
Komisji Konstytucyjnej Senatu RP I kadencji oraz Komisji Konstytucyjnej 
Zgromadzenia Narodowego 1993-1997. Pod jego kierunkiem powstało 6 prac 
doktorskich oraz około 100 prac magisterskich. W latach 1993-1996 był członkiem 
Senatu UŁ. Na tym Uniwersytecie pełnił także wiele innych funkcji. Jest 
członkiem władz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (polska sekcja 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego), członkiem 
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1994 r. łączył pracę naukową z działalnością 
obywatelską w organach samorządu terytorialnego – przez trzy kadencje 
wybierany był do Rady Miejskiej w Łodzi, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego 
komisji. Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Członek Rady Krajowej 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, władz krajowych Stowarzyszenia Polskich 
Chrześcijańskich Demokratów. Wiceprezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa 
Piłsudskiego oraz członek Stowarzyszenia Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. 
W latach 2005-2007 sprawował mandat senatora RP. Był przewodniczącym 
Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej i członkiem Klubu Parlamentarnego 
„Prawa i Sprawiedliwości”. Jest odznaczony Złotą Odznaką Uniwersytetu 
Łódzkiego (1993), Złotym Krzyżem Zasługi (1993), medalem w Służbie 
Społeczeństwu i Nauce (2004), medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005).  

 
Zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego „Prawo i 
Sprawiedliwość”. 

 
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Krzysztof Maciejewski. 
 
 
2. Wojciech Rafał Wiewiórowski – urodził się 13 czerwca 1971 r. w Łęczycy. W 
1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego. Tam też uzyskał w 2000 r. stopień doktora nauk 
prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: ”Sądowa interpretacja zasady 
podziału władzy i rola ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki”. W 
latach studenckich był sekretarzem Parlamentu Studentów Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa 
ELSA, w którym pełnił funkcję wiceprezesa ds. działalności naukowej (1992-94), 
sekretarza generalnego zarządu krajowego (1994-95) oraz dyrektora ds. 
komputeryzacji w Zarządzie Międzynarodowym (1995-97). W latach 2000-2001 
był prezesem stowarzyszenia alumnów ELSA (ELSA Lawyers’ Society). Jest 
również absolwentem Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanej 
w Polsce przez Uniwersytet w Cambridge, Szkoły Letniej Prawa 
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Międzynarodowego organizowanej przez Catholic University of America i 
Uniwersytet Jagielloński oraz Singapore Co-operation Programme. eGovernment 
– Journey Towards Public Sector Excellance. Jest finalistą Central and Eastern 
European Moot Court Competition organizowanego przez Uniwersytet w 
Cambridge w 1998 r. W latach 1996-2004 współpracował z wydawnictwami 
prawniczymi i był współautorem systemów informacyjno-wyszukiwawczych z 
zakresu prawa. Wykładał także prawo europejskie i konstytucyjne w Gdańskiej 
Wyższej Szkole Administracji oraz na Politechnice Gdańskiej. Obecnie jest 
adiunktem i kierownikiem Pracowni Informatyki Prawniczej na macierzystym 
Wydziale na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się przede wszystkim 
zagadnieniami polskiego i europejskiego prawa nowych technologii, 
przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, informatyzacją administracji 
publicznej, zagadnieniami rozwoju systemów informacji prawnej, ochrony danych 
osobowych, podpisu elektronicznego oraz zastosowaniem sieci semantycznej i 
ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej. Jest autorem prac z 
tego zakresu oraz podręcznika „Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna 
dla prawników i dla administracji publicznej”. Wygłosił kilkadziesiąt wystąpień 
na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych 
zagadnieniom prawa nowych technologii i zarządzania informacją. W latach 2006-
2008 pełnił funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. W październiku 2008 r. objął stanowisko 
dyrektora Departamentu Informatyzacji w MSWiA, a z racji jego sprawowania 
został również sekretarzem Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i 
Łączności. Od stycznia 2010 r. reprezentuje Polskę w Komitecie ds. rozwiązań 
interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji 
Europejskiej (Komitet ISA). W latach 2006-2008 sprawował również funkcję 
współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej 
przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wpisany jest na listę 
mediatorów Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych. Jest członkiem 
rady programowej czasopism „Czas Informacji – Prawo nowych technologii. 
Informacja w administracji i gospodarce” oraz „Kwartalnika Naukowego Prawo 
Mediów Elektronicznych”. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa 
Europejskiego. 
 
 
Zgłoszony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. 
 
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Marek Wójcik.  
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