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1. Edyta Bielak - Jomaa – urodzona 10 maja 1972 r. w Sandomierzu. 

Absolwent studiów prawniczych magisterskich, doktor nauk prawnych 
(specjalność prawo pracy), adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (od 2003 r.). Od 2012 r. jest kierownikiem 
Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2013 r. jest kierownikiem Centrum 
Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją oraz członkiem Polskiej 
Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy. Wykłada prawo pracy, 
problematykę migracji zarobkowych, problematykę bezrobocia i prawa socjalnego 
oraz europejskie prawo socjalne, ochronę danych osobowych w ramach studiów 
podyplomowych organizowanych dla prawników (radców prawnych i 
adwokatów), pracowników urzędów państwowych i samorządowych na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziale Zarządzania, 
Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach, Wyższej Szkole Handlowej w 
Piotrkowie Trybunalskim. Wykłada w ramach programów specjalnych 
organizowanych przez panią prof. Z. Janowską w zakresie działalności 
Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cyklach organizowanych dla 
pracowników i pracodawców regionu „Rożni ale równi” (dotyczących równego 
traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy), w ramach 
Podyplomowych Studiów Prawa Pracy, Podyplomowych Studiów Prawa Rynku 
Pracy, Podyplomowych Studiów Prawa Ochrony Pracy oraz Podyplomowych 
Studiów Ochrony Danych Osobowych. Jest autorem ponad 20 publikacji z zakresu 
zasad przetwarzania danych osobowych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, 
dyskryminacji w zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE. W 2012 r. otrzymała 
nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołową II stopnia za publikację 
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zbiorową – „Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy”. 

Organizator wielu konferencji naukowych m.in.: „Dane medyczne - granice 
wykorzystywania i ochrona”, „Ochrona danych osobowych w działalności 
Kościołów i innych związków wyznaniowych”, „Ochrona danych osobowych, a 
działalność dziennikarska - granice przywileju medialnego”, „Ochrona danych 
osobowych, a wykonywanie zawodów prawniczych”, „Ochrona danych 
osobowych, a wybory”, „Sędzia – osoba publiczna czy prywatna? Granice dostępu 
do informacji publicznej i ochrony danych osobowych” (współorganizator Prezes 
Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów 
Polskich IUSTITIA). Zna biegle język angielski, rosyjski w stopniu 
komunikatywnym oraz doskonali język niemiecki. 

Pani Edyta Bielak – Jomaa jest osobą dobrze przygotowaną do pełnienia 
funkcji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W toku swojej 
działalności zawodowej i społecznej udowodniła wysoki poziom wiedzy 
merytorycznej oraz nieskazitelność swego charakteru, które to przymioty dają 
gwarancję należytego wypełniania obowiązków w zakresie ochrony danych 
osobowych. 
 
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platformy 
Obywatelskiej.  
 
Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Dorota Rutkowska. 
 

2.  Sylweriusz Marcin Królak – urodzony 4 listopada 1963 r. w Warszawie. 
 

W 1987 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1992 r. posiada uprawnienia radcy prawnego. 
Do 1997 r. był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. jako 
konsul generalny i radca ambasady w Moskwie. W latach 1998-2001 zajmował 
stanowisko zastępcy dyrektora Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta.  
W latach 2001-2005 pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości. Od dnia  
3 listopada 2005 r. jest sędzią Trybunału Stanu. Równocześnie jako Starszy 
Partner Zarządzający w Kancelarii Królak i Wspólnicy – prowadzi praktykę 
prawniczą w zakresie obsługi podmiotów sektora publicznego, restrukturyzacji 
przedsiębiorstw, górnictwa, budownictwa i projektów infrastrukturalnych, prawa 
dostępu do informacji publicznej, unijnych regulacji dotyczących prawa 
korporacyjnego, postępowań arbitrażowych oraz europejskich procedur 
cywilnych. Jest specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, 
ochrony danych osobowych. 

W latach 2002-2004 współprzewodniczył delegacji polskiej na posiedzeniu 
Rady UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Po dn. 1 maja 2004 r. 
wielokrotnie zasiadał w składzie Rady Unii Europejskiej. W marcu 2003 r. był 
głównym polskim sprawozdawcą w Komitecie Przeciwko Dyskryminacji Rasowej 
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ONZ w Genewie. W październiku 2004 r. był głównym sprawozdawcą podczas 
rozpatrywania przez Komitet Praw Człowieka ONZ V okresowego sprawozdania 
z realizacji przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych. W 2004 r. reprezentował Polskę przed Europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu rozpatrującym sprawę Lugano II.  

Kandydat uczestniczył w charakterze koreferenta w licznych konferencjach 
międzynarodowych, poświęconych m.in.: prawom podstawowym w Unii 
Europejskiej (Helsinki 2002 r.), zwalczaniu handlu ludźmi (Bruksela 2002 r.), 
europejskiemu prawu zobowiązań umownych (Bruksela 2003 r.), perspektywom 
współpracy prawnej UE-Rosja (Petersburg 2004 r.), oraz XI Konferencji ONZ w 
sprawie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i zwalczaniu 
przestępczości (Bangkok 2005 r.). Jest również autorem publikacji z zakresu 
prawa europejskiego oraz ustroju sądownictwa w Polsce. Włada językami: 
angielskim i rosyjskim. 

Z uwagi na powyższe, uważamy, że pan Sylweriusz Marcin Królak jest 
odpowiednim kandydatem na funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, który gwarantuje rzetelność i profesjonalizm w sprawowaniu tego 
stanowiska.  

 
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy 
Demokratycznej oraz posłów niezrzeszonych. 
 
Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Marek Balt. 
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