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Lista senatorów zgłoszonych na członków  

Krajowej Rady Prokuratury 
 

 

Aleksander Szwed – urodzony w 1982 r. w Nowej Rudzie.  

Ukończył liceum zawodowe w Nowej Rudzie, a następnie historię na Wydziale Nauk Historycznych 

 i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył studia podyplomowe z zakresu: administracji 

publicznej w Polsce i Unii Europejskiej oraz Zarządzania projektami i ewaluacja na Dolnośląskiej 

Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu a także Zarządzanie w Administracji  

na Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Dodatkowo przeszedł szereg 

specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa i administracji. Jeżeli chodzi o życie zawodowe  

to przez 7 lat prowadził własne gospodarstwo rolne w Radkowie, następnie był przez blisko 6 lat 

pracownikiem Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta w Kłodzku. W 2015 objął stanowisko 

kierownika referatu Zarządzania Funduszami i Promocji w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. 

W 2010 i 2014 uzyskiwał mandat radnego Rady Powiatu Kłodzkiego. Pełnił w niej m.in. funkcję 

przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu 

 i Finansów, członka Komisji rewizyjnej, Komisji bezpieczeństwa, porządku publicznego  

i infrastruktury drogowej, Komisji statutowej. W trakcie pracy samorządowej został wybrany przez 

Radę Powiatu Kłodzkiego do rady społecznej przy szpitalu powiatowym SP ZOZ w Kłodzku. 

W wyborach w 2015, kandydując również z ramienia PiS, został wybrany na senatora IX kadencji 

 w okręgu nr 5, obejmującym powiaty kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski. Otrzymał blisko 40 tys. 

głosów. 

Zgłoszenie do Krajowej Rady Prokuratury uzasadniam swoim bogatym doświadczeniem zawodowym 

i samorządowym, w którym stykałem się z zagadnieniami z zakresu wielu dziedzin prawa. 

Kandydat zgłoszony przez senatorów: Rafała Ambrozika, Grzegorza Biereckiego, Jerzego 

Chróścikowskiego, Grzegorza Czeleja, Jerzego Czerwińskiego, Adama Gawędę, Stanisława 

Gogacza, Mieczysława Golbę, Jana Hamerskiego, Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc, Tadeusza 
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Kopcia, Małgorzatę Kopiczko, Waldemara Kraskę, Ryszarda Majera, Roberta Mamątowa, Marka 

Martynowskiego, Bogusławę Orzechowską, Andrzeja Pająka, Grzegorza Peczkisa, Wojciecha 

Piechę, Michała Potocznego, Tadeusza Romańczuka, Jarosława Rusieckiego, Krzysztofa Słonia, 

Andrzeja Stanisławka, Aleksandra Szweda, Kazimierza Wiatra, Andrzeja Wojtyłę. 

 

 

Marek Pęk – Senator RP IX Kadencji – urodzony w 1975 roku, z wykształcenia prawnik, 

ukończył w 2001 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z tytułem mgr prawa, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego UJ, na temat 

problematyki zwalczania recydywy w prawie karnym oraz w 2006 roku Studia Podyplomowe 

w zakresie Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

ukończone w 2006 r. z wynikiem bardzo dobrym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe jako 

prawnik – asystent radcy prawnego, samodzielny prawnik, asystent zarządu, pełnomocnik zarządu 

w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych, zamówień publicznych i prawa pracy. W latach 

2004-2009 asystent poselski posłów na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego, specjalista do spraw 

prawa europejskiego. Od IX 2009 r. do X 2015 r. świadczył usługi prawnicze dla Kancelarii 

Notarialnej Notariusz Anny Słodkowskiej-Pęk w Krakowie, w szczególności w okresie 2010-2013 

w ramach własnej działalności prawniczej pod nazwą Marek Pęk Doradztwo Prawne z siedzibą 

w Krakowie. Posiada szeroką specjalizację zawodową, w tym w szczególności: prawo gospodarcze; 

prawo spółek handlowych, w szczególności spółek akcyjnych i z o.o., problematyka prawna bieżącego 

zarządu, przekształceń i nadzoru spółki, obsługa prawna walnych zgromadzeń, prawo budowlane; 

problematyka umów o roboty budowlane, prawne aspekty procesu budowlano-inwestycyjnego, prawo 

ochrony środowiska, prawne aspekty zagospodarowania przestrzennego, prawo zamówień 

publicznych, zarówno od strony zamawiającego - prowadzenie postępowań przetargowych; jak 

i oferenta – sporządzanie ofert, reprezentowanie stron przed Urzędem Zamówień Publicznych, prawo 

europejskie – instytucje i prawo gospodarcze, obowiązywanie i stosowanie prawa europejskiego 

w Polsce. Posiada także dodatkowe umiejętności i kwalifikacje – dyplom nr 2140/2004 złożenia 

egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, znajomość 

nowoczesnych systemów zarządzania jakością, w szczególności systemu ISO: certyfikat 

wewnętrznego audytora systemu zarządzania jakością ISO, certyfikat pełnomocnika zarządu do spraw 

systemu zarządzania jakością ISO. 

Zgłoszenie do Krajowej Rady Prokuratury uzasadniam swoim wykształceniem prawniczym 

i dużym doświadczeniem zawodowym w różnych dziedzinach prawa, a także zainteresowaniami 

z dziedziny prawa karnego, wymiaru sprawiedliwości i zwalczania przestępczości w Polsce i Unii 

Europejskiej. 

Kandydat zgłoszony przez senatorów: Rafała Ambrozika, Grzegorza Biereckiego, Jerzego 

Chróścikowskiego, Grzegorza Czeleja, Jerzego Czerwińskiego, Adama Gawędę, Stanisława 
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Gogacza, Mieczysława Golbę, Jana Hamerskiego, Marię Koc, Tadeusza Kopcia, Małgorzatę 

Kopiczko, Waldemara Kraskę, Ryszarda Majera, Roberta Mamątowa, Marka Martynowskiego, 

Bogusławę Orzechowską, Andrzeja Pająka, Bohdana Paszkowskiego, Grzegorza Peczkisa, 

Wojciecha Piechę, Tadeusza Romańczuka, Jarosława Rusieckiego, Krzysztofa Słonia, Andrzeja 

Stanisławka, Aleksandra Szweda, Kazimierza Wiatra, Andrzeja Wojtyłę. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 
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