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dr hab. Irena Lipowicz, Prof. UKSW 

 

 

 

W 1976 roku ukończyłam z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego, (praca magisterska otrzymała nagrodę w konkursie Urzędu 

Patentowego) i podjęłam pracę jako asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego 

Uniwersytetu Śląskiego. Rozpoczęłam badania dotyczące problemów regulacji prawnej 

organizacji i funkcjonowania nowych technologii na przykładzie informatyki, w tym 

perspektyw ochrony danych osobowych, a w ramach zespołu Katedry kierowanej po odejściu 

prof. dr hab. Karola Sobczaka kierowanej przez prof. dr hab. Ewę Kozłowską, a następnie 

doc. dr hab. Karola Podgórskiego badania nad administracją terenową, zwłaszcza jej więziami 

pozaorganizacyjnymi. 

Pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Sobczaka na temat 

sytuacji prawnej systemu informatycznemu obroniłam w 1981 roku, opublikowano ją w 

skróconej wersji w 1984 roku. Po doktoracie skupiłam się na problematyce sfery wewnętrznej 

administracji państwowej, nie porzucając tematyki ochrony danych osobowych. Brałam 

udział w pierwszym roboczym zespole powołanym do opracowania projektu ustawy, jego 

prace jednak wstrzymano. W 1985 roku przebywałam po otrzymaniu stypendium im. 

Aleksandra Humboldta na stażu naukowym najpierw w Tybindze (prof. Roman Schnur), a w 

1989 w Heidelbergu (Katedra Prawa Administracyjnego prof. E. Schmidta-Assmanna). 

Związki z tą Katedrą nabrały charakteru trwałej współpracy naukowej. Od 1981 roku byłam 

zapraszana do udziału w kolokwiach polsko-niemieckich często z referatami. Odbyłam także 

staż naukowy w Uniwersytecie w Grazu w Katedrze prof. Paugera, jako rezultat wspólnych 

projektów naukowych z tym Uniwersytetem i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

Elementem zaangażowania w 1980 roku w Ruch Solidarności były pierwsze działania 

eksperckie w 1981 roku, a następnie udział w pracach społecznej Rady Legislacyjnej NSZZ 

Solidarność, projektującej przyszłe reformy administracyjne. W 1986 roku otrzymałam 

Nagrodę Zbiorową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia, jako współautor 

książki „Administracja świadcząca” pod red. Karola Podgórskiego.  

W początkach działalności naukowej koncentrowałam uwagę na podstawowych 

zagadnieniach prawa administracyjnego oraz szerzej – prawa publicznego w tym w 

szczególności nowych wówczas kwestii ochrony danych osobowych. Do kwestii tych 
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powróciłam w szeregu publikacji zbiorowych dotyczących ochrony danych i wolności 

informacji publikowanych w kraju i zagranicą: Ochrona danych osobowych w Republice 

Federalnej Niemiec i Austrii [w:] Stan prawny informacji o przestrzeni część V. Nowe 

regulacje na tle rozwiązań zachodnioeuropejskich, Katowice 1994; Konstytucyjne prawo do 

informacji a wolność informacji [w:] Wolność informacji i jej granice, red. G. Szpor, 

Katowice 1997; Zasady administracyjnoprawnej ochrony danych osobowych [w:] 

Przetwarzanie i ochrona danych, red. G. Szpor, Katowice 1998 r.;Konstytucyjne podstawy 

danych osobowych [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, 

red. P. Fajgielski, Lublin 2008; Das Problem des Datenschutzes in Polen im Hinblick auf die 

ACTA-Debatte, Datenschutz und Datensicherheit 05/2012 

 Pracowałam także nad projektem pierwszej ustawy o ochronie danych osobowych 

uchwalonej w 1997 roku. 

 

Drugim wątkiem działalności naukowej były szeroko rozumiane kwestie prawne pozycji 

samorządu terytorialnego w szczególności dotyczące samodzielności gminy, pozycji prawnej 

jej mieszkańców, statutu, podstaw teoretycznych działania samorządu terytorialnego w 

państwie. To przygotowanie teoretyczne okazało się przydatne w trakcie reformy 

samorządowej, w której przeprowadzeniu aktywnie uczestniczyłam: Statuty jako podstawa 

prawna organizacji i funkcjonowania gminy [w:] Zagadnienia prawa cywilnego, 

samorządowego i rolnego. Pamięci Profesora Waleriana Pańki, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Śląskiego Nr 1381, red.  A. Agopszowicz, T. Kurowska,  M. Pazdan, Katowice 1993.; 

Znaczenie przekształceń ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego [w:] Edukacja 

samorządowa, red. B. Jastrzębski, Olsztyn 1997 r.; Samodzielność samorządu terytorialnego 

w świetle konstytucji, Przegląd Sejmowy  Nr 4/2007; Ustrojowe aspekty reformy 

samorządowej w latach 1990 -1998 w świetle współczesnych wyzwań wobec administracji 

publicznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr 2/2009. 

Z czasem coraz większe miejsce w mojej działalności naukowej zajmowały 

podstawowe kwestie teoretyczne prawa administracyjnego. Dotyczyła tej tematyki zarówno 

habilitacja (1992) na temat pojęcia sfery wewnętrznej administracji i procesu jej 

eksternalizacji, jak i szereg prac poświęconych podstawom aksjologicznym administracji 

publicznej, prawom obywateli wobec administracji, czy siatce pojęciowej nauki prawa 

administracyjnego. Referatem na ten ostatni temat otwierałam Zjazd Katedr Prawa 

Administracyjnego w 2006 r. Podstawowym dylematom demokratycznego państwa prawnego 

poświęcony był referat wygłoszony przed połączonymi Komitetami Nauk Prawnych i 



 3 

Politycznych PAN w 2009 roku,  artykuł Regulacja praw podstawowych i urzeczywistnienie 

praw podstawowych w Unii Europejskiej [w:] Ius Publicum Europeum. Dwunaste Polsko-

Niemieckie Kolokwium Prawników-Administratywistów (Warszawa, 20-22.IX.2001 r.). Red. 

H. Bauer, P. M. Huber, Z. Niewiadomski. Warszawa 2003 oraz artykuł: Dylematy zmian 

siatki pojęciowej w prawie administracyjnym [w:] Koncepcja systemu prawa 

administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego – Zakopane, 24-27 września 2006 

r., red. J. Zimmermann, Kraków 2007, a także: Polska wizja państwa prawa. Dylematy 

przebudowy państwa według reguł państwa prawa – aspekt publicznoprawny [w:] Spory 

wokół teorii i praktyki państwa prawa, red. G. Ulicka, S. Wronkowska, Warszawa 2011).  

Projektem traktatu konstytucyjnego UE i Karty Praw Podstawowych zajmowałam się 

z punktu widzenia prawa administracyjnego (prawa do dobrej administracji), a także 

administracyjnoprawne aspekty solidarności społecznej i innymi aspektami integracji 

europejskiej.  

Prace prawnoporównawcze dotyczyły początkowo głównie prawa niemieckiego i 

austriackiego, począwszy od artykułu na temat administracji świadczącej. Stopniowo 

dotykały one coraz szerszej tematyki europejskiej (Europeizacja i modernizacja. 

Administracyjnoprawne aspekty zmian polskiej administracji publicznej [w:] Europeizacja 

administracji publicznej, Zbiór studiów., red. I. Lipowicz, Warszawa 2008; Zur 

Forschungsproblematik [w:] Die Europäisierung der öffentlichen Verwaltung: Tagungsband 

zum gleichnamigen Symposium am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie 

der Wissenschaften in Wien 8.-9. Februar 2008, Hrsg. von Irena Lipowicz; 

Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien., Wien 

2010). Wraz z udziałem w międzynarodowym projekcie badawczym Ius Publicum Europeum 

(tom I) (Polen [w:] Handbuch Ius Publicum Europaeum, Armin von Bogdandy, P. C. 

Villalon, P. M. Huber, tom. I, Heidelberg 2007) oraz w pracach badawczych nad europejskim 

kodeksem postępowania administracyjnego (ReNEUAL), inicjatywie naukowców wielu 

krajów europejskich koordynowanej przez Uniwersytet w Osnabrück (prof. J.P. Schneider), 

podjęłam szerszą współpracę z innymi ośrodkami, przede wszystkim w formie udziału w 

konferencjach naukowych.  

Kolejnym ważnym wątkiem zainteresowań naukowych były kwestie relacji Państwo – 

Kościół, oto przykładowe publikacje z tego zakresu: Stosunki Państwo – Kościół w 

konstytucjach krajów postkomunistycznych, Więź Nr 3/1997; Państwo i Kościół w 

demokracji [w:] Święty Stanisław patronem ładu społecznego, red. B. Wójcik, Tarnów 2003; 
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Protestantische Religion und Kultur in Polen – historische und gegenwaertige Beobachtungen 

[w:] Protestantismus und Europaeische Kultur, Monachium 2007, 

Zainteresowania te wiązały się z szerszym podejściem prawno-porównawczym 

dotyczącym sytuacji zwłaszcza Kościoła Katolickiego w zjednoczonej Europie, udziału w 

życiu społecznym i relacjach z administracją publiczną. Zaowocowało to udziałem w 

konferencjach Europejskiej sieci COMECE na czele z konferencją Unii Europejskiej 26 – 28 

październiku 2018 roku w Watykanie oraz udziałach z referatem w trzech wielkich zjazdach 

katolików niemieckich Katholikentag (ostatnio w Münster w 2018 roku). Ważnym elementem 

zainteresowań społecznych jest stała współpraca z fundacją Renovabis udzielającej pomocy 

polskiemu Kościołowi.  Konferencję Renovabis odbyły się we Freising, Monachium i w 

Warszawie oraz wykłady w Akademii Katolickiej w Berlinie. Ostatnio zainteresowania te 

koncentrują się na kwestii ochrony danych osobowych w Kościele. 

Praca naukowa początkowo prowadzona była w Uniwersytecie Śląskim a następnie w 

Akademii Teologii Katolickiej późniejszym Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

oraz okresowo w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wyższej Szkole 

Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach i Instytucie Administracji 

i Zarzadzania oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej. 

Działalność dydaktyczna obejmowała wykłady z: prawa administracyjnego,  ustroju 

administracji publicznej, węzłowych zagadnień materialnego prawa administracyjnego, 

zakładów publicznych, ochrony informacji niejawnych, kontroli administracyjnej, 

administracji ochrony zdrowia, zarysu systemu prawa publicznego (prawo administracyjne), 

samorządu terytorialnego w stosunkach międzynarodowych, dostępu do informacji publicznej 

i ochrony tajemnic prawem chronionych a także seminaria magisterskie i doktoranckie. 

Działalność ekspercka obejmowała prace na rzecz parlamentu, Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, w ramach Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość oraz dla 

COMECE w Brukseli. Byłam członkiem rady naukowej czasopisma „The Polish Quarterly of 

International Affairs”, jestem w radzie naukowej „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.  

Wyróżnienia naukowe to: doktorat h.c. Uniwersytetu w Osnabrück, Nagroda 

Uniwersytetu Wrocławskiego im. św. Jadwigi Śląskiej (2015), Złota odznaka „Za zasługi dla 

Uniwersytetu Śląskiego” (2016). 

Członkostwo w komitetach i radach naukowych: Komitet Nauk Prawnych PAN 

(2008-2010), Rada Naukowa Republiki Austrii (2008-2010), Societas Iuris Publici Europaei 

(SIPE), Rady Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych – UNU (od 2016). 
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Funkcje publiczne: Poseł na Sejm RP od 1991 – 2000, Ambasador RP w Republice 

Austrii 2000-2004; Pełnomocnik ministra MSZ ds. stosunków polsko – niemieckich 2006- 

2008; Dyrektor w Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej 2008-2010; Członek Kolegium 

NIK 2005 – 2010; Rzecznik Praw Obywatelskich 2010-2015; Członek rady fundacji Caritas 

2016; Członek rady Fundacji Służby Rzeczpospolitej 2016; Członek Rady Fundacji 

Uniwersytetu Viadrina 2016 – 2017. 

 


