
Piotr Waglowski (ur. 1974) jest bezpartyjnym 
prawnikiem, publicystą i społecznikiem. 
 
Publikuje w prowadzonym przez siebie serwisie VaGla.pl Prawo 
i Internet. Od 20 lat uczestniczy w rozwoju polskiego Internetu. 
 
Zabiega o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym Polacy 
są gospodarzami we własnym kraju. Zabiega o podnoszenie jakości 
legislacji, o to, by prawo powstawało w oparciu o rzetelne oceny 
skutków regulacji i po uwzględnieniu wyników konsultacji 
publicznych. Podejmuje działania zwiększające dostęp do informacji 
publicznej ze szczególnym akcentem na dostęp do orzecznictwa 
sądowego, informacji na temat procesu legislacyjnego oraz 
finansów publicznych. Wspiera działania mające na celu zwiększenie 
partycypacji obywatelskiej w procesie stanowienia prawa. Uważa, 
że możliwość ponownego wykorzystywania informacji z sektora 
publicznego (re-use) jest koniecznym warunkiem sprawowania przez 
obywateli  władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej. Wspiera 
koncepcje bezwnioskowego dostępu do wykazów umów 
zawieranych przez administrację publiczną, czego skutkiem będzie 
zwiększenie społecznej kontroli nad wydatkami publicznymi, a przez 
to zwiększenie racjonalności działania państwa. Uważa przy tym, 
że informacja na temat finansów publicznych jest „kluczem” 
do demokracji. Walczy z „logozą” administracji publicznej, zabiega 
o stworzenie zasad jednolitego stosowania herbu Rzeczypospolitej 
Polskiej we wszystkich urzędach. 
 
Był jednym z pomysłodawców obchodów Dnia Domeny Publicznej 
w Polsce. Przeciwstawiał się wprowadzeniu mechanizmów 
ograniczania dostępu do informacji oraz wolności słowa w postaci 
Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Przy okazji negocjacji ACTA 
zwracał uwagę na to, że prawo nie może być tworzone ponad 
głowami obywateli. Wspierał ratyfikację przez Polskę Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wspierał senackie prace 
nad ustawą o petycjach.  
 
Piotr Waglowski jest Członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze 
Administracji i Cyfryzacji, felietonistą miesięcznika "IT 
w Administracji", miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika 
"Wprost". Pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem 
Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady 
Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku 
mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 
2009-2014 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji 
Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady 
Programowej Fundacji Panoptykon. 
 
Więcej informacji: http://prawo.vagla.pl/vagla 

 
 

„Postanowiłem 
ubiegać się o 
mandat senatora, 
ponieważ 
drogowskaz 
powinien iść drogą, 
którą sam 
wskazuje” 

 


