Януш ВОЙЧЕХОВСКИ
Роден в Рава Мазовецка, Полша, през 1954 г.

Образование
1977 г. Висше юридическо образование – магистърска степен по право от Университета в Лодз,
Факултет по право и администрация
Професионален опит:
2004—2016 г.

Член на Европейския парламент

2001—2004 г.

Заместник-председател на парламента на Република Полша (Сейм)

1995—2001 г.

Председател на Сметната палата на Полша (NIK)

1993—1995 г.

Депутат в парламента на Република Полша (Сейм)

1991—1993 г.

Съдия във Висшия съд

1990—1993 г.

Член на Националния съдебен съвет на Република Полша

1990—1991 г.

Командирован съдия във Върховния съд

1980—1993 г.

Съдия в окръжна, областна и апелативна инстанция

1977—1980 г.

Младши прокурор

Заемани длъжности в националния парламент
2001—2004 г.

Председател на комисията по промени в кодификацията

2001—2004 г.

Заместник-председател на парламента на Република Полша (Сейм)

2001—2004 г.;
1993—1995 г.

Депутат в парламента на Република Полша (Сейм)

Заемани длъжности в националното правителство:
1994—1995 г.

Заместник държавен секретар в кабинета на министър-председателя,
отговарящ за законодателните въпроси
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Заемани длъжности в органи за външен одит:
1995—2001 г.

Председател на Сметната палата на Полша (NIK)

Заемани длъжности в съдебната система:
1991—1993 г.

Съдия във Висшия съд

1990—1993 г.

Член на Националния съдебен съвет на Република Полша

1990—1991 г.

Командирован съдия във Върховния съд

1980—1993 г.

Съдия в окръжна, областна и апелативна инстанция

Заемани длъжности в институции на ЕС:
2004—2016 г.

Член на Европейския парламент

2004—2016 г.

Заместник-председател на Комисията по земеделие и развитие на селските
райони

2004—2012 г.

Член на Комисията по бюджетен контрол

2004—2016 г.

Делегация към Парламентарните комисии за сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕСКиргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан
и Монголия

2007—2009 г.

Заместник член на Комисията по бюджети

2003—2004 г.

Наблюдател в Европейския парламент

Други дейности
2014—2016 г.

Председател на интергрупата на Европейския парламент за хуманно
отношение и опазване на животните

2004—2016 г.

Член на интергрупата на Европейския парламент за хуманно отношение
и опазване на животните

Заемани длъжности в други международни организации:
1995—1999 г.

Член на управителния съвет на ЕВРОСАЙ (Европейска организация на
върховните одиторски институции)

Публикации
Автор и съавтор на коментарите относно Наказателния кодекс на Република Полша (5х)
Автор на повече от 100 статии и публикации за наказателното право в различни правни
списания в Полша
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