ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA
MIĘDZYNARODOWE
2010
-

XVIII

Światowy

Kongres

Międzynarodowego

Stowarzyszenia

Sędziów

Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone
z referatem: The Uncertain Situation of the Child. Cooperation between institutions
responsible for child assistance in Poland (Hammamet Yasmine, Tunezja, kwiecień
2010).
2009
- Konferencja: Polsko-rosyjskie forum pozarządowe, zorganizowana przez Grupę
Zagranica; referat: Trzeci sektor w Polsce. Stan, uwarunkowania prawne, współpraca
trójsektorowa (Jachranka, czerwiec 2009).
2008
- Forum międzynarodowe: Grantmakers East Forum 2008, zorganizowane przez
Grantmakers East Forum (GEF) i European Foundation Centre; udział w panelu
dyskusyjnym: Building Inclusiv Societies (Dubrownik, październik 2008);
- Konferencja: Fundacje we współczesnej Europie zorganizowana przez Forum
Darczyńców w Polsce i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej; referat: Stan
prawny i historia fundacji w Polsce (Warszawa, wrzesień 2008);
- Konferencja: Rosja a Polska: rozwój partnerstwa w sektorze społecznym,
zorganizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Nowa Eurazja;
referat: Wpływ polskich organizacji obywatelskich na procesy decyzyjne (Psków,
czerwiec 2008).

KRAJOWE
2012
- Konferencja: Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku
pracy, zorganizowana przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży; referat własny:

Trening kompetencji społecznych w kontekście wymogów rynku pracy (Warszawa,
grudzień 2012);
- Konferencja: Sądownictwo rodzinne w obliczu zmian legislacyjnych, zorganizowana
przez Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce; referat własny:
Sądownictwo rodzinne na świecie - wyzwania dla Polski (Zakopane, wrzesień 2012);
- Konferencja: Organizacje, samorząd, razem czy osobno - XI Ogólnopolskie
spotkanie organizacji działających na terenach wiejskich, zorganizowana przez
Fundację Wspomagania Wsi, Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA i PolskoAmerykańską Fundację Wolności; referat własny: Prawo o organizacjach
pozarządowych (Waplewo, maj 2012);
- Konferencja: Co dalej z 1%? zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych i
Forum Darczyńców w Polsce;

referat własny: Zmiany prawne w zakresie

mechanizmu 1% (Warszawa, maj 2012).
2011
- Konferencja Szerszy dostęp do pomocy prawnej, zorganizowanej przez Instytut
Spraw Publicznych, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Instytut Prawa i
Obywatela INPRIS; udział w panelu dyskusyjnym: Organizacje pozarządowe i
socjologowie prawa – perspektywy współpracy (Warszawa, grudzień 2011);
- Konferencja z okazji dziesięciolecia programu Równać szanse Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży; prowadzenie panelu dyskusyjnego: Czym jest dobro wspólne w
polskich społecznościach lokalnych XXI wieku? oraz warsztatów: Jak zwiększać
aktywność obywateli w życiu publicznym? (Łochów, wrzesień 2011);
- VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych; udział w panelu: Długofalowa
polityka rozwoju wolontariatu w Polsce (Warszawa, wrzesień 2011);
- Seminarium: Zarządzanie finansami – wyzwaniem dla NGO, zorganizowane przez
Fundację dla Polski i Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw
Obywatelskich; referat: Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jako

skuteczny sposób zdobywania środków na prowadzenie działalności statutowej
(Serock, wrzesień 2011);
- XIII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce: Rodzina w
dobie otwartych granic; referat: Wpływ mediów na wizerunek sędziego rodzinnego w
ramach panelu Polska rodzina w rozłączeniu – aspekty prawne i społeczne
(Zakopane, wrzesień 2011);
- IV Konferencja Małopolska Otwarta na Wiedzę, zorganizowana przez Wojewódzki
Urząd Pracy Krakowie; udział w panelu dyskusyjnym: Czy opłaca się inwestowanie
w rozwój kompetencji? (Kraków, maj 2011);
- Seminarium eksperckie: Społeczny wizerunek wolontariusza a zaangażowanie
Polaków w wolontariat, zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych, CBOS i
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; referat: Założenia Długofalowej polityki
rozwoju wolontariatu w Polsce (Warszawa, maj 2011);
- Konferencja: Co wiemy o wolontariacie? Zorganizowana przez Fundację
Pracowania badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA; referat: Założenia
Długofalowej polityki rozwoju wolontariatu w Polsce (Warszawa, maj 2011).
2010
- XII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych: Rola sędziego
rodzinnego. Teoria i praktyka; referat: Wizerunek sędziego rodzinnego. Założenia a
rzeczywistość (Zakopane, czerwiec 2010).
2009

- Seminarium eksperckie: Fundacje i finanse, zorganizowane przez Forum
Darczyńców w Polsce i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej; nadzór
merytoryczny oraz prowadzenie panelu dyskusyjnego (Warszawa, kwiecień 2009);
-

Konferencja:

Współpraca

gminy

z

podmiotami

sektora

pozarządowego

stymulatorem lokalnego rozwoju, zorganizowana przez Prezydenta Miasta Ruda
Śląska; referat: Bariery i stymulatory partnerskiej współpracy gminy z sektorem
pozarządowym (Ruda Śląska, marzec 2009);
- Debata: Sędzia rodzinny w Polsce i na świecie, zorganizowana przez Biuro Spraw
Społecznych Kancelarii Prezydenta RP; referat: Specyfika sądownictwa rodzinnego
oraz prowadzenie panelu dyskusyjnego (Warszawa, luty 2009).
2008
- Seminarium eksperckie: Nadzór nad fundacjami, zorganizowane przez Forum
Darczyńców w Polsce i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej; nadzór
merytoryczny (Warszawa, grudzień 2008);
- Kongres: Dorobek, porażki i perspektywy sądownictwa rodzinnego w Polsce,
zorganizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce; referat:
Społeczne role sędziów rodzinnych (Zakopane, wrzesień 2008);
- Seminarium: Kompas w terenie, zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych;
referat: Wpływ organizacji pozarządowych na procesy decyzyjne w krajach Grupy
Wyszehradzkiej (Rzeszów, czerwiec 2008);
- Seminarium eksperckie: Skutki wdrażania dyrektywy usługowej dla organizacji
pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, zorganizowane przez Instytut Spraw
Publicznych; referat: Wpływ dyrektywy usługowej na sytuacje organizacji
pozarządowych (Warszawa, czerwiec 2008);
- Konferencja: Przedsiębiorstwo społeczne, jako czynnik stymulujący ekorozwój
terenów

wiejskich,

zorganizowana

przez

Społeczny

Instytut

Ekologiczny

w Warszawie; referat: Przedsiębiorstwa społeczne – perspektywy wprowadzania,
instytucje wspierania i rozwoju (Ełk, maj 2008);

- Seminarium: Kompas w terenie, zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych
i Przewodniczącego Miasta Włocławka; referat: Wpływ organizacji pozarządowych
na procesy decyzyjne w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Włocławek, maj 2008);
- Konferencja: Rodzina dzieci bez przyszłości, zorganizowana przez Warszawskie
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne; udział w panelu dyskusyjnym: Problemy dzieci
ze środowisk zmarginalizowanych (Białystok, luty 2008);
- Konferencja: Elastyczne formy pracy, jako instrument godzenia życia zawodowego
z rodzinnym zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku;
referat: Flexicurity jako koncepcja poszukiwania równowagi między elastycznością
rynku pracy a bezpieczeństwem socjalnym osób zatrudnionych i bezrobotnych
(Białystok, luty 2008).
2007
- Seminarium eksperckie: Kierunki zmian w prawie o organizacjach pozarządowych,
zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych; referat: Nie tylko jedna ustawa.
Prawo o organizacjach pozarządowych (Warszawa, marzec 2007).
2005
- Konferencja: Rzeczpospolita Obywatelska w ramach IV Ogólnopolskiego Forum
Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie; referat: Funkcjonowanie Rady Działalności
Pożytku Publicznego (Warszawa, wrzesień 2005);
- Seminarium eksperckie: Możliwość uznania spółek prawa handlowego za
organizacje pozarządowe w świetle przepisów prawa zorganizowane przez Instytut
Spraw Publicznych; referat: Możliwość uznania spółek prawa handlowego za
organizacje pozarządowe w świetle przepisów prawa (Warszawa, styczeń 2005).
2004
- Konferencja: Od instytucjonalnych do rodzinnych form zastępczej opieki nad
dzieckiem, zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Biurem
Rzecznika Praw Dziecka; referat: Podstawy prawne organizowania i funkcjonowania
rodzin zastępczych w Polsce (Warszawa, marzec 2004);

- Konferencja: System orzekania o czasowej niezdolności do pracy, zorganizowana
przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą;
referat: Podstawy prawne systemu orzekania o czasowej niezdolności o pracy
(Warszawa, luty 2004).

