
Dr Lech Jaworski

Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, wsp łpracy z instytucjami lub
organizacjami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statut w towarzystwami
naukowymi ora o działalności popularyzującej naukę

od początku pracy w Uniwersytecie Warszawskim prowadzę zajęcia ze studentami. W
pracy dydaktycznej staram się łączyć teorię z praktyką poni ęwaŻ uvłaŻam, Że tylko taki

spos b przekazywania wiedzy pozwala na przygotowanie studęnta do wykonywania w
przyszłości zawodu prawnika. Pomaga mi w tym moje doświadczenie pra\<tyczne zdobyte w
ramach działa|no ści p oza Uniwersytetem Wars zawskim.

Szczeg lną wagę przywiązuję takze do kwestii etyki postępowania, kt ra wydaje mi się
kluczowym zagadnieniem , zktorym student powinien zetl<nąc się w czasię nauki na studiach

wyŻszych. Studia to nie tylko zdobycie wtedzy, aIę takŻe kształtowanie prawidłowej postawy

społecznej, kt ra jest wazna przy wykonywaniu kazdego zawodu, a szczegolnie zawodu

prawnika.

W ramach pracy dydakty cznej na Uw prowadzę cwtczenia z prawa cywilnego dla

student w II i III roku na kierunku prawo.

Po zakonczeniu kaŻdego z cyklu cwiczen uczestnik powinien dysponować wtedzą

pozwalająca mu na swobodne poruszanie się w omawianych płaszczyznach tematycznych, a

takŻe, z uwagi na odwołania do literatury fachowej I orzecznictwa mieć mozliwoś

prowadzenia dalszych samodzielnych studiow nad wybranymi zagadnieniami i rozwijania

swojej wiedzy w tym zakresie. Prowadzone ptzeze mnie zajęcia cieszyły się zawsze duŻym

powodzeniem wśr d student w.

Jako nalczyciel akadęmicki dostępny jestem dla studęnt w nie tylko na prowadzonych

przez siebie za1ęciach i obowiązkowych dyzurach ale takŻę poza tymi terminami, słuząc

pomo cą i konsult acj ąnaukowo -dydak ty czną.

Na WPiA UW jestem ponadto opiekunem naukowym Koła Naukowego pn. ,,Forum

Publicum''. Cele Koła obejmują pogłębianie wtedzy prawniczej, wspięranie członk w Koła w

ich rozwoju naukowym, integrację jego członk w otaz wsp łpracę Z innymi kołami

naukowymi.

Byłem takŻe opiekunem uczelnianej organizacji studenckiej pn. ,,SamorządtaorganizaĄa
Studencka Lista Z łta".

Byłem wspołzałozycielem Fundacji ,,Media Pro Bono'' i przewodniczącym jej Rady.

Fundacja powstała w marcu 2006 r. Jej celem było przede wszystkim inicjowanie i wspieranie

działan mających na celu poszerzenie wiedzy o fuŃcjonowaniu środk w społecznego

przekazu, działalnoś naukowa, naukowo -techniczna i oświatowa. W ramach swej

działalności Fundacja wspołpracowała z kilkoma wyŻszymi uczelniami w Polsce, częgo

przejawem były przede wszystkim wspolne konferencje naukowę (w szczeg lności we
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wsp łpracy Z wydziałęm Prawa i Administracji UW, Wydziałem Zarządzania UW oraz Z

Instytutem Dziennikarstwa WDiNP Uw a takŻe z Uniwersytetem Kardynała Stefana

Wyszyriskiego w Wars zawię i Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu). Fundacja

wsp łpracowała r wniez zbędącym pod moją opieką Kołem Naukowym.

Efektem działania atakŻe wsp łpracy Fundacji ,,Media Pro Bono" otaz Koła Naukowego

,,Forum Publicum'' było w szczeg lności zotganizowanie B konferencji (głownie o

charakte rue ogol'nopolskich Konferencji Naukowych)' w kt rych brałęm czynnych udział

jako wsp łor ganizator, moderator, prowadzący konferencję oraz prelegent'

We wsp łpracy z Kołem Naukowym ,,Forum Publicum'' otaz Fundacją,,Media Pro Bono''

brałem ponadto udział w Zorganizowaniu wśr d student w WPiA UW konkursu na esej

prawniczy: ,,Rejestr acja publikacji internetowych w nowym projekcie Ustawy o Prawie

prasowym-kaganiec dla wolności słowa?'' (16.09.2009 r. _ 16.10.2009 r.). W koŃursie tym

byłem r wnież jurorem. Autorzy dw ch najlepszych prac wygłosili sw j refęrat na

ogo1nopolskiej Konferencji Naukowej "Wolnoś słowa a środki masowego przekazu"

(Warszawa, Ż7.1O.2O0g t.), zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UW, Koło

Naukowe ,,Forum Pub1icum'' oraz Fundację ,,Media Pro Bono'' (patronat honorowy: JM

Rektor Uw orazMarszałek Sejmu RP)'

Jestem r wniez członkiem Rady Programowej Fundacji pn. ,,Międzynarodowy Instytut

Społeczeristwa obywatelskiego'' (MISo). Celem Fundacji jest promowanie idei

społeczeristwa obywatelskiego, krzęwienie postaw obywatelskich oraz działanie na rzecz

zwiększenia zaangaŻowania obywateli w Życie publiczne i gospo darczę kraju. Cęle tę

Fundacja osiąga w szcze.go\ności poprzęZ prowadzęnie szeroko rozumianej działalności

edukacyjnej, badawczej, informacyjnej, wydawniczej i publicystycznej otaz organizowanie i

prowadzenie wykładow, debat, kurs w, szkoleri , warsztat w, seminari w, konwęrsatori w,

sympozj w, konferencji i fęstiwali. W ramach swej działaIności w Fundacji uczestniczyłemw

8 konferencjach o randze międzynarodowej i og lnopolskiej'

og łem w okresię od uzyskania tytułu doktora wziąłem udział w 69 konferencjach (w tym

o charakt etzę międzynarodowym, og lnopolskim i v'rydziaŁowym)'

w roku bieŻącym (2Ol7) zostałem powołany przez JM Ręktora Uniwersytetu

Warszawskiego na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studenckich i doktoranckich'

Szczegołołvy vłykazkonfęrencji 'w 
ktorych uczęstni czyłemjako prelegent lub byłem ich

wsp łorganizatorem

2004 r.

,, Dekada samodzielności. Bilans i przyszłość radiofonii regionalnej w Polsce " , Krak w,

14.01 .2OO4 r. Wygłoszone wystąpienie zostało opublikowane w materiałach

podsumowuj ących konferencj ę ;



,,Radiofonia cyfrowa: stan, Szanse, perspekwy'', Warszawa) Ż0.0I.2004 t., zorga1izowana

przez Polskie Radio S.A.;

,,Korzystąnie z Wąsności Intelektualnej w dobie Internetu" - Międzynarodowa Konferencja

Regionalna, Warszawa, 01.02.2004 r.' zotganizowana ptzez Ministęrstwo Kultury, Grupę

Doradczą Europejskiej Komisji Gospodarczej Narod w Ąednoczonych ds. ochrony i

egzekucji praw własności intelektualnej , PrzY wsp łpracy Kancelarii Prawnej Wardyriski i

Wspolni cy oraz Koalicj i Antypirackiej ;

,,Polityka a środki masowej informacji'', Warszawa' 24.02.2004 r.) zorganizowana ptzez

senackąKomisję Kultury i Srodkow Przekazu z inicjatywy Marszałka Senatu RP;

,,Aplikacje po wyrola,t Trybunału KonsĘtucyjnego ''' W'arszawa' 0l.04.Ż004 r., zorganizowana

przezDziekanaWydziału Prawa i Administracji Uw otaz Prezesa Zaruądu Stowarzyszenia

Absolwent w WPiA UW (z udziałem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz

przedstawicieli wszystkich korporacji prawniczych, Rządu i Sejmu RP);

,,Medialna promocja sponsor w kultury i sztuki" - II Konferencji ARTS & BUSINESS,

Warszawa, Ż0.O5.ŻO04 t.) (ako panelista uczestni czyłem w dyskusji pt. ,,Telewizja a

sponsoring kultury i sztuki");

,, Polska w drodze do społeczeristwą informacyjnego _ Budowa społeczeristwa informacyjnego

ważkim czynnikiem integracji i ronłoju zjedrwczonej Europy" - v Konferencja okrągłego

Stołu, Warszawa, ŻO.O5.2OO4 r.' pod honorowym patronatem Prezydenta RP i honorowym

protektoratem Sękretar za Generalnego Międzynarodowe go Związku Telekomunikacyjnego;

,, okrtły stoł nt. tolerancji'' Warszawa, 25.05.2004 r.) zorganizowana ptzez Biuro

Rzęcznika Praw obywatelskich;

,, Media wyznaniowe w Polsce (1989 2004) '' - Konferencja Naukowa Wydziału

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - Instytut Dziennikarstwa, Warszawa, 07.06.2004

t.;

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Warszawa 16-18.06.2004 r.,

zorganizowana ptzez Politechnikę Warszawską Wydział Elektroniki i Technik

Informacyj nych Instytut Radioel ektroniki ;

,,Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji" - XI Og lnopolskie Seminarium Reklamy

Radiowej w Kazimięrzu Dolnym, Kazimierz Dolny, Ż0-22.06.2004 r.. Wygłosiłem wykład

pt. ,,Nowelizacia ustawy o radiofonii i telewizji";

Konferencja przedstawicieli polskich medi w audiowizualnych NIPTEL 2004, Gdarisk'

sierpieri 2OO4 r., odbywającasię w ramach okrągłego Stołu Mędiow;
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,,Jakich medi w potrzebują Polacy" - V Konferencja Mędi w Publicznych, Krakow 13_

14.0g.2004 r.' zorganizowana przęz Ręktora Uniwersytetu Jagielloriskiego otaz

Przewodniczących Rad Nadzorczych TVP S.A. i PR S.A.

,,Strategia roałoju polskiego rynku medi w elektronicznych. Status i przyszłość medi w

publicznych", Warszawa, 02.12.2004 r., zorganizowana przez Ministra Kultury oraz

Przewod niczącąKraj owej Rady Radiofonii i Telewizj i ;

,,Promocja pluralizmu medi w _ doświadczenia europejskie a potrzeby polskie'',Warszawa'

Og.12.20O4 r. ,zorganizowana przez KrajowąRadę Radiofonii i Telewizji;

Ponadto uczestni czyłem w seminariach organizowanych w ramach projektu Phare 200I

,, Kształtowanie i dostosowywanie polityki audiowizualnej w warunkach konwergencji

technologicznei ":

,/ ,,Koncentracja medi w: czy niezbędne są odrębne uregulowania prawne w

tym zalłe sie? ", W arszawa, 18.0Ż.2004 r.,

,/ ,,Modele wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej w Europie ", 'Warszawa)

25.0Ż2004 r.

2005 r.

Seminarium dot. potityki Unii Europejskiej oraz lłaj w członkowskich, mającej na celu

rozw j sektora audiowizualnego, Warszawa 26.01.2005 t.) zorganizowane przez Krajową

Radę Radiofonii i Telęwizji oraz Media Desk P.olska;

,,Radiofonia publiczna w Europie: oferta programowa finansowąnie audytorium",Warszawa

27.O1.2005 t., zorga1izowanaprzez European Broadcasting Union oraz Polskię Radio S.A.;

,,Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prowo'','Konferencja

Wydziałowa WPiA UW, WarszawaŻ5.02.2005 r., zorganizowana przęZ Dziekana WPiA UW

we wsp łpracy z Pracownią Praw Człowieka WPiA UW;

,,Jaka Konstytucja? Jaka Rzeczpospolita? " - og lnopolska Konfęrencja Naukowa, Warszawa

08.03 .ŻOO5 r.; zorganizowana prZęZ Dziekana WPiA UW oraz Koło Nauk o Paristwie i

Prawie ,,Pro Patria" WPiA UW;

,,Kultura i język medi w'' _ II ogolnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 18.05.Ż005 r.,

zorganizowana przez WyŻszą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie. Wygłoszone

wystąpienie - wprowadzenie do Konferencji,

XII og lnopolskie Dni Prawnicze, Łodź Ig_22.05.2OO5 r., zotganizowane przez Zrzeszenie

Prawnik w Polskich, Stowar zyszenie Sędzi w Polskich Iustitia i in. _ pod patronatem

Pierwszego Pręzesa Sądu NajwyŹszego. Wystąpienie wygłoszone we wprowadzeniu do

dyskusji panelow ej ,,Media _ Wymiar Sprawiedliwości _ Autorytet Pa stwu PrAwA";
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,,Polskie Radio, rądio w Polsce'', Warszawa 0l.06.2005 r.; zotganizowana ptzęz Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW - Instytut Dziennikarstwa oraz Polskie Radio S.A;

ilI Ogolnopolskie Seminarium Reklamy Radiowej i Telewizyjnej, Kazimierz Dolny, 5-
7 .06.2005 r., zorganizowanę przez Radio Lublin S.A.;

,,Stan ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego oraz strategia paitstwa polskiego w kontekście
polityki europejskiej w dziedzinie medi w elektronicznych" , Warszawa, 13.06.2005 r.,
zorganizowana ptzez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Fundację ,,EUROPA JEST
wŚnoo NAS'';

Konferencja naukowa i uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Profesorowi
Eugeniuszowi Piontkowi,Warszawa2l.06.2005 t., zorganizowanaprzęzDziękana WPiA UW
otaz Dyrektora Instytutu Prawa Międzynarodowego WPiA UW;

,,Dobro wspolne - media publiczne"- YI Konferencja Medi w Publicznych, Krakow 5-6
09.2005 r.; zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloriski oraz Rady Nadzorcze Telewizji
Polskiej S.A. i Polskięgo Radia S.A.;

,,Media i polityka - Wybory 2005 - Sejm, Senat, Prezydent", Krak w 17-18.11.2005 r.,
zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloriski (Wydział Studi w Międzynarodowych i Nauk
Politycznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) oraz Polskie Towarzystwo
Nauk Politycznych;

,,ojcowie załozyciele radiofonii europejskich'' _ Konferencja Międzynarodowa, Warszawa 8_
9.12.2005 r.; 

z

,,Regulacja reklamy audiowizualnej w Unii Europejskiej -w dobie konwergencji",Warszawa
08.12.2005r., seminarium Zorganizowane przez KrajowąRadę Radiofonii i TelewiĄi;

] 3-th Radio Conference Poland (coroczna konferencja panelowa poświęcona prawnym'
ekonomieznym i technicznym zagadnieniom dotyczącym funkcjonowania radia na ryŃu
medi w w Polsce), zorganizowana ptzez Dragan Produkties, udział w charakterze gościa
honorow Bo,

2406 r.

,,Kondycja nauczania w prawie polskim" - Og lnopolska Konferencja Naukowa,Warszawa,
04.04.2006 r., zorganizowana przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyzszego oraz Koło Nauk o

Paristwie i Prawię WPiA UW;

,,Paristwo Prąwa _ założenia a rzeczywistość" - XII ogolnopolskie Dni Prawnicze,Poznan
18 - 21.05.2006 r., zorganizowana przez ZPP. Referat pt. ,,Sfera swobody wypowiedzi
dziennikarskiej na tle polskiego Prawa Prasowego";
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,,Regulator rynku medi w - znaczenie, rola, zalcres kompetencji", Warszawa, 31.05.2006 r.,

Sejm RP, zorganizowanaprzez Fundację ,,Media Pro Bono''. Udział jako: wsp łorgantzator
konferencji, moderator, prowadzenie konferencji;

,, Granice wolności Słowa'' , Warszawa, 04.07 .Ż006 r.) Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyriskiego w Warszawie, zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego UKSW
otaz Fundację ,,Media Pro Bono''. Udział jako: wsp łorganizator konferencjin moderator,
p rowa d zenie konferen cj i ;

,, Pozycja ustrojowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" , Poznai, 24.07 .2006 r.,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zorganizowana przez Instytut Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz Fundację ,,Mędia Pro Bono''. Udział
j ako : wsp łor ganuator konferencj i, moderator, prowadzenie konferencj i.

2007 r.

,, Ronł j usług teleinformaĘcznych na terenach słabo zurbanizowanych a wspołpraca Z
rządem i samorządem'', Wa:szawa 1 4.02.2007t., zorganizowana przez Centrum Komunikacji
Medialnej (,,Media Trend''). Referat pt. ,,Rozwtij usług teleinformacyjnych na Mazowszu _

możliwości i wyzwania";

,,Medią i multimedia - jakich usług potrzebują abonenci?'', Warszawa 28.03.2007 t.)

zorganizowana przez Centrum Komunikacji Medialnej (,,Media Trend'') otaz Fundację

,,Media Pro Bono''. Referat pt. ,rRozw j środktiw społecznego PrZekazu zakres
proponowanycit usług a potrzeby odbiorc w". fusp łor ganizator konferencji.

,,Co dalej ze społeczeristwem informacyjnymw Polsce? - stanowiska polityki, nauki, lultury i
biznesu", Warszawa 09.05.2007 r., zorganizowana przez Centrum Komunikacji Medialnej
(,,Media Trend") oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. Referat pt. ,rPartnerstwo
publiczno - prywatne Szansą dla rozrvoju infrastruktury teleinformatycznej";

,, Społeczeristwo informacyjne przyszłości wynłania dla świata, Europy i Polski",
Warszawa l6.05.20O7t. _ ogolnopolskie Forum zorganizowanę w ramach Światowego Dnia
Społeczeristwa Informacyj nego (SD SI) ;

,,Prawnik XXI wieku" - XIV Ogolnopolskie Dni Prawnicze, Warszawa 24 - 27.05.2007 r.,

zorganizowane ptzez ZPP. Wystąpienie nt. ,,Roli i znaczenia zawod w prawniczych w

pałistwie prawnym";

,,Wolność słowa _ między rynkiem a normą'',Warszawa27.06.2007 r., Zorgantzowanaprzez

Wydział Zarządzania UW oraz Fundację ,'Media Pro Bono''. Udział jako: wsp łorganuator
konferencji, moderator, prowadzenie konferencji;
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,,Euro 2012 - bariery praktyczne czy prawne",Warszawa23.10.2OO7r., zorganizowanaprzez
ZPP oraz WyŻszą Szkołę Handlu i Prawa. Wystąpienie nt. konieczności upraszczania
p r o c e d ur p r aw ny c h w sfe r ze inw e s ty cj i infr as tr ukt ur a lny c h ;

,,II Środkowoeuropejskie Dni otwarte Inicjatyw Gospodarczych" Forum Gospodarcze,
Warszawa 15_1 6.11.2007r. Wystąpienie nt. polityki innowacyjnej i inwestycyjnej no
MaTowszu;

,,Czy potrzeba zmian w ustawodawstwie środk w społecznego przekazu? Pozycja regulatora,
rola medi w publicznych", Warszawa 17 .12.2007r., zorganizo*ana przez Instytut
Dziennikarstwa WDiNP Uw oraz Fundację ,,Media Pro Bono''. IJdział jako:
wsp łor ganIzator konferencj i, moderator, prowadzenie konferencj i;

2008 r.

,,Nalłka i naucząnie prawa. Tradycja i przyszłość''' Warszawa' 07.03.2008 r. _ Konferencja
Wydziałowa WPiA UW;

,,Etyka w mediach w dobie globalizacji, wynłania i zagrozenia", BydgosZcZ, 07.O5.2008 r.,
zorganizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kujawsko -
Pomorską Szkołę WyŻsząw Bydgoszczy orazWyŻsząSzkołę Gospodarki w Bydgoszazy.
Referat Pt. ,,Granice wolności słowa" (opublikowany);

,,Telewizja Mobilfio", Warszawa 19.03.2008 r.,,zorganizowana przez Centrum Komunikacji
Medialnej (,,Media Trend") oraz Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej;

,,Łaciriskie paremie prawnicze ą wsp łczesna praktyka prawniczą", 'W'arszawa 08.I2.2OO8 r.,
seminarium zorganizowane przez C. H.. BECK - Monitor Prawniczy.

2009 r.

,,Wolność słowa a środki masowego przekazu'' ogolnopolska Konferęncja Naukowa,
Warszawa, 27.10.2009 r.) Zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UW, Koło
Naukowe ,,Forum Publicum'' oraz Fundację ,,Media Pro Bono'' (patronat honorowy: JM
Rektor UW oraz Marszałek Sejmu RP). Udział jako: wspriłorganizator konferencji,
prelegent, moderator konferencji;

2010 r.

,,KRRiT postrachem nadawc w -wadliwe regulacje czy nadgorliwa insĘtucja?'',Warszawa,
26.0l.20l0r., zorganizowana przez obserwatorium Wolności Medi w w Polsce, Helsiriska
Fundacj a Praw Człowieka. Prelegent, wystąpienie opublikowane.



8

,,Prawo w dobie globalizacji'' XI Konferencja Wydziałowa WPiA Uw, Warszawa,
05.03 .2010 r., ZorganizowanaprzezWydział Prawa i Administracji UW;

,,Prawo, jęryk, media'' og lnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 16.04.Ż010r.,

zorgatizowana przez Wydział Prawa i Administracji UW, Wydział Polonistyki UW oraz
Koło Naukowe Lingua Iuris Uniwersytetu Warszawskiego;

,, obywatelskie instrumenty kontroli Sprawowania władzy'' ogolnopolska Konferencja
Naukowa, Warszawa, 24.05.2010 r., zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji
UW, Koło Naukowe ',Forum Publicum'' oraz Fundację ,,Media Pro Bono'' (patronat

honorowy: JM Rektor Uw oraz Marszałek Sejmu RP). Udział jako: wsp łorganlzator
konferencji, prelegent, moderator konferencji.

20lI r.

,, Przyszłość Medi w Publicznych w Polsce '' ogolnopolska Konferencja Naukowa,
Warszawa,74.01.2011 r., zorganizowana przęZWydział Prawa i Administracji UW, Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Związek Pracodawc w Medi w Publicznych (we

wsp łpracy Ze Stowarzyszeniem Absolwent w Wydziału Prawa i Administracji UW oraz

Fundacj ą Edukacj i Prawnej,,TEMIDA''). Prelegent.

2012 r.

,,Stosunki polsko-azerbejdzariskie: historia i wspołczesność" _ polsko-azerbejdżariska

konferencja naukowa, Warszawa, Ż5.06.2012 r.) aula d. BUw, zotganizowana przez

Międzynarodowy Instytut Społecze stwa obywatelskiego, we wsp łpracy z Ambasadą

Republiki Azerbej dŻanu w Polsce oraz Centrum Studi w Strategicznych przy Prezydencie

AzerbejdŻanu. okazjąbyła roczntca 540-lęcia nawiązania i 20-lecia odrodzęnia stosunk w
dyplomatycznych;

,, Stosunki Polsko-Litewskie: diagnoza i najwazniejsze wyzwania" - polsko-litewska

konferencja naukowa , Warszawa, 9.07.2012 r.) sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczow-

Potockich, zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Społeczeristwa obywatelskiego

wraz z ośrodkiem Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum

Działan Społecznych ADVERSUS z Litvły .

2013 r.

,,Azerbejdżan-Polska'' _ il Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa' 26-

Ż7 .I1 .2013 t.) sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczow Potockich, zorganizowana ptzez

Uniwersytet Warszawski, AzerbejdŻanskąNarodową Akademię Nauk, Bakijski Uniwersytet

Słowiariski, Ambasadę Republiki Azerbejdzanu w Polsce oraz Międzynarodowy Instytut

Społecze stwa obywatelskiego.



20L4 r.

,,Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki'' _ og lnopolska
Konforencja Naukowa, Warszawa. Senat RP, 23.05.2014 r., zorganizowana przez
Międzynarodowy Instytut Społeczeristwa obywatelskiego. Partnerami wydarzenia byli:
Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwata otaz Wydawnictwo C.H. Beck. Konferencja
odbywała się pod honorowym patronatem Ministra SprawiedliwoŚci, Dziekana Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziekana okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie

,,Status tw rcow utwor w sWadowych w utworach audiowizualnych", Warszawa, UW,29.
l0. 2014 r., Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dobr Niematerialnych (WPiA UW)
razęm ze Stowarzyszeniem Absolwent w WPiA;

,, Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki, a oczekiwaniami rynku. W
poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa (konferencja og lnopolska) ", Warszawa,

Szkoła WyŻsza Psychologii Społecznej,05. 06. Ż0l4 r., zotganizowanaprzezWydział Prawa

i Nauk Społecznych SWPS. Referat pt. ,,Wolność wyrażania pogląd w a wolność

środk w społecznego przekazu w Konstytucji RP'' (opublikowany).

2015 r.

"Niemieckie uregulowania doĘczące płacy minimalnej w świetle prawa UE'', Warszawa,

22.04.2015 r., .WPiA UW, pod patronatem Dziekarta WPiA UW, zorganizowana przez

Międzynarodowy Instytut Społeczeristwa obywatelskiego otaz Interdyscyplinarne Koło
Naukowę Prawa Niemieckiego i Niemieckiej Kultury Prawnej UW;

,,Partnerstwo publiczno - prywatne", Kruszwica,20. 07.2015 r., zorganizowane w ramach

projektu ,,Dobre prawo - sprawne zarządzanie" realizowanego przez Ministerstwo Adm. i
Cyftyzacji we wsp łpracy z Uniwersytetem Ł dzkim, zorganizowana ptzez Komitet

Region w UE;

,, Referendum 20 ] 5 : Za czy przeciw proponowanym ronviązaniom? '' - ogolnopolska

Konfęrencja Naukowa, Warszawa, 31.08.2015 r.) Sejm RP' zorganizowana ptzez

Międzynarodowy Instytut Społeczeristwa obywatelskiego pod patronatem honorowym

Marszałka Sejmu RP. Partnerem Wydarzenia był Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii

Nauk otaz Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP. Patronat medialny nad

Konfęrencją objął Dziennik Gazeta Prawna oraz Radio ToK FM.

,,Zarządzanie zmianami struhuralnymi: regionalne podejście do wspołpracy strategicznej'',

Gelsenkirchen (Niemcy), 30. 09.2015 r., zorganizowana przęz Komitęt Region w UE.

2016 r.
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,,Wasność w ujęciu publicznoprawnym'' - ogolnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa'

10.10.2016 r.) Trybunał Konstytucyjny, Zorganizowana w ramach obchodow 70-1ecia

''Pa stwa i Prawa'' ptzez Międzynarodowy Instytut Społeczeristwa obywatelskiego,

Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A. oraz czasopismo ,,Pat'rstwo i Prawo".

2017 r.

,,ZnAczenie czynnik w pozaracjonalnych w życiu jednostki i społeczeristwa"

Międzyśrodowiskowa Konferencja Naukowa, Nałęcz w, 29-3|.05.20t7 r.) zorganizowana

przez wiceprzewodniczącą Polskiego oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej Z

siedzibą w Wenecji (SEC), kierownika Katedry Filozoftl Instytutu Studi w nad Filozoftą

Słowiariską im. św. Cyryla i Metodego WyŻszej Szkoły MenadŻerskiej w Warszawie,

pręZesa Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej MyŚli i UW. Prelegent.

"Społeczeristwo obywatelskie w dobie medi w społecznościowych" - ogolnopolska

konferencja, Warszawa, 9.IO.2O|7 r., Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka

Gł wna Wojew dztwa Mazowieckiego, zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut

Społeczeristwa obywatelskiego. Partnerami wydarzenia byli: Biblioteka Publiczna m. st.

Warszawy Biblioteka Gł wna Wojew dztwa Mazowieckiego otaz Fundacja Konrada

Adenauera w Polsce.

dr Leph Jaworski


