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Curriculum Vitae 

 
Dane personalne: 

 

Imiona i nazwisko: Konrad Piotr Osajda 

Data urodzenia: 19 maja 1980r. 

Miejsce urodzenia: Kielce 

Stan cywilny: żonaty 

 

Edukacja: 

 

2021 r. nadanie przez Prezydenta RP tytułu naukowego 

profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki 

prawne 

 

2019 r. Uniwersytet Warszawski 

stanowisko profesora uczelni 

 

2015 r. Uniwersytet Warszawski 

Wydział Prawa i Administracji 

doktor habilitowany nauk prawnych 

 

2010 r. wpis na listę radców prawnych (członek Okręgowej 

Izby Radców Prawnych w Warszawie) 

 

2008 r. Uniwersytet Warszawski 

Wydział Prawa i Administracji 

doktor nauk prawnych 

 

2004 – 2008 Uniwersytet Warszawski 

Wydział Prawa i Administracji 

Kierunek: prawo (prawo cywilne) 

studia doktoranckie 

 

2005 – 2006  University of Ottawa 

Common Law Faculty 

LL.M. 

 

2001 – 2004  Collegium Invisibile 

Kierunek: prawo cywilne (materialne i formalne) oraz 

prawo europejskie 

 

1999 – 2004  Uniwersytet Warszawski 

Wydział Prawa i Administracji 

Kierunek: prawo 

średnia ocen ze studiów: 4,94 

dyplom z wyróżnieniem (summa cum laude) 

 

mailto:osajda@wpia.uw.edu.pl


1995 – 1999  II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w 

Kielcach 

klasa o profilu literacko – reporterskim 

świadectwo maturalne ze średnią ocen: 5,6 

egzamin maturalny ze średnią ocen: 6,0 

 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 

2022 medal z okazji 40-lecia samorządu za zaangażowanie w 

działalność samorządu radców prawnych 

  

2021 wyróżnienie Rektora UW za działalność naukową i 

dydaktyczną, która w szczególny sposób przyczynia się 

do rozwoju i wzrostu prestiżu UW 

  

2020 stypendium PROM umożliwiające odbycie stażu 

badawczego na National University of Singapore 

  

2019 zaproszenie do przeprowadzenia badań na National 

University of Singapore jako visiting scholar w 2020 r. 

  

2018 zaproszenie przez Tel Aviv University do prowadzenia 

tam zajęć jako visiting professor w 2021 r. 

  

2018 zaproszenie przez Université de Montreal do 

prowadzenia tam zajęć jako visiting professor w 2020 r. 

  

2018 zaproszenie przez Hong Kong University do 

prowadzenia tam zajęć jako visiting professor w 2019 r. 

  

2017 stypendium umożliwiające 2 miesięczny pobyt 

badawczy w Instytucie Porównawczego i 

Międzynarodowego Prawa Prywatnego im. Maxa 

Plancka w Hamburgu przyznane przez Max Planck 

Society 

  

2017 zaproszenie przez Uniwersytet Ottawski do 

prowadzenia tam zajęć jako visiting professor w 2019 r. 

  

2017 zaproszenie przez Hong Kong University do 

prowadzenia tam zajęć jako visiting professor w 2018 r. 

  

2017 grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań statutowych pt.: 

„Preffered Stocks: A Comparative Analysis (with 

Particular Focus on Financing of a Company)” 

  

2016 zaproszenie przez Uniwersytet Ottawski do 

prowadzenia tam zajęć jako visiting profesor w 2017 r. 

  

2016 grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań statutowych pt.: 

„Ewolucja i poszerzanie katalogu źródeł prawa 

prywatnego (atypowe źródła prawa prywatnego)” 

  

2015 stypendium naukowego MNiSW dla wybitnych 

młodych naukowców (decyzja nr 0039/E-

343/STYP/10/2015) 

  

2015 grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań statutowych pt.: 



„Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej (art. 446 § 4 

k.c.)” 

  

2015 grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań własnych pt.: „Świadek 

testamentu” 

  

2014 zaproszenie przez Uniwersytet Ottawski do 

prowadzenia tam zajęć jako visiting professor w 2015 r. 

  

2014 stypendium na miesięczny pobyt naukowy (badawczy) 

na Wydziale Prawa Universität des Saarlandes w 

Saarbrücken przyznane przez ten uniwersytet 

  

2014 grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań statutowych pt.: 

„Uchwały wspólników spółek kapitałowych sprzeczne z 

prawem: bezwzględnie nieważne czy wzruszalne” 

  

2014 grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań własnych pt.: 

„Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. w 

trybie uproszczonym – wątpliwości interpretacyjne w 

poglądach judykatury i doktryny.” 

  

2013 grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań statutowych pt.: 

„Prawo intertemporalne prywatne” 

  

2013 grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań własnych pt.: „Zapis 

windykacyjny w polskim prawie spadkowym” 

  

2012 nagroda I stopnia Rektora UW za działalność naukową 

  

2012 zaproszenie przez Uniwersytet Ottawski do 

prowadzenia tam zajęć jako visiting profesor w 2013 r. 

  

2012 stypendium ERASMUS dla pracowników naukowych 

pozwalające na prowadzenie zajęć na Uniwersytecie 

Wiedeńskim w 2013 r. 

  

2012 grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań własnych pt.: 

„Węzłowe zagadnienia prawa spółek handlowych w 

najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego” 

  

2012 grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań statutowych pt.: „Zapis 

windykacyjny w polskim prawie spadkowym” 

  

2011 stypendium naukowego MNiSW dla wybitnych 

młodych naukowców (decyzja nr 32/E-

343/STYP/6/2011) 

 

2011 grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań własnych pt.: „Prawo 

spółdzielcze w najnowszym orzecznictwie Sądu 

Najwyższego (2008 – 2009)” 

 

2011 grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań statutowych pt.: 



„Przyczyny odmowy podjęcia przez Sąd Najwyższy 

uchwały na skutek przedstawienia temu sądowi do 

rozstrzygnięcia istotnego zagadnienia prawnego w 

postępowaniu cywilnym” 

 

2010 r. stypendium im. Konrada Zweigerta umożliwiające 2 

miesięczny pobyt badawczy w Instytucie 

Porównawczego i Międzynarodowego Prawa 

Prywatnego im Maxa Plancka w Hamburgu przyznane 

przez Max Planck Society 

 

2010 r. staż zagraniczny dla młodych doktorów umożliwiający 

dwutygodniowy pobyt na Central European University 

w Budapeszcie przyznany w ramach konkursu: 

„Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program 

wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej 

Uniwersytetu Warszawskiego” realizowanego w ramach 

projektu nr UDA – POKL.04.01.01-00-158/09-00 w 

Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 

 

2010 r. grant przyznany przez dziekana WPiA UW w drodze 

konkursu na prowadzenie badań zmierzających do 

przygotowania nowoczesnego, dostępnego w wersji 

elektronicznej, komentarza do kodeksu cywilnego 

 

2009 r. stypendium naukowe przyznane w ramach konkursu: 

„Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program 

wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej 

Uniwersytetu Warszawskiego” realizowanego w ramach 

projektu nr UDA – POKL.04.01.01-00-158/09-00 w 

Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 

 

2009 r. nagroda „Złote Skrzydła” za najlepszą monografię z 

zakresu prawa gospodarczego opublikowaną w 2008 r. 

 

2008 r. stypendium „Zostańcie z Nami” przyznane przez 

tygodnik „Polityka” 

 

2008 r. stypendium START przyznane przez Fundację na Rzecz 

Nauki Polskiej (przedłużenie) 

 

2007r. stypendium START przyznane przez Fundację na Rzecz 

Nauki Polskiej 

 

2007r. Nagroda Dziekana WPiA UW za dorobek naukowy 

wypracowany w toku studiów doktoranckich 

 

2007r. grant przyznany przez Faculty of Law, University of 

Ankara, Turcja umożliwiający udział w International 

Summer Course 

 

2007r. grant przyznany przez WPiA UW umożliwiający udział 

w International Summer Course 

 

2004 – 2008 stypendium doktoranckie na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

 

2006r. Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego za największy dorobek 

naukowy za 2005 r. 

 



2006r. grant umożliwiający udział w Annual Interdisciplinary 

Legal Studies Conference w Vancouver, BC (Kanada) 

przyznane przez Wydział Studiów Doktoranckich i 

Podyplomowych Uniwersytetu Ottawskiego 

 

2006r. grant umożliwiający udział i prezentację referatu 

podczas European Community Studies Association – 

Biennial Conference w Victorii, BC (Kanada) 

przyznane przez Wydział Prawa Universytetu 

Ottawskiego 

 

2006r. grant umożliwiający udział w Annual Interdisciplinary 

Legal Studiem Conference w Vancouver, BC (Kanada) 

przyznane przez Wydział Prawa Uniwersytetu 

Ottawskiego 

 

2005r. stypendium The Edward Barry McDougall Memorial 

Scholarship 

 

2004r. laureat I miejsca PRIMUS INTER PARES – PRIMUS 

EXPERT (PRAWNIK) 

 

2004 r. Tytuł Najlepszego Absolwenta WPiA UW 2004 r. 

przyznany przez Stowarzyszenie Absolwentów WPiA 

UW 

 

2004r. dyplom z wyróżnieniem (summa cum laude) na 

ukończenie studiów na WPiA UW 

 

2004r. nagrody za osiągnięcia w nauce w związku z 

ukończeniem studiów od: Polskich Wydawnictw 

Profesjonalnych, Wydawnictwa Lexis Nexis, 

Wydawnictwa C. H. BECK 

 

2003/2004 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 

 

2002/2003 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 

 

2001/2002 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 

 

2000/2001 stypendium wydziałowe za wyniki w nauce 

 

1998/1999 Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

 

1997/1998 Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

 

1998r. laureat II miejsca XXIV Olimpiady Historycznej 

 

1997r. laureat VIII miejsca XXIII Olimpiady Historycznej 

 

1998r. laureat II miejsca XXVIII Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego 

 

1999r. laureat II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 

o NATO 

 

1999r. laureat VIII Sesji Studenckich Kół Naukowych 

 

1998r. laureat Nagrody Prezydenta Miasta Kielc „Nadzieja 

Kielc ‘98” 

 



1999r. laureat „Dyplomu ze złotym laurem” za szczególne 

osiągnięcia podczas nauki w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Kielcach 

 

2000r. udział w projekcie edukacyjnym poświęconym 

integracji Polski z UE 

 

1995r. zajęcie II miejsca w wojewódzkim konkursie 

polonistycznym 

 

1995r. zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie 

historycznym 

 

 

Prowadzenie zajęć jako visiting professor za granicą 

 

Data: Miejsce: 

2022 Faculty of Law, University of Tel Aviv 

2021 Faculty of Law, University of Tel Aviv 

2020 Faculté de Droit, Université de Montréal 

2019 Faculty of Law, University of Hong Kong 

2019 Faculty of Common Law, University of Ottawa 

2018 Faculty of Law, Uniwersytet Kijowski 

2018 Faculty of Law, University of Hong Kong 

2017 Faculty of Common Law, University of Ottawa 

2015 Faculty of Common Law, University of Ottawa 

2013 Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Wien 

2013 Faculty of Common Law, University of Ottawa 

 

 

Publikacje: 

 

lista publikacji stanowi samodzielny załącznik 

 

 

Zagraniczne pobyty badawcze (research stays): 

 

2018 dwumiesięczny pobyt badawczy w Instytucie Prawa 

Porównawczego i Międzynarodowego Prawa 

Prywatnego im. Maxa Plancka w Hamburgu 

  

2015 r. miesięczny pobyt badawczy na Wydziale Prawa 

Universität des Saarlandes w Saarbrücken 

2011r. dwumiesięczny pobyt badawczy w Instytucie Prawa 

Porównawczego i Międzynarodowego Prawa 

Prywatnego im. Maxa Plancka w Hamburgu 

 

  

2010r. staż dydaktyczny na Central European University w 

Budapeszcie 

 

  

2010 r. dwutygodniowy pobyt badawczy w Instytucie Prawa 

Porównawczego i Międzynarodowego Praa 

Prywatnego im. Maxa Plancka w Hamburgu 

  

2007r. International Summer Course zorganizowany przez 

Faculty of Law, University of Ankara odbywający się 

w Ankarze i Manavgat w Turcji i poświęcony prawu 

europejskiemu (a w szczególności europeizacji 

różnych gałęzi prawa) 



 

2004r. kurs poświęcony nostryfikacji dyplomów i 

uznawalności wykształcenia w Polsce i krajach Unii 

Europejskiej 

 

2004r. udział w seminarium dotyczącym Test of English 

Legal Skills prowadzonym przez British Council 

 

2003r. współorganizowanie symulacji rozprawy przed Sądem 

Najwyższym – Izba Cywilna pod kierunkiem prof. dr. 

hab. T. Erecińskiego 

 

2002r. współorganizowanie symulacji rozprawy przed 

Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie 

pod kierunkiem prof. dr. hab. A. Kabata 

 

2001r. współorganizowanie symulacji rozprawy przed 

Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie pod 

kierunkiem dr. R. Piotrowskiego 

 

1998r. udział w obozie językowym UNESCO 

 

1998r. udział w Letniej Szkole Klasycy Dla Demokracji 

 

1997r. udział w Letniej Szkole Języków i Kultury Antycznej 

 

 

Udział w konferencjach (seminariach) międzynarodowych i krajowych; przeprowadzone szkolenia 

(wygłoszone referaty) 

 

lista konferencji stanowi samodzielny załącznik 

 

 

Udział w międzynarodowych i krajowych programach badawczych 

 

2008- Koordynowanie i praca w ramach projektu Komentarze Prawa Prywatnego (aktualnie w projekcie 

bierze udział ok. 100 naukowców z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą, a jego 

dotychczasowym rezultatem jest publikacja 10 obszernych tomów) 

  

2022 – 

2025 

 

Realizacja grantu OPUS uzyskanego w ramach konkursu organizowanego przez NCN (nr umowy: 

UMO-2021/41/B/HS5/00857) 

2021-

2024 

Realizacja grantu OPUS uzyskanego w ramach konkursu organizowanego przez NCN (nr umowy: 

UMO-2020/37/B/HS5/02683) 

  

2018 Recenzja wniosków w ramach międzynarodowego jury w programie Komisji Europejskiej Dyrekcji 

Generalnej Wymiar Sprawiedliwości i Konsumenci nr JUST-JCOO-AG-2017 

  

2018 Recenzja wniosków grantowych w ramach różnych programów NAWA 

  

2017 Recenzja wniosków w ramach międzynarodowego jury w programie Komisji Europejskiej Dyrekcji 

Generalnej Wymiar Sprawiedliwości i Konsumenci nr JUST-JCOO-CIVI-AG-2016 

  

2017 Realizacja projektu badawczego sfinansowanego w ramach badań statutowych WPiA UW pt.: 

„Preffered Stocks: A Comparative Analysis (with Particular Focus on Financing of a Company)” 

  

2016 Realizacja projektu badawczego sfinansowanego w ramach badań statutowych WPiA UW pt.: 

„Ewolucja i poszerzanie katalogu źródeł prawa prywatnego (atypowe źródła prawa prywatnego)” 

  

2015 Realizacja projektu badawczego sfinansowanego w ramach badań własnych prowadzonych na WPiA 

UW pt.: „Świadek testamentu” 

  



2015 Realizacja projektu badawczego sfinansowanego w ramach badań statutowych WPiA UW pt.: 

„Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej (art. 446 § 4 k.c.)” 

  

2014 Realizacja projektu badawczego sfinansowanego w ramach badań własnych prowadzonych na WPiA 

UW pt.: „Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. w trybie uproszczonym – wątpliwości 

interpretacyjne w poglądach judykatury i doktryny” 

  

2014 Realizacja projektu badawczego sfinansowanego w ramach badań statutowych WPiA UW pt.: 

„Uchwały wspólników spółek kapitałowych sprzeczne z prawem: bezwzględnie nieważne czy 

wzruszalne” 

  

2013 Realizacja projektu badawczego sfinansowanego w ramach badań własnych prowadzonych na WPiA 

UW pt.: „Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. w prawie niemieckim, 

francuskim, angielskim i amerykańskim w razie niewypłacalności spółki” 

  

2013 Realizacja projektu badawczego sfinansowanego w ramach badań statutowych WPiA UW pt.: „Prawo 

intertemporalne prywatne” 

  

2012 Realizacja projektu badawczego sfinansowanego w ramach badań własnych prowadzonych na WPiA 

UW pt.: „Węzłowe zagadnienia prawa spółek handlowych w najnowszym orzecznictwie Sądu 

Najwyższego” 

  

2012 Realizacja projektu badawczego sfinansowanego w ramach badań statutowych WPiA UW pt.: „Zapis 

windykacyjny w polskim prawie spadkowym” 

  

2011 członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Oceny Wniosków o Przyznanie Nagrody Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Naukowe lub Naukowo-Techniczne 

  

2011 Realizacja projektu badawczego sfinansowanego w ramach badań własnych prowadzonych na WPiA 

UW pt.: „Prawo spółdzielcze w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego (2008 – 2009)” 

  

2011 Realizacja projektu badawczego sfinansowanego w ramach badań statutowych WPiA UW pt.: 

„Przyczyny odmowy podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały na skutek przedstawienia temu sądowi 

do rozstrzygnięcia istotnego zagadnienia prawnego w postępowaniu cywilnym” 

  

2009- 

2010 

Udział w Projekcie (Civil Justice Project) realizowanym przez: Uniwersytet Wileński, Turiba School 

of Business Administration i Akademię Leona Koźmińskiego, finansowanym przez Komisję 

Europejską (Nr JLS/CJ/2007-1/28-30-CE022255300-62) i poświęconym unifikacji prawa 

spadkowego 

 

2005-

2008 

Koordynowanie i praca w ramach programu poświęconego badaniu problematyki intertemporalnej w 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego (kierowanego przez prof. dr hab. Ewę 

Łętowską) zakończonego publikacją książkową 

 

2005-

2007 

Program poświęcony przygotowaniu tzw. National Notes for the Draft Common Frame of Reference 

on European Contract Law (w ramach prac Study Group on a European Civil Code i Acquis Group – 

Joint Network on European Private Law) koordynowany w ramach prac nad prawem polskim przez 

prof. J. Rajskiego 

 

2006r. Udział w pracach EUCANET – kanadyjskiej sieci naukowej łączącej naukowców zajmujących się 

prawem europejskim 

 

2003-

2005 

Koordynowanie i praca w ramach programu badania orzecznictwo sądów krajowych państw 

członkowskich Wspólnoty Europejskiej dotyczącego niedozwolonych klauzul umownych 

(kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Łętowską) – zakończony publikacją książkową (2 wydania) 

 

 

Uprawnienia zawodowe: 

 

2010 r. – uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego, członkostwo w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Warszawie 

 



 

Doświadczenie zawodowe: 

 

2021 –  powołanie do pełnienia funkcji Kierownika Katedry 

Prawa Handlowego WPiA UW 

  

2023 –  zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego 

  

2021 – 2023 zatrudnienie na stanowisku profesora na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

  

2019 – 2021 zatrudnienie w drodze otwartego konkursu na 

stanowisku profesora uczelni na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

  

2019 –  wybór do pełnienia funkcji zastępcy 

przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału I 

Polskiej Akademii Nauk 

  

2011 –  zatrudnienie jako członek Biura Studiów i Analiz Sądu 

Najwyższego 

 

2008 – 2019 zatrudnienie w charakterze adiunkta na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

(w Instytucie Prawa Cywilnego) 

 

2013 r., 2015 r., 2017 r., 2019 r. praca jako visiting professor na Uniwersytecie 

Ottawskim w Kanadzie 

  

2018 r., 2019 r. praca jako visiting professor na Uniwersytecie w Hong 

Kongu (Hong Kong University) 

  

2021 r., 2022 r. praca jako visiting professor na Uniwersytecie w Tel 

Avivie 

  

2020 r. praca jako visiting professor na Uniwersytecie 

Montrealskim 

  

2007 – 2011 praca w charakterze asystenta sędziego w Izbie 

Cywilnej Sądu Najwyższego 

 

2004 – 2008 prowadzenie (na umowę zlecenia) zajęć 

dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego (w Instytucie Prawa 

Cywilnego oraz na Podyplomowym Studium Prawa 

Spółek) 

 

2003 r. praktyka w Sądzie Rejonowym – Wydział I Cywilny 

dla Warszawy Pragi pod kierunkiem sędzi dr Beaty 

Janiszewskiej 

 

2002 r. praktyka w Naczelnym Sądzie Administracyjnym pod 

kierunkiem przewodniczącego wydziału sędziego dr. 

Edwarda Janeczko 

 

2002 r. praktyka w kancelarii: Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak 

– Doradcy Prawni 

 

2002 r. praktyka w Trybunale Konstytucyjnym 

 



2001 r. udział w opracowaniu i rejestracji gruntownej 

nowelizacji statutu Stowarzyszenia Collegium 

Invisibile 

 

2001 r. udział w opracowaniu statutu Studenckiego Koła 

Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego i 

Europejskiego 

 

 

 

 

Członkostwo w organizacjach naukowo – społecznych: 

  

od 2022 r. członek – korespondent Polskiej Akademii Nauk 

 

od 2017 r.  honorary fellow Asian Institute of International 

Financial Law (Hong Kong University, China) 

  

od 2011 r. członek European Law Institute z siedzibą w Wiedniu 

 

  

od 2017 r. członek Rady Kuratorów Wydziału I PAN (od 2019 r. 

zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów) 

  

2012-2019 r. członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (od 2015 r, 

członek prezydium KNP PAN – sekretarz naukowy) 

  

od 2019 r. członek Rady Powierniczej Collegium Invisibile 

  

2012 – 2017 r. członek Akademii Młodych Uczonych PAN 

 

2008 – 2015 r. członek Zespołu Problemowego ds. Prawa 

Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

Cywilnego 

 

od 2008 r. członek stowarzyszenia stypendystów „Polityki” 

 

od 2008 r. członek Jury Board przyznającego stypendium The 

Edward Barry McDougall Memorial Scholarship 

 

od 2006 r. członek EUCAnet (European Studies Canada 

Network) 

 

od 2006 r. członek Young Research Network Canada 

 

od 2002r. członek stowarzyszenia Collegium Invisibile 

 

od 2000r. członek International Law Association Grupa Polska 

 

1999r. członek grupy inicjatywnej, która doprowadziła do 

powstania Sekcji Akademickiej w ramach 

Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Województwa 

Świętokrzyskiego z Unią Europejską „Kielecka 

Społeczność” 

 

2001 – 2004r. członek studenckiego koła naukowego prawa 

cywilnego „Lege Artis” 

 

2001 – 2004r. członek studenckiego koła naukowego prawa 

cywilnego „Ars boni et aequi” 

 



2001 – 2004r. członek studenckiego „Koła Naukowego Prawa 

Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego” 

 

2001 – 2004r. członek koła naukowego prawa publicznego 

gospodarczego: „Pro Publico Bono” 

 

 

 

Znajomość języków obcych: 

 

język angielski ukończenie studiów w j. angielskim prowadzących do 

stopnia naukowego Master of Laws (LL.M.) w 

Ottawie 

 Certificate TOEFL (613 na 660 punktów) 

 Certificate Cambridge in Advanced English 

  

język francuski poziom średniozaawansowany (ukończenie serii 

kursów w Institut des Langues Secondes w Ottawie) 

  

język łaciński ocena celująca na zakończenie czteroletniej edukacji 

tego przedmiotu w szkole średniej 

  

język niemiecki znajomość podstawowa (bierna) 

 


