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od XII 2013 r. European Network of Equality Bodies „EQUINET” 
 - członek zarządu (Executive Board) 
 

od VI 2013 r. Izba Adwokacka w Warszawie 
 - adwokat 
 

od V 2007 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
  

Zespół do spraw Równego Traktowania  

i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami 
 - zastępca dyrektora zespołu  
  
 zajmowane stanowiska: 
 starszy referent (2007 - 2008 r.), radca (2008 - 2009 r.), starszy radca (2009-2011 

r.), zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego  
(2011 - 2014 r.), zastępca dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony 
Praw Osób z Niepełnosprawnościami (od 2014 r.) 

 
 kompetencje zespołu (wybrane):  

realizacja zadań RPO jako organu ds. równego traktowania oraz niezależnego mechanizmu 
ds. popierania, ochrony i monitorowania wdrażania Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych; prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji ze 
względu na rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, 
tożsamość płciową, religię, wyznanie, wiek, niepełnosprawność i inne; współpraca z 
organami i organizacjami na rzecz ochrony zasady równego traktowania; analizowanie, 
monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich osób; prowadzenie badań 
dotyczących dyskryminacji. 

 

  

 

  Doświadczenie zawodowe:  



Wybrane zadania wykonywane w ramach obowiązków 

służbowych: 
  

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

 Komisja Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich  

ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
 - sekretarz (od 2011 r.) 
 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Zespół monitorujący wykonywanie wyroków  

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
- członek zespołu z ramienia BRPO (od 2011 r.) 

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania 

 Zespół monitorujący Krajowy Program Przeciwdziałania 

Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi 

Nietolerancji 
 (zespół opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów) 
 - członek zespołu z ramienia BRPO (2009 - 2011) 
 

Uczestnictwo w projektach na arenie międzynarodowej: 

 „Partnerstwo dla Praw Człowieka” – szkolenia dla kadry biur 

ombudsmanów z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy; 

 szkolenie dla kadry biura ombudsmana Jordanii – projekt 

finansowany w ramach instrumentu TAIEX (Komisja Europejska); 

 członek steering group w programie CLARITY Agencji Praw 

Podstawowych UE; 

 udział w pracach grupy roboczej Equinet. 
 

 

 

 

 

X 2012 r. - Uniwersytet Warszawski 

III. 2014 r. Wydział Prawa i Administracji 

 Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych 
  
  I 2010 r.  - Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie 

  I 2013 r. aplikacja adwokacka 
 - aplikantka 
 

  X 2009 r. - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 

 IX 2010 r. Akademia Dyplomatyczna 

 Studium Polityki Zagranicznej 
 

od 2010 r.   Uniwersytet Warszawski 

 Wydział Prawa i Administracji 

 Instytut Prawa Międzynarodowego 

 Seminarium doktoranckie 
 - słuchaczka 
 Rozprawa doktorska (w przygotowaniu): 

Gwarancje i bariery w zakresie realizacji praw społecznych na przykładzie  
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 

 Promotor: prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki 
  

 X 2008 r. - Uniwersytet Warszawski 

VI 2009 r. Wydział Prawa i Administracji 

 Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego 
 
 

Wykształcenie:  



 X 2008 r. - Uniwersytet Warszawski 

VI 2009 r. Wydział Prawa i Administracji 

 Podyplomowe Studium Prawa Międzynarodowego 
 

    2008 r. Magister nauk prawnych 
 Praca pt.: Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu kasacyjnym  
 w sprawach cywilnych przed Sądem Najwyższym. 
 Promotor: prof. UW dr hab. Karol Weitz 

 

 X 2006 r. - Uniwersytet Warszawski 

VI 2008 r. Wydział Prawa i Administracji (kierunek: prawo)  
 

 X 2005 r. - Program „MOST” - system mobilności studentów 

VI 2006 r. Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej 
 - absolwentka 
 

 X 2002 r. - Uniwersytet Szczeciński 

VI 2005 r. Wydział Prawa i Administracji (kierunek: prawo) 
 
 

 

  
 

   2015 r. „EU Gender Equality Law” – Academy of European Law Trier 

 

   2012 r. „EU Disability Law and the UN Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities” – Academy of European Law Trier 

 

   2005 r. „Lider. Umiejętności kierownicze” - warsztaty przygotowujące do 

kształcenie dorosłych  
(CSI ZHP i Kontekst HR) 

 

   2004 r.  „Motywowanie” - warsztaty przygotowujące do kształcenia dorosłych  
(CSI ZHP i Kontekst HR) 

 

   2002 r. Kurs regionalnych trenerów organizacji pozarządowych  
(CSI ZHP) 
 
 
 
 
 

   2015 r. Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji  

o prawach osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie Rzecznika Praw 

Obywatelskich 2012 - 2014, wyd. BRPO - redaktor; 

 

   2015 r. Efektywność środków ochrony przed dyskryminacją w Polsce,  

 w: „Przegląd Prawa Publicznego” Nr 6/2015; 

 

   2014 r. Zastrzeżenia Polski do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 

w: D. Pudzianowska (red.) „Prawa osób z niepełnosprawnością 

intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów 

ochrony praw człowieka”, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014; 

 

   2012 r. Najważniejsze wyzwania po ratyfikowaniu Konwencji ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych, wyd. BRPO – redaktor. 

 

 Publikacje z serii „Zasada równego traktowania–prawo i praktyka” 

 

   2014 r. Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji 

publicznej, wyd. BRPO - redaktor, współautor 

Kursy i szkolenia (wybrane):  

Publikacje (wybrane): 



     

   2013 r. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w tym kobiet starszych i kobiet 

z niepełnosprawnościami, wyd. BRPO – współpraca; 

 

   2012 r. Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby 

starsze i osoby z niepełnosprawnościami, wyd. BRPO – współautor; 

 

   2012 r. Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami, 

wyd. BRPO – redaktor. 

 

 

 

 
 

    2005 r. - Stowarzyszenie „Tacy Sami” 

    2007 r. (działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami) 

 - trener 
 - przewodnicząca komisji rewizyjnej  
 

    1994 r. - Związek Harcerstwa Polskiego 

    2010 r. - trener/harcmistrz 

 - instruktor Głównej Kwatery (w latach 2005-2008) 
 

 

 

 
 

- język angielski - znajomość bardzo dobra 

- obsługa programów komputerowych (m.in. Word, Exel, Power Point, Outlook) - bardzo dobra 

- prawo jazdy kat. B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praca społeczna:  

Umiejętności: 


