
9.30-10.00  Rejestracja uczestników  

10.00 – 10.20 

Rozpoczęcie konferencji 
Podsumowanie projektu
“Monitoring systemu
ochrony praw człowieka 
w Polsce” 

Maciej Nowicki – Prezes Zarządu HFPC 

10.20 – 11.30  Panel I  Jakich instytucji rzeczniczych potrzebujemy? 

11.30 – 11.45  Przerwa kawowa   

11.45 – 13.00  Panel II   Jak kryzys praworządności zmienił społeczeństwo
obywatelskie? 

13.00 – 14.00  Lunch 

14.00 – 15.30  Panel III  Autorytaryzm, praworządność, kryzys klimatyczny,
migracje a ochrona praw człowieka 
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PANEL I

JAKICH INSTYTUCJI RZECZNICZYCH POTRZEBUJEMY? 

Prof. Marcin Wiacek, Rzecznik Praw Obywatelskich 
Krzysztof Kwiatkowski, senator, prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013-2019 
Małgorzata Szuleka, sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
Katarzyna Batko, dyrektorka programowa, Sieć Obywatelska Watchdog Polska 

Lata 2015-2022 to okres szczególnie trudny dla instytucji strażniczych takich jak Rzecznik
Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Najwyższa Izba Kontroli czy organizacje
społeczne. Instytucje i organizacje musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości wywołanej
kryzysami praworządności oraz pandemia COVID-19, a także odpowiedzieć na wyzwania,
które przyniosły m.in. kryzys humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej oraz napaść
Rosji na Ukrainę.  

Zaproszeni goście postarają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób instytucje strażnicze
i organizacje społeczne poradziły sobie z wyzwaniami, które wobec nich postawiono. 

Uczestnicy i uczestniczki panelu: 

Moderacja: Agata Szczęśniak, Oko.press 



PANEL II

JAK KRYZYS PRAWORZĄDNOŚCI ZMIENIŁ
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE?

Katarzyna Czarnota, Helsińska Fundacja Praw Człowieka/Grupa Granica 
Urszula Grycuk, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 
Marta Jagusztyn, Lasy i Obywatele 
Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych

Wraz z postępującym kryzysem praworządności kurczy się przestrzeń dla społeczeństwa
obywatelskiego. Organizacje społeczne tracą możliwość udziału w procesach decyzyjnych,
ogranicza się dostęp do publicznych środków dla organizacji, a aktywistki i aktywiści są
atakowani w dyskusji publicznej i stają przed ryzykiem postępowań karnych i cywilnych
związanych z ich pracą.

Z drugiej strony, w ciągu ostatnich 7 lat społeczeństwo obywatelskie wielokrotnie z suk-
cesem mobilizowało się przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości, w obronie
wolności mediów, w odpowiedzi na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej czy
pomagając osobom uciekającym z Ukrainy. Przed jakimi wyzwaniami staje obecnie polskie
społeczeństwo obywatelskie? Czego potrzebują organizacje społeczne i aktywiści oraz
aktywistki, by kontynuować swoją pracę pomimo piętrzących się wyzwań i problemów?

Uczestnicy i uczestniczki panelu: 

Moderacja: Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor 



PANEL III

AUTORYTARYZM, KRYZYS KLIMATYCZNY, MIGRACJE 
A OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska 
Prof. Joanna Fomina, Helsińska Fundacja Praw Człowieka/Instytut Filozofii i Socjologii
PAN 
Maciej Nowicki, prezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
Prof. Maciej Taborowski, Instytut Nauk Prawnych PAN, wspólnik kancelarii Hoffman,
Taborowski & Wspólnicy

Ochrona praw człowieka poddawana jest stale nowym wyzwaniom. Kryzys praworządności,
przejmowanie dyskursu na temat praw człowieka przez skrajne ugrupowania, katastrofa
klimatyczna i migracje - to tylko niektóre z wyzwań przed którymi staje społeczeństwo
obywatelskie, instytucje państwa i instytucje międzynarodowe.

Czy prawa człowieka w dalszym ciągu mogą być ideą, która mobilizuje obywateli i instytucje
do pracy na rzecz wspólnego dobra? Czy w obliczu tych wyzwań prawa człowieka stają się
tylko niezrealizowaną obietnicą?

Uczestnicy i uczestniczki panelu: 

Moderacja: dr Anna Wójcik, Oko.press 


