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RAZEM CZY OSOBNO? 
WSPÓŁPRACA, INTERAKCJA, KOMUNIKACJA 
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 
I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Podstawowym założeniem konferencji jest przekonanie o wartości i potrzebie dialogu 
instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji obywatelskich. W relacjach z wymiarem 
sprawiedliwości organizacje pozarządowe mogą pełnić różne role, począwszy od wspierania 
eksperckiego i szkoleniowego, poprzez aktywność i występowanie w konkretnych 
postępowaniach, a kończąc na monitorowaniu instytucji wymiaru sprawiedliwości. Dla 
jakości tych relacji ważne jest wzajemne poznanie obu środowisk oraz zwiększenie 
świadomości co do istniejącego potencjału i szans, ale też barier i oczekiwań we wzajemnej 
komunikacji i współpracy. Liczymy w związku z tym, że konferencja i związane z nią działania 
(opracowanie obszernych materiałów konferencyjnych oraz raport końcowy po konferencji) 
pozwolą na wypracowanie trwałych efektów oraz konkretnych pomysłów i rekomendacji 
zarówno dla instytucji wymiaru sprawiedliwości, jak i dla organizacji pozarządowych.

Adresatami konferencji są sędziowie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje różnorodne działania organizacji pozarządowych 
związane z wymiarem sprawiedliwości, wymienione w programie. W ramach konferencji 
będziemy zajmowali się poszczególnymi zagadnieniami podczas sesji plenarnych bądź sesji 
warsztatowych. Sesje warsztatowe zakładają aktywny udział uczestników konferencji. 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez INPRIS 
(Instytut Prawa i Społeczeństwa), we współpracy z Działem Funduszy 
Pomocowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, poświęconej 
relacjom wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych. 

Prosimy o zwrócenie uwagi, że konferencja 
odbędzie się w dwóch lokalizacjach. 
Otwarcie i panel plenarny odbędą 
się w Sądzie Najwyższym, przy Placu 
Krasińskich 2/4/6 (sala główna). Natomiast 
sesje warsztatowe i zakończenie konferencji 
odbędą się w hotelu IBIS Stare Miasto, 
przy ulicy Muranowskiej 2 (650 metrów od 
Sądu Najwyższego, 5-8 minut pieszo ulicą 
Bonifraterską).

 DZIEŃ PIERWSZY 
 28.10.2014 (WTOREK) 

p SESJA PLENARNA
i 11.00 – 12.45
c SĄD NAJWYŻSZY 

Otwarcie konferencji – cele konferencji 
i rezultaty konferencji. 
Prok. dr Sylwia Morawska, kierownik Działu 
Funduszy Pomocowych KSSiP, Grzegorz 
Wiaderek, prezes INPRIS, przewodniczący 
Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii 
Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości 
przy Ministrze Sprawiedliwości.
Po co społeczeństwu organizacje 
pozarządowe w sądach? Po co sądom 
organizacje pozarządowe? 
Współpraca, interakcja, komunikacja. Rodzaje 
działań podejmowanych przez organizacje 
pozarządowe, rodzaje wyzwań, barier, 
problemów. Odbiór tej działalności przez 
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. 
Wystąpienie wstępne: prof. Ewa Łętowska
Paneliści: Łukasz Bojarski (INPRIS, członek 
Krajowej Rady Sądownictwa), Jacek Czaja 
(sędzia, były wiceminister sprawiedliwości), 
Anna Czapracka (sędzia, KSSiP), dr Adam 
Niedzielski (Dyrektor  Departamentu 
Strategii i Deregulacji, Ministerstwo 
Sprawiedliwości). 

Moderator: Grzegorz Wiaderek (INPRIS)

c PRZEJŚCIE UCZESTNIKÓW 
DO HOTELU IBIS STARE MIASTO

b PRZERWA OBIADOWA    
i	12.45 – 13.30  

W czasie przerwy obiadowej zapraszamy 
do zwiedzenia stoisk organizacji 
pozarządowych (z materiałami 
opracowywanymi przez organizacje, 
możliwością rozmowy z przedstawicielami 
organizacji). 

p SESJE WARSZTATOWE, RÓWNOLEGŁE    
i 13.30 – 15.00
I Podczas wszystkich sesji warsztatowych 

wystąpienia panelistów zajmą nie więcej 
niż połowę czasu trwania sesji. Pozostała 
część jest przeznaczona na dyskusję 
uczestników konferencji.

SESJA WARSZTATOWA 1
Udział organizacji pozarządowych 
w działaniach systemowych dotyczących 
sądownictwa. 
Rola organizacji w badaniach dotyczących 
sądownictwa i w monitorowaniu procesów 
legislacyjnych dotyczących wymiaru 
sprawiedliwości. Znaczenie obserwowania 
postępowań nominacyjnych w sądownictwie 
oraz postępowań dyscyplinarnych. Zakres 
i potrzeba współpracy ze środowiskiem 
naukowym.
Paneliści: dr Adam Bodnar (Wiceprezes 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 
Uniwersytet Warszawski), Dorota 
Łopalewska (sędzia, członek Zarządu 
Stowarzyszenia Sędziów THEMIS), Maciej 
Strączyński (sędzia, Prezes Stowarzyszenia 
Sędziów Polskich Iustitia), dr Jan Winczorek 
(ekspert INPRIS, Uniwersytet Warszawski).
Moderator: Grzegorz Wiaderek (INPRIS).



SESJA WARSZTATOWA 2
Edukacja i szkolenia. 
Organizacje pozarządowe jako organizacje 
eksperckie i szkoleniowe dla wymiaru 
sprawiedliwości w dziedzinie, w jakiej 
się specjalizują – doświadczenia, bariery, 
możliwości współpracy. Informacja 
zwrotna przekazywana przez organizacje 
pozarządowe jako inspiracja szkoleń 
dla sędziów i pracowników wymiaru 
sprawiedliwości. Organizacje pozarządowe 
jako organizacje edukujące obywateli nt. 
wymiaru sprawiedliwości.
Paneliści: Anna Czapracka (sędzia, Dział 
Funduszy Pomocowych KSSiP), Rafał Dzyr 
(sędzia, zastępca dyrektora KSSiP do spraw 
aplikacji – Ośrodek Szkolenia Wstępnego), 
dr Monika Sajkowska (Prezeska Zarządu, 
Fundacja Dzieci Niczyje), Krzysztof Śmiszek 
(Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa 
Antydyskryminacyjnego).
Moderator: Łukasz Bojarski (INPRIS).

a PRZERWA: KAWA, HERBATA
i 15.00 – 15.30

p SESJE WARSZTATOWE, RÓWNOLEGŁE
i 15.30 – 17.00

SESJA WARSZTATOWA 3
Dostęp do informacji i komunikacja. 
Komunikacja wymiaru sprawiedliwości ze 
społeczeństwem. Monitoring komunikacji – 
badania i rankingi. Transparentność działania 
sądów - dostęp do informacji publicznej 
o działaniach sądów i efektach pracy sądów 
(dostęp do orzecznictwa).
Paneliści: Krzysztof Izdebski (Stowarzyszenie 
Sieć Obywatelska - Watchdog Polska), 
Anna Sęk (Fundacja Forum Obywatelskiego 
Rozwoju - FOR), dr Wojciech Wiewiórowski 
(Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych), Waldemar Żurek (sędzia, 

rzecznik prasowy Krajowej Rady 
Sądownictwa).
Moderator: Łukasz Bojarski (INPRIS).

SESJA WARSZTATOWA 4
Wspierająca rola organizacji pozarządowych 
w postępowaniach sądowych.  
Możliwości i ograniczenia organizacji 
wspierających osoby i podmioty występujące 
w procedurach prawnych (np. w charakterze 
pokrzywdzonego, strony) oraz możliwości 
wykorzystywania wiedzy i zasobów 
organizacji dla przeprowadzania dowodów 
przed sądem (np.  wykorzystywanie danych 
gromadzonych przez organizacje, metoda 
testowania). 
Paneliści: Dorota Hildebrand-Mrowiec 
(sędzia SR w Zamościu, członek Zarządu 
Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych), 
dr Witold Klaus (Prezes Stowarzyszenia 
Interwencji Prawnej, Polska Akademia 
Nauk), Anna Korwin-Piotrowska (sędzia, 
Wiceprezes SO w Opolu, członek Zarządu 
Stowarzyszenie Sędziów THEMIS), Urszula 
Nowakowska (Dyrektorka Centrum Praw 
Kobiet).
Moderator: Grzegorz Wiaderek (INPRIS)

 
 DZIEŃ DRUGI  
 29.10.2014 (ŚRODA)   

c HOTEL IBIS STARE MIASTO 
p SESJA PLENARNA
i 9.30 – 10.30 

Karta Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej jako żywy instrument.
Przykład działania organizacji pozarządowych 
na rzecz sądownictwa (podręcznik dla 
sędziów i szkolenia dla sędziów nt. Karty 
Praw Podstawowych) oraz innych organizacji 
pozarządowych (materiały informacyjne 

Projekt  Nr PO KL.05.03.00-00-012/11 „PWP  Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem 
i kosztami postępowań sądowych – case management”. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

i szkolenia dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych). 
Łukasz Bojarski, Natalia Mileszyk (INPRIS), 
Mirosław Wróblewski (członek Zarządu 
Agencji Praw Podstawowych UE). 

p SESJE WARSZTATOWE,	
RÓWNOLEGŁE

i 10.45 – 12.15

SESJA WARSZTATOWA 5
Monitoring postępowań sądowych. 
Obserwacja rozpraw sądowych 
i obserwacja typu court watch. 
Doświadczenia z dotychczasowych 
projektów. Co się udało, co wzbudza 
kontrowersje, nowe pomysły. W tym m.in. 
w jaki sposób komunikować rezultaty 
obserwacji (kwestia publikacji danych 
osobowych sędziów). 
Paneliści: Ewa Bońkowska-Konca (sędzia 
SO w Płocku), Maria Ejchart (autorka 
projektów obserwacyjnych), Tomasz 
Kałużny (sędzia, Prezes SR w Białymstoku), 
Bartosz Pilitowski (Prezes Zarządu Fundacji 
Court Watch Polska).
Moderator: Łukasz Bojarski (INPRIS).

SESJA WARSZTATOWA 6
Występowanie organizacji pozarządowych 
w postępowaniach sądowych.
Problematyka aktywnego występowania 
organizacji w procedurach prawnych 

w kontekście obowiązujących przepisów 
prawnych i praktyki działania organizacji 
i sądów, w tym m.in.: litygacja strategiczna, 
wszczynanie powództw, przyłączanie 
się do postępowań, występowanie w roli 
przedstawiciela społecznego, składanie 
opinii „przyjaciela sądu”.
Paneliści: Katarzyna Gonera (sędzia SN, 
członek KRS, członek Rady Programowej 
Stowarzyszenia Sędziów THEMIS), Jarema 
Sawiński (sędzia, rzecznik prasowy SO 
w Poznaniu), Weronika Tokaj (Instytut 
Allerhanda - koordynator pionu Allerhand 
Advocacy), Filip Wejman (adwokat, członek 
Zarządu INPRIS). 
Moderator: Grzegorz Wiaderek (INPRIS)

a PRZERWA: KAWA, HERBATA   
i 12.15 – 12.30

p SESJA PLENARNA    
i 12.30 – 14.00 

Podsumowanie konferencji. 
Wnioski z pracy podczas sześciu sesji 
warsztatowych. Reakcje, ogólna dyskusja 
i podsumowanie (w tym pomysły co dalej?). 
Zamknięcie konferencji. 

b OBIAD (BUFET) I KOŃCOWE 
ROZMOWY KULUAROWE

i 14.00 – 15.00


