
 

 
 

Międzynarodowa Konferencja 

Organizacja pozarządowa  

jako partner w procesach wymiaru sprawiedliwości  

23 września 2022 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  

PROGRAM KONFERENCJI 

9.15 – 10.00 – rejestracja uczestników  

10.00 – 10.30 – otwarcie konferencji i przywitanie uczestników – Barbara Wilamowska – 

Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja & prof. KAAFM dr hab. Marcin Pieniążek 

 

Z perspektywy organizacji pozarządowej 

10.30 – 12.00 – panel merytoryczny cz. 1  

Dlaczego tu jesteśmy i jakie mamy cele - organizacja pozarządowa w procesie karnym, 

rodzinnym i wykonaniu orzeczeń. 

Prezentacja stanowiska czterech zaangażowanych organizacji pozarządowych, które 

opowiedzą o swoich działaniach i roli jaką odgrywają w wymiarze sprawiedliwości.  

Prowadząca: Barbara Wilamowska – prawnik i socjolog, prezes Małopolskiego 

Stowarzyszenia Probacja 

PRELEGENCI: 

• Barbara Wilamowska - Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja, Polska 

• Nancy Loucks – Dyrektor Generalny Families Outside – Szkocja  

• Filip Duski – adwokat, Stowarzyszenie Monar, Polska 

• Alexandru Gulei – Dyrektor Zarządzający Alternative Sociale – Rumunia & sędzia 

Sofia Luca - Rumunia 

 

 



 

 
 

12.00 – 12.30 - przerwa kawowa 

 

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku 

12.30 – 14.00 – Panel merytoryczny cz. 2  

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku  

Prowadząca: Ewelina Startek – Sekretarz Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja  

 

PRELEGENCI: 

• Rachel Brett – Prezydent Children of Prisoners Europe, prawniczka w zakresie praw 

człowieka & Shona Minson – Centre for Criminology, Oxford University, UK 

• Edoardo Fleischner – współzałożyciel Bambinisenzasbarre ONLUS, Włochy 

• Sędzia Paweł Jaros & Sędzia Paweł Kaczor - Ministerstwo Sprawiedliwości, 

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Polska 

 

14.00 – 15.00 – przerwa na lunch 

 

Z perspektywy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości  

15.00 – 16.30 – panel merytoryczny cz. 3  

Panel dyskusyjny: Czy wymiar kary powinien uwzględniać także dobro dzieci skazanych?” 

Panel przedstawiający stanowiska przedstawicieli prawa praktyków (sędziów) i teoretyków prawa 

(naukowców) Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, którzy wezmą udział w 

dyskusji na powyższe pytanie 

Prowadzący: prof. Jan Widacki - Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków 

Międzynarodowych na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

 

PRELEGENCI:  

W dyskusji wezmą udział zaproszeni sędziowie. 

Zaproszenie do włączenia się do dyskusji sędziów międzynarodowych uczestników 

konferencji. Odniesienie się do pytania w kontekście ich krajów pochodzenia. 

 



 

 
 

 

 

Dyskusja: Zaproszenie do dyskusji przedstawicieli Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja 

oraz przedstawicieli innych organizacji pozarządowych, przedstawicieli wymiaru 

sprawiedliwości oraz Służby Więziennej nad zagadnieniem możliwości przeniesienia 

włoskiego porozumienia Memorandum of Understanding na grunt Polski. MoU to włoski 

dokument, który ma na celu zainspirowanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz 

służby więziennej i służyć im jako impuls do wdrożenia działań mających na celu ochronę praw 

dzieci dotkniętych pozbawieniem wolności ich rodziców. W szczególności uwaga jest skupiona 

na przestrzeni dla dzieci oczekujących na spotkanie z rodzicem w zakładzie karnym i samych 

pomieszczeń do widzeń w zakładach karnych. 

 

16.30 – 18.00 - Uroczysta gala  

Część związana z uroczystością 20 – lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja  

Prowadząca: Barbara Wilamowska - Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja 

 

17:00 – 17:30 - czytanie performatywne „Związani” – spektakl, którego scenariusz oparty 

został na wspomnieniach kobiet doświadczających macierzyństwa z perspektywy izolacji 

penitencjarnej - swojej lub swoich partnerów. Występuje grupa teatralna Zatrzymać Obrotówkę z 

Fundacji Wszyscy Obecni. 

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE  

Wystawa fotografii - pt. "(Nie) rozłączone więzi" autorstwa Pauliny Bąbol - pedagożki 

resocjalizacyjnej, mentorki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracownicy 

Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja, fotografki. 

 

Aukcja charytatywna prac artystycznych osoby skazanej. 
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