
 
 

III Zjazd Akademii Równości, Warszawa 08-09.01.2022 r. 
 
Sobota 08.01.2022 r. 
9:30 – 10:00 – Przygotowanie do spotkania 
10:00 – 10:15 – Wprowadzenie do dwóch dni warsztatów.  
(Prowadzące: Alina Kula, Anna Chęć) 
 
10:15 – 11:00 – Wstęp do monitoringu - najważniejsze zagadnienia.  
(Prowadzące: Alina Kula, Anna Chęć)  
 
11.00 – 11.15 – Przerwa 
 
11:15 – 12:00 – prezentacja działań monitoringowych Polskiego Towarzystwa Prawa 
Antydyskryminacyjnego.  
(Prowadzące: Karolina Kędziora, Anna Mazurczak) 
 
12.00 – 12.15 – Przerwa 
 
12:30 – 14:00 – Sieć obywatelska Watch Dog Polska - ustawa o dostępie do informacji 
publicznej i dostęp do informacji w praktyce.  
(Prowadząca: Katarzyna Batko) 
 
14:00 – 15:00 – Lunch 
 
15:00 – 18:00 – Blok - monitoring w praktyce. 
 
15:00 – 15:45 – Działania monitoringowe Fundacji Pozytywnych Zmian.  
(Prowadzące: Alina Kula, Anna Chęć) 
 
15:45 – 18:00 – Ćwiczenia warsztatowe.  
(Prowadzące: Alina Kula, Anna Chęć) 
 
 



Niedziela 09.01.2022 r. 
9:30 – 10:00 Przygotowanie do spotkania 
 
10:00 – 11:30 Kampanie społeczne, działania na rzecz zmiany, rzecznictwo na przykładzie 
raportów Fundacji Pozytywnych Zmian. Prowadzące: Alina Kula, Anna Chęć 
 
11:00 – 11:45 – Przerwa 
 
11:45 – 13:30 – Praca w grupach - Planowanie i przygotowanie swojego monitoringu 
 
13:30 – 14:15 – Lunch 
 
14:15 – 15:00 – Praca w grupach - Planowanie i przygotowanie swojego monitoringu cd. 
 
15:00 – 16:00 – Prezentacje planowanych monitoringów i dalsze konsultacje. 
 
16:00 – 16.30 – Podsumowanie zjazdu. 
 
Bio osób prowadzących: 
 
Anna Chęć 
 
Edukatorka, trenerka, aktywistka, ogrodniczka. Prowadzi Fundację „Świat w Naszych Rękach” i 
przedsiębiorstwo społeczne Kosmiczna Architektura Ogrodowa.  
 
W Bielsku-Białej prowadzi działanie „Miasto dla zwierząt” i od ponad dekady działa na rzecz lokalnych, 
systemowych zmian w obszarze polepszenia standardów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
Obecnie pracuje nad pierwszą w Polsce lokalną polityką opieki nad zwierzętami bezdomnymi.  
 
Przez ostatnią dekadę współprowadziła Fundację Pozytywnych Zmian, która aktywnie wspierała 
kobiety doświadczające przemocy i dyskryminacji.  
 
Współautorka kilku raportów i monitoringów instytucji publicznych pod kątem realizacji zobowiązań 
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Współautorka interaktywnego narzędzia: „Mapa 
Reagujemy Przeciwko Przemocy”- http://mapa-reagujemy.slask.pl/  
 
Członkini Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Wciąż wierzy, że „Zmiana jest możliwa. 
Tu i teraz. Ważny jest każdy mały krok” [motto Fundacji Świat w Naszych Rękach] 
 
Alina Kula  
 
Koordynatorka projektu "Silne, odważne i solidarne Dziewczyny się bronią" Fundacji Autonomia. 
Feministka, trenerka WenDo – metody przeciwdziałania przemocy, asertywności i samoobrony dla 
kobiet. Organizatorka rockowych, empowermentowych obozów dla dziewczyn i kobiet.  
 
Fundatorka Fundacji Pozytywnych Zmian, w ramach której była specjalistką ds. przemocy w rodzinie, 
koordynatorką projektów dot. przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, m.in. monitoringów 
dotyczących realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie, orzekania w sądach ws. o znęcanie z art. 207 Kodeksu Karnego. Współautorka czterech 
raportów w tym zakresie.  



 
Katarzyna Batko 
 
Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Od kilkunastu lat zajmuje się realizacją misji Sieci, którą jest 
doprowadzenie do tego, by ludzie korzystali z własnych praw, a tym samym powodowali zmiany w 
instytucjach publicznych – zwiększali ich odpowiedzialność za dobro wspólne, poczucie służebnej roli i 
otwartość.  
 
W 2003 roku współzakładała, a następnie prowadziła do 2010 roku – jako Prezeska – Sieć Obywatelską 
Watchdog Polska. Obecnie jest jej Dyrektorką Programową i Wiceprezeską. Wcześniej pracowała dla 
innych organizacji, instytucji publicznych i związku pracodawców.  
 
Ukończyła Instytut Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia europejskie na 
Uniwersytecie w Birmingham. Członkini Ashoki (organizacji innowatorów działających na rzecz dobra 
publicznego). Otrzymała od Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Autorka wielu 
publikacji. 
 
Sieć Obywatelska Watchdog Polska od 2003 roku stoi na straży prawa do informacji. Postrzega je nie 
tylko jako warunek dobrego państwa, ale przede wszystkim jako jedno z praw człowieka, które chroni 
ludzką godność, daje wolność wyrażania opinii i bezpieczeństwo przed nadużyciami władzy. 

Karolina Kędziora 

Radczyni prawna, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prezeska Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Koordynatorka programów aktywizujących 
środowisko prawnicze w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i bezpłatnego wsparcia prawnego, 
m.in. „Pro bono dla równości”, „Akademia Równości”, „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy 
współpracy”.  
 
W latach 2003-2006 prawniczka programu „Działania prawne w interesie publicznym” Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna oraz trenerka Programu HELP 
(Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy. W 2009 r. prawniczka w projekcie 
„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy” realizowany przez Polski Związek Niewidomych. W 
latach 2009-2012 prawniczka programu „Avon kontra przemoc” - telefonu interwencyjnego dla ofiar 
przemocy w rodzinie, Fundacji Feminoteka. W latach 2009-2012 wykładowczyni podyplomowych 
studiów „Gender mainstreaming” i w latach 2013-2017 „Gender Studies” Polskiej Akademii Nauk.  
 
W 2011 r. szkoliła na temat praw człowieka przedstawicieli powstających w Libii organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego (na zlecenie amerykańskiej organizacji DAI).  
 
W latach 2016-2020 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Od 
2021 r. członkini Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 
Warszawie. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013, w kategorii radca prawny. W 2018 
r. laureatka nagród – I wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono 2017” organizowanym przez 
Centrum Pro bono i Tygodnik Rzeczpospolita, oraz „Złotego Paragrafu dla najlepszego Radcy Prawnego 
2017” Dziennika Gazeta Prawna.   

Anna Mazurczak 

Adwokatka, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa 
Antydyskryminacyjnego. Nagrodzona tytułem Kobieta Adwokatury 2018. 



W latach 2012-2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie rozpoznawała skargi na 
dyskryminację ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, płeć, wiek, niepełnosprawność, 
pochodzenie i religię; od 2015 r. Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego, 
reprezentowała Rzecznika w precedensowych postępowaniach sądowych w sprawach 
dyskryminacyjnych - m.in. w toczącej się przed TK sprawie dotyczącej przepisów Kodeksu wykroczeń, 
które miały zastosowanie w sprawie "drukarza z Łodzi". 

Pani Mecenas występowała m.in.: 

• jako pełnomocniczka organizatora Marszu Równości w Lublinie w sprawie zakończonej 
uchyleniem decyzji o zakazie zgromadzenia [więcej], 

• jako przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym w sprawie zakończonej precedensowym rozstrzygnięciem 
umożliwiającym wskazanie w polskim akcie urodzenia dwóch matek [więcej], 

• jako przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustalenia treści aktu urodzenia 
dziecka urodzonego przez transpłciowego mężczyznę [więcej]. 

Prowadzi warsztaty dotyczące prawa antydyskryminacyjnego i praw człowieka, certyfikowana trenerka 
praw człowieka programu HELP Rady Europy (Human Rights Education for Legal Professionals). 
Prowadziła zajęcia z zakresu prawa antydyskryminacyjnego dla studentów studiów dziennych, 
zaocznych i doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu SWPS i Collegium Civitas, jest 
wykładowczynią szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. 

W PTPA koordynuje projekty dotyczące ochrony praw osób LGBT - m.in. "Tydzień równości", projektu 
realizowanego we współpracy z Komisją Europejską - Przedstawicielstwem w Polsce czy "LGBTI persons 
rights in practice – training for legal professionals" realizowanego we współpracy z Ambasadą USA. 
 
 
 


