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STUDIA KOMPETENCYJNE  
Studia obywatelskie 

 

 
 

 
Idea: 
Studia Obywatelskie są odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie sprawami 
funkcjonowania państwa, jego demokratycznych instytucji, a także instytucji społeczeństwa 
obywatelskiego w dobie kryzysu wartości liberalnych. Mają pomóc uzyskać wiedzę 
potrzebną do zrozumienia aktualnie zachodzących procesów społeczno-politycznych. 
 
Opis kierunku: 

Studia Obywatelskie będą prowadzone przez wybitnych teoretyków i zaangażowanych  
w życie społeczne praktyków, co pozwoli na połączenie wiedzy i umiejętności koniecznych 
do aktywnego udziału w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego RP. 

W ramach Studiów Obywatelskich stworzono syntezę podstawowych i aktualnych treści 
teoretycznych. Ich całościowy program jest oparty na studium przypadku, w odniesieniu do 
historycznych i aktualnych wydarzeń w przestrzeni społeczno-politycznej.  

Moduły: 
1. Idee – demokracja, praworządność, prawa człowieka  

(założenia programowe: idea demokracji; praworządność - koncepcja rule  
of law, koncepcja Rechtsstaat; historia i teraźniejszość praw człowieka) 

 
2. Zagrożenia dla demokracji liberalnej  

(założenia programowe: historyczne przykłady zagrożeń: Portugalia, Węgry 
międzywojenne, Argentyna, inne; zagrożenia społeczno-psychologiczne: 
populizm, mowa nienawiści, wiktymizacja, dehumanizacja; zagrożenia 
instytucjonalno-prawne: wydrążanie instytucji, democratic backsliding, 
„orbanizacja”). 
 

3. Jak działać w obronie demokracji?  
(założenia programowe: jak się organizować – prawo o stowarzyszeniach, 
prawo o fundacjach, uzyskiwanie finansowania na działalność; gdzie się 
skarżyć – sądy, RPO, TK, ETPCz, TSUE; jak działać i się bronić – prawo o 
zgromadzeniach, prawo medialne, prawo o wykroczeniach, ustawa o Policji, 
kodeks postępowania karnego).  
  

4. Prawa i wolności konstytucyjne  
(założenia programowe: prawa i wolności konstytucyjne (godność, równość, 
swoboda wypowiedzi, niezależność sądownictwa, wolność artystyczna, 
naukowa; prawa i wolności gwarantowane prawem międzynarodowym, 
instytucje ochrony praw człowieka).   
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Pierwszy weekend 4-5 grudnia (forma zjazdu: hybrydowo: Warszawa lub online) 

Sobota 4 grudnia 

Godz. 12.00 - 13.30, moduł: Jak działać w obronie demokracji 

Wykład inauguracyjny w Newonce Bar przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie 

Prowadzący: prof. Marcin Matczak 

Godz. 13.45 – 15.15, moduł: Prawa i wolności konstytucyjne  

Wykład inauguracyjny w Newonce Bar przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie  

Prowadzący: prof. Adam Bodnar 

 

Niedziela 5 grudnia (forma zjazdu: online) 

Godz. 9.00 - 10.30, moduł: Idee – demokracja, praworządność, prawa człowieka 

Temat zajęć: Co to jest nieposłuszeństwo obywatelskie? 

Prowadzący: prof. Jerzy Zajadło 

Godz. 10.45 – 12.15, moduł: Jak działać w obronie demokracji? 
 

Prowadzący: adwokat Michał Wawrykiewicz 
 
Godz. 12.30 – 14.00, moduł: Zagrożenia dla demokracji liberalnej  

Prowadzący: prof. Michał Bilewicz 
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Drugi weekend 18-19 grudnia (forma zjazdu: online) 

Sobota 18 grudnia 

Godz. 9.00 - 10.30, moduł: Zagrożenia dla demokracji liberalnej 

Temat zajęć: Populizm autorytarny jako główne zagrożenie dla demokracji liberalnej,  
w Polsce i na świecie. 

Prowadzący: prof. Wojciech Sadurski 

Godz. 10.45 – 12.15, moduł: Idee – demokracja, praworządność, prawa człowieka 

Temat zajęć: Czy sędziowie mają prawo do nieposłuszeństwa? 

Prowadzący: prof. Jerzy Zajadło 

Godz. 12.30 – 14.00, moduł: Jak działać w obronie demokracji? 
 
Temat zajęć: Prawa i obowiązki obywatela w kontakcie z organami ścigania – aspekty 
praktyczne 

Prowadzący: adwokat Rafał Karbowniczek 

 

 

Niedziela 19 grudnia 

Godz. 9.00 - 10.30, moduł: Prawa i wolności konstytucyjne 

Prowadzący: prof. Adam Bodnar 

Godz. 10.45 – 12.15, moduł: Zagrożenia dla demokracji liberalnej 
 

Prowadzący: prof. Ryszard Piotrowski 

Godz. 12.30 – 14.00, moduł: Idee – demokracja, praworządność, prawa człowieka 

 

Prowadzący: dr Marcin Napiórkowski 
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Trzeci weekend 8-9 stycznia (forma zjazdu: online) 

Sobota 8 stycznia  

Godz. 9.00 - 10.30, moduł: Zagrożenia dla demokracji liberalnej 

Temat zajęć: Prawokarne ograniczenia wolności wypowiedzi.  

 

Prowadzący: dr Piotr Kładoczny 

Godz. 10.45 – 12.15, moduł: Jak działać w obronie demokracji?  

Prowadzący: dr Tomasz Zalasiński 

 

Godz. 12.30 – 14.00, moduł: Jak działać w obronie demokracji? 

Prowadzący: adwokat Michał Wawrykiewicz 

 

Godz. 12.30 – 14.00, moduł: Idee – demokracja, praworządność, prawa człowieka 

Prowadząca: adwokatka Małgorzata Mączka-Pacholak 

 

 

 

Niedziela 9 stycznia  

Godz. 9.00 - 10.30, moduł: Prawa i wolności konstytucyjne 

Prowadząca: adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram 

Godz. 10.45 – 12.15, moduł: Jak działać w obronie demokracji? 

Temat zajęć: „Prawa i obowiązki obywatela w kontakcie z organami ścigania – aspekty 
praktyczne” 

Prowadzący: adwokat Rafał Karbowniczek 

Godz. 12.30 – 14.00, moduł: Jak działać w obronie demokracji? 

Prowadzący: adwokat Michał Wawrykiewicz 
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Czwarty weekend 22-23 stycznia (forma zjazdu: hybrydowa) 

Sobota 22 stycznia (forma zjazdu: online) 

Godz. 9.00 – 10.30, moduł: Prawa i wolności konstytucyjne 
 

Prowadząca: adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram 
 

Godz. 10.45 – 12.15, moduł: Jak działać w obronie demokracji? 

Prowadzący: dr Tomasz Zalasiński 

 
 
Niedziela 23 stycznia (forma zjazdu: online lub w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku) 

Godz. 9.00 - 10.30, moduł: Zagrożenia dla demokracji liberalnej 

Prowadzący: dr Marcin Napiórkowski 

 

Godz. 10.45 – 12.15, moduł: Idee – demokracja, praworządność, prawa człowieka 

Temat zajęć: Wolność zgromadzeń jako prawo człowieka (kontekst polski) 

Prowadzący: dr Piotr Kładoczny 

 

: 
 

 

Zakończenie: (Europejskie Centrum Solidarności – Gdańsk)  

Godz. 16.00 Wykład podsumowujący 

Prowadzący: ECS Gdańsk 

wręczenie dyplomów  
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