
 
 
 

dr Adam Bodnar 
 

zaprasza 
 

organizacje społeczne 

na spotkania konsultacyjne w woj. podkarpackim 
w dniach 10 – 12 marca 2016 r., 

których celem jest wspólne zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących 
praw człowieka, poszukiwanie rozwiązań, poruszanie tematów istotnych dla sektora 
pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w woj. podkarpackim. 
Spotkania z Rzecznikiem będą odbywały się według kolejności w: Rzeszowie, Strzyżowie, 
Sanoku, Przemyślu. 

 
oraz wszystkich zainteresowanych tematem debaty: 

Wolność sumienia i religii w świetle art. 53 Konstytucji RP 
w dniu 10 marca 2016 r. Uniwersytet w Rzeszowie 

 

Szczegółowy program konsultacji Rzecznika Praw Obywatelskich: 
 

10 marca 2016 r. 

Rzeszów sala Senatu A1 Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16 c. 

12.30 – 14.30 Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, 
praktyki dyskryminacyjne. 

 

17.30 – 19.30 mała Aula  Bud. A1 Uniwersytet Rzeszowski  ul. Rejtana 16c  

 debata nt. wolności sumienia i religii w świetle art. 53 Konstytucji RP* 

Podczas debaty zostanie podjęta próba znalezienia odpowiedzi na pytania:  
 Czy prawa zagwarantowane w konstytucji są realizowane?  
 Co z nich wynika dla wspólnoty lokalnej i regionalnej?  
 Kultura współżycia – jak budować, jak do niej przekonywać, jak wdrażać, jak 

propagować? 
 Stereotypy, uprzedzenia, lęki – co pomaga a co przeszkadza we 

współistnieniu, co decyduje o akceptacji, co powoduje odrzucenie?  

Do udziału w debacie zapraszamy przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych, 
prawników, dziennikarzy, studentów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych tematem.  

Debatę poprowadzi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.  
 

 

 



11 marca 2016 r. 

Strzyżów sala nr 8 w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie ul. Przecławczyka 5  

 9.00 – 11.00 Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, 
praktyki dyskryminacyjne. 

 

Sanok Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku ul. Lenartowicza 2 
13.00 – 15.00 Aktywność obywatelska, partycypacja, kondycja sektora organizacji 

społecznych. 

 

12 marca 2016 r. 

Przemyśl Przemyska Biblioteka Publiczna Budynek A, sala wielofunkcyjna 
(I piętro), ul. Grodzka 8 

10.00 – 12.00 Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, 
praktyki dyskryminacyjne. 

 

 

*Art. 53 Konstytucji RP: 

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru 
oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez 
uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność 
religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi 
wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.  

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego 
zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio.  

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może by ć 
przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii 
innych osób. 

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy 
jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności 
lub wolności i praw innych osób. 

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.  

7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego 
światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.  

 

Zgłoszenie uczestnictwa w wybranych spotkaniach (można wziąć udział w więcej niż jednym) 
należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl 

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zarejestrowaniem uczestnika.  

Nie wysyłamy potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia. 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl 

ZAPRASZAMY 

http://www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl/
mailto:spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl

