Sieć Obywatelska Watchdog
Polska to niezależna, apolityczna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego
o charakterze organizacji
strażniczej i think-do-thanku.
Od 12 lat działamy w Polsce na rzecz jawności życia publicznego, dobrego rządzenia
i rozliczalności władz.
Stoimy na straży prawa do informacji.
Postrzegamy 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.

Wzmacniamy w obywatelach poczucie,
że mają prawo dowiadywać się, jak funkcjonują władze oraz instytucje publiczne,
a także wpływać na podejmowane przez
nie decyzje i sposób gospodarowania
publicznym majątkiem (m.in. pieniędzmi
z podatków). Uczymy, jak robić to
skutecznie. W sytuacjach, gdy urzędy nie
szanują praw obywateli, udzielamy
pomocy prawnej.
Przez lata zdobyliśmy rzetelną wiedzę na
temat dostępu do informacji publicznej,
kontroli obywatelskiej oraz współdecydowania obywateli o sprawach publicznych.
Udzielając porad prawnych, mieliśmy

okazję poznać bliżej tysiące konkretnych
spraw, w kilkuset uczestniczyliśmy na
etapie postępowania sądowego (znaczną
część wygrywając).
Bezpośrednio angażujemy się w działania
na szczeblu lokalnym — każdego roku
uczestniczymy w kilkudziesięciu spotkaniach z mieszkańcami miast i wsi rozsianych po całej Polsce. Dzięki temu
interesujące nas tematy znamy zarówno
z perspektywy stolicy, w której tworzone
są przepisy, jak i niewielkich ośrodków,
gdzie prawo to się stosuje (bądź nie).

JAK TO ROBIMY?
→ Monitorujemy, jak przestrzegane
jest prawo.
→ Informujemy o tym media
oraz obywatelki/obywateli.

→ Dostarczamy wiedzę
(informacjapubliczna.org;
watchdogportal.pl; funduszesoleckie.pl).
→ Edukujemy.

→ Prowadzimy poradnictwo prawne.
→ Prowadzimy litygacje
(sprawy klientów i nasze własne).
→ Rekomendujemy zmiany prawa.

EFEKTY PO LATACH

50 + 250
12 lat
w akcji
Jesteśmy najstarszą
i największą
organizacją działającą
na rzecz przejrzystości
życia publicznego
w Polsce.

Mamy ok. 50
zaangażowanych
członków i członkiń
z całej Polski, którzy są
ekspertami — praktykami
w zakresie prawa
do informacji i ok. 250
osób włączających się
w działania na rzecz
jawności.

1500

Ponad
osób wzięło udział
w naszych szkoleniach propagujących prawo do
informacji oraz ideę
kontroli obywatelskiej, a także
przedstawiających
narzędzia wpływania na władzę.

500

Ponad
spraw sądowych
związanych
z egzekwowaniem
prawa przez
obywatelki
i obywateli.

DZIAŁAMY NA RZECZ JAWNOŚCI

100
stanowisk
i opinii
do władz
centralnych.

1000
konsultacji
prawnych
rocznie.

CO SIĘ ZMIENIŁO DZIĘKI NAM?
→ Ludzie wiedzą, że mają prawo
dostępu do informacji nt. funkcjonowania
instytucji publicznych oraz publicznych wydatków. Wywołanie zainteresowania przejrzystością oraz zaangażowanie obywatelek
i obywateli w jej ochronę stanowi jeden
z naszych największych sukcesów.
→ Mówią o tym media. Jeszcze kilka lat
temu bardzo trudno było zainteresować
media tematem dostępu do informacji
publicznej. Jednak nasza konsekwencja
i upór sprawiły, że zagadnienia związane
z informacją publiczną i działaniami strażniczymi regularnie pojawiają się na łamach
prasy, w rozgłośniach radiowych, a także
w telewizji. Jesteśmy postrzegani jako
eksperci i pasjonaci tego prawa.

→ Jawność staje się standardem. Dziś
większość urzędów udostępnia informacje,
o które wnioskują obywatele. Zazwyczaj
w ustawowym terminie. Przed dekadą
było to raczej wyjątkiem, nie normą.
→ W związku ze sprawami, które prowadziliśmy, sądy wydały setki projawnościowych orzeczeń. Dzięki nim łatwiej dziś
uzyskać dostęp do kolejnych informacji.

wych, np. ZUS. Dzięki temu opinia
publiczna dowiedziała się, że pieniądze
nie są racjonalnie wydawane.
• Udostępnianie danych publicznych
biznesowi do tworzenia innowacyjnych produktów, np. dane policyjne dla
portalu www.dobraulica.pl. Dzięki temu
przedsiębiorcy widzą, że mogą wykorzystywać dane to tworzenia innowacyjnych produktów.

→ Podejmujemy istotne tematy
związane z dostępem do informacji.
W sądzie walczyliśmy m. in. o:
• Przejrzystość partii politycznych. Wygraliśmy w Sądzie Najwyższym ze wszystkimi partiami politycznymi, które zasiadają
w Sejmie.
• Jawność wyników kontroli prowadzonych
w kluczowych instytucjach państwo-

→ Dzięki nam działają ludzie, którzy monitorują i zmieniają swoją rzeczywistość
lokalnie. Łączy ich z nami wspólny
cel – działania na rzecz jawności. Ich
działalność zapobiega ewentualnym
nieprawidłowościom i przynosi zmiany.
Zainspirowani nami tworzą swoje własne inicjatywy, z czego jesteśmy bardzo
dumni.

PARTNERZY I DARCZYŃCY
O tym, że Sieć Obywatelska Watchdog Polska jest organizacją
godną zaufania i wywiązującą się z podejmowanych zobowiązań,
świadczyć może znakomite grono naszych darczyńców, którzy
przez lata wspierali nasze działania. Wielu z nich robiło to wielokrotnie.

Nasze działania są długofalowe, szukamy na nie środków niezależnych, zazwyczaj prywatnych. Zgodnie z naszymi zasadami
nie możemy przyjmować dotacji od administracji publicznej.
Robimy to, aby nie być w konﬂikcie interesów, skoro sprawdzamy, w jaki sposób działają organy administracji publicznej.

Jesteśmy też członkiem międzynarodowych inicjatyw:
― Freedom of Information Advocates Network
― Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unii Europejskiej i Rosji
(jako członek Komitetu Sterującego)

Zapraszam do współpracy!

W Polsce aktywnie uczestniczymy w pracach:
― Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych
― Partnerstwa Otwartych Rządów
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