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Program Sieci Obywatelskiej Watchdog 
Polska na lata 2018-2020 

Gdzie jesteśmy dziś jako organizacja? 
Od 2003 roku stoimy na straży prawa do informacji, które gwarantuje obywatelom możliwość 

kontrolowania władzy na poziomie centralnym i lokalnym oraz pozwala realnie wpływać na jej 

decyzje.  

Nasze działania związane są z rzeźbieniem państwa prawa i kształtowaniem instytucji. Z jednej strony 

upowszechniamy wiedzę na temat konstytucyjnego podziału władz oraz konieczności przejrzystego 

tworzenia prawa. Jak wtedy, gdy przypominaliśmy Trybunałowi Konstytucyjnemu (2014 rok), że 

zgodnie z Konstytucją nie ma inicjatywy ustawodawczej lub gdy biliśmy na alarm, że ustawy tworzone 

są w nieformalnych gremiach poza ministerstwami (2011 rok). Z drugiej strony jest to „zmuszanie” 

instytucji do działań zgodnych z prawem, jak np. szpitali do publikowania wyników kontroli (2015 i 

2016 rok) czy suto finansowanych z budżetu państwa partii politycznych oraz fundacji do ujawniania, 

jak wydają pieniądze podatnika (2016 i 2017 rok).  

Dzięki naszej pracy władza nie może uciec od oka obywateli, którzy coraz odważniej korzystają z 

prawa do informacji i mamy nadzieję, że pewnego dnia nie będą potrzebowali wsparcia w 

korzystaniu z dobrodziejstwa demokracji, jakim jest możliwość kontrolowania rządzących poprzez 

zadawanie pytań.  

Wciąż jednak dużo jest do zrobienia w dziedzinie upowszechniania prawa do informacji, a przez 

piętnaście lat naszej działalności wiele się w tym zakresie nauczyliśmy:  

Wiemy, jak angażować ludzi do działania - zgromadziliśmy wokół idei prawa do informacji kilka 

tysięcy osób, które angażują się na różnym poziomie w to, co robimy. Są to członkowie i członkinie 

(około 60 osób), osoby działające lokalnie (absolwenci szkoleń, aktywni działacze, których znamy z 

poradnictwa i mediów społecznościowych – około 300 osób); osoby dyskutujące w Internecie, 

zainteresowane tematami przez nas poruszanymi (około 1000 osób) czy śledzące to, co robimy (około 

3 tysięcy) oraz otrzymujące od nas informacje (około 5 tysięcy osób). Jesteśmy w stałym kontakcie z 

ludźmi – konsultujemy z nimi nasze działania, słuchamy o ich problemach, wspieramy w ramach 

poradnictwa prawnego.  

Dzielimy się naszą wiedzą z innymi – mamy tematyczne strony internetowe, między innymi stronę w 

całości poświęconą dostępowi do informacji publicznej z poradnikami, artykułami i analizami. 

Udostępniamy również narzędzia, które pozwalają na samodzielne kontrolowanie instytucji 

publicznych - scenariusze monitoringów, narzędzia do zbierania i analizy danych.  

Mamy zespół ekspertów i prawników - aby usprawnić pracę i odpowiedzieć na potrzeby ludzi, 

stworzyliśmy pierwszą w Polsce internetową poradnię prawną, w której można bezpłatnie zasięgnąć 

porady dotyczącej dostępu do informacji publicznej. Rocznie za pośrednictwem poradni z naszej 

pomocy korzysta ok. 1000 osób. 
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Zabieramy głos w debacie publicznej, dyskutujemy z ludźmi w mediach społecznościowych, staramy 

się również docierać do środowiska prawniczego i administracji publicznej, regularnie pisując w 

dodatku do Dziennika Gazety Prawnej pt. „Prawnik”.  

W naszej „lidze” mamy ugruntowaną pozycję w Polsce i zagranicą.    

Gdzie jest Polska? 
Najważniejszymi wyzwaniami 2018 roku są wybory samorządowe i zmiana prawa dotyczącego 

dostępu do informacji publicznej, a w kolejnych latach wybory parlamentarne i prezydenckie. To 

naturalne okazje do podejmowania działań skierowanych do polityków.  

Wybory samorządowe - praca z lokalnymi społecznościami jest dla nas priorytetem. Od lat jeździmy 

po całej Polsce, ucząc ludzi, jak korzystać z prawa do informacji, które jest również świetnym 

narzędziem do weryfikacji obietnic wyborczych.  

Zmiany prawa dotyczące dostępu do informacji publicznej, to - zależnie od rozwoju wydarzeń – 

niepotrzebny ruch rządu lub próba ograniczania wolności. Tak czy inaczej zmiany oznaczają 

konieczność przygotowania obywateli do korzystania z nowego prawa i sprawdzania działań 

instytucji, do czego się przygotowujemy.  

Wybory parlamentarne i prezydenckie to dobre momenty, by poruszać kwestię przejrzystości 

finansów partii politycznych, funduszy wyborczych oraz tworzenia prawa przez Prezydenta. To 

ostatnie jest obecnie praktycznie całkowicie pozbawione kontroli społecznej i reguł. 

W naszych działaniach musimy mieć też świadomość tego, co wydarzyło się w Polsce w związku z 

faktyczną zmianą ustrojową. Trybunał Konstytucyjny nie stanowi ośrodka kontroli władzy 

ustawodawczej, niezależność straciło też sądownictwo, zapowiadane są ograniczenia wolności 

mediów prywatnych. Pojawiają się pomysły na ograniczenia zorganizowanej działalności obywateli 

np. poprzez zmiany w ustawie o zbiórkach publicznych (na szczęście na razie się z nich wycofano). 

Wydaje się, że to nie koniec zmian. Są to zjawiska, które nie budzą powszechnego oporu 

społecznego, choć w dłuższej perspektywie będą miały wpływ na ochronę praw. Trudno jest czasem 

zobaczyć różnicę między sytuacją niedoskonałej ochrony praw przed zmianami, a tą obecną, już po 

wprowadzeniu nowych regulacji. I choć jest ona zasadnicza, gdyż wcześniej wynikała z 

niedoskonałości jednostek, a teraz z niedoskonałości systemu, to zanim problem zostanie 

dostrzeżony przez obywateli, minie wiele lat. Jesteśmy w okresie budowania świadomości 

obywatelskiej i jedyne co można zrobić, to wspólnie wypracowywać oczekiwania wobec dobrego 

państwa. Za mało było do tej pory myślenia o tym, jaka Polska powinna być, jeśli chodzi o dbanie o 

prawa i wolności jednostek oraz praworządność władzy. I dotyczy to zarówno poziomu lokalnego, jak 

i centralnego. Za mało też było dawania ludziom głosu.  
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Cele i oczekiwane rezultaty działań Sieci Obywatelskiej Watchdog 

Polska na lata 2018-2020 

Cel 1: Zmniejszyć poziom patologii życia publicznego w zidentyfikowanych 

przez nas obszarach. 
 

Przez najbliższe trzy lata najważniejsze dla nas będą: 

 Poprawa indeksu przejrzystości spółek komunalnych i państwowych w ciągu trzech lat o 

średnio 30% (badanie w 2018 i pod koniec 2020 roku na platformie wzorowanej na 

http://firmy.transparency.sk/). 

 Wprowadzenie jako dobrej praktyki zakazu zatrudniania radnych w spółkach komunalnych 

oraz wprowadzenie procedur otwartych konkursów do zarządów i rad nadzorczych na 

stanowiska w 100 gminach – jako dobra praktyka. (ocenione na podstawie kontaktu z 

osobami, które zaangażują się w projekt i dostarczonej przez nie dokumentacji). 

 Większa rozliczalności polityki kadrowej i sponsorskiej w 20 najbogatszych spółkach skarbu 

państwa (100% udziału SP) – polegającej na publikowaniu: 

a. informacji na temat pracowników - ich życiorysów, danych dotyczących stażu pracy, 

wynagrodzenia czy ewentualnych odpraw, 

b. danych dotyczących zakupu przez spółkę usług promocyjnych,  

c. informacji o dotacjach przekazanych przez spółkę – kto je otrzymał i w jakiej wysokości,  

d. danych o ewentualnym dofinansowaniu z budżetu państwa.  

(ocenione i udokumentowanie przez zespół osób pracujących przy projekcie pod koniec 2020 

roku). 

 Zakaz prowadzenia mediów przez samorządy i niepojawienie się zastępczych patologii w 

postaci innego typu mediów czy zwiększenia nakładów na reklamy itd.  (ewaluacja 

skuteczności za pomocą ponowionego badania i informacji zwrotnej od obywateli). 

 Wprowadzenie co najmniej dwóch rekomendacji przedstawionych przez obywateli mediom 

publicznym (dotyczących przedstawiania informacji o wykorzystaniu czasu antenowego, 

doboru do ciał nadzorczych lub sposobu sprawozdawania się w związku ze skargami). 

(sprawdzenie skuteczności przez zespół osób pracujących przy projekcie pod koniec 2020 

roku). 

 Jednolite orzecznictwo dotyczące jawności nagród i publikowanie informacji o nagrodach 

na stronach internetowych w 100 gminach i w ministerstwach. (analiza stron i analiza 

przeprowadzona przez prawników). 

 Jawne wpłaty na fundusz wyborczy partii politycznych w czasie i przed kampanią oraz 

powstanie rejestru umów i wydatków w przynajmniej 2 partiach. (analiza stron i analiza 

przeprowadzona przez prawników). 

 Zmiany w orzecznictwie (obecnie niekorzystne dla obywateli) dotyczącym dostępu do 

informacji o mailach i osobach wchodzących do Sejmu, Senatu, Ministerstw. Jawność 

ekspertyz sporządzanych dla prezydenta. Wiedza o tym, jak powstają założenia do ustaw – 

ujawnienie całokształtu dokumentacji dotyczącego trzech wybranych ustaw. (analiza 

przeprowadzona przez prawników). 
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Cel: 2 Uświadomić ludziom i organizacjom, że mogą wpływać na decyzje i 

korzystać z prawa.  
 

Chcemy, aby nasze działania w najbliższych trzech latach wpłynęły na:  

 Zwiększenie świadomości istnienia prawa do informacji, tak by 15% społeczeństwa o nim 

wiedziało, a 5% z niego korzystało. W tym, by udział ludzi do 24 roku życia wyniósł co 

najmniej 15% tej grupy. (chcemy przeprowadzić badanie opinii społecznej pod koniec 2018 

roku w mniejszych zakresie albo szersze w 2019 roku – byłoby częścią dużego 

międzynarodowego projektu). 

 Zwiększenie zainteresowania prawem do informacji w 100 gminach, w których 

zidentyfikujemy najniższe zaangażowanie w ten temat społeczności lokalnej. Chcemy, by 

wśród wniosków kierowanych do tych gmin 20% wszystkich pytań stanowiły pytania od ludzi 

„lokalnych”, w „lokalnych sprawach”, w tym przynajmniej jedno dotyczące spraw młodych 

ludzi. Na podstawie danych z https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/ widzimy, że w 

niektórych gminach na 50 zapytań złożonych w urzędzie, tylko 1 wskazuje na lokalne 

pochodzenie pytających, a czasem nie ma żadnego takiego wniosku. Chcemy zebrać 

informacje o tych gminach i w nich się pojawić. Tam działać na rzecz obudzenia w ludziach 

zainteresowania sprawami publicznymi.  

 Doprowadzenia do podjęcia działań sądowych przez 200 nowych osób, które trafią do 

poradnictwa SOWP, w tym przynajmniej 20 młodych – licealistów, studentów, osób do 25 

roku życia i 20 organizacji działających na rzecz konkretnych grup (dzięki danym z 

poradnictwa i kontaktom z osobami angażującymi się). 

 Doprowadzenia do złożenia 100 wniosków/skarg w trybie KPA/petycji/inicjatyw lokalnych 

– przez klientów poradnictwa. Przynajmniej 10 złożonych przez młodych ludzi, a kolejne 10 

przez organizacje działające na rzecz konkretnych grup. (dzięki danym z poradnictwa i 

kontaktom z osobami angażującymi się). 

Cel 3: Podnieść poziom świadomości tego, co etyczne, a co nieetyczne; co 

praworządne, a co niepraworządne.  
 

Dlatego przez najbliższe trzy lata chcemy: 

 Wprowadzenia do debaty publicznej tematów wynikających z naszych spraw sądowych. 

Chodzi o dostęp do informacji na temat wynagrodzeń, nagród, podstaw podejmowania 

decyzji (ekspertyz, opinii). O tym, że nam się udało, świadczyć będzie co najmniej 10 działań 

podjętych przez inne osoby niż my. Pisząc „działania”, mamy na myśli rozpoczęte sprawy 

sądowe, złożone wnioski, własne monitoringi. (analiza mediów, mediów społecznościowych i 

kontakty osobiste) 

 Podjęcia trzech skutecznych interwencji, które zakończą się zaniechaniem działań 

niezgodnych z etyką. Wprowadzenie kodeksów etycznych lub innych dokumentów 

dotyczących postępowania w takich sytuacjach. (dokumentacja z urzędów) 

 10 spraw "życiowych” wygranych w sądzie (np. dotyczących informacji o zdrowiu, edukacji, 

pomocy społecznej) i zakończonych sukcesem, nagłośnionych przynajmniej 100 wzmiankami 

https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/
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w mediach. (nasza dokumentacja spraw sądowych, monitoring mediów; analiza dokonana 

przez prawników) 

 Zdiagnozowania 10 nowych tematów „życiowych”, wartych rozwiązania w kolejnych latach 

(nasza dokumentacja z poradnictwa, telefonów i wyjazdów, analiza prawników) 

 „Otwarcie” kwestii zatrudniania w szkolnictwie wyższym i kanałów awansu. Tu przede 

wszystkim zależy nam by temat nieodwołalnie pojawił się w debacie publicznej, pojawiało się 

więcej spraw sądowych i zwiększyła się presja na zmiany ze strony młodych naukowców 

(analiza spraw z tej dziedziny). 

 Kontrola działań władzy w obszarze sądownictwa. Chcemy, by rządzący mieli świadomość, 

że ich ruchy w tej dziedzinie są bacznie obserwowane. Naszym celem jest również 

dostarczenie obywatelom rzetelnej wiedzy na ten temat. (analiza reakcji mediów i mediów 

społecznościowych na podawane przez nas dane, ocena). 

 Wywołanie debaty wokół przemocy policji wobec ludzi poprzez wnioskowanie i 

udostępnianie informacji (ilościowa i jakościowa analiza mediów, ocena). 

Do celów programowych dodajemy na bieżąco także inne zadania, reagując na to, co się dzieje w 

organizacji, w Polsce i na świecie. Część nieobjętych celami działań to budowanie na przyszłość. 

Wyznaczanie celów programowych ma służyć wybieraniu tego, co w określonym czasie stanowić 

będzie bardziej ustrukturyzowane działanie, niebędące zwykłą reakcją na bodźce. 

Odbiorcy działań Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska 
Nasze działania adresujemy do: 

 zaangażowanych lokalnych aktywistów – zazwyczaj z małych miast; 

 młodych ludzi – mniej więcej w wieku 17-24 lata (koniec szkoły średniej, studia lub początek 

wchodzenia na rynek pracy, pochodzący z mniejszych miast i nie tylko); 

 różnych grup społecznych – biznes, rodzice, pacjenci, urzędnicy, organizacje społeczne; 

 osób z dużych miast, często młodych, nie do końca zainteresowanych polityką; 

 wybranych społeczności wiejskich lub miejsko-wiejskich, w których brak aktywności 

sprawdzającej działania władz; 

 organizacji społecznych z mniejszych miejscowości, pracujących z grupami 

dyskryminowanymi lub słabszymi – niepełnosprawni, bezdomni, ubodzy, kobiety, 

mniejszości seksualne, więźniowie, pacjenci itp.;  

 dziennikarzy lokalnych/dziennikarek lokalnych; 

 mecenasów/mecenasek; 

 młodych prawników i prawniczek oraz naukowców i naukowczyń;  

 polityków i polityczek – wszelkich opcji, których chcemy przekonać, że muszą podnieść 

zarówno etyczny jak i merytoryczny poziom swoich działań; 

 sędziów i sędzi – którzy stoją w państwie na straży praw. Chcemy ich przekonać do patrzenia 

na „duży obrazek”, prawa człowieka i konstytucję.  
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Opis planowanych działań 

Edukacja lokalna 
Działania skierowane do zaangażowanych lokalnych aktywistów – zazwyczaj z małych miast. Dla tej 

grupy na stałe świadczymy pomoc prawną online i szkolenia na miejscu, w lokalnych społecznościach. 

Chętnych do działania odsyłamy też do materiałów online pt. „Niezbędnik Watchdoga”, publikacji 

„Prawa są do używania” i infografiki prowadzącej przez meandry prawa do informacji.   

Przejrzystość spółek komunalnych i państwowych  

Spółki komunalne znajdują się w prawie każdej większej gminie. Zajmują się usługami 

wodociągowymi, sprzątaniem, tanim budownictwem, transportem publicznym. Ich specyfika polega 

na tym, że należą do wójta, burmistrza czy prezydenta, którzy mogą kształtować politykę kadrową. 

Zapewniać miejsca pracy partyjnym kolegom i koalicjantom, a także przychylnym radnym. Co więcej, 

w praktyce spółki dostają zadanie dofinansowywania różnych wydarzeń i imprez, których nie może 

finansować urząd. Jednocześnie, gdy spółki przynoszą straty, gmina dopłaca do ich działalności. 

Przejrzystość tych instytucji to jedyny sposób na zmniejszenie najbardziej patologicznych zjawisk i 

czynnik zapobiegający psuciu lokalnego życia publicznego.  

 

Chcemy wdrożyć monitoring przejrzystości spółek online. Dążenie do zmian musimy podzielić na kilka 

etapów. Zaczynamy od sprawdzenia, jakie dane o sobie udostępniają spółki w Internecie. A chodzi o 

tak proste sprawy, jak sprawozdania z działalności, statut, władze, przetargi, przyznawane dotacje i 

sponsoring. Do oceny tych aspektów zaprosimy osoby, z którymi mamy kontakt w Internecie (z 

mediów społecznościowych i naszej bazy kontaktów). Temat nagłośnimy też przez radio i lokalne 

media. Na wzór słowackiego Transparency International przygotujemy mechanizm do oceny spółek i 

każda osoba będzie mogła ocenić jedną, dwie, dziesięć a nawet 100 spółek. Efektem ma być ranking 

przejrzystości.  

Chcemy tym badaniem doprowadzić do: 

 Nagłośnienia tematu i zaangażowania ludzi; 

 Pokazania nieprzejrzystości spółek, którym co roku gminy dają spore dofinansowania; 

 Uczynienia z tematu kwestii obecnej w lokalnych wyborach; 

 Doprowadzenia do zmian ujętych w części o celach i rezultatach. 

Projekt dotyczący spółek jest przez nas realizowany nie po raz pierwszy. Kilka lat temu zbadaliśmy, że 

jest to temat, który bardzo interesuje mieszkańców: Co nas bulwersuje w naszych gminach. Potem 

zaczęliśmy uczyć lokalnych aktywistów, jak monitorować spółki (I edycja, II edycja). Na tym etapie 

naszych działań oczekiwaliśmy od aktywistów dogłębnej analizy i egzekwowania informacji w sądzie. 

Mamy dzięki temu szeroką i pogłębioną wiedzę o temacie, jednak tak wysokie wymagania dotyczące 

zaangażowania w kontrolę spółek powodują, że do końca działają tylko najwytrwalsi. Zobaczyliśmy, 

jak swój monitoring prowadzą Słowacy i uznaliśmy, że ich metoda ma większą siłę oddziaływania. 

Powodem są porównywalne dane o całym kraju. W ten sposób będzie łatwiej skutecznie 

komunikować istotę problemu, jakim jest marnowanie publicznych pieniędzy i obniżenie zaufania do 

instytucji. Dlatego postanowiliśmy połączyć naszą metodę polegająca na zaangażowaniu lokalnych 

aktywistów do analizy (w przypadku słowackiego Transparency Internerational jest to praca 

opłacanych studentów, co nie wnosi wartości dodanej w postaci zaangażowania społecznego) i 

https://porady.siecobywatelska.pl/
http://watchdogportal.pl/niezbednik-watchdoga/
https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2017/05/PRAWA_DO_UZYWANIA_LOGA.pdf
https://informacjapubliczna.org/poradnik/sciezka-dostepu-do-informacji/
http://firmy.transparency.sk/transparency.php?l=en
https://siecobywatelska.pl/co-nas-bulwersuje-w-naszych-gminach/
https://siecobywatelska.pl/wyniki-rekrutacji-do-monitoringu-spolek-komunalnych/
https://siecobywatelska.pl/wyniki-rekrutacji-do-monitoringu-spolek-komunalnych-2/
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zestandaryzowanej analizy dostępnych w Internecie danych. W kolejnych latach będziemy chcieli 

pracować z zaangażowaną grupą nad dalszym zbieraniem informacji w ich gminach. 

Ranking obejmie też spółki skarbu państwa.  

Media samorządowe 
Rolą mediów, oprócz informowania i edukowania, jest kontrolowanie władzy. Tymczasem w wielu 

gminach samorządy założyły swoje media, które, będąc zależne, nie kontrolują władz. Jednocześnie 

wypierają one niezależne media, gdyż stanowią dla nich konkurencję w dostępie do reklam. Bywa, że 

samorządowcy udostępniają informacje tylko swoim mediom. Jest to jedna z bardziej dolegliwych 

patologii lokalnej demokracji. Od lat o jej zlikwidowanie stara się Rzecznik Praw Obywatelskich.  

 

Widzimy jednak, że do tej sytuacji wszyscy się niejako „przyzwyczaili”. Trzeba wytworzyć energię do 

zmiany. Zaczniemy od zebrania informacji o tym, w ilu samorządach takie zjawisko występuje. 

Będziemy to robić poprzez system do wysyłania wniosków i publikowania odpowiedzi 

https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/. Zaangażujemy ludzi do analizowania danych i lokalne media 

(gminne niezależne lub na poziomie ponadgminnym) do pisania o problemie. Będziemy naciskać na 

władze centralne, by prawo zabraniało samorządom prowadzenia gazet. Dlatego zrobimy badanie, by 

mieć argumenty w postaci danych o liczbie takich mediów i formach ich prowadzenia, np. czy 

prowadzi je spółka gminna, czy jest to działanie domu kultury itp. 

Chcemy tym badaniem doprowadzić do: 

 Pokazania skali problemu i opowiedzenia, jak wpływa to na rozwój demokracji na poziomie 

lokalnym; 

 Zwiększenia presji na rząd w celu podjęcia działań na rzecz zmiany; 

 Uczynienia z tematu kwestii obecnej w lokalnych wyborach; 

 Doprowadzenia do zmian ujętych w części o celach i rezultatach. 

Warto dodać, że temat niezależności mediów budzi spore, nieprowokowane przez nas, 

zainteresowanie. Nasze działania w tym zakresie ograniczyły się do wsparcia debaty zorganizowanej 

w listopadzie 2017 r. w Świebodzinie przez Elżbietę Samsel-Czerniawską, lokalną dziennikarkę 

prowadzącą Świebodzin.TV i publikacji wywiadu z Justyną Małychą, dziennikarką z Pabianic. To 

wystarczyło, by zgłosiły się do nas Radio TOK FM i miesięcznik Press zainteresowane tematem, a pod 

koniec 2017 roku nie było tygodnia, żeby ktoś do nas nie zadzwonił lub nie napisał w tej sprawie. 

Dlatego jesteśmy przekonani, że jest dobry moment na podjęcie tematu. 

Jednocześnie uważamy, że należy wspierać lokalnych dziennikarzy. Dla nich planujemy regionalne 

szkolenia przed wyborami 2018 roku i po wyborach, by przybliżyć im tematykę, którą warto się 

zajmować i pokazać, z jakich źródeł informacji i instrumentów prawnych mogą korzystać. 

Szkoła Inicjatyw Strażniczych  
W ciągu trzech lat postaramy się przeprowadzić jedną lub dwie edycje Szkoły Inicjatyw Strażniczych. 

To jedyna taka oferta dla osób zaangażowanych, które chcą działać, wydają swoje gazety, czasem 

działają w ramach organizacji, czasem w pojedynkę. Potrzebują wiedzy i sieciowania. Podczas szkoły 

łączymy elementy nauki o prawie i komunikacji. Jedna edycja przeznaczona jest dla maksymalnie 20 

osób. Chętnie przyjmujemy zespoły.  

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wystapienie-do-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-ws-wydawania-prasy-przez-wladze
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/
https://siecobywatelska.pl/zamyka-usta-dziennikarzom-swiebodzinska-debata-o-mediach/
https://siecobywatelska.pl/12552/
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Małe granty 
Docelowo chcemy przyznawać małe granty/darowizny na działania lokalnych watchdogów. 

Chcielibyśmy co roku być w stanie udzielić 10 grantów po około 5 tys. zł. Początkowo będą to 

zapewne mniejsze kwoty. Będzie to działanie dedykowane tej grupie i finansowane z 1% wpłat od 

podatników. Dlatego w dużej mierze realizacja tych planów zależy od efektów naszych corocznych 

zbiórek. Mamy nadzieję, że nasze granty trafią do początkujących watchdogów, których działania 

następnie zostaną docenione przez innych darczyńców. Teoretycznie bowiem możliwe będzie 

otrzymanie dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (środki publiczne); Funduszu 

Obywatelskiego (środki z 1% rozdawane w trybie konkursowym przez Fundację dla Polski); a być 

może także z funduszu, który założą przedsiębiorcy (do czego będziemy ich zachęcać). 

Działania skierowane do młodzieży (poszukiwanie drogi) 
Nasze działania stanowią atrakcyjną ofertę dla młodzieży. Głównym powodem jest fakt, że stawiamy 

na obiektywną i zweryfikowaną wiedzę (w przeciwieństwie do coraz częściej zauważanych przez 

młodych fake newsów) oraz mówimy o tym, że prawo do informacji to prawo człowieka – 

podkreślając, że jest ono przynależne młodym ludziom. Już od 2012 roku pojawia się u nas coraz 

więcej młodych osób. Chcielibyśmy znaleźć sposób na dotarcie także do tej części młodzieży, która 

sama do nas nie trafi, ponieważ nie docierają do niej nasze komunikaty i nie angażuje się w działania 

organizacji społecznych. W 2017 roku nawiązaliśmy kontakt z Gimnazjum Startowa. Kilkoro jego 

uczniów zrealizowało projekt o wolności słowa i informacji. Na koniec roku szkolnego, podczas 

pikniku, szkoła zorganizowała zbiórkę i przekazała nam prawie 6 tys. zł. Byliśmy też na Open’er 

Festival z programem dla młodych ludzi, który zawierał wiele elementów związanych z wolnością 

słowa oraz na Woodstocku, w namiocie Rzecznika Praw Obywatelskich. Wciąż szukamy sposobu na 

umasowienie naszych działań w tym zakresie, tak aby niezbyt spłaszczony komunikat merytoryczny 

dotarł do jak największej grupy młodych osób. 

Mamy kilka pomysłów na komunikowania się z młodzieżą. Wszystkie chcielibyśmy przetestować w 

najbliższym roku/dwóch latach. Wiedząc, że młodzi intensywnie korzystają z Internetu i urządzeń 

mobilnych, chcemy wykorzystać również ten kanał komunikacji. Wiekowo myślimy głównie o grupie 

starszych licealistów i studentów. Nie chcemy ograniczać się tylko do grupy wielkomiejskiej, w miarę 

możliwości chcielibyśmy trafić do mniejszych miejscowości. Możliwe formy kontaktu z młodymi 

osobami to: 

 Przedwyborcza obecność na snapchacie lub Instagramie (relacje) - za pośrednictwem naszych 

kont (lepsza jakość i widoczność wstawianych treści), ale również przez zintensyfikowane 

relacje z innymi użytkownikami (komentowanie, wspólne relacje, oznaczanie) oraz kampanie 

płatne z influencerami na Snapchacie i Instagramie (współpraca polegająca na nagrywaniu 

tematycznych snapów/relacji na tematy ważne dla Sieci). 

 Obecność na festiwalach młodzieżowych (Open’er i Woodstock) 

 Spotkania w starszych klasach licealnych (warsztaty) - opracowanie materiałów edukacyjnych 

(scenariuszy lekcji, debat, projektów społecznych do wykorzystania w szkole). 

 Skierowanie nowej edycji naszej kampanii „Dbamy o lepszą codzienność” do młodzieży. 

Najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem jest trafienie z tematami, które zainteresują młodych 

ludzi i zaangażowanie ich w dalsze działania.  



9 
 

Działania skierowane do grup społecznych pełniących różne role 

(zainteresowanie ich prawem do informacji) 
Działania te polegają na podejmowania w naszych wnioskach o informację tematów, które dotyczą 

ich problemów. Nieustająco poszukujemy takich tematów. Na razie podjęliśmy kwestię 

funkcjonowania ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej (ważne dla 

przedsiębiorców/czyń), jawności nagród w urzędach (dla urzędników/czek), odpowiedzialności 

lekarzy (dla pacjentów/ek), funkcjonowania przepisów o leczeniu bólu (dla pacjentów/ek), żywienia 

w przedszkolach (dla rodziców).  

W tym obszarze na razie z konieczności opieramy się na przekonaniach, intuicji, podpowiedziach 

ekspertów i sygnałach docierających do nas. Żeby działać skuteczniej potrzebujemy badań i analiz 

dotyczących problemów tych grup związanych z kontaktami z instytucjami publicznymi i dobrej 

komunikacji oraz współpracy i otwartości na problemy zgłaszane przez ludzi. 

Dbamy o lepszą codzienność (zachęcenie grup zainteresowanych 

przyjemnym życiem do angażowania się) 
Uważamy, że warto też pracować z dobrze wykształconą grupą wielkomiejską, mającą więcej 

wolnego czasu, chętną do wyznaczania trendów. Ją chcemy przekonać do traktowania angażowania 

się na rzecz wspólnoty jako wartości samej w sobie. Z czasem ich role życiowe zmienią ich 

oczekiwania wobec instytucji publicznych, państwa i polityków. Chcemy odpowiednio wcześnie 

wciągnąć ich w myślenie o dobrym państwie obywatelskim. 

Badanie i testowanie wskaźników korzystania z własnych praw 
Dzięki zbieranym przez nas danym możemy stworzyć profile stu miejscowości, w których nie ma 

wniosków o informację składanych przez mieszkańców lub są one nieliczne. Przyczyn takiej sytuacji 

może być wiele i nasze działania traktujemy poznawczo. Będziemy testować przygotowane wcześniej 

hipotezy związane z powiązaniem różnych czynników – brakiem wniosków, brakiem funduszu 

sołeckiego, zależnością rady gminy od wójta, zależnością lokalnych organizacji od „łaski gminy”. 

Dzięki takiemu poznaniu tematu będziemy w stanie w przyszłości szukać rozwiązań.  

Zintegrowanie się w środowisku organizacji i pokazanie, co możemy sobie 

wzajemnie dać 
10 grudnia 2017 roku (Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka) byliśmy w Zagrzebiu. Tamtejsze 

organizacje świętują razem. Podczas rozmów kuluarowych Chorwaci i ich zachodni partnerzy dzieląc 

się refleksjami, zwracali uwagę na to, że udało im się uczynić prawa człowieka tematem politycznym. 

Mieli tu głównie na myśli fakt, że różne grupy uświadomiły sobie, że gdy mowa o prawach człowieka, 

to mowa także o ich prawach.  

Dlatego i w Polsce warto rozpocząć regularną pracę na rzecz zmiany postrzegania praw człowieka. 

Sądzimy, że moglibyśmy uczestniczyć w tym procesie. Łączymy w swojej działalności poziom lokalny i 

wielkomiejski, a tematyka, którą się zajmujemy, łączy wszystkich ponad podziałami. Na początek 

zrealizujemy badanie mapujące inicjatywy podejmujące problemy z zakresu praw człowieka i chcące 

poprawiać sytuację swoich grup odbiorców. W badaniu sprawdzilibyśmy potrzeby takich organizacji i 

ich pomysły na komunikowanie potrzeb. Mając mapę, być może zainteresujemy inne organizacje 

zwiększaniem integracji środowiska. My możemy pomóc innym głównie w zakresie prawa do 

informacji i wiele inicjatyw samodzielnie nas odnajduje, oczekując wsparcia w tym zakresie. Jednak 
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trafiają do nas podmioty najaktywniej poszukujące pomocy. Wiele organizacji nawet nie zdaje sobie 

sprawy, że działa na rzecz ochrony praw człowieka i że może skorzystać z prawa, by rozwiązywać 

swoje problemy.  

Wydaje się, że politycy przestali zajmować się problemami ludzi i trzeba im uświadomić, że muszą 

zacząć słuchać. Dlatego w pozarządowym świecie powinniśmy postarać się o dobrą artykulację 

interesów poszczególnych grup, których prawa nie są przestrzegane. Podobne postulaty przygotował 

Rzecznik Praw Obywatelskich.  

Po zmapowaniu inicjatyw zaczniemy od zorganizowania spotkania z okazji 70-tej rocznicy uchwalenia 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (sporo organizacji pojawi się na Kongresie Praw 

Obywatelskich organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich), które zintegrowałoby 

środowisko.  

W przyszłości chcielibyśmy rozwinąć naszą komunikację dotyczącą tego, jak prawo do informacji 

wpływa na realizację potrzeb poszczególnych grup i przygotować ofertę dla innych organizacji, 

pokazując, jak możemy im pomóc. Z czasem liczymy na rozwój współpracy. 

Zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej 
W ramach zajmowania się zmianami w ustawie chcemy: 

 uczestniczyć w procesie legislacyjnym – o ile projekt ustawy o jawności życia publicznego, 

przedstawiony w 2017 roku, nie upadnie, to w 2018 roku prawdopodobnie trafi do Sejmu i 

będzie konieczne zabranie głosu na temat jego niedoskonałości. Ogranicza on jawność 

poprzez wprowadzanie nadmiaru regulacji, które z jednej strony mają zwiększać 

przejrzystość, ale w efekcie – w wyniku lobbingu jej przeciwników są coraz bardziej okrojone, 

a co więcej, niektóre informacje, bez powodu, zastrzega się dla służb.  

 wykorzystać fakt, że o informacji publicznej i jawności mówi się więcej i przeprowadzić dwie 

kampanie. Jedną o tym, że informacja ma znaczenie (mamy już spoty do radia, Internetu), 

a drugą o tym, że warto pytać o informacje (też mamy spoty). Obu kampaniom będzie 

towarzyszył raport dotyczący tego, o co ludzie pytają na poziomie lokalnym i co jest dla nich 

ważne. 

 zmieniać materiały edukacyjne dostępne u nas na stronie informacjapubliczna.org 

i przygotować komentarz do ustawy;  

 monitorować funkcjonowanie ustawy o jawności życia publicznego – ma być 

wprowadzonych wiele nowych przepisów dotyczących tworzenia rejestrów umów 

zawieranych przez instytucje publiczne, nagrywania sesji rady gminy i umieszczania ich w 

Internecie itp.  

Przejrzystość sądownictwa 
Będziemy również przyglądać się temu, jak działają sądy, jakiej informacji udzielają, co zmieniło się po 

tzw. „reformie”.   

Praca Rady Mediów Narodowych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  

Jako że temat zależności mediów jest dla nas kluczowy na poziomie lokalnym, chcemy również 

przyjrzeć się temu, jak działają media publiczne. Z poprzednich lat wiemy, że TVP niechętnie 

odpowiada na wnioski o informację publiczną i trudno mówić o sprawiedliwym podziale czasu 

http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/2151205.html;%20http:/opinie.ngo.pl/wiadomosc/2168336.html
https://informacjapubliczna.org/poradnik/sciezka-dostepu-do-informacji/
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antenowego między partie w okresie przedwyborczym. Teraz będziemy chcieli szczególną uwagę 

poświęcić KRRiT oraz RMN. 

Stałe działania 
Poza reagowaniem na bieżące wydarzenia będziemy oczywiście robić to, co zawsze, czyli udzielać 

porad prawnych, prowadzić sprawy sądowe i wnioskować o interesujące nas dane (w tym o 

działaniach policji i uczelni wyższych, które pojawiają się w obszarze naszych zainteresowań ze 

względu na wcześniejsze doświadczenia).  

Jakie informacje trzeba zebrać na wstępie naszych działań? 
Chcąc zmierzyć postęp i ruszyć z konkretnymi działaniami, musimy zacząć od zebrania konkretnych 

danych: 

 Jak wygląda przejrzystość spółek miejskich i centralnych w całej Polsce? 

 Jakie dane dotyczące spółek są dostępne w systemie Prześwietl.pl? 

 Zidentyfikować gminy z bardzo niską ilością zapytań skierowanych przez mieszkańców. 

 Jaka jest świadomości prawa do informacji? 

 Jakie potrzeby ludzi mogą być zaspokojone za pomocą prawa do informacji? 

 Doniesienia prasowe dotyczących zachowań policji (jako wstęp do monitoringu). 

 Jakie organizacje działają lokalnie na rzecz praw różnych grup i niekoniecznie korzystają z 

prawa do informacji (analiza tematów z Kongresu Praw Obywatelskich, przeglądanie danych z 

bazy Klon/Jawor). 

Jak to wszystko sfinansujemy? 

Planowany budżet 

Koszty 2018 2019 2020 2021 

1.1 Koszty stałego zespołu   540 500,00 zł 588 000,00 zł 573 400,00 zł 573 400,00 zł 

1.2 Koszty administracyjne 94 000,00 zł 98 000,00 zł 94 000,00 zł 94 00,00 zł 

1.3 Koszty programowe 117 500,00 zł 470 000,00 zł 470 000,00 zł 235 000,00 zł 

1.4 Rozwój merytoryczny 
ludzi SOWP 25 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł 23 500,00 zł 

1.5 Inne 30 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 23 00,00 zł 

1.6 Spłata pożyczek 103 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

  910 400,00 zł 1 211 000,00 zł 1 192 400,00 zł 949 400,00 zł 

Przychody 2018 2019 2020 2021 

Wpłaty z darowizn 188 000,00 zł 235 000,00 zł 282 000,00 zł 259 000,00 zł 

Wpłaty z 1% 263 200,00 zł 282 000,00 zł 291 400,00 zł 305 500,00 zł 

Dotacja od firmy Magovox 150 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Fundacja Batorego 
(dotacja instytucjonalna) 150 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Sigrid Rausing Trust 211 500,00 zł 211 500,00 zł 211 500,00 zł 0,00 zł 

Centre for International 
Private Enterprises 37 600,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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Norweskie i inne granty 0,00 zł 470 000,00 zł 470 000,00 zł 235 000,00 zł 

Działalność gospodarcza 47 000,00 zł 56 400,00 zł 61 100,00 zł 70 500,00 zł 

Składki 10 340,00 zł 10 340,00 zł 10 340,00 zł 10 340,00 zł 

TOTAL 1 047 300,00 zł 1 254 900,00 zł 1 316 000,00 zł 880 340,00 zł 

 

Opis kategorii budżetowych 
1.1. Koszty stałego zespołu. Do stałego zespołu zaliczamy te osoby, bez których niemożliwe jest 

sprawne funkcjonowanie na co dzień:  

 prawnicy udzielający porad, piszący pisma i opinie, śledzący, co się dzieje w prawie, 

współpracujący z mediami, piszący artykuły, uczestniczący w spotkaniach, szkolący (6 osób) 

 osoby zajmujące się fundraisingiem i komunikacją, upowszechniające pracę prawników, 

poszukujące sposobów na skuteczne udostępniania efektów projektów, angażujące ludzi do 

działania, dbające o naszą responsywność (3 osoby) 

 osoby w dziale IT (2 osoby, dla których jest to praca dodatkowa) 

 osoba zarządzająca (1 osoba) 

1.2 Koszty administracyjne to: 

 koszty biura 

 księgowość 

 telefony, ksero, bezpieczeństwo 

1.3 Koszty programowe, np. 

 kosztu personelu zaangażowanego w działania programowe - osoby planujące i realizujące 

programową i lokalną pracę stowarzyszenia (co najmniej 2 osoby) 

 bezpośrednie koszty Szkoły Inicjatyw Strażniczych 

 bezpośrednie koszty monitoringu spółek 

 bezpośrednie koszty monitoringu dotyczącego mediów 

 bezpośrednie koszty współpracy z partnerami międzynarodowymi nad promowaniem prawa 

do informacji i prowadzenia badań społecznych 

 bezpośrednie koszty projektów dotyczących naszych tematów, w których jesteśmy 

partnerami  

 dotacje dla lokalnych watchdogów. 

1.4 Koszty rozwoju ludzi SOWP 

 wszelkie koszty związane z rozwojem indywidualnym osób - pracowników i członków/iń – 

płatne konferencje, dojazdy na konferencje i szkolenia łączące się z rozwojem wiedzy i 

kompetencji, a które bardziej dotyczą osób, niż służą do reprezentowania organizacji. 

1.5 Koszty inne: 

 ubezpieczenia 

 podróże 

 opłaty serwerowe 
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 Toast za jawność i inne imprezy 

 Koszty utrzymywania relacji w Polsce i relacji międzynarodowych 

 

Możliwe są pewne przepływy między kosztami stałego zespołu (1.1) a kosztami programowymi (1.3), 

jako że w projektach potrzebne są także koszty komunikacji, prowadzenie mediów 

społecznościowych, pomoc prawników, koszty zarządzania. Jednak zazwyczaj potrzebny jest też 

wkład własny, co z kolei może powodować, że i tak granty tego oddelegowania nie pokryją. 

Obliczanie części oddelegowanego etatu będzie się odbywało poprzez sprawdzenie, jak budżet 

projektu się ma do całości działań organizacji oraz jakie dokładnie jest zapotrzebowanie na pracę 

osób ze stałego zespołu, i będzie stanowiło procentowy udział. 

W rzeczywistości trudno jest dokładnie określić koszty programowe, gdyż często będzie to zależało od 

otrzymanych dotacji. Jeśli mielibyśmy realizować projekty wyłącznie z wpłat darczyńców i 1% 

podatku, to działania te będą skromne. Granty pomogą nam opłacić dodatkowe koszty projektowe. 

Gdybyśmy byli liderem jakiegoś międzynarodowego projektu, znacznie więcej pieniędzy trafi na 

konto organizacji, a następnie zostaną one przekazane partnerom. Nie będą to jednak pieniądze 

skierowane do polskiego odbiorcy, dlatego nie uwzględniamy ich w budżecie. Jest to jednak opcja 

mniej prawdopodobna, chętniej pełnimy rolę partnerów. 

Polityka płacowa: 
Chcemy dążyć do spójnej polityki płacowej w organizacji, kształtowanej w oparciu o średnią płacę w 

Polsce. Płaca byłaby rewaloryzowana co roku, w odniesieniu do roku poprzedzającego, z 

zastrzeżeniem, że ze względu na prawo pracy, nie można pensji obniżyć z powodu innego niż kryzys 

finansowy w organizacji. 

Wynagrodzenia na stanowiskach dyrektorskich to 1,25 średniej płacy (w zaokrągleniu zgodnym z 

zasadami matematyki) 

Wynagrodzenia na stanowiskach specjalistycznych to 1,1 średniej płacy z roku poprzedzającego płacy 

(w zaokrągleniu zgodnym z zasadami matematyki) 

Wynagrodzenia na stanowiskach wspierających realizację projektów (zarządzanie projektem, 

szefowanie finansom projektów) – średnia płaca z roku poprzedzającego (w zaokrągleniu zgodnym z 

zasadami matematyki) 

Wynagrodzenie na stanowisku asystenckim – 0,8 średniej płacy z roku poprzedzającego płacy (w 

zaokrągleniu zgodnym z zasadami matematyki) 

Stawki godzinowe obliczane są proporcjonalnie poprzez podzielenie kwoty brutto przez 164 godziny. 

W przypadku czasowej współpracy z osobami z zewnątrz, których kwalifikacje będą niezbędne, 

możliwe są negocjacje wyższych stawek. 

Mogą też być wypłacane należności za nadgodziny oraz nagrody uznaniowe przyznawane przez 

Zarząd, a także nagrody jubileuszowe za każde 10 lat przepracowanych w organizacji – równe 

miesięcznej pensji z ostatnich 12 miesięcy. 
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Członkowie Zarządu pracujący na etacie, w ramach swoich obowiązków, wykonują pracę zarządu. W 

przypadku osób niepracujących na etacie, wynagrodzenie za pracę w zarządzie obliczane jest na 

podstawie stawki godzinowej na stanowiskach dyrektorskich i odbywa się na podstawie wyliczenia 

godzin pracy. 

 


