
Uchwała Zarządu
stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska

nr 3/OB/VIII/2021
z 23 sierpnia 2021 roku

w sprawie kampanii #WolnaSzkoła!

1. Na podstawie §24. ust. 7 i 14 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd deklaruje gotowość
przyłączenia się do kampanii #WolnaSzkoła! Organizowanej przez organizacje
społeczne działające w ramach Sieci Organizacji Społecznych SOS na rzecz
Edukacji.

2. Stowarzyszenie może wesprzeć kampanię poprzez:
a. informowanie o niej na swoich stronach i mediach społecznościowych,
b. podpisując petycje i apele,
c. przeznaczając wsparcie finansowe do wysokości 6000 zł na pokrycie kosztów

związanych z prowadzoną kampanią.

UZASADNIENIE

Sieć Obywatelska Watchdog Polska od samego początku swojego istnienia dążyła do tego
by obywatele mieli wpływ na tych, którzy podejmują decyzje. By zmniejszył się dystans
władza-obywatele, władza była rozliczalna i odpowiedzialna.

Te dążenia znalazły wyraz w misji organizacji, która wraz z manifestem, została
sformułowana i rozbudowana w 2009 roku:

„Uważamy, że idea dobrego rządzenia jest nierozłącznie związana z odpowiedzialną i
otwartą władzą, która jest wrażliwa na potrzeby społeczne i reaguje na nie. Jest gotowa do
dialogu i poddawania się kontroli społeczeństwa, a także ponoszenia odpowiedzialności
przed obywatelami za podejmowane decyzje i działania.”

https://siecobywatelska.pl/co-robimy/misja/

W tym samym roku do statutu naszej organizacji wpisane zostały cele - „upowszechnianie i
ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych
(…) na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego”.

W demokracji to obywatel jest źródłem władzy. Mówi też o tym artykuł 4 Konstytucji RP.
Dlatego niepokoją nas wszelkie próby podejmowania decyzji przez jakąkolwiek władzę bez
kontroli społecznej. A takie zmiany są planowane przy okazji nadzoru nad edukacją. Wyraz
braku akceptacji dla planowanej formy nadzoru Zarząd Stowarzyszenia dał podpisując się
pod stanowiskiem organizacji społecznych, a uzasadnienie dla tego podpisu dał w uchwale
nr 3/OB/VI/2021 z 15 czerwca 2021 roku
https://bip.siecobywatelska.pl/userfiles/file/Opinie/44_%20Uchwa%C5%82a%20zarz%C4%8
5du%203_OB_VI_2021(2).pdf
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Odwoływanie dyrektorów szkół byłoby uznaniową decyzją władzy centralnej. Jednocześnie
to właśnie ta władza centralna otwarcie manipuluje informacją. Minister Przemysław
Czarnek i Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, przedstawiali prostą informację dotyczącą
działań Pani Marszalek i jej słów wypowiedzianych w Sejmie. Marszałek wyraźnie
powiedziała: „zasięgnęłam opinii pięciu prawników”. Tych pięciu prawników pozostaje
anonimowych, jako „prawnicy sejmowi”. I nie ma żadnych dowodów na rozmowę z nimi.
Kolejne wypowiedzi pokazują jak manipuluje się przekazem:

● https://tvn24.pl/polska/reasumpcja-opinie-prawne-dzialania-elzbiety-witek-politycy-ko
mentuja-5195991,

● https://www.tvp.info/55391152/gosc-wiadomosci-reasumpcja-glosowania-marszalek-s
ejmu-nie-zlamala-prawa-elzbieta-witek-pokazala-dokumenty,

● odpowiedź na wniosek Sieci Watchdog

https://small-eod.siecobywatelska.pl/admin/cases/letter/11741/change/?_changelist_filters=c
ase__id__exact%3D1686
https://small-eod.siecobywatelska.pl/media/Kancelaria_Sejmu_opinia_prawnik%C3%B3w_w
s._wa%C5%BCno%C5%9Bci_g%C5%82osowania_LEX-TVN_-_odp._na_wniosek_epuap1
9.08.2021.pdf .

Każda władza się deprawuje bez kontroli społecznej. Te dowody deprawacji władzy
rządzącej w 2021 to tylko przykład.

Jednocześnie istnieje realne zagrożenie dla praw i wolności człowieka, jeżeli ta władza
będzie miała możliwość bez kontroli sprawować nadzór nad edukacją. Zagrożone będą
prawa nieakceptowanych mniejszości (LGBTQ+, kobiety, uchodźcy), wolność słowa, prawo
do informacji, wolność zgromadzeń. W momencie, gdy demokratycznie wybrana władza nie
podlega prawu, a sama je zmienia niezgodnie ze standardami, należy protestować używając
zrozumiałego dla wszystkich języka. Zagrożenie dla praw i wolności człowieka polega na
tym, że znika system ich ochrony.

Dlatego Sieć Obywatelska Watchdog Polska przyłącza się do kampanii #WolnaSzkoła i
deklaruje jej pokrycie kosztów w wysokości 5 tys. zł oraz pozostawia sobie możliwość 1000
zł zapasu.

Autenti ID: ac3ab9e2-1c12-4a6f-a698-5bd438dda236 (2/3)



Dostawcą usługi jest Autenti sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 4 797 900,00 zł.
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