
 

 

 

Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online 

dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym 

 

Raport I: „Z weryfikacji wstępnie zaplanowanego we wniosku programu 

funkcjonowania narzędzia online do monitorowania wdrażania prawa 

przez organizacje strażnicze” 

 

Metodologia badania 

 

 Ważnym elementem realizacji projektu był jego oddolny charakter-diagnoza wśród 

organizacji strażniczych, indywidualne podejście do każdej organizacji oraz zaangażowanie 

każdego użytkownika w tworzenie portalu co pozwoliło na bezpośrednie wzmocnienie samych 

organizacji i znacząco wzmocniło ich potencjał i możliwości zaangażowania w proces kontroli 

obywatelskiej oraz będzie początkiem współpracy i wymiany doświadczeń. 

 Baza organizacji pozarządowych, prowadzona przez Klon/Jawor (bazy.ngo.pl) 

zawierała 1970 organizacji zajmujących się prawami człowieka, swobodami obywatelskimi i 

demokracją w społecznościach lokalnych. Natomiast wg badań GUS za 2014 rok 

(opublikowane w 2016) ok. 1,7 tys. (mniej niż 2%) organizacji pozarządowych w Polsce jako 

główną dziedzinę działalności wskazało prawo i jego ochronę, prawa człowieka i działalność 

polityczna (dane na podst. wypełnionych formularzy SOF-1). Jednak powyższe kryteria 

zawierają szerszy katalog niż tylko organizacje strażnicze. Wg bazy zamieszczonej na 

watchdogportal.pl, w Polsce funkcjonują 253 organizacje strażnicze (organizacje prowadzące 

działania strażnicze, zweryfikowane przez Sieć Obywatelska Watchdog Polska). 

Poza typowymi organizacjami, wiele osób prowadzi działania strażnicze w sposób 

niesformalizowany, np. prowadząc bloga lub lokalny portal informacyjny. Wyróżnia je 

niewielki zasięg (najczęściej jedna gmina/miasto). W samym województwie lubelskim 

funkcjonuje przynajmniej 9 takich inicjatyw (dane własne). Brakuje badań opisujących typowe 

organizacje strażnicze.  

 Projekt - Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online 

dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym jest próbą stworzenia portalu dla 

organizacji strażniczych oraz weryfikacje narzędzi dla organizacji w działaniach strażniczych. 

 

 Badania projektowe zostały poprzedzone analizą ilości organizacji strażniczych w 

Polsce oraz zebraniem informacji kontaktowych. Po weryfikacji telefoniczno-emailowej, liczba 



 

 

 

organizacji, z które wyraziły zainteresowanie współpracy, zmniejszyła się z 253 do 30. 

Oznaczało to już na wstępie, ograniczenia ilości respondentów do badań. Informacje o 

organizacjach strażniczych uzupełniano o dane z konkursów dla organizacji strażniczych oraz 

w oparciu o spotkania z innymi organizacjami. Wiele organizacji odpowiadało, że nie ma czasu 

na dodatkowe projekty z powodu własnych działań i projektów. Dodatkowo czas diagnozy i 

spotkań z organizacjami zbiegł się z okresem wyborczym, podczas którego watchdogi 

prowadzą monitoringi, co spowodowało trudności w kontaktach i zebraniu osób na spotkania 

(problemem do badań i dyskusji jest zaangażowanie organizacji strażniczych w wybory 

samorządowe). 

 Dzięki zaangażowaniu zespołu badawczego i FLOP, zorganizowano 10 spotkań 

(Legnica, Poznań, Kraków, Katowice, Łódź, Warszawa, Białystok, Rzeszów, Toruń, Lublin), 

na które zaproszono organizacje strażnicze. Spotkania trwały średnio około 3 godzin. Spotkania 

prowadziło dwie osoby: Grzegorz Winnicki - socjolog ds. badań oraz Krzysztof Jakubowski - 

przedstawiciel Fundacji Wolności - organizacji strażniczej jako ekspert. 

 Dane przedstawiane w raporcie były zbierane w oparciu o cztery narzędzia badawcze: 

ankietę wypełnianą bezpośrednio przez członków organizacji strażniczych (N=50), wywiady 

bezpośrednie na spotkaniach z organizacjami (N=55), ankieta online (N=25) oraz ankieta 

telefoniczna (N=10).  

Całość narzędzia badawczego składa się z 34 pytań. Ankieta zawiera zagadnienia dotyczące:  

• analizy pozyskiwania informacji w organizacjach strażniczych, 

 • analizy funkcjonalności i korzystania z portali strażniczych, 

 • problemów podczas monitorowania prawa,  

• analizy elementów jakie powinny znaleźć się na portalu dla organizacji strażniczych, 

• analizy narzędzi wykorzystywanych w działalności strażniczej, 

• współpracy i wymiany doświadczeń w oparciu o portal. 

  Celem badań było dokonanie analizy potrzeb i zaangażowania w nowy portal dla 

organizacji strażniczych: formy portalu, obszarów i rodzaju narzędzi wykorzystanych na 



 

 

 

portalu, zasobów i źródeł informacji oraz danych wykorzystywanych na portalu, 

zaangażowania kapitału ludzkiego (członkowie, pracownicy, wolontariusze), współpracy z 

innymi organizacjami i zaangażowania ich w tworzenie portalu w celu monitorowania prawa. 

 

Analiza funkcjonowania organizacji strażniczych. 

Organizacje strażnicze w Polsce zajmują się monitorowaniem i upublicznianiem działań 

podejmowanych przez instytucje publiczne lub inne instytucje lub organizacje, czy też osoby 

mające wpływ na sferę publiczną w celu wykrycia nieprawidłowości w ich działaniach 

(Wikipedia). W wyniku analizy na potrzeby projektu stwierdzono 5 typów organizacji 

strażniczych w Polsce: 

- organizacje strażnicze ogólnopolskie, o dużym zasięgu działania, 

- organizacje strażnicze działające na małym terenie, 

- organizacje strażnicze działające tylko w wąskiej tematyce np. antysmogowe 

- organizacje, która działania strażnicze prowadzą jako jeden z elementów swojej działalności, 

- pojedyncze osoby, które prowadzą działalność strażniczą, ale nie zarejestrowaną formalnie. 

 

W wyniku projektu ma być stworzony portal, który będzie działał w sieci internetowej, dlatego 

analizę rozpoczęto od zdiagnozowania korzystania przez organizacje z tego medium. W 

wyniku pytań odnotowano, że badane organizację korzystają w działalności strażniczej z 

Internetu, ale w zróżnicowanym zakresie (N=50).  



 

 

 

Wykres 1.  

Wykorzystanie Internetu ukierunkowane jest głównie na cele informacyjne i wyszukiwanie 

oraz przesyłanie danych, kontaktów z innymi, poszukiwania danych i działań na temat 

monitorowania prawa. Respondenci zasygnalizowali, iż zbieranie danych nie opiera się tylko 

na podstawie Internetu. Na pytanie czy korzystają z innych źródeł niż sieć WWW, najwięcej 

odpowiedziało "raczej tak" (44%). 

Wykres 2.  

Na następne pytanie: skąd czerpane są informacje na temat wydarzeń, które dotyczą 

monitorowania prawa - najwięcej osób wskazało na Internet (84%), ale nadal kontakt z 

znajomymi i ekspertami jest cenionym źródłem informacji (92%). 
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Wykres 3.  

 

 

 

Wniosek: 

Portal powinien być miejscem informacji z aktualnościami, ale bez komentarzy, ale 

umożliwiający kontakty i spotkania poza Internetem. Ważnym elementem, co było podkreślane 

na spotkaniach, brakuje spotkań, konferencji na których można byłoby wymienić 

doświadczeniami. 

 

Analiza istniejących portali pod względem wykorzystania i funkcjonalności 

 

Następnym elementem badania było zdiagnozowanie jakości i funkcjonalności popularnych 

portali strażniczych, jako wyznacznika dla nowego portalu. 

Analizując działające portale i ich funkcjonalność - organizacje następująco oceniły najczęściej 

odwiedzane portale. (wybrane portale - siecobywatelska.pl; watchdogportal.pl oraz portal 

widzialni.org jako przykład strony dla niepełnosprawnych). 
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Wykres 4.  

Reprezentanci organizacji strażniczych ocenili pozytywnie funkcjonalność stron, co 

potwierdza, że wskazują te portale jako przykład funkcjonalności w działaniach monitorowania 

prawa. Podczas rozmów podało też pytanie czy nowy portal ma być konkurencyjny dla tych 

obecnych, czy będzie uzupełnieniem?  W dalszej części badano korzystanie z 5 portali, zadając 

pytanie: Z jakich portali korzysta Pani/Pan monitorując wdrażanie prawa w Polsce na każdym 

szczeblu administracyjnym?  
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wykres 5.   

 

W odpowiedzi uzyskano informacje, iż 3 główne portale strażnicze (Siecobywatelska.pl, 

watchdogportal.pl, courtwatch.pl) są stale odwiedzane, jako miejsca z największym 

potencjałem informacyjnym. W pytaniach online respondenci w swoich odpowiedziach 

przedstawili inne portale jakie odwiedzają w celach monitorowania prawa i działalności 

strażniczej. Potwierdza to tezę o skupieniu się organizacji na wyszukiwaniu informacji w 

bazach państwowych, samorządowych, prawnych lub statystycznych. 

- http://orzeczenia.nsa.gov.pl 

- BIP-y, strony samorządów, ministerstw, instytucji krajowych, GUS i BDL, media, 

- mojepanstwo.pl, 

- www.bip.lublin.eu; www.isap.sejm.gov.pl, 

-  jawnylublin.pl i inne, 

- strony urzędów gmin, powiatów, marszałkowskich, zaprzyjaźnionych organizacji, 

- strona biura legislacyjnego rządu oraz strony ministerstw, bip miasta, 

- oficjalne publikatory legislatora, BIPy, https://mojepanstwo.pl, 

- ngo.pl 
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- funduszeeuropejskie.pl 

Kolejnym pytaniem jakie skierowaliśmy do organizacji strażniczych brzmiało: Jakie problemy 

odnotowuje Państwa organizacja podczas monitorowania wdrażania prawa?  

wykres 6.

 

Problemy które zostały wymienione w odpowiedziach w ankiecie papierowej ukierunkowane 

były na dwa sektory: ograniczeń w dostępie do informacji i braku wymiany doświadczeń 

strażniczych. Za największy problem respondenci wskazują ograniczenia w dostępie do 

informacji publicznej, co można na nowym portalu wspomóc tworząc generator wniosków 

wraz przykładowymi pismami i wymianą doświadczeń oraz akcjami edukacyjnymi. W ankiecie 

online wymieniono następujące problemy: 

- trudności w komunikacji drogą elektroniczną z urzędem (np. odpowiedzi nigdy nie są w 

treści maila, tylko w załączniku będących krzywo zeskanowanym PDF-em), 

- wykluczenie elektroniczne urzędników, 

- szybko zmieniające się prawo, czasem problem z interpretacją/rozumieniem prawa, brak 

chętnych do wspólnych działań na małej, lokalnej przestrzeni, 
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- brak danych lub niepełne dane, niechęć instytucji do udzielania dostępu do informacji, 

- brak protokołów z posiedzeń komisji rady miasta na BIP. Trzeba się o nie upominać. Brak 

relacji na żywo z kamery posiedzeń sesji rady miasta, 

- brak wiedzy eksperckiej na tematy związane z aktami prawnymi, ich interpretacja, dobrymi 

praktykami itp, 

- prawie zerowe zainteresowanie sprawami watchdogowymi, bo ludzie nie wiedzą do czego 

im to potrzebne., 

- brak danych na stronach BIP, 

- legalizm i działanie zgodne z przepisami prawa nie jest wartością dla mieszkańców przy 

ocenie urzędników lub polityków. Czyli polityk lub urzędnik nie straci poważania u ludzi za 

to nie przestrzega prawa., 

- brak jawności i przejrzystości ze strony urzędu miasta, brak wdrożenia otwartych danych, 

przerost biurokracji, 

- trudności ze znajdywaniem bieżących dokumentów, brak ogólnopolskich baz danych, 

- czasochłonność dostępu do informacji publicznej, 

- brak wolontariuszy, ograniczenia w dostępie do informacji publicznej, 

- brak dostępu do informacji publicznej. 

Wnioski: 

Podsumowując analizę funkcjonowania organizacji w kontekście tworzenia nowego portalu, 

trzeba stwierdzić, duże rozwarstwienie problemów z jakimi borykają się organizację, co wynika 

przede wszystkim z specyfiki funkcjonowania organizacji, a w szczególności sposobu 

działalności w wąskich tematach.  

Propozycje rozwiązań tych problemów to stworzenie bazy dokumentów wzorcowych, 

monitoring prawa lokalnego, dostęp do informacji BIP, miejsce z zmianami w prawie oraz 

wymiana doświadczeń strażniczych to ewidentne elementy, które powinny znaleźć sie na 

nowym portalu i działania promujące dostęp do informacji publicznej i działania edukacyjne. 



 

 

 

 

Portal monitorowania prawa - elementy. 

Wstępnym pytaniem skierowanym do organizacji było: Czy widzą potrzebę nowego portalu? 

Wykres 7.  

Odpowiedzi respondentów w ankiecie papierowej i w rozmowach na spotkaniach z 

organizacjami, potwierdzały potrzebę stworzenia nowego portalu. Pojawiały się propozycje ze 

strony organizacji, żeby portal był uzupełnieniem tych portali, które już funkcjonują. Były też 

wątpliwości, dotyczące obsługi portalu oraz obciążenia materiałami i reakcji na awarie oraz 

zaangażowania się w tworzenie portalu. 
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Wykres 8.  

Na pytanie o współpracę przy tworzeniu portalu organizację odpowiadały w większości, że 

bardzo chętnie, ale część organizacji odpowiedz przekaże po pokazaniu portalu i formy jego 

funkcjonowania. Wszystkie organizacje zgadzają się co do istoty stworzenia mapy z adresami 

i informacjami kontaktowymi do różnych organizacji działających strażniczo, ze szczególnym 

uwzględnieniem tematyki jaką się zajmują.  

 

Wykres 9. 
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Omawiając możliwości współpracy i współtworzenia portalu, przedstawiciele organizacji 

wskazują, że najlepszym elementem, który mogą wykonywać na portalu to przesyłanie 

informacji o swoich działaniach (76% - N=25) w ankiecie online. 

W ankiecie telefonicznej na pytanie: jak często organizacje odwiedzałyby nowy portal? 

uzyskano następujące odpowiedzi: 

 a) codziennie              3 

 b) raz w tygodniu       6 

 c) raz w miesiącu        1 

 

Następnym zagadnieniem do analizy były elementy portalu jakie w opinii respondentów 

powinny tworzyć nowy portal.  

Wykres 10.

 

Organizacje wskazują w ankietach i rozmowach, iż najważniejszym elementem powinna być 

podstrona dla organizacji z informacją kontaktową i posiadająca miejsce na wymianę 
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doświadczeń wraz wyszukiwarkami organizacji oraz dostęp do różnych baz danych w formie 

multiwyszukiwarki. Nikt nie był zainteresowany pocztą email. 

W ankiecie online wskazywano na: 

- dostęp do danych publicznych,  

- monitoring wdrażania dziedziny prawa krajowego,  

- dane w zasobach online dotyczących prawa krajowego,  

- monitorowanie ogłaszania tekstów jednolitych aktów normatywnych,  

- monitorowanie wydatków gmin zgodnie z obowiązującym prawem,  

- monitorowanie wdrażania przepisów/prawa dot. ochrony środowiska,  

- dane udostępniane w dziennikach urzędowych poszczególnych województw. 

Dodatkowym elementem koniecznym na portalu, powinny być informacje o projektach i 

dofinansowaniach dla organizacji strażniczych oraz o warsztatach i spotkaniach na tematy 

związane z monitorowaniem prawa, ochrony środowiska i niepełnosprawnych. Ważnym 

elementem dla organizacji jest baza raportów z działań strażniczych, wzorcowe dokumenty 

wykorzystywane w pracy strażniczej oraz bazy linków do różnych mniejszych działań lub baz 

z których organizacje mogłyby skorzystać. 

 W ankiecie telefonicznej wymieniano następujące elementy, które powinny znaleźć sie na 

nowym portalu: 

- miejsce z informacjami o projektach, 

- linki do innych stron 

- materiały strażnicze typu wzory podań, przykładowe formularze o dostępie do 

informacji publicznej, 

- mapa z danymi kontaktowymi do innych organizacji strażniczych 

- wyszukiwarka informacji prawnych 

powyższe sformułowania potwierdziły wcześniejsze ankiety i rozmowy na spotkaniach. 



 

 

 

- skargi strażnicze 

- literatura watchdogowa 

- webinaria 

Dyskutowano nad pojawieniem się forum dyskusyjnego na portalu, ale większość 

organizacji stwierdziła w rozmowach, że może być, ale jest to kolejny etap po stworzeniu 

części bazo-wyszukiwawczej. Dlatego ważnym było uszczegółowienie przydatności 

wymienionych elementów w kategorii ważności dla organizacji strażniczych. 

Wykres 11.
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W ankietach i rozmowach poruszano temat dodatkowych narzędzi, które mogą sie pojawić na 

portalu, a które mogą pomóc w działalności organizacji.  
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W odpowiedziach zanotowano, iż dodatkowe elementy nie są tak ważne jak podstawowa 

funkcja portalu, czyli bazo-wyszukiwawcza. Przykładem może być pomysł Fundacji 

CourtWatch, która stworzyła specjalną stronę www.wokandaobywatelska.pl skierowaną dla 

osób, które potrzebują wsparcia w rozprawach sądowych - porad oraz uczestnictwa 

obserwatorów. Zapytano organizacje o inne portale niezwiązane z działaniami strażniczymi, 

które mógłby stanowić wzór/inspiracje?? Wymieniono następujące: 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Podsumowanie: 

Portal powinien być tworzony przejrzyście i prostym językiem, dostosowany w pełni do osób 

niepełnosprawnych. Szablon powinien być tworzony z możliwością swobodnego korzystania 

na różnych urządzeniach. Strona powinna mieć swoje miejsce na portalach społecznościowych. 

 Portal dla organizacji strażniczych powinien zawierać przede wszystkim: 

- bazy do monitorowania szeroko rozumianej informacji prawnych i wdrażania prawa z 

wyszukiwarką (prawa lokalnego i ogólnopolskiego wraz zmianami i orzecznictwem) wraz z 

jego realizacją,  

- dostęp do baz danych statystycznych z wyszukiwarką (wraz z możliwością tworzenia 

raportów), raportów ewaluacyjnych, opracowań naukowych, dostęp do raportów GUS. 

- miejsce na mapę z kontaktami i informacjami o organizacjach strażniczych w Polsce, wraz z 

siatką połączeń do organizacji, które zajmują się danym tematem (może jakiś system 

automatycznego wysłania zapytania do wielu organizacji), 

- miejsce wymiany doświadczeń i informacji o warsztatach i źródłach dofinansowania działań 

strażniczych i współpracy przy projektach, 

- baza linków do innych portali i baz zewnętrznych (m.in. z formatami niekopiowalnymi), 

- miejsce na zgłaszanie spraw typu niezgodność realizowania prawa,  

- monitoring wyborczy, 

- miejsce z dokumentami wzorcowymi i szablonami, pismami zrealizowanymi wraz z opisem, 

- banki danych lokalnych z możliwością porównywania,  

- analizy realizacji prawa przez Państwo, samorządy i organizacje,  

- opisy dobrych praktyk, z różnych miast, gmin i organizacji, 

- pytajnik z odpowiedziami na wzór FAQ,  

- podstawy prawne pism, 



 

 

 

- baza akcji typu "Masz głos", 

- informacje o konsultacjach społecznych, (generowanie informacji z BIP), 

 

- miejsce, gdzie można uzyskać informacje na temat postępowania administracyjnego oraz 

wyniki i dokumenty jakie w takich postępowaniach są wykorzystywane (wzorcowe dokumenty 

i przykłady prawne, szablony); 

Ważnym elementem mógłby być "silnik" który będzie przeszukiwał bazy danych z 

umieszczone na innych portalach z możliwością tworzenia raportów.  Kolejną częścią portalu 

powinno być informacje o wolontariacie i szkoleniach, konferencjach i spotkaniach o tematyce 

strażniczej i monitorowania prawa. 

Uzupełnieniem portalu mogą być bazy projektów, pomysłów na projekty i ewaluacji projektów 

prowadzonych przez organizacje; dostęp do literatury prawnej w formie elektronicznej (ebook), 

rekomendacje osób lub działań prawnych, połączone z ABC watchdoga (WikiWatchDog). W 

dalszej kolejności organizacje widziałyby obecność na portalu narzędzi do tworzenia 

prezentacji i infografik, kalendarzy wydarzeń czy filmów i wywiadów z liderami organizacji 

strażniczych i ekspertami w formie vlogów. 

 

Portal powinien być skierowany do organizacji, ale dyskutowano nad możliwością logowania 

się na portalu w celu dostępu do informacji zaawansowanych, a podstawowe informacje na 

portalu mogą tez służyć całemu społeczeństwu i urzędnikom, którym ukazywałoby korzyści z 

jawności. 

 W części dla każdego mieszkańca powinno być miejsce na informacje, co może zrobić 

człowiek w danej sytuacji (gdzie się odwołać, co napisać, jak napisać petycję, wniosek). 

 

Portal może mieć oddzielne podstrony poświęcone ochronie środowiska "ekoportal" i 

monitorowania respektowania praw niepełnosprawnych. 

Tematy które w przyszłości mogą zaistnieć na portalu: 

- zaangażowanie seniorów i edukacja dla dzieci, 



 

 

 

- TV internetowa 

- propozycje tematów do opracowania nt. wdrażania prawa, 

- monitoring działań nie realizowanych przez samorządy lub Państwo, 

- realizacja subwencji oświatowych, 

- księgowość strażnika, organizacji, 

- fundusz korkowy, 

- analiza decyzji środowiskowych. 

Nad portalem powinna czuwać co najmniej 5 osobowa grupa, która będzie analizować 

funkcjonowanie stron, wprowadzać nowe dane, reagować na wiadomości, ale i na awarie 

systemów.  

 

                                                                                                                     OPRACOWAŁ GRZEGORZ WINNICKI 


