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Raport ON-GOING 
z wdrażania portalu www.JawnaGmina.pl  

do monitorowania prawa krajowego  

przez organizacje strażnicze w okresie:  

01.06.2019 r. – 30.06.2020 r. 

Grzegorz Winnicki 

 
 

Raport został opracowany w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu 

Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania 

prawa na poziomie krajowym” POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych i Fundację Wolności. 

 

 
Lublin, lipiec 2020 
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OGÓLNE INFORMACJE O PORTALU 
 
Portal JawnGmina.pl powstał w ramach projektu „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do 

danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” POWR.02.16.00-

00-0061/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych (Lider Projektu) w partnerstwie z Fundacją Wolności (Partner Projektu). 

Celem projektu jest wzmocnienie możliwości monitorowania prawa przez min. 17 organizacji 

strażniczych z terenu 16 województw poprzez zdiagnozowanie zapotrzebowania, stworzenie 

narzędzia online zbierającego i udostępniającego dane online i jego wdrożenie wśród organizacji 

strażniczych w Polsce. Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne, grupy nieformalne i 

organizacje pozarządowe zaliczane do tzw. organizacji strażniczych. 

JawnaGmina.pl to portal internetowy przeznaczony dla organizacji strażniczych, które prowadzą 

działania w zakresie monitorowania powszechnie obowiązującego prawa krajowego, którego 

podstawowymi źródłami są: Konstytucja RP, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy 

międzynarodowe, akty prawa miejscowego, uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady 

Ministrów, ministrów i Prezydenta. Portal jest narzędziem wspomagającym organizacje strażnicze 

w szczególności w monitorowaniu wywiązywania się administracji samorządowej z wdrażania 

obowiązujących przepisów prawa krajowego. Serwis internetowy powstał w oparciu o analizę 

wyników badań potrzeb polskich organizacji strażniczych, które zdiagnozowano podczas spotkań 

oraz przeprowadzonych ankiet telefonicznych i internetowych.  

Portal JawnGmina.pl pozwala porównywać wyniki, jak też przeglądać publikacje i raporty z 

monitoringów zamieszczane w serwisie internetowym przez organizacje strażnicze. Dane 

gromadzone na portalu bazują również na danych statystycznych. Jedynie zarejestrowane 

organizacje strażnicze uzyskają pełny dostęp do wszystkich funkcji portalu www.JawnaGmina.pl. 
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WYNIKI ANALIZY BADAŃ Z WDRAŻANIA PORTALU 
.  

Analiza wyników badań z wdrażania portalu www.jawnagmina.pl do monitorowania prawa 

krajowego przez organizacje strażnicze w okresie: 01.06.2019 r. – 30.06.2020 r., wykazała, że 

opisywany serwis internetowy jest pierwszym w Polsce tego typu narzędziem do monitorowania 

prawa krajowego, który powstał w oparciu o oddolne oczekiwania i potrzeby organizacji 

strażniczych. Bardzo pozytywnie odbierana była chęć stworzenia takiego portalu. Przy 

opracowaniu strony analizowano istniejące podobne portale m.in. www.siecobywatelska.pl, 

www.watchdogportal.pl,  www.courtwatch.pl,  www.jawnylublin.pl, www.mojepanstwo.pl.   Na 

tej podstawie powstał portal www.jawnagmina.pl, który z założenia ma stanowić uzupełnienie już 

istniejących serwisów, a nie konkurencję dla nich.  

Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że wiele organizacji strażniczych wyróżnia się stosunkowo 

niewielkim zasięgiem prowadzonych działań w zakresie monitorowania prawa (najczęściej 

ograniczonym do jednej gminy/miasta). Stąd podczas spotkań wdrażających za każdym razem 

zwracano uwagę uczestnikom, że podstawowymi źródłami prawa krajowego są: Konstytucja RP, 

ustawy i uchwały, rozporządzenia, dekrety oraz prawo zwyczajowe. Ze względu na szeroki zakres 

stanowionego prawa na poziomie krajowym Beneficjent, zgodnie z zapisami wniosku o 

dofinansowanie projektu, zdecydował się do ograniczenia przepisów prawa do wybranych dziedzin 

prawa krajowego, w szczególności dotyczących jednostek samorządu terytorialnego. 

Przez cały okres funkcjonowania portal www.jawnagmina.pl był wielokrotnie ulepszany zgodnie z 

oczekiwaniami użytkowników. W tym zakresie w całym kraju odbywały się spotkania wdrażające 

narzędzie do monitorowania prawa krajowego, podczas których uczestnicy spotkań mogli zgłaszać 

swoje uwagi dotyczące serwisu internetowego. Duża ilość przekazywanych danych oraz 

szczegółowe analizy narzędzia do monitorowania prawa krajowego wywoływały często 

wątpliwości uczestników, co do potrzeby udziału w spotkaniach wdrażających. Nawet dodatkowa 

promocja wśród organizacji nieformalnych lub takich które chciałby rozszerzyć swój profil 

działalności o elementy strażnicze początkowo dawały znikome rezultaty.  

 

 

http://www.jawnagmina.pl/
http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.watchdogportal.pl/
http://www.courtwatch.pl/
http://www.jawnylublin.pl/
http://www.mojepanstwo.pl/
http://www.jawnagmina.pl/
http://www.jawnagmina.pl/
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W ramach realizowanego projektu spotkania wdrażające portal www.jawnagmina.pl w badanym 

okresie odbywały się od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. W tym okresie zorganizowano 10 

spotkań, w których uczestniczyło łącznie 152 przedstawicieli organizacji pozarządowych, objętych 

wsparciem w zakresie wprowadzenia narzędzia ds. monitorowania wdrażania prawa na poziomie 

krajowym, które reprezentowały łącznie 56 organizacji pozarządowych. 

 

Lp. 
Nazwa 
miejscowości  

Data spotkania 

Liczba 
zakwalifikowanych 
uczestników 
projektu 

1. Lublin 28.11.2020 13 

2. Puławy 04.12.2019 9 

3. Warszawa 17.12.2019 5 

4. Chełm 21.01.2020 24 

5. Jarosław 22.01.2020 14 

6. Wrocław 17.02.2020 7 

7. Białystok 24.02.2020 21 

8. Lublin 23.06.2020 28 

9. Włodawa 24.06.2020 10 

10. Puławy 30.06.2020 21 

OGÓŁEM: 152 

Źródło własne 

Prowadzone akcja promocyjna poprzez dostępne media społecznościowe, konta osobiste i drogą 

mailingową nie przynosiły oczekiwanych wyników w naborze uczestników spotkań wdrażających. 

Kolejnym rozpoznanym problemem były trudności w wypełnieniu formularzy zgłoszeniowych, gdyż 

pomimo że pojawiały się osoby na spotkaniach, to często brakowało odpowiednich pieczątek lub 

podpisów osób upoważnionych do reprezentowania danej organizacji. Prośby o uzupełnienie 

dokumentów rekrutacyjnych nie zawsze przynosiły pozytywny odzew, co spowodowało część 

uczestników (ok. 12%) nie można było zakwalifikować do udziału w projekcie i zgłosić ich w bazie w 

systemie SL2014. 

http://www.jawnagmina.pl/
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Podczas realizacji spotkań wdrażających można wyróżnić trzy okresy, w tym ostatni spowodowany 

ograniczeniami epidemiologicznymi COVID-19, tj.: 

1) Od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. - spotkania prowadzone w formie stacjonarnej, 

organizowane w różnych częściach kraju. 

2) Od marca 2020 r. do maja 2020 r.  - spotkania nie były możliwe do zrealizowania z powodu 

ograniczeń COVID-19. 

3) W czerwcu 2020 r. – zdecydowano się na spotkania w formie mieszanej: stacjonarnej i 

dodatkowo na odległość online w formie webinariów (wprowadzonych w dalszej części 

realizacji projektu). 

W tym zakresie uczestnicy spotkań wdrażających portal www.jawnagmina.pl oraz osoby 

posiadające dostęp do ankiet w formie online wypełniały ankiety on-going, które posłużyły do 

stworzenia niniejszego Raportu ON-GOIN z wdrażania i funkcjonowania portalu wspomagającego 

organizacje strażnicze w procesie monitorowania prawa na poziomie krajowym – w trakcie 

realizacji projektu.  

Planowany pierwotny termin zakończenia opracowywania opracowania Raportu ON-GOING w 

marcu 2020 r. musiał został przesunięty na koniec czerwca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 i 

w związku z tym przedłużenia o 5 miesięcy realizacji projektu do końca października 2020 r. 

Wydłużenie okresu realizacji projektu pozwoliło zorganizować (po złagodzeniu przepisów 

epidemiologicznych COVID-19) kolejne spotkania wdrażające (np. w mniejszych grupach przy 

jednoczesnym zwiększeniu liczby spotkań). Ponadto po konsultacji z organizacjami strażniczymi 

wystąpiono do Instytucji Pośredniczącej POWER o umożliwienie rozszerzenia realizacji spotkań 

wdrażających www.jawnagmina.pl o 10 spotkań na odległość online w formie webinariów. Po 

uzyskaniu zgody na zmiany w projekcie powołano zespół roboczy w celu zapoznania się z 

dostępnymi na rynku platformami (np. ZOOM i Google Meet) oraz realizacji webinariów, tak aby 

spełniały wymogi projektu, tj. „Zostanie zorganizowanych co najmniej 10 interaktywnych spotkań 

w formie webinarium za pomocą technologii webcast, które umożliwią obustronną komunikację w 

czasie rzeczywistym pomiędzy prowadzącymi spotkanie a uczestnikami. Rejestracja uczestników 

spotkań online będzie odbywała się za pośrednictwem zgłoszeń internetowych. Uczestnicy 

webinarium będą zobowiązani dodatkowo dostarczyć pocztą w formie papierowej wypełnione 

formularze zgłoszeniowe. Lista obecności na webinarium będzie sporządzana na podstawie 

http://www.jawnagmina.pl/
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zebranych od uczestników spotkań online potwierdzeń przekazanych e-mailem i/lub 

monitorowania czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat 

obecności/aktywności uczestników. Liczba uczestników webinarium powinna też umożliwić 

wszystkim osobom interaktywną swobodę udziału w zajęciach. Ponadto uczestnikom webinarium 

zostaną przesłane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. Program 4,5 godz. webinarium 

będzie zgodny z programem stacjonarnych spotkań wdrażających portal. Jednak będzie 

rozbudowany o możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi w czasie rzeczywistym. 

Beneficjent zapewni rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom webinarium w pełni 

zrealizować zakładany program spotkania wdrażającego, w tym wskaże m.in. rodzaj 

komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzone będzie szkolenie oraz minimalne 

wymagania sprzętowe”. 

Omawiany Raport ON-GOING (obejmujący funkcjonowanie serwisu internetowego w okresie: 

01.06.2019 r. – 30.06.2020 r.), poprzedza etap wprowadzania zmian w funkcjonowaniu portalu 

www.jawnagmina.pl wynikających z uwag uzyskanych na spotkaniach z organizacjami 

strażniczymi. W następnym okresie realizacji projektu (tj. 01.07.2020 r. – 31.10.2020) będą dalej 

prowadzone spotkania stacjonarne i spotkania online w formie webinarium w celu uzyskania jak 

największej ilości opinii co do funkcjonowania portalu www.jawnagmina.pl.  

 

ANALIZA PORTALU NA SPOTKANIACH WDRAŻAJACYCH – UWAGI 

UCZESTNIKÓW 

 

Podczas zrealizowanych do tej pory 10 spotkań wdrażających, uczestnicy mogli zapoznać się z 

„Instrukcją obsługi portalu www.JawnaGmina.pl” oraz w sposób praktyczny zapoznać się z jego 

funkcjonalnością. Każdy uczestnik otrzymał instrukcję obsługi serwisu internetowego wraz z 

materiałami informacyjno-promocyjnymi. Uczestnicy spotkań mogli też na miejscu wypełnić 

dokumenty rekrutacyjne. W programie na koniec spotkania była przewidziana seria pytań i 

odpowiedzi oraz ewaluacja funkcjonowania portalu w formie ankiet on-going. Na tej podstawie na 

bieżąco wprowadzano zmiany w portalu www.jawnagmina.pl, tak aby dostosować go do 

oczekiwań użytkowników. Użytkownicy serwisu internetowego mogli też kontaktować się 

http://www.jawnagmina.pl/
http://www.jawnagmina.pl/
http://www.jawnagmina.pl/
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bezpośrednio z Beneficjentem za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (e-maile) lub 

telefonicznie, jeżeli mieli taką potrzebę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonalności portalu  

Główne funkcjonalności portalu zostały umieszczone w górnym menu strony głównej. Dzięki temu 

nawigacja i korzystanie z serwisu jest przejrzyste i intuicyjne. Poszczególne pozycje w menu:  

Porównywarka gmin (początkowa nazwa Porównywarka) 

Jest to główna funkcjonalność portalu www.jawnagmina.pl. Zawiera podstawowe dane 

demograficzne (powierzchnia, ludność) oraz obszerny bank danych finansowych dla 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego: 

http://www.jawnagmina.pl/
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 • dochody gmin (dochody według klasyfikacji budżetowej),  

• dochody powiatów (subwencje, dotacje, dochody własne, majątkowe, dochody na 1 mieszkańca, 

dochody z programów i projektów unijnych oraz kategorie budżetowe wg klasyfikacji budżetowej), 

 • dochody województw, 

 • wydatki gmin (wydatki bieżące, majątkowe, wydatki według klasyfikacji budżetowej), 

 • wydatki powiatów (wydatki bieżące, majątkowe, wydatki według klasyfikacji budżetowej),  

• wydatki województw (wydatki bieżące, majątkowe, wydatki według klasyfikacji budżetowej). 

Każdy użytkownik portalu ma możliwość przeglądania raportów finansowych dla wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.  

 

 

 

Użytkownik serwisu ma możliwość przeglądania raportów finansowych dla wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego w Polsce. Można swobodnie dobierać kategorie budżetowe, które będą 

wyświetlane. Jest możliwość porównania dwóch lub więcej dowolnie wybranych samorządów we 

wskazanych przez użytkownika kategoriach tematycznych. Dane finansowe publikowane na portalu 

pochodzą z otwartych danych, udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i są 

automatycznie aktualizowane przez administratorów portalu. 
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Kalendarz wydarzeń  

Moduł ten stanowi kalendarz z wydarzeniami, istotnymi w funkcjonowaniu administracji 

samorządowej. Przypomina o datach, do kiedy organ wykonawczy ma przedstawić dokumenty 

finansowe. Narzędzie jest przydatne szczególnie dla organizacji, które monitorują działalność 

samorządu terytorialnego.  

Ponadto zarejestrowani użytkownicy mają możliwość:  

• otrzymania przypomnienia mailowego o zbliżającej się dacie wydarzenia, 

 • dopisania do kalendarza własnego wydarzenia. 

 

 

 

Organizacje strażnicze  

Moduł zawiera wizytówki organizacji pozarządowych, które zajmują się kontrolą obywatelską. 

Umożliwia również wyszukiwanie organizacji strażniczych na mapie Polski. Wizytówka każdej 

organizacji zawiera dane teleadresowe (adres siedziby, email, telefon), logo lub zdjęcie oraz opis 

działalności. Ponadto przy każdej wizytówce znajdują się raporty i publikacja, zamieszczone przez 

organizację na portalu. 
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Przepisy prawa  

Zawiera ustawy prawa krajowego i akty wykonawcze, poradniki i inne materiały edukacyjne, które 

mogą być pomocne dla organizacji pozarządowych zajmujących się prowadzeniem działań 

strażniczych.  

Materiały zostały podzielone na cztery główne kategorie:  

• oświata i wychowanie, 

• pomoc społeczna,  

• transport i łączność,  

• ochrona zdrowia. Powyższe kategorie nawiązują do klasyfikacji budżetowej, która znajduje się w 

sprawozdaniach z wykonania budżetu każdej gminy 

 

 

Raporty i publikacje  

Moduł ten zawiera wszelkie publikacje, w tym raporty i monitoringi przeprowadzone przez 

organizacje strażnicze. Użytkownik ma możliwość sortowania zamieszczonych publikacji według 

kilku kategorii:  

• nazwa dokumentu (raportu lub publikacji),  

• kategoria,  

• data opublikowania na portalu,  

• lokalizacja (gmina),  
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• nazwa organizacji, będącej autorem dokumentu.  

Tylko administratorzy oraz użytkownicy zarejestrowani mają możliwość zamieszczania swoich 

publikacji i raportów. Aby dodać swoją publikację, trzeba zarejestrować swoje konto w systemie. 

Po utworzeniu i weryfikacji konta, można się zalogować i dodać swoje publikacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto może korzystać z portalu?  

Portal www.jawnagmina.pl jest przeznaczony dla osób i organizacji pozarządowych, które 

prowadzą działania strażnicze. Jednak większość funkcjonalności portalu jest dostępna dla 

każdego. Aby w pełni korzystać z jego możliwości, trzeba się zarejestrować. Jakie korzyści daje 

rejestracja? Zarejestrowane organizacje strażnicze zyskują dostęp do wszystkich funkcjonalności 

portalu. Mają możliwość stworzenia i zarządzania swoją wizytówką. Ponadto uzyskują możliwość 

współtworzenia bazy publikacji oraz dodawania propozycji kategorii do analizy samorządów.  

 

Konto użytkownika a konto organizacji  

Na portalu masz możliwość rejestracji dwóch rodzajów kont:  

• konto użytkownika – dla osoby korzystającej z portalu, która chce mieć dostęp do jego 

funkcjonalności.  

http://www.jawnagmina.pl/
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• konto organizacji – konto dla organizacji strażniczych. Umożliwia stworzenie wizytówki 

organizacji, dodawanie publikacji i raportów oraz zgłaszanie własnych propozycji do porównywarki 

samorządów. 

 

 

ANALIZA PORTALU – UWAGI UCZESTNIKÓW 

Wyniki Raportu ON-GOING to zebrany materiał z trzech działań analizujących:  

− ankiety online zawierającej 12 pytań o ocenę portalu i jego funkcjonalności wraz z prośbą o 

podpowiedzi elementów zbędnych i potrzebnych na portalu z perspektywy odbiorcy jakim jest 

organizacja strażnicza lub jej członek;  

− ankiety papierowej zawierającej 9 pytań, która była uzupełnieniem spotkania podczas którego 

był prezentowany portal (często osoby chciały wypełnić ankietę papierowa po zapoznaniu się 

szczegółowo z portalem i to powodowało, że ostatecznie mało osób odsyłało ankietę), 

−  uwagi wynikające z przeprowadzonych rozmów z uczestnikami spotkań wdrażających. 

 

Czy pierwsze spojrzenie na stronę zachęca do skorzystania z jej zawartości?? 

 

Uczestnicy spotkań i osoby wypełniający ankietę online zdecydowanie potwierdzili chęć 

skorzystania z zawartości po otworzeniu strony. Oceniali dużą przejrzystość i prostotę pierwszego 

kadru portalu. Stonowane kolory oraz czytelna czcionka bezszeryfowa pozwala na szybkie 
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odczytanie treści i zlokalizowanie odpowiedniego elementu, który interesuje odbiorcę. Bardzo 

dobrze odebrana była strona ikonograficzna, jako pozwalająca na identyfikacje, ale nie 

przeszkadzająca w odczytaniu elementów portalu. Wiele pytań było o wgrywanie się portalu, o 

którym, po wpisaniu adresu w przeglądarkę informuje komunikat „proszę czekać” – wynika to z 

indeksowanie bazy zawartej w zakładce „porównywarka gmin”. Zwracano też uwagę na brak 

elementu „zarejestruj się” w kontrze do przycisku „zaloguj” – ale ten element utrudniałby 

spełnianie deklaracji dostępności, stąd pojawił się po kliknięciu na przycisk zaloguj. Pojawiła się 

także propozycja, aby opisy zakładek po najechaniu na nie myszką były opisywane w postaci 

małej chmurki, ale wydaje się to zbędne z powodu konkretnych nazw zakładek. 

Chwalono pionowy układ przesuwania portalu i kalendarz umieszczony już na pierwszej stronie. 

Układ ten pozwala na responsywność strony, co większość uczestników sprawdzała w czasie 

trakcie trwania prezentacji i chwaliła, zwracając tylko uwagę na czcionkę głównego komunikatu, 

który na stronie WWW ma odpowiednią wielkość, ale na smartphonach już zajmuje dużo miejsca. 

 

Czy znalazł/a Pan/i informacje, których szukał/a na stronie jawnagmina.pl? 

 

Większość uczestników spotkań i ankiety online, korzystanie z portalu zaczyna od porównywarki 

gmin (element ten to wynik diagnozy z zadania 1 gdzie dla 85% organizacji strażniczych, portal ma 

być narzędziem informacji danych), stąd umieszczono ją jako pierwszą zakładkę. Była propozycja 

na kilku spotkaniach, aby to narzędzie uwypuklić i umiejscowić jako większy główny element 

portalu, ale z perspektywy funkcjonalności na tą chwile, umiejscowienie zostaje bez zmian. 

Pozyskanie danych statystycznych ucieszyło wielu respondentów, w szczególności informacje 

budżetowe z możliwością porównywania do innych gmin, lub tylko gmin w danym powiecie. 

Możliwość generowania raportu w postaci PDF ocenione było bardzo nowatorsko. Wiele osób 

wskazywało, aby wyniki liczbowe były podawane bez miejsc po przecinku.  

Wiele osób bardzo zadowolone było z zakładki organizacje strażnicze i rozwiązania jakim jest 

mapa, gdyż poszukując partnerów do projektu pozwala to szybko zorientować się, kto w 

najbliższym terenie funkcjonuje jako organizacja strażnicza. Na pytanie o elementy, których 

brakowało, a których szukano na stronie – wskazywano na uproszczone formy danych, lub 
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gotowych zestawień porównawczych w formie infografik. Ze względów analizy bardzo ważne jest, 

że nie pojawiła się odpowiedz „Trudno powiedzieć”, pozwala to sądzić, iż portal spełnia konkretne 

zadanie, natomiast zwrócono uwagę, że trudno ocenić zintegrowanie portalu na etapie wdrażania 

– uczestnicy obiecywali przesyłać na bieżąco informacje, gdy portal będzie uzupełniany. 

W zakładce „O nas” respondenci wskazywali na potrzebę, aby pojawiły się informacje 

szczegółowe o organizacjach realizujących projekt (tj. Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych oraz Fundacji Wolności). 

 

Wydaje mi się, że strona jest czytelna i nieskomplikowana 

 

Pytanie potwierdza treściowość portalu i uzupełnia pytanie 1. Czytelność portalu miała pozwalać 

na szybkie przemieszczanie się po nim, a także możliwość korzystania z niego dla osób, które na 

co dzień nie zajmują się działalnością strażniczą (to wynikało z diagnozy, aby portal służył także 

samorządom oraz obywatelom, a także studentom i naukowcom). Podczas rozmów zwracano 

uwagę na dużą przejrzystość i selekcje zakresu działalności strażniczych ukierunkowane do 

sprawdzania realizacji prawa krajowego względem obywatela poprzez działania samorządów. 

Ważnym głosem było zwrócenie uwagi na brak gotowych dokumentów jak wzór na pismo o 

dostęp do informacji publicznej, którego planowane jest umieszczenie w wewnętrznej części 

portalu po zalogowaniu się organizacji.  

 

Wyk.1 (N=196) 
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Strona jest dopasowana do działań strażniczych ? 

 

Uczestnicy w większości odpowiadali, że elementy zamieszczone na portalu idealnie odpowiadają 

działaniom organizacji strażniczych. W zakładce „Porównywarka gmin” z perspektywy danych, w 

skład których wchodzą finanse, dane statystyczne i ilościowe w oparciu o dane GUS, wg 

respondentów - idealnie pozwalają na szybki dostęp do nich, co nie było możliwe w innych tego 

typu portalach. Zauważalna jest potrzeba wyróżnienia miasta i gminy w porównywarce w celu 

wybrania danych i możliwości wyszukiwania wg podziału powiat, miasto, miasto-gmina, gmina. W 

zakładce tematycznej "Baza wiedzy" w poszczególnych kategoriach powinny być zamieszczane 

przepisy obowiązujące przede wszystkim samorząd terytorialny, których źródłem jest prawo 

krajowe (tj. wynikające z Konstytucji RP, ustawy i uchwały, rozporządzenia, dekrety oraz prawo 

zwyczajowe). Uczestnicy spotkań pozytywnie odebrali cztery obszary tematyczne, proponując 

także dodatkowe jak: prawo autorskie, ochrona środowiska, media.  Wewnątrz każdego obszaru, 

ankietowani chcieli, aby były zamieszczone linki do całej ustawy, a wyjątki dotyczcie samorządów 

zamieszczone w całości. Były także propozycje innej nazwy tej zakładki np. ustawy lub przepisy 

krajowe. 

W zakładce tematycznej „Raporty i publikacje” uczestnicy spotkań widzieliby wspólne działania i 

projekty. Zdecydowanie pozytywnie odebrali zamieszczanie samodzielnie przez organizacje 

strażnicze raportów i opracowań. Były z tym związane pytania o możliwość udostępniania tych 

dokumentów publicznie. Dodatkowo w tej zakładce członkowie organizacji strażniczych widzieliby 

publikacje, które zawierają wyniki badań z przeprowadzonych przez nich ewaluacji i monitoringów. 

Dlatego zostały natychmiast zamieszczone dokumenty dotyczące monitorowania przestrzegania 

przez administrację publiczną szczebla rządowego i samorządowego przepisów Konwencji ONZ o 

prawach osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów 2.6 POWER realizowanych w 

poszczególnych 16 województwach. 

Bardzo zaskoczeni byli uczestnicy zakładką „kalendarz wydarzeń”. Wyartykułowano, że widzieliby 

to miejsca gdzie można zamieścić informacje o spotkaniach, szkoleniach lub wydarzeniach 

ogólnokrajowych dotyczących funkcjonowania organizacji strażniczych oraz respektowania prawa 

krajowego. Do tej funkcjonalności proponowano połączenie automatyczne poprzez e-mail i 
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informowanie o nowych wpisach (dotyczyło to także nowych raportów i publikacji). A z 

perspektywy diagnozy wcześniejszej „Kalendarz” ma pomagać w orientowaniu się kiedy są 

publikowane dokumenty finansowe krajowe lub samorządowe. 

 

Czy raporty i ich forma będą użyteczne? 

 

Biorący udział w spotkaniach zgodnie stwierdzili, że takowe raporty w zależności od tego czego 

będą dotyczyły na pewno będą wartością wiedzy i o ile będą potrzebne to będą użytkowane w 

działalności strażniczej, głównie jako podstawa i przykład rozwiązań oraz inspiracja do innych 

projektów. Ważnym i wyróżniającym elementem zakładki wg uczestników mogą być stałe 

właściwości raportów poprzez oznaczenie jakiego terenu dotyczą i jakiej kategorii tematycznej. 

Pojawiła się także dyskusja na temat otamowania raportów i możliwości wyszukiwania wg tematu 

lub zawartości wyrazowej. Były propozycje, aby format zamieszczanych publikacji był też w 

formacie medialnym - audiovideo. Bardzo pozytywnie odebrane została możliwość publikacji 

dokumentów w tej zakładce tylko dla organizacji zarejestrowanych. Organizacje nie 

zarejestrowane w portalu mogą przesłać raporty lub inne publikacje na email administratora 

portalu i po weryfikacji organizacji takowy dokument będzie opublikowany. 

 

 

Wykres 2. N=180 
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Czy jest Pan/i zadowolony/a z powstania strony jawnagmina.pl? 

 
Po pierwszych pytaniach wstępnych i zapoznaniu się z pierwszymi funkcjonalnościami portalu 

zadawane było uczestnikom pytanie o zadowolenie z powstania portalu. Ponad 90% odbiorców 

pytania zareagowała zdecydowanym TAK, ale zadawane były pytania dotyczące funkcjonowania 

portalu po okresie trwałości projektu. Tu zdecydowana odpowiedz jest po stronie Administratora 

portalu czyli Fundacji Wolności, która zapewniła że będzie prowadzić portal nadal, poszerzając go 

o nowe elementy dopasowane do bieżącej działalności strażniczej. 

 

Proszę dokonać oceny atrakcyjności elementów głównych strony jawnagmina.pl 

w skali od 1 do 5 gdzie 1 to Zdecydowanie nieatrakcyjne a 5 to zdecydowanie 

atrakcyjne. 

 
Uczestnicy analizy potwierdzili w swoich odpowiedziach, że porównywarka jest atrakcyjnym 

elementem portalu, jednocześnie podkreślając elementy które pozytywnie ich zaskoczyły np. 

możliwość porównywania kilku gmin oraz szczegółowość danych budżetowych. Wskazywano 

także na potrzebę umieszczenia podziału wiekowego mieszkańców obok ogólnej liczby, 

wyświetlanie roku obok prezentacji danych, gdyż on jest domyślny po wybraniu go podczas 

wyszukiwania danych. Bardzo pomocne byłoby wyjaśnianie danych z listy danych budżetowych – 

czego one konkretnie dotyczą. Drugim elementem atrakcyjnym dla uczestników była zakładka 

„Raporty i publikacje”, która wg nich pozwala na bieżący dostęp w jednym miejscu raportów o 

różnej tematyce, ale dotyczących działań strażniczych. 
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Wykres 3. N=196 

 

Jakie elementy portalu należałoby zmodyfikować? 

 

Wiele głosów skupiało się na dwóch elementach: informacji publicznej i rozbudowie bazy 

organizacji strażniczych. Dostęp do informacji publicznej dla wielu organizacji strażniczych to jest 

jeden z głównych obszarów działalności. Wzory pism, przykłady realizacji postępowań oraz 

ogłoszone werdykty sądowe pozwalałby w opinii zgłaszających zapoznać się z metodologia 

postępowania i byłoby narzędziem w codziennej pracy organizacji. Odpowiedzią na to było 

głównie przestawianie celu projektu jako realizacji prawa krajowego oraz to, że takie strony już są 

dostępne. Drugim elementem było rozbudowa bazy informacyjnej organizacji strażniczych o link 

do stron oraz krótkie opisy każdej organizacji wraz z działaniami jakie prowadzą. Bardzo ciekawa 

propozycją jest wytworzenie danych w zakładce „Porównywarka gmin” w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. 

 

Jakie elementy, użyteczne w działaniach strażniczych, dodał(a)byś na portalu?? 

 

Bardzo częstym elementem rozmów podczas spotkań była propozycja stworzenia miejsca, forum 

umożliwiającego wymianę poglądów lub dyskusji. Dodatkowo były proponowane takie elementy 

jak księga gości, która byłaby miejscem na zapytania lub dzieleniem się wiedzą i inspiracjami dla 

organizacji strażniczych. Według uczestników mogłoby by to być umieszczone w części po 

zalogowaniu, lub w części dostępnej dla wszystkich ale wtedy byłaby potrzebna moderacja. 

Ciekawą propozycją był aspekt działań strażniczych w obszarze kultury i sportu, który na portalu 

miałby być umieszczony jako analiza strategii działań i realizacji przez Państwo i samorządy oraz 

jako dodatkowy obszar tematyczny z ustawami. 
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Jakie elementy portalu są jego najmocniejszą stroną?? 

 

W tym elemencie wszyscy respondenci na pierwszym miejscu stawiali „Porównywarkę gmin”. 

Większość zapewniała, że z tej funkcjonalności będzie korzystała najczęściej i nawet były 

propozycje co do rozbudowania bazy danych o dane związane z realizacją budżetu Państwa na 

działania z wybranych obszarów. Drugim wskazywanym elementem były raporty i publikacje, w 

których uczestnicy widzą nadzieje na szersze poznanie funkcjonowania organizacji poprzez ich 

projekty. 

Raport ON-GOING zamyka się z dniem 30 czerwca 2020 r., po tym czasie na bieżąco będą jeszcze 

wprowadzane zmiany zgłaszane przez organizacje strażnicze, w tym zmieniane opisy zakładek 

tematycznych na stronie www.jawnagmina.pl. W okresie wakacyjnym i powakacyjnym planowane 

są spotkania stacjonarne i spotkania w formie webinarium, żeby móc dotrzeć do jak największej 

ilości osób.  

Podsumowując ten okres analizy portalu, można stwierdzić, że diagnoza z etapu pierwszego, gdy 

zbierano propozycje do formy i funkcjonalności portalu w zdecydowanej większości została 

zrealizowana i uczestnicy spotkań potwierdzili ich pozytywną obecność. Zmiany jakie były 

proponowane w trakcie spotkań w raportowanym okresie dotyczyły ważnych i funkcjonalnych 

elementów i były na bieżąco wprowadzane i modyfikowane na potrzeby portalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jawnagmina.pl/
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Załącznik do Raportu ON-GOING 

ANKIETA 2  
 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, która posłuży do 

przygotowania raportu z wdrażania portalu dla organizacji strażniczych www.jawnagmina.pl. 

Prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Pozostawianie pytań bez odpowiedzi obniża wartość 

całego badania.  

Z góry dziękujemy za udział w badaniu i jednocześnie zapewniamy, iż ankieta jest anonimowa, a 

uzyskane dane będą przetwarzane na potrzeby opracowania raportu w projekcie. 
 

 

 

1. Czy pierwsze spojrzenie na stronę zachęca do skorzystania z jej zawartości? 

 

Proszę wskazać tylko jedną odpowiedź 

 
 

TAK 

 

 
 

NIE 

  

 
 

 

Nie mam zdania 

 

2. Czy znalazł/a Pan/i informacje, których szukał/a na stronie jawnagmina.pl? 
 

 
 

TAK. 

Jakie? 

 

……………………………………..……………………………………. 

 

…………………………………………………………………………… 
 

 
 

NIE. Czego 

Pan/i 

szukał/a? 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 
 

 
 

Częściowo. 

Czego 

zabrakło? 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 
 

 
 

Trudno 

powiedzieć  

 

 

 

3. Proszę uzupełnić poniższe stwierdzenia w odniesieniu do strony jawnagmina.pl 



Projekt „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie 
krajowym” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
 
 
 
 
 

                                                        

Strona | 23 

 

Proszę wskazać właściwe odpowiedzi 

 

 
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak 

Trudno 

powiedzieć 
Raczej nie 

Zdecydowanie 

nie 

Wydaje mi się, że 

strona jest czytelna 

i 

nieskomplikowana  

   

     

Kolory i grafiki są 

odpowiednio 

dobrane 

     

Strona jest 

dopasowana do 

działań 

strażniczych  

   

     

Raporty i ich forma 

będą użyteczne 

   

     

Wszystkie 

funkcjonalności tej 

strony są dobrze 

zintegrowane    

     

 

 

 

4. Czy jest Pan/i zadowolony/a z powstania strony jawnagmina.pl? 

 

Proszę wskazać tylko jedną odpowiedź 

 
 

TAK 

 

 
 

NIE 

  

 
 

 

Nie mam zdania 

 

 

5. Proszę dokonać oceny atrakcyjności elementów głównych strony jawnagmina.pl 

 

Proszę przy każdym podpunkcie zaznaczyć X odpowiednią wartość na skali, gdzie:  

1 to najniższa zaś 5 najwyższa ocena  

 

 1 2 3 4 5 

Porównywarka gmin        
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 1 2 3 4 5 

Kalendarz wydarzeń        

Organizacje strażnicze        

Baza wiedzy         

Raporty i publikacje         

Część po zalogowaniu       

 

 

6. Jakie elementy portalu należałoby zmodyfikować? 
 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

7. Jakie elementy, użyteczne w działaniach strażniczych, dodał(a)byś na portalu? 
 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

8. Jakie elementy portalu są jego najmocniejszą stroną? 
 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

9. Proszę podać nazwę reprezentowanej organizacji 

 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

10. Proszę podać dane kontaktowe 
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Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail:  ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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