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1. Wprowadzenie 
 
Niniejszy raport końcowy EX-POST dotyczy wdrażania i upowszechniania portalu 

www.JawnaGmina.pl  przez okres do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu „Zwiększenie 

dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na 

poziomie krajowym”, tj. do 31 października 2021 r. Projekt, współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, był realizowany w okresie: od 1 

czerwca 2018 r. do 31 październik 2020 r.  

Celem projektu, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych (FLOP) w partnerstwie z Fundacją Wolności, było 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 stanowiły 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.  

 
Administratorami portalu www.JawnaGmina.pl są: 

1. Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin, zarejestrowana w  

rejestrze w Krajowym Rejestrze Sądowym przed Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z 

siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000428743, NIP: 712 327 29 46, REGON: 061 444 494. 

2. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, ul. Krakowskie 

Przedmieście 53, 20-076 Lublin, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przed Sąd 

Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000009613, NIP: 712 25 96 144, REGON: 431 238 297. 

http://www.jawnagmina.pl/
http://www.jawnagmina.pl/
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2. Etapy wdrażania i upowszechniania portalu www.JawnaGmina.pl stanowiącego 
narzędzie online do monitorowania wdrażania prawa krajowego przez 
organizacje strażnicze  

 

2.1. Etap testowanie portalu www.JawnaGmina.pl 

W opisywanym projekcie, w ramach realizacji Zadania 2., został stworzony portal 

www.JawnaGmina.pl na podstawie opracowanego Raportu EX-ANTE zawierającego diagnozę 

potrzeb organizacji strażniczych, w zakresie funkcjonowania narzędzia online do monitorowania 

wdrażania prawa krajowego. Serwis internetowy powstał w oparciu o analizę wyników badań 

potrzeb polskich organizacji strażniczych przeprowadzonych w ramach realizacji Zadania 1 w 

projekcie, które zdiagnozowano podczas spotkań oraz przeprowadzonych ankiet telefonicznych i 

internetowych.  

 

Na tej podstawie powstał portal internetowy www.JawnaGmina.pl   służący organizacjom 

strażniczych do prowadzenia działań strażniczych w zakresie monitorowania prawa krajowego. W 

tym zakresie w Zadaniu 2 przeprowadzono testowanie funkcjonowania portalu będącego 

narzędziem wspomagającym organizacje strażnicze w szczególności w monitorowaniu 

wywiązywania się administracji samorządowej z wdrażania obowiązujących przepisów prawa 

krajowego. Portal pozwala również  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.  

http://www.jawnagmina.pl/
http://www.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 | 5 

Portal www.JawnaGmina.pl został dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w 

tym osób z niepełnosprawnościami (słabowidzących) zgodnie ze standardami WCAG 2.0 i zapisami 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w zakresie 

dostępności dla osób niepełnosprawnych określonych przez standard Web Content Accessibility 

Guidelines 2.0 (WCAG).  

 

2.2. Etap wdrażania i upowszechniania portalu www.JawnaGmina.pl w ramach 

projektu (VI.2019 – X.2020) 

Kolejnym etapem realizacji projektu było wdrożenie i upowszechnienie portalu 

www.JawnaGmina.pl (Zadanie 3) będącego narzędziem do monitorowania prawa krajowego przez 

organizacje strażnicze. Na potrzeby wdrażania i upowszechniania portalu www.JawnaGmina.pl   

przeprowadzono łącznie 22 stacjonarne spotkania wdrażające w kraju, w których wzięło udział 

łącznie 350 (213 K, 137 K) przedstawicieli organizacji strażniczych, w tym 9 osób uczestniczących w 

spotkaniach diagnozujących w projekcie w ramach Zad. 1. W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 

78 organizacji strażniczych (nieuczestniczących w innych formach wsparcia w projekcie). 

 

Lp. 
Nazwa 
miejscowości  

Data spotkania 

Liczba  
uczestnikó
w projektu 
w Zadaniu 
3 

K M 

W tym, liczba 
osób 
uczestniczących 
w spotkaniach 
diagnozujących w 
Zadaniu 1 

K M 

1. Lublin 28 listopada 2019 r. 13 11 2 2 0 2 

2. Puławy 4 grudnia 2019 r. 9 5 4 1 0 1 

3. Warszawa 17 grudnia 2019 r. 5 3 2 1 1 0 

4. Chełm 21 stycznia 2020 r. 24 14 10    

5. Jarosław 22 stycznia 2020 r. 14 10 4    

6. Wrocław 17 luty 2020 r. 7 2 5    

7. Białystok 24 luty 2020 r. 21 15 6 1 1 0 

8. Lublin 23 czerwca 2020 r. 28 21 7    

http://www.jawnagmina.pl/
http://www.jawnagmina.pl/
http://www.jawnagmina.pl/
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9. Włodawa 24 czerwca 2020 r. 10 7 3    

10. Puławy 30 czerwca 2020 r. 21 9 12    

11. Bychawa 2 lipca 2020 r. 25 22 3    

12. Janów Lubelski 9 lipca 2020 r. 13 6 7    

13. Nałęczów 14 lipca 2020 r. 26 15 11    

14. Motycz 28 lipca 2020 r. 28 20 8 3 3 0 

15. Józefów 1 sierpnia 2020 r. 22 11 11    

16. Czarny 

Dunajec 

27 sierpnia 2020 r. 3 2 1    

17. Olsztyn 3 września 2020 r. 6 2 4 1 1 0 

18. Krężnica Jara 2 października 2020 r. 28 7 21    

19. Kraśnik 6 października 2020 r. 20 9 11    

20. Chełm 10 października 2020 r. 11 7 4  
 

  

21. Warszawa 14 października 2020 r. 3 3 0    

22. Lublin 16 października 2020 r. 13 12 1    

OGÓŁEM: 350 213 137 9 6 3 

Źródło własne 

 

Na potrzeby wdrożenia serwisu internetowego opracowano „Instrukcję Obsługi Portalu 

www.JawnaGmina.pl” w wersji papierowej oraz cyfrowej. Podczas 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. 

http://www.jawnagmina.pl/
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Portal www.JawnaGmina.pl  jest przeznaczony dla osób i organizacji pozarządowych, które 

prowadzą działania strażnicze. Większość funkcjonalności portalu jest dostępna dla każdego. 

Jednak, aby w pełni korzystać z jego możliwości, trzeba się zarejestrować. 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.  

 

http://www.jawnagmina.pl/
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Integralną częścią działań realizowanych w projekcie było opracowanie międzyokresowego 

Raportu ON-GOING z wdrażania portalu www.JawnaGmina.pl  do monitorowania prawa 

krajowego  przez organizacje strażnicze w okresie: od 1 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bezpośrednio z Beneficjentem za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (e-

mail) lub telefonicznie, jeżeli mieli taką potrzebę. 

http://www.jawnagmina.pl/
http://www.jawnagmina.pl/
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Informacje o serwisie były zamieszczane na stronach internetowych Związku Stowarzyszeń Forum 

Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Lidera Projektu) i Fundacji Wolności (Partnera Projektu). 

Proszono również organizacje członkowskie Wspólnoty Roboczej Organizacji Socjalnych (WRZOS) o 

upowszechnianie wśród swoich organizacji członkowskich informacji o prowadzonych działaniach 

w projekcie. Lider Projektu jest członkiem federacji WRZOS, która poprzez sieć swoich 10 

regionalnych związków i 2 ogólnopolskie organizacje ma możliwość dotarcia do blisko 1000 

organizacji pozarządowych w Polsce.  

Analiza wyników badań z wdrażania portalu 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 przeprowadzonej analizy wynika, że wiele organizacji strażniczych wyróżnia się stosunkowo 

niewielkim zasięgiem prowadzonych działań w zakresie monitorowania prawa krajowego. W 

praktyce ich aktywność najczęściej ogranicza się do jednej gminy/miasta. Stąd podczas spotkań 

wdrażających za każdym razem zwracano uwagę uczestnikom, że podstawowymi źródłami prawa 

krajowego są: Konstytucja RP, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe, 

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

ministrów i Prezydenta. 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 

obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. 

 

 

 

http://www.siecobywatelska.pl/
http://www.watchdogportal.pl/
http://www.courtwatch.pl/
http://www.jawnylublin.pl/
http://www.mojepanstwo.pl/
http://www.jawnagmina.pl/
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Na zakończenie realizacji projektu został opracowany raport ilościowy EX-POST z funkcjonowania i 

wdrażania portalu www.JawnaGmina.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.jawnagmina.pl/
http://www.jawnagmina.pl/
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promocja wśród organizacji nieformalnych lub takich które chciałby rozszerzyć swój profil 

działalności o elementy strażnicze początkowo dawały znikome rezultaty. 

W związku z obowiązującymi  w Polsce w 2020 r. ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19 

Beneficjent uzyskał od Instytucji Pośredniczącej PO WER zgodę na wydłużenie czasu realizacji 

projektu do 31 października 2020 r. oraz realizację dodatkowych 10 spotkań wdrażających na 

odległość w formie webinariów online, które miały stanowić uzupełnienie stacjonarnych spotkań.  

Przy czym dodatkowe spotkania online wynikały również z rekomendacji z opracowanego Raportu 

ON-GOING z wdrażania portalu www.JawnaGmina.pl do monitorowania prawa krajowego przez 

organizacje strażnicze w okresie: od 1 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.   

Wydłużenie okresu realizacji projektu pozwoliło zorganizować (po złagodzeniu przepisów 

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

jednoczesnym zwiększeniu liczby spotkań). Z kolei dodatkowe webinaria pozwoliły uczestniczyć w 

spotkaniach wdrażających online przedstawicielom organizacji strażniczych z innych województw 

(z powodu zagrożenia epidemii COVID-19 ograniczone jest przemieszczanie się do innych 

województw). Uczestnicy webinariów zostali zobowiązani dodatkowo do dostarczenia pocztą w 

formie papierowej wypełnione formularze zgłoszeniowe i oświadczenia, zaś lista obecności na 

webinariach była sporządzana na podstawie zebranych od uczestników spotkań online 

potwierdzeń przesłanych e-mailem.  

 

Lp. Data spotkań online 
Godz. rozpoczęcia 
spotkania online 

1. 15 lipca 2020 r. 17.00 

2. 16 lipca 2020 r. 11.00 

3. 20 lipca 2020 r. 16.00 

4. 27 października 2020 r. 10.00 

5. 27 października 2020 r. 18.00 

6. 28 października 2020 r. 10.00 

7. 28 października 2020 r. 18.00 

8. 29 października 2020 r. 10.00 

9. 29 października 2020 r. 18.00 

10. 30 października 2020 r. 18.00 

Źródło własne 

http://www.jawnagmina.pl/
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Jednak na tym etapie realizacji projektu wystąpiły nieprzewidziane problemy z wyegzekwowaniem 

przesłania przez uczestników wypełnionych w formie papierowej dokumentów oraz dodatkowego 

potwierdzenia e-mailem. Wynikało to stąd, że uczestnicy spotkań online (webinaria, 

wideokonferencje itp.) są przyzwyczajeni do rejestracji na tego typu spotkaniach jedynie na 

internetowym formularzu zgłoszeniowym. Ponadto obawiają się podawać swoje pełne dane 

osobowe, jeżeli uczestniczą tylko w spotkaniu online. Stąd w dodatkowych 10 spotkaniach 

wdrażających na odległość zakwalifikowano jedynie 3 (2 K, 1 M) przedstawicieli organizacji 

strażniczych (tj. przesłały w formie papierowej formularze zgłoszeniowe i oświadczenia oraz 

potwierdziły e-mailem udział w webinarium), w tym 2 (1 K, 1 M) osoby uczestniczące w 

spotkaniach diagnozujących w projekcie w ramach Zad. 1.   

W 22 spotkaniach wdrażających i 10 webinariach uczestniczyło łącznie 353 (215 K, 138 M) 

zakwalifikowanych przedstawicieli organizacji strażniczych, w tym 11 (7 K, 4 M) osób uczestniczyło 

już wcześniej w spotkaniu diagnozujących w ramach Zadania 1. Z kolei od początku realizacji 

projektu we wszystkich formach wsparcia w ramach Zad. 1 i Zad. 3 uczestniczyło łącznie 392 (231 

K, 161 M) przedstawicieli 108 organizacji strażniczych.  

Szczególnie trudnym elementem, którego konsekwencje były odczuwalne do końca trwania 

projektu były - komunikacja i trwałość działalności organizacji strażniczych. Zakładane wskaźniki 

ilościowe organizacji strażniczych na etapie tworzenia projektu oparto głównie na informacjach z 

dostępnych baz danych (dane GUS, raporty Stowarzyszenia Klon/Jawor, watchdogportal.pl itp.). 

Jednak już w pierwszym etapie realizacji projektu dane o liczbie organizacji strażniczych zostały 

zweryfikowane i okazało się, że ponad 50% potencjalnych organizacji typu „wachdog” nie 

funkcjonuje lub działa w sposób ograniczony. Dodatkowym utrudnieniem była duża ilość 

dokumentacji rekrutacyjnych do wypełnienia przez uczestników, którą trudno było potem 

egzekwować od organizacji, co powodowało brak możliwości wprowadzenia ich do bazy 

uczestników w systemie SL2014. Jednak największe wyzwanie stanowiły ograniczenia 

spowodowane pandemią COVID-19, które utrudniły możliwości stacjonarnych spotkań 

wdrażających z przedstawicielami organizacji strażniczych. Z kolei uczestnicy spotkań na odległość 

w formie webinarium obawiali się podawać swoje pełne dane osobowe (np. PESEL, adres 

zamieszkania), ponieważ mieli uczestniczyć tylko w spotkaniu online. 
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Podczas realizacji projektu na portalu www.JawnaGmina.pl zostało zarejestrowanych łącznie 103 

organizacji strażniczych. 

Lp. Nazwa organizacji 

1. Fundacja Wolności 

2. Fundacja "W Drodze" 

3. Sieć Obywatelska Watchdog Polska 

4. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

5. Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka 

6. Stowarzyszenie Miasto Obywatelskie Lubartów 

7. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 

8. Fundacja Court Watch Polska 

9. Fundacja Media 3.0 

10. Towarzystwo dla Natury i Człowieka 

11. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP 

12. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS 

13. Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

14. Polska Fundacja im. Roberta Schumana 

15. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

16. Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii 

17. Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Związek Organizacji Pozarządowych WRK 

18. WWF Polska Światowy Fundusz na rzecz Przyrody 

19. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS 

20. Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS 

21. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego 

22. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS 

23. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa 

24. Federacja MAZOWIA 

25. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 

26. Fundacja „Merkury” 

27. Fundacja Panoptykon 

28. Straż dla Zwierząt w Polsce 

29. Stowarzyszenie Polska Samorządna 

30. Stowarzyszenie Lubelszczyzna Dla Wolności Wolność Dla Lubelszczyzny 

31. Lubelska Grupa Badawcza  

32. Stowarzyszenie Homo Faber 

http://www.jawnagmina.pl/
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33. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 

34. Fundacja Pozytywnych Zmian 

35. Fundacja Przestrzenie Dialogu 

36. Centrum Zrównoważonego Rozwoju 

37. Fundacja Kobieca eFKa 

38. Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii 

39. Fundacja Wyrównywania Szans Edukacyjnych, Kulturalnych i Społecznych "Hortus" 

40. Fundacja M.A.P.A. Obywatelska - Miejsce, Aktywność, Partycypacja, Animacja 

41. Forum Aktywności Lokalnej 

42. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

43. Fundacja na Rzecz Seniorów "Bonum Vitae" 

44. Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat" 

45. Centrum Ochrony Mokradeł 

46. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć 

47. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 

48. Centrum Zrównoważonego Transportu 

49. Fundacja Inicjatyw Społecznych "Się Zrobi!" 

50. Fundacja "Gambit" 

51. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki 

52. Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa 

53. Stowarzyszenie Lubliniecki.pl 

54. Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych SUKURS 

55. Lubelski Ośrodek Samopomocy 

56. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

57. Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny 

58. Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok 

59. Fundacja Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa 

60. Fundacja Prawo i Partnerstwo 

61. Fundacja Normalne Miasto – Fenomen 

62. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów 

63. Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa 

64. Fundacja Zielone Płuca Polski 

65. Stowarzyszenie "Pro Aequo" w Rzeszowie 

66. Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
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67. Stowarzyszenie Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji 

68. Polski Związek Niewidomych. Okręg Lubelski 

69. Fundacja Insignis 

70. Towarzystwo na rzecz Ziemi 

71. Towarzystwo Benderowskie 

72. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa 

73. Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa 

74. Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin 

75. Stowarzyszenie Romów w Polsce 

76. Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ 

77. Stowarzyszenie na rzecz Postępu Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu Świętokrzyskim 

78. Stowarzyszenie Miasta w Internecie 

79. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów 

80. Stowarzyszenie Dialog - Współpraca – Rozwój 

81. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP" 

82. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 

83. Toruńska Inicjatywa Obywatelska 

84. Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy 

85. Stowarzyszenie Sieć Rowerowa 

86. Stowarzyszenie "Razem dla Innych" 

87. Instytut Prawa i Społeczeństwa 

88. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

89. Fundacja Dla Demokracji 

90. Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej" 

91. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich 

92. Fundacja Republikańska 

93. Fundacja Togatus Pro Bono 

94. Fundacja Lepsze Niepołomice 

95. Fundacja Eudajmonia 

96. Polski Związek Niewidomych 

97. Europartner – Akademicki Klub Integracji Europejskiej 

98. Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST 

99. Polski Związek Głuchych 

100. Fundacja Stabilo 

101. Fundacja KSK 
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102. Fundacja Aktywizacja 

103. Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 

Źródło własne 

 
Ważnym elementem realizacji projektu był jego oddolny charakter, indywidualne podejście do 

każdej organizacji strażniczej 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 stanowi początek współpracy i 

wymiany doświadczeń. Efektywność uczestnictwa organizacji strażniczych w poszczególnych 

etapach tworzenia i wdrażania narzędzia wspomagającego organizacje strażnicze w 

monitorowaniu prawa krajowego została zrealizowana, pomimo trudności jakie napotkano w 

trakcie realizacji projektu (w tym dotarcia do jak największej liczby potencjalnych użytkowników 

portalu www.JawnaGmina.pl).  

Użyteczność informacji o potrzebach organizacji strażniczych w kontekście monitorowania prawa 

krajowego, pozyskanych na etapie diagnozowania potrzeb utworzonym portalu 

www.JawnaGmina.pl była wykorzystana szacunkowo na poziomie ponad 70%. Z kolei użyteczność 

portalu na etapie projektowania była potwierdzona w 100% przez wszystkich uczestników spotkań 

i badań. Uczestnicy spotkań i osoby wypełniający ankiety online i telefonicznie zdecydowanie 

potwierdzili chęć skorzystania z zawartości serwisu internetowego. 

W ramach projektu zostało zamieszczonych łącznie 56 publikacji/raportów opracowanych przez 25 

organizacji strażniczych. Przy czym 21 organizacji strażniczych zamieściło co najmniej 2 publikacje/ 

raporty.    

 

Lp. Nazwa organizacji   Nazwa publikacji/ raportów Liczba  

1. Europartner – 

Akademicki Klub 

Integracji 

Europejskiej 

1. „Monitoring działań jednostek administracji pod kątem realizacji 

praw osób z niepełnosprawnościami w województwie 

podlaskim” 

1 

2. Federacja 

MAZOWIA 

1. „MAZOWIA dla Mazowsza diagnoza sytuacji organizacji 

pozarządowych na terenie województwa mazowieckiego w 2018 

3 

http://www.jawnagmina.pl/
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roku” 

2. „Raport z diagnozy sytuacji osób starszych w Ciechanowie i 

okolicach” 

3. „Model tworzenia lokalnych grup inicjatywnych na rzecz osób 

starszych” 

3. Fundacja 

Aktywizacja 

1. „Organizacje pozarządowe w działaniach rzeczniczych. Fundusze 

Strukturalne i rynek pracy” 

2. „Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast” 

3. „Kobiety z niepełnosprawnością na rynku pracy. Sytuacja 

społeczna i zawodowa” 

3 

4. Fundacja Court 

Watch Polska 

1. „Monitoring przestrzegania praw osób niepełnosprawnych” 

2. „Raport z przestrzegania w Polsce zasady jawnego procesu i 

publicznego ogłoszenia wyroku w czerwcu 2020” 

3. „Obywatelski Monitoring Sądów 2019” 

3 

5. Fundacja 

Eudajmonia 

1. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i 

samorządowej w województwie podkarpackim w kontekście 

realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do 

postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych” 

2. „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów 

zdegradowanych i defaworyzowanych" 

3. „Modelowe lokalne ośrodki wiedzy i edukacji” 

3 

6. Fundacja Instytut 

Myśli 

Obywatelskiej im. 

Stańczyka 

1. „Jednostki miejskie, spółki i fundacje Prawo do informacji i 

koszty MS Office” 

2. „Monitoring finansowania samorządowej kampanii wyborczej 

2014 w Krakowie” 

3. „Monitoring Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa” 

3 

7. Fundacja Instytut 

Praw Pacjenta i 

Edukacji 

Zdrowotnej 

1. „Organizacje pacjentów w Polsce. Struktura aktywności 

potrzeby” 

2. „Raport epidemiologiczno-społeczny. Nieswoiste zapalne 

choroby jelit – przeciwnik rosnący w siłę” 

3 
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3. „Raport. Biała księga. Godność w chorobie przewlekłej” 

8. Fundacja KSK 1. „Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o 

prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce”. 

1 

9. Fundacja na rzecz 

Różnorodności 

POLISTREFA 

1. „Pomiędzy obowiązkiem a wyborem- etyka i religia w szkołach 

publicznych” 

2. „Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej 

– rekomendacje” 

2 

10. Fundacja Rozwoju 

Demokracji 

Lokalnej 

1. „Raporty o stanie samorządu w czasie pandemii COVID-19” 

2. „Zarządzanie finansami lokalnymi w opiniach skarbników 

jednostek samorządu terytorialnego” 

3. „Skuteczny urząd samorządowy. Rozwój kompetencji kadr jako 

element budowy sprawnej administracji lokalnej” 

3 

11. FUNDACJA STABILO 1. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w 

województwie kujawsko-pomorskim. Raport zbiorczy” 

2. „Planowanie przestrzenne dla każdego” 

3. „Budżet Partycypacyjny Mieszkańców Torunia” 

3 

12. Fundacja Wolności 1. „Monitoring rad dzielnic”. 

2. „Monitoring samorządowej kampanii wyborczej w 2018 roku” 

2 

13. Lubelski Ośrodek 

Samopomocy 

1. „Współpraca między organizacjami pozarządowymi a 

jednostkami samorządu terytorialnego w województwie 

lubelskim” 

2. „Diagnoza sytuacji organizacji pozarządowych na terenach 

wiejskich Lubelszczyzny” 

2 

14. Ogólnopolska 

Federacja 

Organizacji 

Pozarządowych 

1. „Raport z Repozytorium Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych” 

2. „Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego 

„III sektor dla Polski”” 

2 

15. Polska Fundacja im. 

Roberta Schumana 

1. „Europolis 2018. Miasta obywatelskie” 

2. „Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski” 

2 

16. Polski Związek 

Głuchych 

1. „Raport zbiorczy z monitoringu działań jednostek administracji 

centralnej na rzecz wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z 

niepełnosprawnościami” 

1 
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17. Polski Związek 

Niewidomych 

1. „Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod 

kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych” 

2. „Raport. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i 

aktywnego starzenia się” 

2 

18. Sieć Obywatelska 

Watchdog Polska 

1. „Fundusz Sołecki w pytaniach i odpowiedziach” 

2. „Prawa są do używania - przewodnik dla tych, którzy chcą mieć 

wpływ na to, co dzieje się w gminie” 

2 

19. Stowarzyszenie 

Aktywności 

Obywatelskiej Bona 

Fides 

1. „Skuteczna rada seniorów. Narzędzie wspomagające wdrożenie 

standardów funkcjonowania Gminnych Rad Seniorów” 

2. „Metropolia przyjazna seniorom” 

2 

20. Lubelska Grupa 

Badawcza 

1. „Niewidzialni mieszkańcy” 

2. „Diagnoza potencjału i potrzeb kulturalnych w Gminie Milejów” 

2 

21. Stowarzyszenie 

Wspierania 

Organizacji 

Pozarządowych 

MOST 

1. „Raport z monitoringu dostępności 54 jednostek administracji 

publicznej dla osób z niepełnosprawnością przeprowadzonego w 

województwie śląskim w ramach projektu „Śląskie bez barier”” 

2. „Podręcznik. E- narzędzie dla instytucji dialogu obywatelskiego” 

3. „Działaj rozważnie i skutecznie. Rady Seniorów - w kierunku 

dobrych praktyk” 

3 

22. Towarzystwo dla 

Natury i Człowieka 

1. „Górki Czechowskie - Raport przyrodników” 

2. „Konsultacje Urzędu Marszałkowskiego w sprawie Programu 

(udawanej)ochrony powietrza - Powiedz ,,NIE" antysmogowej 

lipie” 

2 

23. Wspólnota 

Robocza Związków 

Organizacji 

Socjalnych WRZOS 

1. „Monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw 

ubóstwu w Polsce w 2019 r. i pierwszej połowie 2020 r.” 

2. „Monitoring ubóstwa finansowego i polityki społecznej przeciw 

ubóstwu w Polsce” 

3. „Wielowymiarowe ubóstwo senioralne” 

3 

24. Zachodniopomorski

e Forum 

Organizacji 

1. „Rola organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa i 

kształtowania praktyki administracyjnej: doświadczenia z 

Niemiec i z Polski” 

1 
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Socjalnych ZaFOS 

25. Związek 

Stowarzyszeń 

Forum Lubelskich 

Organizacji 

Pozarządowych 

1. „Seniorzy 60+ Aktywni Obywatele” 

2. „Raport zbiorczy z monitoringu wdrażania postanowień 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w 

województwie lubelskim” 

2 

Ogółem liczba publikacji/ raportów: 56 

Źródło własne 

 

2.3. Etap wdrażania i upowszechniania portalu www.JawnaGmina.pl do 12 

miesięcy od zakończenia realizacji projektu (XI.2020 – X.2021) 

Zgodnie z założeniami projektu funkcjonowanie portalu www.JawnaGmuina.pl zostanie 

zapewnione przez minimum 3 lata po zakończeniu współfinansowania przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto przewidziano opracowanie niniejszego  

Raportu końcowego EX-POST z wdrażania i upowszechnienia portalu www.JawnaGmina.pl 

obejmującego okres do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.  

Po zakończeniu realizacji projektu w okresie od 1 listopada 2021 r do 31 października 2021 r., 

prowadzono działania związane z wdrażaniem i upowszechnianiem portalu www.JawnaGmina.pl. 

Użytkownicy serwisu docenili przejrzystość, funkcjonalność i intuicyjne poruszanie się  po portalu. 

Wiele osób zwracało uwagę na potrzebę aktualizacji zakładki organizacje strażnicze oraz 

przydatność rozwiązania jakim jest mapa z zaznaczonymi organizacjami. Pozwala to określić tzw. 

„białe plamy”, gdzie nie ma tego typu organizacji w kraju. Ponadto baza organizacji strażniczych 

ułatwia poszukiwanie potencjalnych partnerów do projektów, jak też pozwala na szybkie 

zorientowanie się, kto w najbliższym terenie funkcjonuje jako organizacja strażnicza. Zwracano też 

uwagę, że niewiele tego typu portali ma tak czytelną instrukcję obsługi. W tym zakresie „Instrukcja 

obsługi portalu www.JawnaGmina.pl” pozwala w sposób praktyczny zapoznać się z jego 

funkcjonalnością. Ponadto stonowane kolory oraz czytelna czcionka bezszeryfowa pozwala na 

szybkie odczytanie treści i zlokalizowanie odpowiedniego elementu, który interesuje użytkownika. 

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

przeszkadzająca w odczytaniu elementów portalu. Podobnie jak w poprzednim raporcie EX-POST 
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na zakończenie projektu  chwalono pionowy układ przesuwania portalu i kalendarz umieszczony 

już na pierwszej stronie. Pozytywnie odebrano też możliwość zamieszczania przez organizacje 

strażnicze swoich raportów i opracowań. Dodatkowo w tej zakładce członkowie organizacji 

strażniczych widzieliby publikacje, które zawierają wyniki badań z przeprowadzonych przez ich 

organizacje ewaluacji i monitoringów. Ponadto zwracano uwagę na czcionkę głównego 

komunikatu, który na stronie WWW ma odpowiednią wielkość, ale na smartfonach już zajmuje 

dużo miejsca. Jednak stosunkowo dużo pamięci zajmuje baza danych oraz pliki źródłowe, które 

pobierają dane statystyczne. Stąd wczytywanie strony trwa zazwyczaj dłużej niż w zwykłej stronie 

internetowej. 

Z przeprowadzonych wywiadów telefonicznych i rozmów wynika, że organizacje korzystały z 

danych udostępnionych na portalu. Widoczna jest duża efektywność wykorzystania danych 

statystycznych, adresowych i publikacji. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się 

zamieszczone na portalu www.JawnaGmina.pl raporty z monitorowania przestrzegania przez 

administrację publiczną szczebla rządowego i samorządowego przepisów Konwencji ONZ o 

prawach osób z niepełnosprawnościami opracowanych w ramach projektów 2.6 POWER 

realizowanych w poszczególnych 16 województwach. Jest to tym bardziej istotne, że w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, znacznie wzrosła świadomość organizacji 

strażniczych w zakresie potrzeby zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych dla osób 

ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami (np. słabowidzących). W tym 

zakresie użytkownicy portalu www.JawnaGmina.pl zwracali uwagę, że serwis nie jest w pełni 

dostosowany do zmieniających się wymogów dot. dostępności cyfrowej.  Obecnie w Polsce 

obowiązuje najnowsza wersja standardu WCAG 2.1 poziom AA. WCAG (Web Content Accessibility 

Guidelines) to międzynarodowy standard ustanowiony przez W3C (The World Wide Web 

Consortium), który określa zasady tworzenia treści internetowych, aby były one dostępne dla 

wszystkich użytkowników – bez względu na wiek, dysfunkcje, zamożność, użyty sprzęt, szczególne 

potrzeby itd. Dostępność cyfrowa oznacza zgodność z wymaganiami międzynarodowego 

standardu WCAG 2.1. poziom AA, które zostały określone w tabeli załączonej do ustawy o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
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Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 5) ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w niektórych przypadkach ustawę 

muszą stosować też organizacje pozarządowe. Dotyczy to organizacji, które posiadają strony 

internetowe lub aplikacje mobilne oraz prowadzą statutową działalność pożytku publicznego na 

rzecz: ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami lub osób w wieku emerytalnym. 

Ustawa nie zmusza organizacje do posiadania stron WWW i aplikacji mobilnych, a dotyczy tylko 

tych podmiotów, które już strony WWW mają lub zamierzają je zbudować.  

Wyzwania dla organizacji strażniczych związane z zapewnieniem dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami będą zajmować coraz więcej miejsca w debacie publicznej. Idea 

dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do wszystkich polityk 

publicznych. Jest to tym bardziej istotne, że JawnaGmina.pl  to portal internetowy przeznaczony 

dla organizacji, 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. 

Wobec powyższego portal JawnaGmina.pl będzie w miarę możliwości finansowych 

zmodernizowany, tak aby był w pełni dostosowany do wymogów zapewnienia dostępności osób ze 

szczególnymi potrzebami zgodnie ze standardem WCAG 2.1 poziom AA. W tym zakresie 

przewidziano przeprowadzenie np. audytu dostępności cyfrowej portalu JawnaGmina.pl.  

Ponadto osoby korzystające z portalu zaproponowali, aby był on również wykorzystywany do 

działań strażniczych związanych z monitorowaniem przepisów krajowych dot. zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obowiązujące w Polsce rozwiązania systemowe 

w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami koncentrują się głównie 

na podmiotach publicznych. Do tej pory nie były podejmowane na szeroką skalę działania 

wspierające organizacje pozarządowe w zakresie wdrażania zasad dostępności. Wyzwania dla NGO 

związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami będą zajmować coraz 

więcej miejsca w debacie publicznej. Przepisy opisujące dostępność wskazują na podmioty 

publiczne, ale w wielu sytuacjach ta kwestia dotyczy także NGO. Ustawa o zapewnieniu 
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dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest kluczowym elementem rządowego 

Programu Dostępność Plus 2018-2025. 

W okresie od 1 listopada 202) r do 31 października 2021 r. były również prowadzone 

pozaprojektowe działania związane z upowszechnianiem portalu www.JawnaGmuina.pl wśród 

organizacji strażniczych.  W tym zakresie podczas spotkań organizowanych przez obu 

administratorów portalu – Fundację Wolności i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych, były rozdawane materiały promocyjno-informacyjne (w tym  

„Instrukcje obsługi portalu www.JawnaGmina.pl”, ulotki). 

Jednak trwające od 2020 r. ograniczenia związane z pandemią COVID-19 wymusiły przeniesienie 

dużej części działalności większości NGO do Internetu. Stąd działania związane z 

upowszechnianiem portalu były prowadzone głownie przy wykorzystywaniu nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w tym platformy Microsoft Teams (pozwalającej 

na prowadzenie np. wideokonferencji i webinariów). Przykładowo podczas cyklicznych spotkań  

online  Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z organizacjami 

członkowskimi (obecnie FLOP zrzesza 63 organizacje) informowano o nowych portalach, które 

administruje związek stowarzyszeń, tj. www.JawnaGmina.pl  i www.LiderzyDostepnosci.pl.   

Podobnie wykorzystano przynależność FLOP do ogólnopolskiej federacji Wspólnota Robocza 

Organizacji Socjalnych (WRZOS). Dzięki temu poprzez sieć swoich 10 regionalnych związków i 2 

ogólnopolskie organizacje informacja o portalu www.JawnaGmina.pl mogła potencjalnie trafić do 

blisko 1000 organizacji pozarządowych w 16 województwach w Polsce, z których część jest 

organizacjami strażniczymi. W tym zakresie poproszono federacje będące członkami WRZOS o 

upowszechnianie wśród swoich organizacji członkowskich informacji o portalu. Takie rozwiązanie 

zapewnia wymianę informacji oraz wzajemną pomoc organizacji zrzeszonych w sieci WRZOS w 

realizacji działań o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Dodatkowo Fundacja 

Wolności będąc jedną z wiodących organizacji strażniczych w kraju, podczas organizowanych 

spotkań w woj. lubelskim i w kraju, upowszechniała informacje o portalu www.JawnaGmina.pl.   

Informacje o serwisie były zamieszczane na stronach internetowych FLOP  i Fundacji Wolności. 

Ponadto zamieszczane były informacje o portalu na stronie www.liderzydostępnosci.pl, która jest 

portalem Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Informacje o portalu były też 
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zamieszczane w ogólnodostępnych mediach społecznościowych (np. Facebook). Efektem tych 

działań były nowe zamieszczone raporty i publikacje oraz zwiększenie zarejestrowanych na portalu 

nowych organizacji strażniczych m.in.  Fundacji Kultury Chrześcijańskiej "ARTOS", Fundacji Fundusz 

Ziemi Lubelskiej, Fundacji Merkury, Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Fundacji Tacy Sami, 

Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy "Humanus", Lubelskiego Stowarzyszenia 

Alzheimerowskiego, Stowarzyszenia "Przeszłość-Przyszłości", Stowarzyszenia Osób z 

Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół "Zbyszko" w Chełmie. 

Raport końcowy EX-POST zamyka się z dniem 31 października 2021 r., po tym czasie na bieżąco 

będą jeszcze sukcesywnie wprowadzane zmiany zgłaszane przez organizacje strażnicze, w tym 

dotyczące dostosowania portalu www.JawnaGmina.pl do obecnych wymogów dostępności 

cyfrowej.  
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