
DZIAŁALNOŚĆ 

STRAŻNICZA

PREZENTUJE:

KATARZYNA BATKO-TOŁUĆ

(SIEĆ OBYWATELSKA 

WATCHDOG POLSKA)

PROWADZI:

BOGNA MROZOWSKA (FRSI)



Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein 

i Norwegię w ramach Funduszy EOG.



Konsorcjum realizujące Program



1. konkurs grantowy 

w ramach Programu:

https://aktywniobywatele-

regionalny.org.pl/konkurs-1/

Termin składania wniosków: 

do 17 maja, do godz. 12:00.



Katarzyna 
Batko-Tołuć

• Dyrektorka programowa Sieci 
Obywatelskiej Watchdog Polska.

• Zajmuje się działaniami 
strażniczymi od 20 lat.

• Uczestniczy w budowaniu 
i opisywaniu ruchu strażniczego 
w Polsce.

• Widzi nie tylko wyzwania, ale też 
niewątpliwe sukcesy tego ruchu.
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strażniczych

Przykłady działań



ANKIETA

Czy masz

doświadczenie 

w prowadzeniu działań 

strażniczych?



Część 1

Co to są 

działania 

strażnicze?



Definicja 
organizacji 
strażniczej

Nazywa się tak organizacje 

pozarządowe, których celem 

jest obywatelska kontrola 

działań władz publicznych 

(np. organizacje zajmujące się 

prawami człowieka, ekologią) 

lub obywatelska kontrola etyki 

działań wielkiego biznesu. 



Definicja 
organizacji 
strażniczej

Podobne funkcje pełnią często 

organizacje reprezentujące 

mniejszości, poszczególne grupy 

zawodowe czy konsumenckie,

choć z reguły nie jest to ich 

jedyne ani główne zadanie. 



Definicja 
organizacji 
strażniczej

Większość organizacji typu 

watch-dog dąży do 

systemowych zmian 

w funkcjonowaniu 

instytucji państwa.

/def. Helsińska Fundacja Praw Człowieka/



W centrum 
strażniczego 
myślenia jest: 

prawo / standard
fakty / dane
dokumentowanie



Znajomość prawa jest 
konieczna, ponieważ…

• Pozwala na określenie, od kogo zależą 

zmiany.

• Pozwala na określenie, czego można 

twardo wymagać.

• Pozwala określić, co trzeba sprawdzić.



Znajomość prawa jest 
konieczna, ponieważ…

• Pomaga zdobywać informacje.

• Pozwala na określenie, czego nie możemy 

oczekiwać w danym stanie prawnym.

• Pomaga określić strategię na rzecz zmiany.

• Chroni przed kłopotami.



W projekcie warto 
uwzględnić koszty 
ekspertów / ekspertek.



W projekcie warto 
uwzględnić szkolenia 
prawne i merytoryczne 
dla zespołu go 
realizującego.



Nie należy się bać prawa –
wielu strażników 
i wiele strażniczek 
to zwykli obywatele 
i zwykłe obywatelki. 

Uczą się od siebie, 
z dostępnych źródeł.



NAPISZ 

NA CZACIE 

O SWOIM 

DOŚWIADCZENIU



Jeśli masz doświadczenie, 
napisz o nim:

• Czy to stała działalność – wnioski

o informację, obserwacja posiedzeń 

rady gminy?

• Czy to zaplanowany monitoring?

A jeśli tak – czego dotyczył?

• Czy udało się wprowadzić jakieś 

zmiany? Jakie?



Fakty / dane / badanie / 
monitorowanie

• Zbieramy dane, które wykorzystamy.

• Zbieramy dane, które służą weryfikacji 

tezy, ale nie są „pod tezę”.

• Monitoring i narzędzia muszą być 

zaplanowane.



Fakty / dane / badanie / 
monitorowanie

• Zbieranie danych nie kończy się na 

wniosku o informację publiczną.

To także analiza dokumentów, 

obserwacja, wywiady, eksperymenty.



Monitoring służy 
zidentyfikowaniu 
problemów. Nie jest 
badaniem naukowym. 
Nie bójmy się badać.



Dokumentowanie

• Dokumenty to dowody na naszą 

prawdomówność.

• Dokumenty to szansa na weryfikację 

ewentualnych błędów.

• Dokumenty to budowanie wiedzy 

eksperckiej w organizacji.



Warto z góry zaplanować 
jakiś sposób 
przechowywania 
i porządkowania 
dokumentów.



Część 2

Etyka działań 

strażniczych



Standardy etyczne działań 
strażniczych

• Obiektywność.

• Rzetelność.

• Jawność.

• Działanie na rzecz dobra wspólnego.

https://watchdogportal.pl/watchdog-article/karta-

zasad-organizacji-monitorujacych-dzialalnosc-

administracji-publicznej/

https://watchdogportal.pl/watchdog-article/karta-zasad-organizacji-monitorujacych-dzialalnosc-administracji-publicznej/


Jawność: 

• Kim jesteśmy?

• Jak prowadzimy swoje 

działania?

• Kto nas finansuje?

• Jak można się z nami 

skontaktować?



Rzetelność:

• Spełnianie standardów 

badań.

• Dokumentowanie.



Obiektywizm:

• Brak konfliktu interesów.

• „Symetryzm”.



Dobro wspólne: 

• Zacietrzewianie się 

prowadzi na manowce.

• Komunikacja 

i otwartość na 

informację zwrotną.



Część 3

Przykłady



Społeczny monitoring drzew –
Bydgoszcz (MODrzew)
https://www.facebook.com/warsztatwarszawa/videos/412922016557594

http://www.modrzew.org.pl/wycinki-i-nasadzenia/

https://www.facebook.com/warsztatwarszawa/videos/412922016557594
http://www.modrzew.org.pl/wycinki-i-nasadzenia/


Watchdog na Kaszubach 2020

http://kaszebsko.com/watchdog-na-kaszubach-2020

http://kaszebsko.com/watchdog-na-kaszubach-2020


Stowarzyszenie Umarłych Statutów
https://umarlestatuty.pl

https://umarlestatuty.pl/


Fundacja Wolności
https://fundacjawolnosci.org/

https://fundacjawolnosci.org/


Miasto Obywatelskie Lubartów



Lokalny strażnik na Podlasiu
https://youtu.be/iLxNIDFWCHE

https://youtu.be/iLxNIDFWCHE


Co robi dobra inicjatywa 
strażnicza?

• Analizuje prawo, rozwija wiedzę prawną.

• Buduje swoje kompetencje, krytycznie 

ocenia swoje działania, stara się 

zachowywać trwałość.

• Dokumentuje działania.



Co robi dobra inicjatywa 
strażnicza?

• Komunikuje swoje działania.

• Jest rozliczalna, działa jawnie.

• Jest w stanie zobaczyć inne prawa, 

kontekst, niuansowanie.



Tematy

Prawa człowieka, ekologia, przejrzystość, 

przestrzeganie prawa, prawda,

rzetelność, obiektywizm. 



Podmioty

Instytucje publiczne, biznes,

media, organizacje społeczne.



Polecane lektury

• Jak po ludzku opowiadać, co robią watchdogi?

• Monitoring praw człowieka

• Zdrowe zęby demokracji

• Prawa są do używania

• Niezależny jak watchdog

https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2016/06/Jak_po_ludzku_opowiadac.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/02/HFPC_monitoring_praw_czlowieka.pdf
https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/07/Zdrowe-zeby-demokracji_B5_calosc_pojedyncze1.pdf
https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2017/05/PRAWA_DO_UZYWANIA_LOGA.pdf
https://siecobywatelska.pl/niezalezny-jak-watchdog


Konsultacje:

• Sobota, 24 kwietnia, g. 9.00-13.00.

• Wtorek, 27 kwietnia, g. 11.30-15.30.

• Ewentualnie pytajcie o inny termin.

• Piszcie na adres: 

katarzyna.batko@siecobywatelska.pl



Dziękuję!

Katarzyna Batko-Tołuć
katarzyna.batko@siecobywatelska.pl


