
Facebook Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska prowadzony jest przez Joannę Gucman-Muż, zgodnie z widocznym na stronie BIP zakresem obowiązków 
https://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=667&id2=638 
 
Obsługą Facebooka zajmują się też sporadycznie Katarzyna Batko-Tołuć, Martyna Bójko, Roksana Maślankiewicz i Szymon Osowski. 
 
Jako regułę należy zatem przyjąć, że autorką wszystkich postów i komentarzy w imieniu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na Facebooku 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/  jest Joanna Gucman-Muż. Podajemy jedynie linki do materiałów, których autorami są inne 
osoby. Spis dotyczy postów zamieszczonych pomiędzy 1 stycznia 2019 i 7 kwietnia 2019. 
 

Data Link autor Obrazek z treścią 

3 kwietnia 2019 http://bit.ly/2Vmnelq Martyna Bójko 

 
1 kwietnia 2019 http://bit.ly/2uL5hRU Katarzyna Batko-Tołuć Komentarz  pod postem:  Odwołujemy! Wszyscy mogą 

jechać na Majówkę! 

https://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=667&id2=638
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/


31 marca 2019 http://bit.ly/2WIxiFx Katarzyna Batko-Tołuć 

 
29 marca 2019 http://bit.ly/2I96WIV Martyna Bójko 

 
Oraz jeden komentarz pod tym postem: to drugie ;) 



29 marca 2019 http://bit.ly/2D5W77h Martyna Bójko 

 
27 marca 2019 http://bit.ly/2TQD724 Martyna Bójko 

 
26 marca 2019 http://bit.ly/2YOexlR Martyna Bójko 

 

http://bit.ly/2YOexlR


 
Komentarz (Katarzyna Batko-Tołuć): Pan Szymon? Może 
Pani do tego dodać Panią Katarzynę, Pana Bartosza i 
kilkudziesięciu naszych członków, którzy co roku przyjmują 
sprawozdanie naszej organizacji. Oto ich spis 
https://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=676&id2=2 
Co roku do 2014, odkąd to zajęliśmy się partiami. To już 
będzie 5 lat. Wiosna nie jest w żaden sposób przez nas 
wyróżniona, ani nie odróżnia się np. od Prawa i 
Sprawiedliwości. Oni też twierdzą, że to informacja 
przetworzona. Nawet przed RODO to było ;) Bo pewnie 
wie Pani, że RODO nie ma nic do rzeczy. A może Pani nie 
wie? Służymy przydatnym artykułem. 
https://www.rp.pl/.../302259974-Brak-jawnosci-bo-RODO-
Nie... 
 
Komentarz (Katarzyna Batko-Tołuć):: Nikt Pani nie atakuje. 
Dostarczamy Pani informację. Co do PiS - mamy z nimi 
sprawę sądową o wyciągi. Tu Pani przeczyta jak partie 
odpowiadają na to pytanie. https://siecobywatelska.pl/im-
wieksza-partia-tym-mniej.../ 

24 marca 2019 http://bit.ly/2UuC2Bl  Komentarz (Martyna Bójko): Jawność nie jest szkodliwa. 
Jawność jest ważna. Jako organizacja działamy 
transparentnie i od lat postulujemy, by inne organizacje 
robiły to samo. 
Co do wydatkowania pieniędzy z Fundacji Batorego, to w 
zeszłym roku i do końca stycznia tego roku wydaliśmy 54 
034 zł, z czego pokryte zostały pensje osób niezwiązanych 
ze sprawami sądowymi. Organizacja jest jednym 
organizmem, a dwie z tych osób są włączone w 
zarządzanie, więc oczywiście jakieś zazębianie zawsze 
może się zdarzyć. Osobami tymi są: Agnieszka Podgórska, 
Agnieszka Zdanowicz i Katarzyna Batko-Tołuć. Zakresy 

https://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=676&id2=2&fbclid=IwAR0hx8dLMHaGEExtD82I98BnC-Zw1986mHXXlMH_xMNNxIguxkYuNIquCNg
https://www.rp.pl/Urzednicy/302259974-Brak-jawnosci-bo-RODO-Nie-idzmy-ta-droga---komentuje-Wojciech-Klicki.html?fbclid=IwAR0CkBwg6EqMQIHxrW6NmacmXgCWGtN9wed0-rVEqVG_hAItmcFp8YCoiU4
https://www.rp.pl/Urzednicy/302259974-Brak-jawnosci-bo-RODO-Nie-idzmy-ta-droga---komentuje-Wojciech-Klicki.html?fbclid=IwAR0CkBwg6EqMQIHxrW6NmacmXgCWGtN9wed0-rVEqVG_hAItmcFp8YCoiU4
https://siecobywatelska.pl/im-wieksza-partia-tym-mniej-jawnosci/?fbclid=IwAR3qvzrjPMsEdzsVZLnmZSHxn5MFOu1Nibtv5mo_3WXGH2vral0TwuRimkE
https://siecobywatelska.pl/im-wieksza-partia-tym-mniej-jawnosci/?fbclid=IwAR3qvzrjPMsEdzsVZLnmZSHxn5MFOu1Nibtv5mo_3WXGH2vral0TwuRimkE


obowiązków dostępne są w BIP 
https://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=667&id2=638 
Z dotacji pokryliśmy też koszty wyjazdów, w tym 
zagranicznych, na konferencję o fundraisingu czy też na 
Forum Praw Podstawowych w Wiedniu. 
Co do zarzutów wobec obiektywizmu. Sprawa jawności w 
organizacjach społecznych została już wielokrotnie sądowo 
rozstrzygnięta. Największe zasługi w tym ma nasz członek 
Adam Dobrawy. Tu są jego sprawy: 
https://ochrona.jawne.info.pl/sprawy-sadowe/. Podobnie 
rozstrzygnięta została sprawa dostępu do informacji o 
danych kontrahentów finansowanych ze środków 
publicznych https://informacjapubliczna.org/.../co-sie-
wydarzylo-w.../. T 
eraz to powinno działać. A działa, jak widać. 
 
Komentarz (Katarzyna Batko-Tołuć): To w ogóle nie jest 
kryterium. Pewnie nie mamy innych spraw, ale nie damy 
sobie uciąć głowy. 
Komentarz: (Katarzyna Batko-Tołuć): No tak, tylko nie 
bierze Pan pod uwagę tego co napisaliśmy, natomiast 
przyjął Pan bezkrytycznie sens nadany przez artykuł. A jak 
Pan na niego krytycznie spojrzy, to zobaczy Pan, że w 
tekście Fundacja Batorego pojawia się ni przypiął ni 
wypiął. Bo albo tekst jest o nas, albo o Fundacji. Zresztą 
może warto spróbować ustalić z Fundacją - może 
rzeczywistość wygląda inaczej? Nas nikt - poza Panem - nie 
pytał o komentarz. No a Pan pyta już po tekście. A pewnie 
wie Pan, że to powinien być standard w działalności 
dziennikarskiej, że pyta się by zawrzeć opinię w artykule. 
Nie wiemy jak jest z Fundacja Batorego. Może ktoś pytał, a 
może nie. Tak czy inaczej z naszego punktu widzenia, to 
artykuł napisany pod tezę. W dodatku wyssaną z palca. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbip.siecobywatelska.pl%2Findex.php%3Fid%3D667%26id2%3D638%26fbclid%3DIwAR2tPsEnXNsBlTpTXHPONNDv-Yo0ZtlONM2Nn1R4PNC5FVFbS9ratcxpwAI&h=AT1Rji4qSMWWg-_SSxeAK4yd19Ui4A2z79kW3R_lt0Pml6Lzlhov3JHlSXkQF2HBT-9e0BKVpVe7n4_97dHnkIJts2gy2smHqCqBS-XGDR1i9hIdDQJYlQ5LBRGafrGBhr1GbVSfgeZQADq4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fochrona.jawne.info.pl%2Fsprawy-sadowe%2F%3Ffbclid%3DIwAR36yMi9rulBmN1isiPkebM4Ka2_84WyHViUzsqBnK8XpXGLAkTIhcPiAIw&h=AT3XlqBWPOQR1QKC1Wnw2qAMFQh4aKn_Y1WiBGe14aa9ja2HfvuQXM8Uxk6QblKRMsRbsXSGBPjjzXcHsnP9Y5x2P3geALLhG1-19o8KHoQamJAmZz3J2bNhn80ZCIfZEgNCJUW5_fF8Rfn0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finformacjapubliczna.org%2Faktualnosci%2Fco-sie-wydarzylo-w-sadzie-najwyzszym-i-dlaczego-to-jest-wazne%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Et3N4x0hTJfZRlqVCXZt9qrPtSvLCU0ENKJTOY_G8-RhcYJgw6hhElSw&h=AT2avyGdVnVGBpYf2j6godyEFjGnejaMNS_or5d7to5HhVFAyDPDV-HIGBUTL91mBmzZNc6--Vr-S3FCuM9JWTNWWEV8ztD1I100TM_GfylfYa89jrsB0XRZ8_E6F-i3J6PwpCf8qj-ENnk0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finformacjapubliczna.org%2Faktualnosci%2Fco-sie-wydarzylo-w-sadzie-najwyzszym-i-dlaczego-to-jest-wazne%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Et3N4x0hTJfZRlqVCXZt9qrPtSvLCU0ENKJTOY_G8-RhcYJgw6hhElSw&h=AT2avyGdVnVGBpYf2j6godyEFjGnejaMNS_or5d7to5HhVFAyDPDV-HIGBUTL91mBmzZNc6--Vr-S3FCuM9JWTNWWEV8ztD1I100TM_GfylfYa89jrsB0XRZ8_E6F-i3J6PwpCf8qj-ENnk0
https://www.facebook.com/FundacjaBatorego/?hc_location=ufi


Dodatkowo nie słucha Pan też tego, że sprawdzamy 
jawność organizacjach w ogóle. W tym wypadku jest to 
sprawa, która trafiła do nas w poradnictwie. Gdyby zgłosił 
się ktoś inny, tak samo by dostał pomoc. No i w końcu - 
każda organizacja znajdzie jakiś swój opis, w czym jest 
jedyna i dlatego ją prześladują. A jednocześnie pozwala jej 
to nie odpowiedzieć na pytania o to, co naprawdę ważne. 
To, czym zajmuje się organizacja nie jest kryterium tego, 
czy pomożemy. Z naszego punktu widzenia nieciekawie 
wygląda to, co robi w wpolityce i ta organizacja 

16 marca 2019 http://bit.ly/2TQFlOY Katarzyna Batko-Tołuć 

 
 
Komentarz (Katarzyna Batko-Tołuć) No prawie. Przydałoby 
się dodać kilka "osłabiaczy". Kontrolujmy by tak nie było. 



15 marca 2019 http://bit.ly/2WHz8Xp Katarzyna Batko-Tołuć 

 
14 marca 2019 http://bit.ly/2OIpxg0 Martyna Bójko 

 



11 marca 2019 http://bit.ly/2HXJFdL Martyna Bójko 

 
11 marca 2019 http://bit.ly/2ONDWYC  Komentarz (Katarzyna Batko-Tołuć): Mamy. Ma Pan 

wiedzę o jej powrocie? 

6 marca 2019 http://bit.ly/2Uojuml Martyna Bójko 

 
 
Komentarz (Martyna Bójko): To jest mniej oczywiste, sami 
may sprawę dotyczącą ujawnienia materiałów 
szkoleniowych (przygotowanych przez prezesa WSA w 



Szczecinie dla pracownic i pracowników szczecińskiego 
magistratu), na razie w pierwszej instancji przegrana. 

1 marca 2019  http://bit.ly/2TVdhKj Katarzyna Batko-Tołuć 

 
   Komentarz (Katarzyna Batko-Tołuć): Na podstawie 

Konstytucji i Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Konstytucja: Art. 11 ust. 2 Finansowanie partii politycznych 
jest jawne Ustawa: Art.4. ust. 2. 2.Obowiązane do 
udostępnienia informacji publicznej są organizacje 
związkowe i pracodawców, reprezentatywne w 
rozumieniu ustawy z dnia 24lipca 2015r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego(Dz.U. poz.1240oraz z 2017 r. poz. 2371), oraz 
partie polityczne. Termin: Art.13.1. Udostępnianie 
informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej 
zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14dni od dnia 
złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.2 i art.15 ust.2. 
 
Komentarz (Katarzyna Batko-Tołuć): co do wyrobienia 
sobie zdania, to każdy robi to indywidualnie. Dla kogoś 



jawność w ogóle nie jest ważna przy głosowaniu, dla kogoś 
bardzo. Ktoś jest skłonny poczekać, bo czuje że jeszcze nie 
moment. My takimi rozważaniami się nie możemy 
kierować. Dbamy o jawność i stosujemy przepisy. Takie są 
zadania naszej organizacji. A wyborca sam sobie rozważa 
co ma zrobić z wiedzą uzyskaną m.in. dzięki naszej 
działalności. 
 
Komentarz (Katarzyna Batko-Tołuć): Dla dla wyborców i 
wyborczyń różnych partii - o podobnych kwestiach można 
przeczytać tu https://siecobywatelska.pl/im-wieksza-
partia-tym-mniej... 
 
Komentarz (Katarzyna Batko-Tołuć): My się nie zmieniamy. 
I co więcej, pretensje zwolenników każdej partii też. 
Zdaniem wszystkich jesteśmy stronniczy ;) Skarga i tak jest 
ważna i trzeba ją przekazać do sądu. Ale ma Pani rację, 
poinformowaliśmy, że pojawiła się odpowiedź o 
wyznaczeniu terminu odpowiedzi na maksymalnie 10 
marca. 
 
Komentarz (Katarzyna Batko-Tołuć): Wzajemnie. 
Formalnie jest ważna, czyli trzeba ją i tak przekazać do 
sądu. 

https://siecobywatelska.pl/im-wieksza-partia-tym-mniej-jawnosci?fbclid=IwAR0Xv2qjKnLOCrWkegfRjKi6gyEA5LQbUD68umWQ3jc0Z7NOfqe9wwFXKqo
https://siecobywatelska.pl/im-wieksza-partia-tym-mniej-jawnosci?fbclid=IwAR0Xv2qjKnLOCrWkegfRjKi6gyEA5LQbUD68umWQ3jc0Z7NOfqe9wwFXKqo


26 lutego 2019 http://bit.ly/2CToHZi Martyna Bójko 

 
21 lutego 2019 http://bit.ly/2Iheg5t Katarzyna Batko-Tołuć 

 
 

http://bit.ly/2Iheg5t


20 lutego 2019 http://bit.ly/2G0kZir  Szymon Osowski 

 
19 lutego 2019 http://bit.ly/2UlYkVZ Martyna Bójko 

 

http://bit.ly/2G0kZir


13 lutego 2019 http://bit.ly/2Ucy3Kl Martyna Bójko 

 
1 lutego 2019 http://bit.ly/2CUSxMR Roksana Maślankiewicz 

 



21 stycznia 2019 http://bit.ly/2UudA2Y Martyna Bójko 

 
17 stycznia 2019 http://bit.ly/2HYKS4h Martyna Bójko 

 



11 stycznia 2019 http://bit.ly/2CWIpDt Szymon Osowski 

 
10 stycznia 2019 http://bit.ly/2IbWyA7 Szymon Osowski 

 

http://bit.ly/2IbWyA7


8 stycznia 2019 http://bit.ly/2VlLCDA Martyna Bójko 

 
Komentarz (Katarzyna Batko-Tołuć): tu były zamknięte ;) 
Nie dramatyzujemy. Energia rośnie jak się ją często 
wyzwala. Musimy częściej to robić. 



4 stycznia 2019 http://bit.ly/2UhE6NR Martyna Bójko 

 
Komentarz (Martyna Bójko): zajrzyj do tekstu ;) 
 



1 stycznia 2019 http://bit.ly/2CXauuj Katarzyna Batko-Tołuć  

 
 


