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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 a 31 grudnia 2018 roku 

 
 

Data, link, autor Opublikowana treść 

2.01.2018 
https://bit.ly/2HIPydn 
Roksana Maślankiewicz 

Witajcie w 2018! W tym roku przypada 💯 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. I choć nie 
można powiedzieć, że mamy za sobą jednocześnie 100 lat wolności, to jednak przez ten czas Polska 
przeszła długą i ważną drogę. Ostatnie 15 z tych 100 lat to czas naszych działań. Czy nasza praca ma dla 
kraju istotne znaczenie? To i inne pytania przynosi ze sobą 2018 rok. O planach i wyzwaniach, które przed 
nami przeczytacie na naszej stronie https://siecobywatelska.pl/2018-rocznice-wybory-nowe-otwar…/  

 
16 stycznia 2018  
http://bit.ly/2XgENEs 
Martyna Bójko 

Jesteśmy pod wrażeniem. Po pierwsze Fundacja Wolności zdobyła projekt nowych watchdogów władzy 
publicznej. Gratulacje. A nie było łatwo. Wprawdzie projekt dotyczył roli informacji publicznej w 
zapobieganiu nieprawidłowościom, ale jego autorzy – choć suto opłacają go z pieniędzy publicznych – 
uważali, że jest to dokument prywatny. A kiedy go już wreszcie udostępnili… Zgadnijcie, ile można zapłacić 
za opracowanie o orzecznictwie dotyczącym informacji publicznej wydane na koniec 2017 roku (projekt 
realizowany od 10 listopada 2017 roku), gdy już było wiadomo, że całe orzecznictwo lada moment pójdzie 

do kosza, ponieważ mamy mieć nową ustawę? Zgadujcie w komentarzach, zanim zajrzycie do artykułu 😀 
 
+ Link do artykułu: 

https://bip.siecobywatelska.pl/index.php?id=667&id2=638
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/
https://bit.ly/2HIPydn
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsiecobywatelska.pl%2F2018-rocznice-wybory-nowe-otwarcia%2F%3Ffbclid%3DIwAR3OBbQek8xQLOF9n4NsKBi81ol42_djswvAb4ua7a8kJGU77cloH3ugdiI&h=AT12MmRpxZ3mGXHfS6Ij2KkY8_U9X7jY9swNiuVcqQyIHv3RiNjHMZEDrsiuWKV5cPSBaKkTIi8stjlR0QfMFCCRzxy-rROETs4JjOuZSU2_LPHBFd7usRnN6WX0tBYbNye_RLNxeFK6gPV7oElePYZafN9dHgxFpCdJv8R7Wk13bi_gBvC_6oYGPCY2UuG508VuLS7PLS1W-juemclkLXR3g2k_Gz4qzFjMv6n-Ul7jAzvhKIjvbzNs_qn1i3rkMBsn5-CGrA0pOp3_4TYDXZu46cCo8nYk9jEJ4rHus-pFx6P6E3Cq6djwzloNRU_u7jFPwxLeprueruYmSl0rjyltcvHAIo5IgUJ1mD0ErNQp6iqjDzpLcrZrUtoJqf12AODzz-yu58HbyIgAcYHcySxdjiwC8IDKovk6HsyAxzQaaoYMTUg3aQDN6DKIGV8b0vnhzIhLI0Z1ttGkVjk42h6hjJLw9N0TKNDbWHDpEy5_2tZ_WuyePh7aScokgMyPXM6LgOuSBcLBbMxE7qDvYI-qla9cH2W7oic54Ms2stvSR46Zbzv-46MSXWPvBdUHCkfmItYnq7Z6eH-7VUIlovW8cBBnW3MALLEBrL7YoY4DAWqIKBx-G4o67sXRP6lU3gDqKcCPvrSeUhXakA
https://www.facebook.com/FundacjaWolnosci/?__tn__=K-R&eid=ARARJ1w_ctLjaHHp1NIy4PCCXUy9ajLr-If76Y3VrYFvmSJz0LnV_AW-22lwkQSp1ITkKvEhBxbhR-qN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCIzCV16EcyAXCxbEX5-tuKdiuGrVgNIf5AJ0dlKxOTB4EsN82_m_HVYafLxlwmtJ-blTENaxgcxvGIQvnfXAFDSE70CnW_v84WxdLReYvJqsrzpD3V9D59HNsEPnQYFpTj_hoxdaqowQ-CfJ5IC_ZslsPAkpD4NEB5B9IrX8yRGCe6tLRKroJIRnszkMS6FxmZj4kuF6J_q1m6tyjXUZOzJe4DcWdKVxG2VZng6bVR7RmMNWQdtKFuyv6cUHx8YZ_ln8bGtddAMx2xHOS49uXcNu52hAu9YbAgnK8AMVo2mR6N0kaGA6qJDsHP51tORy_H7YyuxXhtqgNBn3k-WumIDQ
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https://fundacjawolnosci.org/tu-mieszkam-tu-strzege-na-co-wydaliscie-76-230-
zl/?fbclid=IwAR3_rJeEqTdGcxila1R5SN-9-Ep_WI9f3CnCJq0G0bdq-U9QON_gkcew0Lg  

17 stycznia 2018  
http://bit.ly/2I7G8Hb 
Roksana Maślankiewicz 

8 spraw sądowych - tak zaczął nam się pierwszy sądowy tydzień stycznia❗ 

✔️Jedna ze spraw zaczęła się od nagrania, do którego dotarła Gazeta Krakowska, na którym prezes 
zarządzający krakowską Tauron Areną zastanawia się, jak przekupić strażaków, by dopuścili obiekt do 
użytku. Zainteresowanemu obywatelowi odmówiono dokumentów bezpieczeństwa pożarowego i 
warunków użytkowania obiektu. NSA podzielił nasz pogląd, że nie można utajniać informacji publicznej, 
powołując się na ewentualne zagrożenie terrorystyczne, gdy to z powodu nieprzestrzegania zasad ppoż w 
Polsce giną dziesiątki osób. Dodał też, że zapewnienie dostępu do dokumentów wzmacnia w obywatelach 
poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do instytucji Państwa. 

✔️W przypadku Fundacji pro – prawo do życia NSA wskazał, że jawności podlegają nie tylko władze 
publiczne, ale także podmioty, które gospodarują środkami publicznymi (a fundacja otrzymała środki z 1% 
podatku) i wykonują zadania publiczne, uchylił więc wyrok WSA w Warszawie, mówiący, że organizacja nie 
jest podmiotem zobowiązanym. 

✖️W innej sprawie, NSA zaskoczył nas szkodliwym stanowiskiem, że wniosek o informację publiczną musi 
spełniać wymogi Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli powinien być podpisany i uchylił wyrok 
WSA. 
O tych i pozostałych sprawach więcej w artykule. 
Dziękujemy wszystkim prawnikom i prawniczkom, którzy wsparli nas w tych sprawach. 
https://siecobywatelska.pl/wygladal-pierwszy-sadowy-tydzien-sieci-watchdog-2018-
r/?fbclid=IwAR3A4vBzEYnTuYXs7KOihuNXofbx-8qxuhjkAcki4qM4EqTVI6AsmeZm6Bw 
 

18 stycznia 2018 
https://bit.ly/2JL0hGy 
Katarzyna Batko-Tołuć 

Wraca jeden z wątków sprawy Lux Veritatis. Daje się streścić w słowach: dużo pieniędzy z Twojej kieszeni i 
mało jawności z tym związanej. Stara bajka. Niestety, trudno o karę. Wciąż jednak warto próbować. No to 
próbujemy jeszcze raz... 

Adam Kuczyński, dzięki za Twoją pracę :) 
+ link do artykułu: 
https://siecobywatelska.pl/prokuratura-zajmie-sie-sprawa-fundacji-lux-veritatis/ 

19 stycznia 2018 
https://bit.ly/2MgqD5k 
Katarzyna Batko-Tołuć 

Wczoraj Agencja Praw Podstawowych (European Union Agency for Fundamental Rights) opublikowała 
raport o wyzwaniach dla organizacji zajmujących się prawami człowieka w krajach Unii Europejskiej. Chodzi 
nie o pojedyncze wydarzenia, ale o systematyczne działania państw członkowskich na rzecz utrudnienia 
działania organizacjom lub o bezczynność państwa w obliczu wyzwań, na które organizacje napotykają. 
Prawo do informacji to jedno z praw człowieka. 
Jak myślicie, na ile te wyzwania dotyczą też Polski i prawa do informacji?#CivSoc 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/agencja-praw-podstawowych-wzywa-ochrony-
spoleczenstwa-obywatelskiego 

20 stycznia 2018 
https://bit.ly/30QRyI5 
Roksana Maślankiewicz 

Drodzy i Drogie! Wielokrotnie pokazaliście nam, że możemy liczyć na Waszą pomoc. Wspieracie nas na 

wiele sposobów. Dziś przypominamy o dwóch z nich:➡️ przekazaniu nam swojego 1% podatku i zakupach 

w naszym sklepie ➡️www.siecobywatelska.pl/sklep, gdzie zostały ostatnie sztuki pięknego kalendarza z 
rysunkami 2 plus 4 plus . Łącząc jedno z drugim, zapraszamy do wspólnej zabawy i proponujemy konkurs, w 

https://fundacjawolnosci.org/tu-mieszkam-tu-strzege-na-co-wydaliscie-76-230-zl/?fbclid=IwAR3_rJeEqTdGcxila1R5SN-9-Ep_WI9f3CnCJq0G0bdq-U9QON_gkcew0Lg
https://fundacjawolnosci.org/tu-mieszkam-tu-strzege-na-co-wydaliscie-76-230-zl/?fbclid=IwAR3_rJeEqTdGcxila1R5SN-9-Ep_WI9f3CnCJq0G0bdq-U9QON_gkcew0Lg
http://bit.ly/2I7G8Hb
https://siecobywatelska.pl/wygladal-pierwszy-sadowy-tydzien-sieci-watchdog-2018-r/?fbclid=IwAR3A4vBzEYnTuYXs7KOihuNXofbx-8qxuhjkAcki4qM4EqTVI6AsmeZm6Bw
https://siecobywatelska.pl/wygladal-pierwszy-sadowy-tydzien-sieci-watchdog-2018-r/?fbclid=IwAR3A4vBzEYnTuYXs7KOihuNXofbx-8qxuhjkAcki4qM4EqTVI6AsmeZm6Bw
https://bit.ly/2JL0hGy
https://www.facebook.com/adam.kuczynski.3344?__tn__=K-R&eid=ARCj5p16qMY6nD8ph4GcbFhu587vfJsSsuhWosjBEjS_uignbbyfOE7F7oejMUuHbCItO_RtALCeMHVA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCSafMF6hPZanVoniw2UIywlPNnfZisHczzG-_E9jU4RZQUKbCT-vkEHBiPzQ54Ap5rdY9D0VVlX547Tgj3JOPUFRblnR49c4inm12vr90TXf_RD4lmH7-QpEPXGD47gGU-lwKBusAssjH_mOpNoRV6bReChsLh4n308ynC5GtlKTTXHUqrTkJhkhj1C9cdZZmQIKg9SMbL4dH91I8l0FJa-pLRZUshR-r7O6Eo5I7nvcqff3_DgOlT8ICMfyfVdR2sOh3iNTYX3xp8sAowZNN5C3Po4JqDTmgO6nn-T3HZ07WgrgCWuXWn2RaDzNyiyw9naPTRYronYKHBsyxg0kaSBQ
https://siecobywatelska.pl/prokuratura-zajmie-sie-sprawa-fundacji-lux-veritatis/
https://bit.ly/2MgqD5k
https://www.facebook.com/fundamentalrights/?__tn__=K-R&eid=ARCoL53iDMVQKG35lzN5enD6Rpf-QO8Ib6MU95IvRscY1fM6aHgp3L7MJQ42VDg7P98IRYRaRB9QFWxt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBfX3IOsHJS46T2pN00yoSwbJv5VTpwgYypc3Xg_N6kTjYK7FySkxM3cKsLjDU566rYW9m732fXPSi-z3v5FGlH9IcfetN6g-6bK44yVSQlSClzrhTXjvCFXLRQO-vH_pnj3ZiNYUxI6te1qPNJ8qh_45eF5OShbKKmJafdU2_PaKJotcmGeCp_rQKzCDlSafR4OKspsDauTEfiArbyGllNYoWU--1-UqxFcibvm2025s8zFKmFOeQrMgF79lCR3y1cdkbxSYTVdytmOtNp-PcQYdfzK0lJqAh6QsQqLFm5umEpmS-toZyT2oiqwgg9_UtHSV6L1W-ckX6_ywbofuQvlQ
https://www.facebook.com/hashtag/civsoc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBfX3IOsHJS46T2pN00yoSwbJv5VTpwgYypc3Xg_N6kTjYK7FySkxM3cKsLjDU566rYW9m732fXPSi-z3v5FGlH9IcfetN6g-6bK44yVSQlSClzrhTXjvCFXLRQO-vH_pnj3ZiNYUxI6te1qPNJ8qh_45eF5OShbKKmJafdU2_PaKJotcmGeCp_rQKzCDlSafR4OKspsDauTEfiArbyGllNYoWU--1-UqxFcibvm2025s8zFKmFOeQrMgF79lCR3y1cdkbxSYTVdytmOtNp-PcQYdfzK0lJqAh6QsQqLFm5umEpmS-toZyT2oiqwgg9_UtHSV6L1W-ckX6_ywbofuQvlQ&__tn__=%2ANK-R
https://siecobywatelska.pl/agencja-praw-podstawowych-wzywa-ochrony-spoleczenstwa-obywatelskiego
https://siecobywatelska.pl/agencja-praw-podstawowych-wzywa-ochrony-spoleczenstwa-obywatelskiego
https://bit.ly/30QRyI5
http://www.siecobywatelska.pl/sklep?fbclid=IwAR2Ts2GU8DzoA4ubqfQQrtw-fsoJDsMgvYVlo6SJK6QKIIOm_mSbdYMPhzs
https://www.facebook.com/projektdzieci/?__tn__=K-R&eid=ARCfayrqks-lIO-gEszpZT-sDOWiD2-LP5pe1RQQ5aL9rAbltaQPcela9UTt4AMb0MeGjrEjozIyFg1m&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCmbz1nsWKz4uG88SF7Rsi-ofgkFi7a25JmeoXy3ubdvIRrEf1LqHuSqw4O0BEQxoHqR1wsgI8opvGjQP_ar-9vnM11bR1wBrQHqeyPFAaUts3RtiH0JuU0mwdlFdyZtG8pnunddjsfW5hGJluf1imJIFihoQ1NOi5v2pHq9iPagrz3DaNQcAR6mNTxn1TcoJZ3uVfU3yBYTNXDzEaMC5qiJSHlHu858QcVnYmxI_5ZSlVFlup5YPiSj7hgph7PNKh2waN47TiW3Cbmx2SIVOKKHKYDw_SvfP59PN_xdeBtHVk3Ax8_1ebARfh9hmkA22A0fqQtRJgwPWwBpD-S_070TqGvIFjDT3EXBQ
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którym można wygrać ten kalendarz. Wystarczy odpowiedzieć na pytania konkursowe. 
1.Jaki jest numer KRS Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska? 
2. W którym roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska pierwszy raz zebrała pieniądze z 1% podatku? 
3. Ile Sieć Obywatelska Watchdog Polska uzbierała w ramach 1% w pierwszym roku otrzymywania tych 
środków? 
4.Ile Sieć Obywatelska Watchdog Polska uzbierała w ramach 1% w 2017 roku? 
Odpowiedzi zamieszczajcie pod tym postem do 27 stycznia do 23.59. Pierwsza osoba, która poda właściwą 
odpowiedź, wygrywa. Link do regulaminu konkursu  

➡️www.siecobywatelska.pl/regulamin Powodzenia! 😀 
+ filmik: https://bit.ly/2EDeAJ6  

22 stycznia 2018 
https://bit.ly/2JJAYoc 
Roksana Maślankiewicz 

Elektroniczny obieg dokumentów między urzędami fikcją❓Taki sygnał dostaliśmy od urzędnika, który 
poinformował nas, że mimo zmian w prawie, sterta tradycyjnej korespondencji na jego biurku wcale nie 
zmalała. Od kilku miesięcy podmioty publiczne w sprawach dotyczących postępowania administracyjnego 
powinny korespondować między sobą elektronicznie. Jednak, jak wynika z odpowiedzi na nasz wniosek, 

wiele stoi im na przeszkodzie, np.:✖️ brak elektronicznych skrzynek podawczych, ✖️brak podpisów 

elektronicznych, ✖️błędne koło - odpowiadanie na papierową korespondencję papierową, ✖
️niestabilność i nieintuicyjność Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. O rozwiązaniu, 
które miało oszczędzać pieniądze podatników, czas i środowisko, a bez całościowego podejścia do 
elektronizacji administracji jest skazane na porażkę, więcej w artykule.  
https://siecobywatelska.pl/urzednicy-listy-pisza 

22 stycznia 2018 
https://bit.ly/2I55qWF 
Katarzyna Batko-Tołuć 

Czytelnicy podesłali nam bardzo ciekawą audycję. Zainteresowała nas na wielu poziomach – mowa w niej o 
tym, że demokracja zakłada konfliktowe opinie i w idealnym świecie wyjściem z tego konfliktu powinny być 
argumenty. Po drugie mowa o nieodłącznej w demokracji możliwości krytyki wszelkiej władzy. W końcu zaś 
mowa o wolności wypowiedzi, irytujących sposobach zamykania debaty przez „usadzanie” przeciwnika z 
poziomu hierarchii i używanie zamykających usta porównań. No i oczywiście jest co nieco o jawności. 
Dobra lekcja. Polecamy.  
Radio TOK FM + link do audycji: https://bit.ly/2JK1s8Z  

23 stycznia 2018 
https://bit.ly/2HIvPui 
Martyna Bójko 

Ostatnio ktoś w komentarzu do artykułu zapytał nas ❓ Dlaczego nie podpisujecie wniosków❓ Z opisanych 
spraw minimum dwie przegraliście przez brak podpisu ‼ Oczywiście podpisanie ich wydaje się 
najprostszym rozwiązaniem, ale byłyby to jednoznaczne z przyznaniem racji sądowi, który uważa, że dostęp 
do informacji publicznej można zaprząc w tryby Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA), który 

sprawi, że nie będzie już tak łatwo wnioskować 😲 My sobie poradzimy, bo jesteśmy przećwiczeni w 
korzystaniu z ePUAP-u, ale dla wielu osób wymóg złożenia wniosku w sformalizowany sposób może być 
rzeczą, która skutecznie zniechęci do składania wniosków. Dlatego nie zgadamy się na takie rozwiązanie i 
nie podpisujemy wniosków, nawet kiedy urząd chce wydać decyzję odmowną i musi to zrobić zgodnie z 
KPA. Ma nasze dane adresowe i wie, gdzie ma wysłać decyzję. Dotychczas to wystarczało, dlaczego teraz 
przestało? 
+ link do artykułu: https://bit.ly/2WslVVX  

24 stycznia 2018 
https://bit.ly/2VU39T7 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie chciało ujawnić listy ekspertów, którzy przygotowywali podstawę 
programową z matematyki. Sąd orzekł, że dane o osobach współpracujących z organami administracji 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.siecobywatelska.pl%2Fregulamin%3Ffbclid%3DIwAR3gnFCSTNUyTj2auR_xeu4MNok2gGNVXdAY6VzWZFNzTtvdCH5Iz-z1af8&h=AT3YUJNNwxK54h0radUMluS2ViW5V-o1FuVtsi32yCg4ok9yPkaXifLODlsvyYpCeK0SAjcFcQrCKJWlXbMtwoiYNdfFsZJ7xLypub2KvUeK0opeQAjB3S5JzM4LBmSacD3BZtF5jNybupE1RSP7f1CR5z7DHSs5Tv0cmeNiTjW6OvzqZltQBIzhHM1fnJEg3ysSMvZXVM07eRkWR1BkJoM2kk3NVvWymAq0Fom7P21OSWYyyU8ZeCipJqsmIB1ZLY1x8yayH5vkx-ExyYJ4a_97o2aLN1egofyEkHJT_g3Os7IONPBGcogyNmZumHPahhFlmmoU2O417A8LuAh6RvorBELLEc5h4tQqsmmJEBTsVkqpht64YPLxXnwXKuOaXNmgQOTSQiVXztI03HUsHYGyCPDX9cMq8EhUL4Zg78DATsTgtWmM9TyjoX9k8vNhkTDbm9jcuU9_NNMrNPgV7gic83NY3arGxiCgYlSeI56LBO18s-gBn_mYKGt1Rlyoh0vHpZDcPVxopY3S3Hntj5sSeDo1BEuKwOco8wmzxnr7-fBPIqG9I3VB6CshB4YJt7G6XlOJuuC61zdqCARRSS6PKBZWdNyqIsI_Clswn64HahPYCSI-s4hYk1eao0adoexpAcKPcl0WAX9tKFM
https://bit.ly/2EDeAJ6
https://bit.ly/2JJAYoc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsiecobywatelska.pl%2Furzednicy-listy-pisza%3Ffbclid%3DIwAR3mQMc861rYuMyNWYKZ_rvT75EPcjzMFYr25UzUDbfkPQ3NS11F6aBNfR8&h=AT0ndbRVkgNH5bJZ6hLVzQFaAnaV3BPaxLpyGFgHt7RPnP6MIrsDXqSqD90Ni2RRZXmNGe6xP5Xxq-FmQ7CueLiNnqQsjEZ9_0v0eOZ4i7cXlp5PF0YDPXw5H6xc3rteZOW22rZSdbgIZslHGLOAWPSShMKhB3o4QYMaSx3AVpFEBiuWwAu33L541esXof6aO1wckKcU20l44aAnud4TD5fpm_Rh11vpn5Di0GkCYFz7GQ_zigYCzgMCseoDBiVmC3WiVquEr2JrB9Vq3tSFs2DWOIqmYVAwIRJ5Mwtqt_nBqeUG5WGwXuVy93FPe_l3YNJf3FgZM1WeFu8ZFVKXvlOE7ZkXKSfhhJLNAa-DFxCVWLxtg-dle_vAjFp5zQ6k4Vs2Fht1SUyjkWY2lmGiQCFOX5NDFNdGxBI0yLPDAsjlOwQ84Trs_UG6wrrIEifUFhnuwO15hMV5LgMcKIObRhL10RGjHj0HLUkM16cqNdTrBhleR2azKt4Vo0cHkrxZEVcItaCJ0B7DXiqmvpra57zkYSBFYuq_u_5PoKSlUmQO6r3HFEI-gnEQcFjp9E9Brw15ThyV9_nsGTJN151QYlHVEUnAMh-qMceXUndrazRWr2hGAa3ay8uz5mPndrQEvxg
https://bit.ly/2I55qWF
https://www.facebook.com/tokfm/?__tn__=K-R&eid=ARDKX0EkxDTr14Zk23i_UnoePrfwlEhIW8bJyKk0p6cKHUgzjgEz8nqnmd7GYDMPRqI9_4uODCVwsaJn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOHMipB8jWrYhq2oZ_nq9gzkQRFKzQvod0xFtNfsKlQMnu5ICUYhj111CZMMNfhRl2ntvk4BTDf8nPjcX_Z__HYZhUqyK5zVbEcZZHhkjRgirkiYB6YaJUMH5yfj1debDf0ysi3RI9FFIG702yObnBjw1xdOYs3h5UzFL7WqE3MbP3jBcu2wNweGdnnwLG3sfPZ6LXO83RzAsy2MtaOTkyLOe6icEcH5-Y4ZgLAjwPZfI1VFc9bSc29NwK-LEr_u6oZai6o6KfRV5dmQAiNj2iFYD9ACo-6qCqrqS1qi9jCsj_CJMRnuRDzo0zgSw9fIIowvfEiVrvDpdo3VfJQctkmw
https://bit.ly/2JK1s8Z
https://bit.ly/2HIvPui
https://bit.ly/2WslVVX
https://bit.ly/2VU39T7
https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji/?__tn__=K-R&eid=ARAPjZkuDlP_TTJib5lXSX73sEl8Snpgau4UejfuJN5E-u5Oa7BzUYdFnkOqrqZsGO4nOjTxmInRkCbh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpkp-GRt8YFJNjOn6KcXbCRaS2c81Iq_kh1YFOFzePGb5uwTJb4z5wu_zj0AeVXN40amaUqVATsuuxrpbZOwwkmW5E8bFIzrjXt-4UNCF3whTDekVsnutb_Wr_0imYuGCf3f0XAjtg2uFY4lWnnVlWI_IUmboz73C05vY69yuPgWAYgnTgSrT27I-hamSx7lnudtsgUt1Bz6Ql5lLSKJHOH0SEPkCHk3tSXeq1z_VzTOFUvPOpxkbxz39bSqRvam-re9GV50mEI72zof4FtVqbEaNPwn5U2uyy3ne78TMqG93b6Z9E9-ZQjHnWEQ2MNuBDuwsaZAhOWNk9tGoky2eftg
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Martyna Bójko publicznej nie podlegają ochronie prywatności, a dane, o które wnioskował klient naszej poradni, dotyczą 
istotnych decyzji o charakterze ogólnospołecznym i powinniśmy mieć do nich dostęp.  
+ link do artykułu: https://bit.ly/2I7yrAK  

25 stycznia 
https://bit.ly/2W13MtU  
Roksana Maślankiewicz 

Urzęd Miasta Szczecin podpisał umowę sponsorską z duńskim koncernem Netto i przez najbliższe 3 lata 
jedna ze szczecińskich hal sportowych będzie nosiła nazwę Netto Arena. Ile miasto na tym zarobi? - 
Zastrzegliśmy sobie prawo do zachowania wartości umowy w tajemnicy – czytamy wypowiedź dyrektora 
operacyjnego firmy na stronie portalu wszczecinie.pl. Stojąc na stanowisku, że finanse publiczne powinny 
być przejrzyste, 9 stycznia zawnioskowaliśmy do urzędu miasta o umowę z Netto. Sprawdzimy też, czy w 
Danii, z której pochodzi firma, możliwe jest objęcie klauzulą poufności umów z podmiotami publicznymi. 
+ link do artykułu: https://bit.ly/2EIfzrj  

26 stycznia 2018 
https://bit.ly/2HJJ4Lh  
Martyna Bójko 

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł naszego prawnika Bartosz Wilk tłumaczący, 
dlaczego czasem idziemy do sądu, choć wiemy, że sprawa jest z góry przegrana.  
+ link do artykułu: https://bit.ly/2WtarBn  

26 stycznia 2018 
https://bit.ly/2EFywei  
Martyna Bójko 
 

Wszyscy wiemy, że Polskie Koleje Państwowe 🚊 nie są demonem punktualności i każdemu zdarzyło się 

czekać na spóźniony pociąg. Nikt chyba jednak nie czekał tak długo jak my. Wprawdzie nie na pociąg🚄, 
tylko na odpowiedź PKP na nasz wniosek o informację publiczną. Prawie 6 lat temu zapytaliśmy o umowy z 
członkami zarządu. W międzyczasie było 7 wyroków sądów administracyjnych w tej sprawie, ostatni 17 
listopada 2017 roku. Właśnie otrzymaliśmy skargę kasacyjną (całość 
tutaj: https://dyski.siecobywatelska.pl/s/3aWoBlQJH6AWGaa), w której Polskie Koleje Państwowe 

odwołują od tego wyroku 🚄😡 
+ grafika: 

 
27 stycznia 2018 
https://bit.ly/2YQhaCU  
Katarzyna Batko-Tołuć 

Siadacie dziś do PITa? To trudne bez dobrej informacji, prawda? 
Sieć Obywatelska Watchdog Polska dba o to, by wszyscy mieli potrzebną informację. W tym roku 
usłyszeliśmy, że podobne zadanie wzięła na siebie firma PITax, która przygotowała program do rozliczeń. 
Sprawdziliśmy! 
Korzystajcie, to naprawdę dobrze dostarczona informacja! Jeśli zechcecie nas wesprzeć 1% podatku, 
skorzystajcie z tego linku. ‼https://www.pitax.pl/rozlicz/0000181348/‼ Na koniec program podpowie 
Wam nasz numer KRS. ⚠ Nie będzie można go zmienić. 
Dziękujemy za każdą, w tym zwłaszcza Twoją, wpłatę! 

https://bit.ly/2I7yrAK
https://bit.ly/2W13MtU
https://bit.ly/2EIfzrj
https://bit.ly/2HJJ4Lh
https://www.facebook.com/Bartosz.Wilk.BW?__tn__=K-R&eid=ARBg-PykowWSa3gSu_Mp0NpnrG5zT7e-oQiGGBMdmveRnopaVNSMJFc24AoE71bcMY2raQnj9bIVORLS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDc8sr8RnYvwABoRe37cHRrB_vJX033vaZivKFzWykYKikFOwI8v9BZL6qpNHrqZew1o1YI25Dq3ckI9j2lunLfkXQTbCKQ94XkV0Q3W2eXsPtUJGHdiP7oagz1HrpkbsiiCxC0unxIwxqPJoejvnG1plaYivrcjRKhJOwbOwKD2lqPL6ODuSK2qj_3ij2NFGHs95CNfvpkIFj-rw8MSNGOI5T8BnGOR-qXsCFZBNDNj2SfI0wJs0asXYuGAWs3sXO6UgS3GSbYexHawvUETwDZcJUFSdEYH_4FhSlBzdrmAL7PvKjtIc8EoehsWCzA_vo2whKRGYGfAR207DwdXo_8vA
https://bit.ly/2WtarBn
https://bit.ly/2EFywei
https://dyski.siecobywatelska.pl/s/3aWoBlQJH6AWGaa?fbclid=IwAR2SI62jluoGM3Qvvb_1bE5uoy50rxyKFr5E1h5_gZL5bOXDcHOee1VmXEU
https://bit.ly/2YQhaCU
https://www.pitax.pl/rozlicz/0000181348/?fbclid=IwAR2v1kW6WL2Kba0ecu-InNKRjjAE5bfLaNGNla-XP-67EyQuWimRXLlj1cg
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+ link do filmiku: https://bit.ly/2WvuvTJ  

29 stycznia 2018 
https://bit.ly/2YTi7um  
Roksana Maślankiewicz 

Naszej petycji o ogólnodostępny rejestr umów w internecie TK nie uwzględnił, a nawet nie chciał jej 
opublikować do czasu złożenia zawiadomienia do prokuratury. W odpowiedzi czytaliśmy o znikomym 
zainteresowaniu opinii publicznej umowami zawartymi przez Trybunał. Teraz TK odpowiada na wnioski 
użytkowników portalu Wykop.pl, którzy postanowili okazać swoje zainteresowanie tematem i informuje o 
przedłużaniu terminu odpowiedzi z powodu obłożenia ,,znaczną liczbą wniosków". My w końcu 
otrzymaliśmy rejestr umów na wniosek. Można się z niego dowiedzieć m.in. o zatrudnianiu osób, 
wykonujących zadania asystentów sędziego, na umowy zlecenia (zamiast jak w ustawie, w drodze 
konkursu), kosztach wynajmowanych mieszkań, zewnętrznych zleceniach opinii, zarządzeń i postanowień 
w sprawach skarg konstytucyjnych i wniosków oraz ... o kosztach przygotowania kartki świątecznej. 
+ link do artykułu: https://bit.ly/30QEXVf  

30 stycznia 2018 
https://bit.ly/2Wt9TeV 
Martyna Bójko 
 

Kilka dni temu pisaliśmy o umowie sponsorskiej podpisanej przez Szczecin z duńską firmą Netto. 
Wnioskowaliśmy o skan tej umowy i otrzymaliśmy odpowiedź, że jest on dostępny w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta. Rzeczywiście tam się znajduje, ale utajniono paragraf dotyczący kwoty umowy. 
Zawnioskowaliśmy zatem o ten paragraf i czekamy na odpowiedź. 
+ link do artykułu: https://bit.ly/2YV7AyY  

30 stycznia 2018 
https://bit.ly/2XlN6i8 
Martyna Bójko 

"Chyba nikt nie zrobił tyle dla uświadomienia obywatelom znaczenia prawa do informacji publicznej, co 
Osowski i jego ekipa z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska." - tak Dziennik Gazeta Prawna uzasadnił 
umieszczenie prezesa naszej organizacji na liście najbardziej wpływowych prawników 2017 roku. Szymon 

Osowski, jesteśmy dumni i gratulujemy! ❤😊 
+ 2 grafiki: 

 
31 stycznia 2018 Jawność w salach sądowych jest odwrocie – pisze Szymon Osowski w tekście o przegranych sprawach o 

https://bit.ly/2WvuvTJ
https://bit.ly/2YTi7um
https://www.facebook.com/wykoppl/?__tn__=K-R&eid=ARCBIhll49hRDdd4BWMD_N5FjoIsaHkJR4v_FLotl999FQseZM9SAOrCjfQ4I_kcuVv1b8BFa9IPtY7X&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAefQbpRH9Ahxf2gRZMoCIGi4Ykq24zWBSl9ZAlBZ0myZ2FkceKcuqk6KA3bgBm7ZN70_wM6_6eomDLN3Hsi5lmX3F0musF8zzrlZK8j3AGdfVH2jYhMHdLgz1YQy4kvl01VGk6tZFy1iiZ3zFkOeLP_e6ctOpmcb7tvXzVJT5-lT69IYRjumyfXJH0FQtQ548sMlH7FX2oPyYCGTdTnW-WidomvRCV21DLTpPsNsOJ4HSkG1XrhOSVYH7e3yFl14zbTl5dBrwlx4faDquTsU2f_l21UJD65RTItyEMmf7dOepUtUAQpzn712NWO5JL_b51TZqZNn2W416tMirzQb0-Kw
https://bit.ly/30QEXVf
https://bit.ly/2Wt9TeV
https://bit.ly/2YV7AyY
https://bit.ly/2XlN6i8
https://www.facebook.com/osowski.szymon?__tn__=K-R&eid=ARDTRhn4_I6gkSMRXQ9StR7WZ5MWJeJT8atn0ly2mebTcOj5PtTE_mZ8lLYqjUNcKj36eqzm0U7G2kYs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAax9yGSR3sQy-lGA_P3jhy2M5xifuuJV8bHuXo2dFdM8imgxojoWm93D9hP1CIUGGrPpXWJykDF3C2d13Zxc72BlBTu0gxe5p7i-zlgBUemryC-CXJIVlsU7VtP8XI2C4ERd5PTzcyD0p6uSp31RjOqFmilyzqIugeXR0xkisuQR0WwsvfCb6mJcK92hRxuJxkbYlRFWwtFPTfwxfkezf7Xwu3GZFIZl7Njwmnlp_BDunxciO1s79NA2W9qtOUZh-0lSp-4C8AWgNtphXD3aNpgVroSeZU1MbMYbxm1wXTxNXXtMO_oZLbxCPwNuAde2gGfexU00AfyD04w9rmS-EI4A
https://www.facebook.com/osowski.szymon?__tn__=K-R&eid=ARDTRhn4_I6gkSMRXQ9StR7WZ5MWJeJT8atn0ly2mebTcOj5PtTE_mZ8lLYqjUNcKj36eqzm0U7G2kYs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAax9yGSR3sQy-lGA_P3jhy2M5xifuuJV8bHuXo2dFdM8imgxojoWm93D9hP1CIUGGrPpXWJykDF3C2d13Zxc72BlBTu0gxe5p7i-zlgBUemryC-CXJIVlsU7VtP8XI2C4ERd5PTzcyD0p6uSp31RjOqFmilyzqIugeXR0xkisuQR0WwsvfCb6mJcK92hRxuJxkbYlRFWwtFPTfwxfkezf7Xwu3GZFIZl7Njwmnlp_BDunxciO1s79NA2W9qtOUZh-0lSp-4C8AWgNtphXD3aNpgVroSeZU1MbMYbxm1wXTxNXXtMO_oZLbxCPwNuAde2gGfexU00AfyD04w9rmS-EI4A
https://www.facebook.com/osowski.szymon?__tn__=K-R&eid=ARDNvqjt65X7-oTBLEwFUw26665ApSdoPofqauIHIqpcRB8EC8gKhqBx6XdOIBUwkNz2EvV0hVgQeFni&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDD-Jb-SnyzDQbnj4-30sR9dtO4xCbrq6jIfHNCuTvMOzsy8wVtWSxOBnOzZ3hN1e9_sy8r99d6dXrhfwOhpQtq5IKkfP4Zf1K8lJ2Ugtu5mbCMvqUsQtLStkdKS8n23sUPWEL5yZ0SfVsxjqwkzpPvvoBQqCe_GTCixUMXQBCijrIK0hwSgLpIcik3-oV9lrDHvz-0MZJxlRV1Feceh6Gwqo_HXQBWRgpeeiJq5v3rqBTcOyFPH7BTyliKMu_w0n1CFm1Rj6SfyC81iit8ScnJjmNMtI4d0NGoCgUQOa6HuysWmpVpBn1qXgN0oO1TnjiIcySwwJ7rHy7czv8yXsUjmA
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http://bit.ly/2Mfszeo 
Martyna Bójko 

nagrania z Sali Kolumnowej - Nie wierzę, że ostatecznie możemy przegrać sprawy o nagrania z 16 grudnia 
2016 r. i nie uzyskać większej wiedzy o tym, co działo się w Sejmie RP i przed Sejmem RP. Nikomu tego nie 
życzę.  
fot. Katarzyna Lazzeri, TVN 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2YStUZV  

2 lutego 2018 
http://bit.ly/2QvSNaO  
Martyna Bójko 

Chcesz zostać wolontariuszem Watchdoga? Lubisz porządkować papiery i skanować dokumenty albo Twoją 
pasją jest tłumaczenie tekstów na język angielski? Koniecznie przeczytaj to ogłoszenie: 
http://ogloszenia.ngo.pl/3150-siec-obywatelska-watchdog-szu… 
gif z https://giphy.com/ 

3 lutego 2018 
http://bit.ly/2wqyL8v  
Martyna Bójko 

Niedawno pisaliśmy o tym, że sąd administracyjny nie chce przyznać nam prawa do poznania wszystkich 
nagrań z Sali Kolumnowej. Wczoraj Katarzyna Batko-Toluc była gościem Agaty Kowalskiej w programie 
Analizy, gdzie opowiadała o tym, dlaczego nie zgadzamy się z wyrokiem sądu w tej sprawie.  
Nagranie audycji dostępne tutaj, pod tytułem: Czy w Sali Kolumnowej było kworum? Sąd nie pozwala 
sprawdzić kamer: http://audycje.tokfm.pl/audycja/Analizy/218 
Pomóżcie nam walczyć o jawność w debacie publicznej, przeznaczcie swój 1% podatku na jawność: 

➡➡ KRS 0000181348 ⬅⬅ 

5 lutego 2018 
http://bit.ly/2EFPmtB  
Martyna Bójko 

Już od prawie roku, dzięki zmianom w ustawie o prokuraturze, orzeczenia dyscyplinarne prokuratorów są 
jawne. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w praktyce i w grudniu zeszłego roku zawnioskowaliśmy do 
Prokuratury Krajowej o udostępnienie skanów orzeczeń dyscyplinarnych z 2017 roku. Poprosiliśmy też o 
informacje o wszystkich wyznaczonych posiedzeniach odwoławczego sądu dyscyplinarnego wraz z danymi 
obwinionych. Odpowiedź, zawierająca wnioskowane dane, przyszła 31 stycznia. Wszystkie są dostępne w 
artykule Szymon Osowski 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2MgtLhA  

5 lutego 2018 
http://bit.ly/2Munuiv  
Martyna Bójko 

Jak wygląda świat bez informacji ❓❓❓Już jutro się przekonacie, śledźcie nasz profil � ️♂️� ️♂️� ️♂️ 

 
 

6 lutego 2018 
http://bit.ly/2JJVsgu  
Roksana Maślankiewicz 

Nie wyobrażasz sobie świata bez informacji❓ Prosimy, przekaż 1% podatku na działania Sieci Obywatelskiej 
Watchdog Polska. KRS: 000181348. Twój 1% nie jest bez znaczenia❗ 
+ link do filmu: http://bit.ly/2QypjsX  

8 lutego 2018 
http://bit.ly/2Wf1We7  
Roksana Maślankiewicz 

‘’Potrzebne jest zwiększenie zakresu informacji publicznej, która jest dostępna on-line. Np. o informacje 
dotyczące finansów samorządowych czy wynagrodzeń (przynajmniej, jakie są pensje na poszczególnych 
stanowiskach). On-line powinien być dostępny chociażby pełny rejestr umów danej instytucji czy urzędu, z 

http://bit.ly/2Mfszeo
http://bit.ly/2YStUZV
http://bit.ly/2QvSNaO
http://ogloszenia.ngo.pl/3150-siec-obywatelska-watchdog-szuka-chetnych-do-pomocy-przy-porzadkowaniu-dokumentow-i-wiedzy.html?fbclid=IwAR22-AgIr9zBg4MFD2GkcPkUh8kx7DS9pZZV96UXEfRDqqhJjS2gpgme2c4
https://giphy.com/?fbclid=IwAR1W2Hb1uwLPKtGildtsDiGsWvteojGGEGwm5gCPENjQS_uZIKn-_WUY9Uw
http://bit.ly/2wqyL8v
https://www.facebook.com/katarzyna.batkotoluc?__tn__=K-R&eid=ARDcWQShY7pNmoT9wmQ4w4dVWhWaeOh24JK8-fLCTpCkMHK-2EKYzI0ROAy2o3fiOtwkKnvtSOcrCxIe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVnEc6E5HE91mM5PiGACYFIf3AQp_WZ1ZCD14oFhQtYwQ3PvL0nT6rR8H9FWDhS4hMQFLMWqkj3uWZQVriwKksxL7MI6yhWQBRA5uy2pt-4w_9yjrieaTjnaSsNiBxN4-AzywKBKr4EB6SfMK96r1E6jttLWhW4cIGQqTDixrqLoKUoL7Ro8SBO6y-sjCI7z5iet8_a3lqq0_xB279fH-goI_QOpUUdMYbWfk6AR8Jwy6FTuatECkAeVoX2cV1c7DV5UdpveyBvP6jiZbdVyhNxdkE_rSw5ZSfYikk9PObagifAdX6L0HzjugG4rtAJ7cwN4TmWyRccNRSt6VEKa6H2A
http://audycje.tokfm.pl/audycja/Analizy/218?fbclid=IwAR2AEvtJVrTdjBBgFEm3JGhXtjqKlPS4TVM3Q-8e1jUuFQ00JrsrTEMdd-A
http://bit.ly/2EFPmtB
https://www.facebook.com/osowski.szymon?__tn__=K-R&eid=ARDU2Ze6Bab9BTo2OUvdR8bwHWCu3dtQ_Cf8FiXJJF-Ti63t3lvgiyP8tqNSgIi9Og8gRUtAWqN-iQN0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBah2I8OKWwVY2XnEauAmHsllriYxK_8v2ZgN2sLHzOA1taz-UwyKxPLKlOVZew3ssO65SuMnMxXSDlOgso2hDBPgEnuNsMLMYCMIQPTlTnroDVYZe4GOec1cAhDK6SK07EZoicGnyZNwTOjHCsSKBC3cK5Ex9xkYkyW_m3gpgdLi9giSikxEwNt12vtFffEp4g_OctsJ08yCTV_3AUu4ojdez9SxRV5g3NLoV1tVmR4FYfAOJzM54sSaBR7Aalm5ZD3bymPts-2yt6ftQ0jKP7ruhGeEmr7m_bGo7_nz5ifh_wGVsqRsnA2VWHP41pLtB0eiqNEQhxB3jaRP5Fz_JGMw
http://bit.ly/2MgtLhA
http://bit.ly/2Munuiv
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/1691631114260422/?type=3&eid=ARBVwpjbPq4oFngYg3kSII4jtIheszQe3zLI4lmBG0uBNh0kQlaUqNUS37RpfSxS0TIb1dpK7KokMlLJ&__xts__%5B0%5D=68.ARC1ZCIJtU4vCM5iiPPaDRhRpl6tGF4bfennan0AJ9hqBeTpXlXsBfWEujexllYOQkOTIsjityP5Jy0wEMhwdzCWksB24ULNpf_tPTqgA7EMAfB96lGIeFM97_850bAbefJIcHgs3k4CVyEvmVk-UWAbgk0JupuFfslBF5ObiO4--ZMDlPSGTo0-qVUohK1ieMlp9mfEEKS0vGn8jhDGGWrIBt2hyj5jXWzbxzp0GPKBXPpzwMKPa7vwFefPtXxkkIgcVpQkLT1YIIOanrF5M1hbqcyhg0ntE6H_hMLk3icEgyPoFBDjKrH0gY6v44QqLMr_6y3u88o9sBds4CDiCfS4AQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/1691631114260422/?type=3&eid=ARBVwpjbPq4oFngYg3kSII4jtIheszQe3zLI4lmBG0uBNh0kQlaUqNUS37RpfSxS0TIb1dpK7KokMlLJ&__xts__%5B0%5D=68.ARC1ZCIJtU4vCM5iiPPaDRhRpl6tGF4bfennan0AJ9hqBeTpXlXsBfWEujexllYOQkOTIsjityP5Jy0wEMhwdzCWksB24ULNpf_tPTqgA7EMAfB96lGIeFM97_850bAbefJIcHgs3k4CVyEvmVk-UWAbgk0JupuFfslBF5ObiO4--ZMDlPSGTo0-qVUohK1ieMlp9mfEEKS0vGn8jhDGGWrIBt2hyj5jXWzbxzp0GPKBXPpzwMKPa7vwFefPtXxkkIgcVpQkLT1YIIOanrF5M1hbqcyhg0ntE6H_hMLk3icEgyPoFBDjKrH0gY6v44QqLMr_6y3u88o9sBds4CDiCfS4AQ&__tn__=EHH-R
http://bit.ly/2JJVsgu
http://bit.ly/2QypjsX
http://bit.ly/2Wf1We7
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/1691631114260422/?type=3&eid=ARBVwpjbPq4oFngYg3kSII4jtIheszQe3zLI4lmBG0uBNh0kQlaUqNUS37RpfSxS0TIb1dpK7KokMlLJ&__xts__[0]=68.ARC1ZCIJtU4vCM5iiPPaDRhRpl6tGF4bfennan0AJ9hqBeTpXlXsBfWEujexllYOQkOTIsjityP5Jy0wEMhwdzCWksB24ULNpf_tPTqgA7EMAfB96lGIeFM97_850bAbefJIcHgs3k4CVyEvmVk-UWAbgk0JupuFfslBF5ObiO4--ZMDlPSGTo0-qVUohK1ieMlp9mfEEKS0vGn8jhDGGWrIBt2hyj5jXWzbxzp0GPKBXPpzwMKPa7vwFefPtXxkkIgcVpQkLT1YIIOanrF5M1hbqcyhg0ntE6H_hMLk3icEgyPoFBDjKrH0gY6v44QqLMr_6y3u88o9sBds4CDiCfS4AQ&__tn__=EHH-R
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ich skanami lub ich treścią. Tego ten projekt ustawy nie załatwia. Tymczasem np. w Czechach umowa, 
która nie jest opublikowana w dostępnym on-line rejestrze umów, nie może być wykonywana.’' Szymon 
Osowski o rządowym projekcie ustawy o jawności życia publicznego w wywiadzie dla PAP. 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2W8uqGa 

9 lutego 2018 
http://bit.ly/2JK3eHm  
Katarzyna Batko-Tołuć 

Dawno nie pisaliśmy o #ustawaojawnościżyciapublicznego. A przecież temat wciąż na tapecie. Szczęśliwie 

naród czuwa :D Elżbieta Samsel-Czerniawska ze Świebodzin TV zorganizowała debatę z posłami 
wszystkich opcji reprezentowanych w regionie (lubuskie). Pojawili się posłowie Prawo i 
Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Myślicie, że to było niszowe wydarzenie? Hmmm... debata ma już 
800 odsłon. 
To świetny pomysł, by zapytać co będą robić posłowie i posłanki, gdy rozpocznie się procedowanie w 
Sejmie. Pomysł wart jest powielania. Ela oferuje porady w sprawie zorganizowania. Może Wy też macie 
możliwość podobne wydarzenie zorganizować u siebie? Może możemy Was wspomóc? 

Dziękujemy Katarzyna Osos Marek Ast - Poseł na Sejm RP - Szymon Osowski - nasz ekspercie :) 
+ link do ŚwiebodzinTv: http://bit.ly/2W8Epvj  

11 lutego 2018 
http://bit.ly/2EGz0AV  
Katarzyna Batko-Tołuć 

Krzysztof Bereta przypomniał właśnie pewien ciekawy wywiad. O prawie suwerena. Kolejny raz zadajemy 
pytanie czy informacja jest "bez znaczenia"? A Wam niech się miło czyta! 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2Kcdesn  

12 lutego 2018 
http://bit.ly/2VY9flj  
Martyna Bójko 

Zapewne już w wielu miejscach czytaliście, że Facebook zmienił sposób wyświetlania postów i w związku z 
tym możecie rzadziej widywać publikowane przez nas informacje. Można temu zaradzić w prosty sposób – 

wystarczy wejść na nasz profil i kliknąć na pasku pod zdjęciem ☑Obserwowanie☑ , a następnie wybrać ☑

Wyświetlaj najpierw ☑ i gotowe, nic Wam nie umknie! 
+ grafika: 

http://bit.ly/2JK3eHm
https://www.facebook.com/hashtag/ustawaojawno%C5%9Bci%C5%BCyciapublicznego?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDgeQw-FjMoYLitaAw80caV2ASFa30ieXvX4nhjhBse1XoyoT4gtZV576QJ50GblFF9UB4b-JLE4CntPiDPbntc1Aa9zgVm08JMd-uL-QvkRbpZb5TrQQzx_C74GgYfCXhBCK_gpwdf1fImx0z1NKDMfraso2BW3ave6xdWF_vHPgy5NoLDh0FaoG7bmyCz_VPPiZTfIN5vokYaGnIO2MLHqi4RdZub1HLqzayXvb_udzYMlB0hIjlBCyXPItf59nYxb3KFF979aQ4r4KAjUd4oenDf2ncaWNJWmNPSj4Grlwf89OAM5-icciEoY-u4f-my1KHbMgZRI0MfqJPQ7SvRxA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/elzbieta.samselczerniawska?__tn__=K-R&eid=ARBaRluzRCJC0cZEWpGsEqj6ByhrqB5dTLdFsu8wdc40qwju_QunuwiCR91P_nzAraATY9nE9W_4p-ZA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgeQw-FjMoYLitaAw80caV2ASFa30ieXvX4nhjhBse1XoyoT4gtZV576QJ50GblFF9UB4b-JLE4CntPiDPbntc1Aa9zgVm08JMd-uL-QvkRbpZb5TrQQzx_C74GgYfCXhBCK_gpwdf1fImx0z1NKDMfraso2BW3ave6xdWF_vHPgy5NoLDh0FaoG7bmyCz_VPPiZTfIN5vokYaGnIO2MLHqi4RdZub1HLqzayXvb_udzYMlB0hIjlBCyXPItf59nYxb3KFF979aQ4r4KAjUd4oenDf2ncaWNJWmNPSj4Grlwf89OAM5-icciEoY-u4f-my1KHbMgZRI0MfqJPQ7SvRxA
https://www.facebook.com/swiebodzinTV/?__tn__=K-R&eid=ARCEMvyZqWLi8_K0MC7ShWPIx7sORXfX_tw6XD9kGj1PAQEZtG-NuDQ83mBH-p-Z9CbhNy9XwF0dM6JN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgeQw-FjMoYLitaAw80caV2ASFa30ieXvX4nhjhBse1XoyoT4gtZV576QJ50GblFF9UB4b-JLE4CntPiDPbntc1Aa9zgVm08JMd-uL-QvkRbpZb5TrQQzx_C74GgYfCXhBCK_gpwdf1fImx0z1NKDMfraso2BW3ave6xdWF_vHPgy5NoLDh0FaoG7bmyCz_VPPiZTfIN5vokYaGnIO2MLHqi4RdZub1HLqzayXvb_udzYMlB0hIjlBCyXPItf59nYxb3KFF979aQ4r4KAjUd4oenDf2ncaWNJWmNPSj4Grlwf89OAM5-icciEoY-u4f-my1KHbMgZRI0MfqJPQ7SvRxA
https://www.facebook.com/pisorgpl/?__tn__=K-R&eid=ARD-fdlVgnmR_K-NWNQVf2ztbJZYyW13IAThS4ZYR717gDFP6WxKykqQFAnjeeGF3HuBlsR488KM8nId&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgeQw-FjMoYLitaAw80caV2ASFa30ieXvX4nhjhBse1XoyoT4gtZV576QJ50GblFF9UB4b-JLE4CntPiDPbntc1Aa9zgVm08JMd-uL-QvkRbpZb5TrQQzx_C74GgYfCXhBCK_gpwdf1fImx0z1NKDMfraso2BW3ave6xdWF_vHPgy5NoLDh0FaoG7bmyCz_VPPiZTfIN5vokYaGnIO2MLHqi4RdZub1HLqzayXvb_udzYMlB0hIjlBCyXPItf59nYxb3KFF979aQ4r4KAjUd4oenDf2ncaWNJWmNPSj4Grlwf89OAM5-icciEoY-u4f-my1KHbMgZRI0MfqJPQ7SvRxA
https://www.facebook.com/pisorgpl/?__tn__=K-R&eid=ARD-fdlVgnmR_K-NWNQVf2ztbJZYyW13IAThS4ZYR717gDFP6WxKykqQFAnjeeGF3HuBlsR488KM8nId&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgeQw-FjMoYLitaAw80caV2ASFa30ieXvX4nhjhBse1XoyoT4gtZV576QJ50GblFF9UB4b-JLE4CntPiDPbntc1Aa9zgVm08JMd-uL-QvkRbpZb5TrQQzx_C74GgYfCXhBCK_gpwdf1fImx0z1NKDMfraso2BW3ave6xdWF_vHPgy5NoLDh0FaoG7bmyCz_VPPiZTfIN5vokYaGnIO2MLHqi4RdZub1HLqzayXvb_udzYMlB0hIjlBCyXPItf59nYxb3KFF979aQ4r4KAjUd4oenDf2ncaWNJWmNPSj4Grlwf89OAM5-icciEoY-u4f-my1KHbMgZRI0MfqJPQ7SvRxA
https://www.facebook.com/PlatformaObywatelska/?__tn__=K-R&eid=ARBRI-ofusbg5bfv1dMu3obpZgFVMyFnbqm9-_JFmvt7ZRDJKdTkxJfuONdonYzkou7ygskOPCcjNfpt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgeQw-FjMoYLitaAw80caV2ASFa30ieXvX4nhjhBse1XoyoT4gtZV576QJ50GblFF9UB4b-JLE4CntPiDPbntc1Aa9zgVm08JMd-uL-QvkRbpZb5TrQQzx_C74GgYfCXhBCK_gpwdf1fImx0z1NKDMfraso2BW3ave6xdWF_vHPgy5NoLDh0FaoG7bmyCz_VPPiZTfIN5vokYaGnIO2MLHqi4RdZub1HLqzayXvb_udzYMlB0hIjlBCyXPItf59nYxb3KFF979aQ4r4KAjUd4oenDf2ncaWNJWmNPSj4Grlwf89OAM5-icciEoY-u4f-my1KHbMgZRI0MfqJPQ7SvRxA
https://www.facebook.com/katarzyna.osos?__tn__=K-R&eid=ARAGok6ewNcrnAK1BM0chi8B5jCQJcJgcKs_XVZq1kU4V7B3vGbyBuUtkMRFc63QyJUGyV0j4AAMD3Wf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgeQw-FjMoYLitaAw80caV2ASFa30ieXvX4nhjhBse1XoyoT4gtZV576QJ50GblFF9UB4b-JLE4CntPiDPbntc1Aa9zgVm08JMd-uL-QvkRbpZb5TrQQzx_C74GgYfCXhBCK_gpwdf1fImx0z1NKDMfraso2BW3ave6xdWF_vHPgy5NoLDh0FaoG7bmyCz_VPPiZTfIN5vokYaGnIO2MLHqi4RdZub1HLqzayXvb_udzYMlB0hIjlBCyXPItf59nYxb3KFF979aQ4r4KAjUd4oenDf2ncaWNJWmNPSj4Grlwf89OAM5-icciEoY-u4f-my1KHbMgZRI0MfqJPQ7SvRxA
https://www.facebook.com/Marek-Ast-Pose%C5%82-na-Sejm-RP-1594697534132241/?__tn__=K-R&eid=ARAfpHus8GmHPMjCBbnWdjibPk__H8ICtAjmjv3XZDNpbnPnF5WBz4pNTUzvuEBOrn3zDnAs-1nkuFEB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgeQw-FjMoYLitaAw80caV2ASFa30ieXvX4nhjhBse1XoyoT4gtZV576QJ50GblFF9UB4b-JLE4CntPiDPbntc1Aa9zgVm08JMd-uL-QvkRbpZb5TrQQzx_C74GgYfCXhBCK_gpwdf1fImx0z1NKDMfraso2BW3ave6xdWF_vHPgy5NoLDh0FaoG7bmyCz_VPPiZTfIN5vokYaGnIO2MLHqi4RdZub1HLqzayXvb_udzYMlB0hIjlBCyXPItf59nYxb3KFF979aQ4r4KAjUd4oenDf2ncaWNJWmNPSj4Grlwf89OAM5-icciEoY-u4f-my1KHbMgZRI0MfqJPQ7SvRxA
https://www.facebook.com/osowski.szymon?__tn__=K-R&eid=ARDn-DHhcam-c8fRcz9cEMjwHmkQN8TrWTQgqlWDJluai1lr-kw2rHTTnglNF3x9PmpsM0eolY-gBtxc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDgeQw-FjMoYLitaAw80caV2ASFa30ieXvX4nhjhBse1XoyoT4gtZV576QJ50GblFF9UB4b-JLE4CntPiDPbntc1Aa9zgVm08JMd-uL-QvkRbpZb5TrQQzx_C74GgYfCXhBCK_gpwdf1fImx0z1NKDMfraso2BW3ave6xdWF_vHPgy5NoLDh0FaoG7bmyCz_VPPiZTfIN5vokYaGnIO2MLHqi4RdZub1HLqzayXvb_udzYMlB0hIjlBCyXPItf59nYxb3KFF979aQ4r4KAjUd4oenDf2ncaWNJWmNPSj4Grlwf89OAM5-icciEoY-u4f-my1KHbMgZRI0MfqJPQ7SvRxA
http://bit.ly/2W8Epvj
http://bit.ly/2EGz0AV
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005242365078&__tn__=K-R&eid=ARBgZ1_Dwp9MutFSZlHrJz4uMac2oKKJ9dS_7lCrY_Zx6UCR01z_g7c3qppEACWYtezVBsdUVVrfbM7f&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCEhdJSQK3SXNoAeuU9jrTVDHKvylvkHP8a4dh6wv-c-aFvhq5N6wMWF6TdT12dcg5-4D6Bv4NvpYHbWd7qsorJKe8aHZtCnx5X7Qh9W4whlUXDt9oEh5FspxSxH2Umxmr85VHIbkIiEZ0fKllO3xtGMf5eASYWECM6V6fRspai81Ke_X1NDNxAwoAwBLU48i-Kp7b5xvgrmIf1XJ9SmrNNm9gOXuUFltg7qoc0gisswY783GbYOhNS-s5E7whxp23HKrIS8Q3vcB9ucTa8E_cyRgAx7QefhzDSCdOqhXwhBry3ghtGaM5EjmKjhBjpltG9KkS51n6JdLIrlbbH8zW50g
http://bit.ly/2Kcdesn
http://bit.ly/2VY9flj
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22 lutego 2018 
http://bit.ly/2WxNH3h  
Martyna Bójko 

Kiedy premier Beata Szydło nie opublikowała wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sąd nakazał prokuraturze 
wszcząć postępowanie w tej sprawie. Kiedy Prezes TK nie opublikowała w BIP-ie petycji, choć ciąży na niej 
taki obowiązek, prokurator nie chciał zająć się tą sprawą, uznając, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego nie 
odpowiada za wszystkie nieprawidłowości w tej instytucji. Za co zatem odpowiada? Niestety sąd utrzymał 
postanowienie prokuratora w mocy. To trochę tak, jakby puścił oko do wszystkich instytucji publicznych– 
Nie musicie publikować obywatelskich petycji, nic wam za to nie grozi. 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2WxO51J  

7 marca 2018 
http://bit.ly/2Z0pjFb  
Martyna Bójko 

Chcąc dowiedzieć się, w jakiej liczbie i przez kogo popierani są kandydaci startujący w ostatnich wyborach 
do KRS, zwróciliśmy się do Kancelarii Sejmu RP o udostępnienie skanów wszystkich dokumentów złożonych 
w ramach zgłaszania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. 
Szef Kancelarii Sejmu RP uznał, że informacje o imionach i nazwiskach sędziów oraz miejscach służbowych 
podlegają wyłączeniu z jawności ze względu na prywatność. Idąc tym tokiem myślenia, należałoby usunąć 
informacje np. o sędziach orzekających ze stron internetowych sądów oraz z wyroków czy postanowień. 
Zaskarżyliśmy tę decyzję do WSA‼ 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2VToJqI  

8 marca 2018 
http://bit.ly/2YTBELe  
Martyna Bójko 

Pamiętacie ekspertyzy dot.wyboru Donald Tusk na przewodniczącego Rady Europejskiej o których mówił 
rok temu Witold Waszczykowski? Nie, nie dostaliśmy ich. Dlaczego? 
Bo MSZ przyznało, że ich nie posiada. 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2EHcmrZ  

14 marca 2018 
http://bit.ly/30UI1Q2  

Dziś mijają 4 lata od uchwalenia ustawy o zbiórkach publicznych. Ustawy dającej WOLNOŚĆ. Praktycznie 
każda organizacja może teraz zbierać pieniądze na swój cel. I to każdy i każda z Was decyduje o tym, co 

http://bit.ly/2WxNH3h
http://bit.ly/2WxO51J
http://bit.ly/2Z0pjFb
http://bit.ly/2VToJqI
http://bit.ly/2YTBELe
https://www.facebook.com/europeancouncilpresident/?__tn__=K-R&eid=ARC4pTd9hUpPgZy5aT_30YCFug-3yblEWQzWhFKV12tcvJTImET-Aq4NDkUFAWASWQDQxJQ7R30PT3vo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCg4gFLBAtpXzaVnqD9themmSyPh2PES6-RnugVV7-9lF8aaNrWmpQWUyHSW9U5Gn3Hs_Vd1Dyiy92mvFaEqTQcRRRECTjIDf-McJjbR4VjK1GVG124aC7Xns3XFVAhjqlUVqfcR5u56NM2fvIeuhmFPk1R0F-naweKTtBung5dQsdZJMMEhG8xvgHFcvY1K4JY1Q3uCi3nC4ec7gyxPI9mQNeSpidKPyEQZfDIqMZJlvnlevPAHLG6ITJdaVS8_a-FQNpvgfaU6_UFKY_ADN00XLMsaIl9c_ES8i4dDzWsNW-w98vpmUx39N5TSwWXHlvztkuHg7kfgPM-Gpdk9MKn5A
http://bit.ly/2EHcmrZ
http://bit.ly/30UI1Q2
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Katarzyna Batko-Tołuć wspiera. 
Dziś Minister Joachim Brudziński chce zmienić ustawę i dać politykom możliwość zmieniania przeznaczenia 
Waszych pieniędzy. Szczęśliwie sprawy broni Wicepremier Piotr Gliński. 
Potrzebny jest Twój głos. Podpisz petycję! http://wybieramcowspieram.pl/ 
Więcej o rocznicy http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2170486.html 
Więcej o nowym projekcie wraz z opinią Wicepremiera Glińskiego  
https://bip.mswia.gov.pl/…/25321,Projekt-ustawy-o-zmianie-u… 
#wybieramcowspieram 
+ link do petycji: http://bit.ly/30UIIJ8  

15 marca 2018 
 
Roksana Maślankiewicz 

Pamiętacie Kamila Zaradkiewicza, który był dyrektorem zespołu orzecznictwa i studiów Trybunału 
Konstytucyjnego? 
Teraz pracuje w Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Wyrok dotyczący udostępnienia jego umowy o pracę prawomocny https://t.co/1LpiiBBoLj ❗ 
Dobre uzasadnienie wyroku - można przeczytać tu http://bit.ly/KZ_umowa 
+ zdjęcie dokumentu: 

 
15 marca 2018 
http://bit.ly/2MdC9hJ  
Katarzyna Batko-Tołuć 

Ashoka po raz kolejny znalazła się w pierwszej piątce najlepszych organizacji społecznych na świecie. 
Gratulujemy! 
Nasze doświadczenia z Ashoka w Polsce są jak najlepsze. Przyjęcie nas do grona innowatorów społecznych 

https://www.facebook.com/JoachimBrudzinski/?__tn__=K-R&eid=ARDaU5FNfXH9uR855Jotm0t8cCAxXn-h1XMx0pvneRYgFMOny8ujKfhL1VEbVfKXlKuh9s5LHumbfaGw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQyiem-65SnzFces6SAm9mmN555YzFWekdAdDuWmu63629MFUQ78D9E2_rxCwQljdxUfZ8_OcZUDDujqCyXeCIY6NcS6YQ8v1_kAzYXUu9EaU2SBw9G7hLq-1zGcFJXGJEhyrSdXTvKl2qXC8clajd7VN8ZRxcBku23tM4EcbAq4604HGb0KL8yeJhl7uBEqBHw4FB3H0UJnyHb0P-nMBNr0qHNF1fxBLKdVMPtdTGK7hSUw9BvLuxwL5hX_DNmz-ENt53bUY0Q4YSEpnfBxsVIo_eT2knBzqR1Y_3EvNJ5r6eAwy4cigUOxLaP_eILFLpBT01a6NlJY-xQsN0w_Ebcw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwybieramcowspieram.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Xfz0n8bgeoYzvl7LLpqfdjnkxtVvzhuYcO7aq-WBEPQD7B73MOsOy9q8&h=AT2BOuDu--27izBc1Uf8E5P6QFq2SXv60Vi4Bv_qXySUUzCIKrl_JLnUiTJKuq8ainmXxRv8m-R5gX9jd8GrWdB6W7W7BamUAHOsI5ik29pAyx7nfPAhag0AvULoQZCwz4J1QNpwOnkMk_ILZwxLvnxfojTk9e2PqwKIHY_Fzi3uPa1suOtWXayQm1CNTlu1cmqtvkL4tEZKYNlc9q7f3_hOqjW4wi9ATkVby0Y-TDkpe3IqSCmZ2mAnJAYU9-1kmOzpevDZvOJvUK2cAsNP_VmToBzt66o9KFcejoT2Bsz11lxy4sdadgZoSv63Np117s56CS2XqedzNPOzzec2PklN2gt_pzetFIbENgsI4xYHiZPTPiQRtNFLqMk_lQ68fOQWPJBGjw3ebmyAncDTX5PPajQvod2kQEan6Bs5DCSa2uKS0ohEWa79r-QedNR_Hbm8ZMtWUKTha9thVCOA_bDKMpZO4u6HT2d-yGFlMRq_UyOGSHTds9PqNcRNWutyoVTJsD-g7osofZAuPtafOgIBvar36UtM1sfpqxQLr5o8a6XXHnhPzSSMcIPqwa0otQG6SPe286IBCp9ilX6baYvOkzMVe_RS3vKtOmKjJtR8hbslsxKWgvvjSKlEA7swxxU
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2170486.html?fbclid=IwAR2HNaftKYOZLcdLhd5ZIZJzt9ylxkVEi9yYVZDMIzMC-nxqWi83LZeT3Vg
https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2018/25321,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasadach-prowadzenia-zbiorek-publicznych.html?fbclid=IwAR0H6l2bI0UpMa8TmC04n8lKO83j1fqn7Dux4erj5YshY33DImUXSOf2piE
https://www.facebook.com/hashtag/wybieramcowspieram?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCQyiem-65SnzFces6SAm9mmN555YzFWekdAdDuWmu63629MFUQ78D9E2_rxCwQljdxUfZ8_OcZUDDujqCyXeCIY6NcS6YQ8v1_kAzYXUu9EaU2SBw9G7hLq-1zGcFJXGJEhyrSdXTvKl2qXC8clajd7VN8ZRxcBku23tM4EcbAq4604HGb0KL8yeJhl7uBEqBHw4FB3H0UJnyHb0P-nMBNr0qHNF1fxBLKdVMPtdTGK7hSUw9BvLuxwL5hX_DNmz-ENt53bUY0Q4YSEpnfBxsVIo_eT2knBzqR1Y_3EvNJ5r6eAwy4cigUOxLaP_eILFLpBT01a6NlJY-xQsN0w_Ebcw&__tn__=%2ANK-R
http://bit.ly/30UIIJ8
https://www.facebook.com/MinisterstwoSprawiedliwosci/?__tn__=K-R&eid=ARDDdAm9aRIlntlcVfG1HSsrkJOV45Hxqm-pFhIdwwO4jbaxIvvNfjNsCDoxrbEXUJ6okJLCIjIXgL4T&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB2NmYaZZ-p6aWBBBs9nRT0P2PY9-OyWTqVPGa-mD5UK5ZpRIITboK4FDf5WcD5KnTVff-3KGDSmb0eD9N8_4kk1UyPjJP0AyvlGvqkwxekgXMc_I1hSW028YAWzN0xb7HPf5XuidNu2OPLYJr4kg28tVgvOx_4HuvGON_gffbzApECu0wlqAnZYpNDEtnChN8ywzhViam6AHdHJVFpAjJZqAyg3IKTgebfN_atbxn95I8gEi9gRnjGMs65HoOl7smTgRS5PyhJF1GLCVKKCx2X5_6Rsg8KqYHBDgsxMmpj63LhU0PKB4fPI2ZWUzryuwo-4wvHAYxvgYyL_Bni4CL3nw
https://t.co/1LpiiBBoLj?fbclid=IwAR3DkfSlw67gy3bn0BaE4NSzoJVFwQSA3v1lALZN-7JSExIBSYEfhPk2ENc
https://bit.ly/KZ_umowa?fbclid=IwAR33G0GI-C-DUqwzuYh0g2YMpUClECCtAmCamMgFRv7R96iQb4GSDG2rL9o
http://bit.ly/2MdC9hJ
https://www.facebook.com/AshokaOrg/?__tn__=K-R&eid=ARC0K-P_Hm0-yNZkBJduJsaUSC1GdRSQ1lKRL7Acff7opTE-wg6TCrbaZg3jm5FxG8u7E5Qp07nX-UmJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCnyYu4sFRwCasFyGpx2OtdkYeiUta8E6q971xaGUzp_kQVeZo99Py1rvtTjWm8QGunbZLP0WvUDgHxO-EFpBnItOFwAVtpzty4S3Sv3xOIw3IeYQLHTSuW1GW0SqrApOqPpBEjt29T4g9MhaKbZ8aQHqqLkLIXSSPIuUxn3N-nCjzyt9NpWzb4mhwBnKUPOB4yhtCgyCtI0Cd1ag4ynBny8AJjxnOTKFvf6QhvJs6nR0yzeaa4V62kSMRIZCVkj3bWOJ-e87-y7lq2W5bniRg5rhZge3hltRrrOVXOqqCe0SboTdBMkzkHMKT7mCXlAzCn_AKGpYmtyAFs3aV8_CD-vg
https://www.facebook.com/Ashokawpolsce/?__tn__=K-R&eid=ARBkd74gIftVZbMBL1ew3-I3e1broz-In_pMThst11PPMmHim_eOBnqJOc1Q8W6GtLMTs8FbUMmLMyGD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCnyYu4sFRwCasFyGpx2OtdkYeiUta8E6q971xaGUzp_kQVeZo99Py1rvtTjWm8QGunbZLP0WvUDgHxO-EFpBnItOFwAVtpzty4S3Sv3xOIw3IeYQLHTSuW1GW0SqrApOqPpBEjt29T4g9MhaKbZ8aQHqqLkLIXSSPIuUxn3N-nCjzyt9NpWzb4mhwBnKUPOB4yhtCgyCtI0Cd1ag4ynBny8AJjxnOTKFvf6QhvJs6nR0yzeaa4V62kSMRIZCVkj3bWOJ-e87-y7lq2W5bniRg5rhZge3hltRrrOVXOqqCe0SboTdBMkzkHMKT7mCXlAzCn_AKGpYmtyAFs3aV8_CD-vg
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w 2009 roku, to był kop na przyszłość. Od tamtej pory dostaliśmy wiele wiedzy i inspiracji. A ostatnio - 
dzięki ashokowej rekomendacji - otrzymaliśmy wspaniałą darowiznę od polskiego biznesu - spółki 
MAGOVOX! Dzięki temu będziemy mieć dla Was wiele nowych propozycji, nad którymi obecnie pracujemy 
- monitoring spółek komunalnych oraz mediów samorządowych, a także coś ciekawego dla młodych ludzi. 
Jednym słowem, dziękujemy ci Ashoko. Piąta najfajniejsza organizacjo na świecie! I dziękujemy zespołowi, 
który z nami współpracuje Agata Stafiej-Bartosik Martyna Rubinowska Piotr Bojko i Ryszard Praszkier 
+ grafika: 

  
17 marca 2018 
http://bit.ly/2QvIH9N  
Katarzyna Batko-Tołuć 

Znacie już dobre wiadomości? Słysząc argumenty i krytyczne głosy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji zrezygnowało (mamy nadzieję, że na zawsze i szczerze) ze zmieniania ustawy o zbiórkach 
publicznych. Cieszymy się. Niezależne finansowanie celów społecznych to warunek wolności obywatelek i 
obywateli. Dziękujemy wszystkim z Was, którzy się włączyli w protest. 

📍Argumenty przedstawiane przez organizacje możecie poznać 
tu: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2169385.html. Poparło je ponad 500 organizacji z całej Polski. 

📍Apel obywatelski zobaczycie tu http://wybieramcowspieram.pl/(podpisało go 100 tys. osób) 

📍A o samej ustawie więcej dowiecie się tu: https://bip.mswia.gov.pl/…/25321,Projekt-ustawy-o-zmianie-
u… 
+ link do strony MSWiA: http://bit.ly/2Wdi2ow  

19 marca 2018 
http://bit.ly/2HZo3ek  
Szymon Osowski 

Przychodzi tak dzień w życiu, że można pomyśleć, że świat zwariował. 
Po latach sporów o jawność umów w Sądzie Najwyższym i licznych przegranych w sądach, I Prezes Sądu 
Najwyższego Małgorzata Gersdorf składa wniosek o udostępnienie informacji publicznej - jest jedno ALE - 
prawo do informacji nie przysługuje "organom"❗❗❗ Czy SN złoży skargę do sądu jak nie dostanie 

informacji💥 
Przypominamy nasz tekst o jawności w Sądzie Najwyższym "Sąd, który obraził się na 
demokrację" http://bit.ly/SN_Jawnosc 
+ zdjęcie dokumentu: 

https://www.facebook.com/agata.stafiejbartosik?__tn__=K-R&eid=ARCfdBSoRcVQcCu5KcXpJ_pz-_uG3lVNmER7Vl9UyImO0uSbGOpAfJd0R3NEMXJc8CycYzVYUC320Q-Z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCnyYu4sFRwCasFyGpx2OtdkYeiUta8E6q971xaGUzp_kQVeZo99Py1rvtTjWm8QGunbZLP0WvUDgHxO-EFpBnItOFwAVtpzty4S3Sv3xOIw3IeYQLHTSuW1GW0SqrApOqPpBEjt29T4g9MhaKbZ8aQHqqLkLIXSSPIuUxn3N-nCjzyt9NpWzb4mhwBnKUPOB4yhtCgyCtI0Cd1ag4ynBny8AJjxnOTKFvf6QhvJs6nR0yzeaa4V62kSMRIZCVkj3bWOJ-e87-y7lq2W5bniRg5rhZge3hltRrrOVXOqqCe0SboTdBMkzkHMKT7mCXlAzCn_AKGpYmtyAFs3aV8_CD-vg
https://www.facebook.com/rubinowska?__tn__=K-R&eid=ARDDGrzHLe2kMDS3ahhaECZaWU2IMTImpIefJOWtQSqigp8EJBrKokBYYePDlGdv1YtTbXgdpo4xfcXw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCnyYu4sFRwCasFyGpx2OtdkYeiUta8E6q971xaGUzp_kQVeZo99Py1rvtTjWm8QGunbZLP0WvUDgHxO-EFpBnItOFwAVtpzty4S3Sv3xOIw3IeYQLHTSuW1GW0SqrApOqPpBEjt29T4g9MhaKbZ8aQHqqLkLIXSSPIuUxn3N-nCjzyt9NpWzb4mhwBnKUPOB4yhtCgyCtI0Cd1ag4ynBny8AJjxnOTKFvf6QhvJs6nR0yzeaa4V62kSMRIZCVkj3bWOJ-e87-y7lq2W5bniRg5rhZge3hltRrrOVXOqqCe0SboTdBMkzkHMKT7mCXlAzCn_AKGpYmtyAFs3aV8_CD-vg
https://www.facebook.com/piotr.bojko.75?__tn__=K-R&eid=ARBvsHwhpIIxjYCtklU2AZeD6qOGfvNJWkd7kZQlmQ4ZZNqEhDuCWa4QmySlLMlSW7cWLIrFiSA4lATV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCnyYu4sFRwCasFyGpx2OtdkYeiUta8E6q971xaGUzp_kQVeZo99Py1rvtTjWm8QGunbZLP0WvUDgHxO-EFpBnItOFwAVtpzty4S3Sv3xOIw3IeYQLHTSuW1GW0SqrApOqPpBEjt29T4g9MhaKbZ8aQHqqLkLIXSSPIuUxn3N-nCjzyt9NpWzb4mhwBnKUPOB4yhtCgyCtI0Cd1ag4ynBny8AJjxnOTKFvf6QhvJs6nR0yzeaa4V62kSMRIZCVkj3bWOJ-e87-y7lq2W5bniRg5rhZge3hltRrrOVXOqqCe0SboTdBMkzkHMKT7mCXlAzCn_AKGpYmtyAFs3aV8_CD-vg
https://www.facebook.com/ryszardpr?__tn__=K-R&eid=ARDMcbzh15314UVRZxnsmGDTpgjOv3qUUoGtwPkBQXB9HTS8D-AFFLfyr0ahtW50gEA2UXaz8REKe0RL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCnyYu4sFRwCasFyGpx2OtdkYeiUta8E6q971xaGUzp_kQVeZo99Py1rvtTjWm8QGunbZLP0WvUDgHxO-EFpBnItOFwAVtpzty4S3Sv3xOIw3IeYQLHTSuW1GW0SqrApOqPpBEjt29T4g9MhaKbZ8aQHqqLkLIXSSPIuUxn3N-nCjzyt9NpWzb4mhwBnKUPOB4yhtCgyCtI0Cd1ag4ynBny8AJjxnOTKFvf6QhvJs6nR0yzeaa4V62kSMRIZCVkj3bWOJ-e87-y7lq2W5bniRg5rhZge3hltRrrOVXOqqCe0SboTdBMkzkHMKT7mCXlAzCn_AKGpYmtyAFs3aV8_CD-vg
http://bit.ly/2QvIH9N
https://www.facebook.com/MSWiARP/?__tn__=K-R&eid=ARC1311oHFViSV4PAwEaMpMfOMmuzSwc9Wy944CxbTOQzYockyfTP_lBJfg6cxCBZ_OyOhwLdAKJkCdL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBDWuhXkt_PLcqK7CKpdXW1eI4e-t0n_m0SfskpZ7Mk_ceWjLoP3tMbmbov54pnUywXgBnHfkb9sMvqCdeqXNze0FjWZk0BawmYSsOWiJd78NHxQw8Xs5U60poLRqGRvwIZVWkUF7jLigpSaHm1wWpIYQhoy48RN-Ngk5g0dG4Of9CESPj4tmwf-WqXodZbPpL-bJRTYfQYVTzLt6WqgIdKWlEDFO7t0u_bPbzaRPq5Rq345nUBnwDgWu5ADVMEkH-h51Lab9vpYUkr9uR_ijs5BWUqVFmM-kS8UsvseLDJi6Hrai4hHp0Xced8o3U4_9qTOZhNV4uA5LBHuUubHA28Jg
https://www.facebook.com/MSWiARP/?__tn__=K-R&eid=ARC1311oHFViSV4PAwEaMpMfOMmuzSwc9Wy944CxbTOQzYockyfTP_lBJfg6cxCBZ_OyOhwLdAKJkCdL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBDWuhXkt_PLcqK7CKpdXW1eI4e-t0n_m0SfskpZ7Mk_ceWjLoP3tMbmbov54pnUywXgBnHfkb9sMvqCdeqXNze0FjWZk0BawmYSsOWiJd78NHxQw8Xs5U60poLRqGRvwIZVWkUF7jLigpSaHm1wWpIYQhoy48RN-Ngk5g0dG4Of9CESPj4tmwf-WqXodZbPpL-bJRTYfQYVTzLt6WqgIdKWlEDFO7t0u_bPbzaRPq5Rq345nUBnwDgWu5ADVMEkH-h51Lab9vpYUkr9uR_ijs5BWUqVFmM-kS8UsvseLDJi6Hrai4hHp0Xced8o3U4_9qTOZhNV4uA5LBHuUubHA28Jg
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2169385.html?fbclid=IwAR3c8JKedXgn_yjA-3tUryKHU4FdefmsMSRhOgbgTFfhFShcyfDcr_hA3LA
http://wybieramcowspieram.pl/?fbclid=IwAR0KeS1KzNPSUQcxSuFzinzLlHS4Mq722hOzigi6Rihp42xdp2SnXQXMoCU
https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2018/25321,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasadach-prowadzenia-zbiorek-publicznych.html?fbclid=IwAR0bxr6DXlQMIEwbMjv2imgkF8RBJxL2NLI8-2x9Kw_-krjXPJEpdXuHk1I
https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2018/25321,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zasadach-prowadzenia-zbiorek-publicznych.html?fbclid=IwAR0bxr6DXlQMIEwbMjv2imgkF8RBJxL2NLI8-2x9Kw_-krjXPJEpdXuHk1I
http://bit.ly/2Wdi2ow
http://bit.ly/2HZo3ek
https://bit.ly/SN_Jawnosc?fbclid=IwAR2yLlfLZhh2QoTNmuOa3B3eyVNLqKlI0W5YPqfuysI4Ak7A0iNIqUgL9wc
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19 marca 2018 
http://bit.ly/2KaP7dj  
Martyna Bójko 

Już nieraz mogliśmy się przekonać, że partiom politycznym nie po drodze z jawnością. Dosyć regularnie 
pytamy je m.in. o wydatki i nigdy nie zdarzyło się, by wszystkie udostępniły dane. Tym razem jednak mamy 
dla Was dobre wieści – Sojusz Lewicy Demokratycznej udostępnił wnioskowane przez nas dane i to w 
ustawowym terminie. Tak trzymać! 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2YRMTDS  

12 kwietnia 2018 
http://bit.ly/2Xd30eV  
Martyna Bójko 
 

W ostatnim czasie głośno było o wysokich wydatkach ze służbowych kart płatniczych Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Zapytaliśmy więc resort Mariusz Błaszczak o wyciągi, żeby przyjrzeć się tym wydatkom. MON 
twierdzi, że to dok.wewnętrzny i nie jest info.publ. Przed nami kolejna sprawa sądowa o #jawność. 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2KaFMSP  

20 kwietnia 2018 
http://bit.ly/30QIHGh  
Katarzyna Batko-Tołuć 

Niedawno wiele kontrowersji budziły nagrody przyznane ministrom przez Beata Szydło. Od 2 lat regularnie 
wysyłamy do ministerstw wnioski z pytaniami o nagrody dla pracowników. Tylko w jednostkowych 
przypadkach udaje nam się uzyskać te dane. Najczęściej resorty podają tylko ogólną kwotę przyznanych 
nagród, czasem dorzucając jeszcze informacje o stanowiskach osób, które zostały nagrodzone. 
Uzasadnienia przyznania nagród są zwykle bardzo ogólnikowe. Zresztą zobaczcie sami 
>> https://siecobywatelska.pl/niejawne-nagrody-w-ministerstwa…/ << 

21 kwietnia 
http://bit.ly/2VXzUi7  
Katarzyna Batko-Tołuć 

23 kwietnia, w ramach Objazdowego Klubu Dyskusyjnego, odwiedzimy VI Liceum Ogólnokształcące w 
Radomiu, aby porozmawiać z uczniami i uczennicami o Polsce. Będziemy dyskutować w 5 mniejszych 
grupach wokół pięciu obszarów: 

➡Młodzi a wartości 

http://bit.ly/2KaP7dj
https://www.facebook.com/SLDLewicaRazem/?__tn__=K-R&eid=ARCweYD84WMiEQoGZoCVPsjxA2My_u-NThE9OySQ8yI8QF1Lmc7QEiI2Eu7ZwGLn1ZM16dzt0XZo29Kg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCk5nRTkhLdSojmNX3-pH4qbu6TC8eUDRbGmqYVVOfCu-G6uSfZXD5hKrE7j6jSfgrzCq7lREIUfmwWctOswK9XbkpzzlaZlPq-6N51_awS3kmRxGAgoWDxY93qneLbK05g03cH1zMpWV_X9AxGZBAuGkrXtPwdWUAoz0vVEF0tRuXvooRn5aw79L8pa_5skbVQq4LV2kkuAcbLF98-ypomZH7I8ynG8L8TrHEbnxlebVg_cssoOlEQtD11C6spgPQCwFm6WakxektkZLLPCfMReINGeNu7c8z1f3Q4jgRuwgAk5-8etmMJ2Pw0vbpVbGTW1OU8D84H0VUEhbeOk4pkcw
http://bit.ly/2YRMTDS
http://bit.ly/2Xd30eV
https://www.facebook.com/MinisterstwoObrony/?__tn__=K-R&eid=ARDOW08EY1iPkW0dE5MGQBMoAD4_NB0vSrFacbBWumKqe9Ppt7lkEnyTkdsFbsu7GjrxvkaAnblKHDsX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXWjRtjFqzq3_txWy_b2Zp6zQw9yfLfmxPK_-Ym_KqMBSb-Mcgw2cvTqMUCPvr_8hLSYeQ8lGbe5eaOmkFh4NeCSz_0eNjnoSrdBsMdhGNTIrBeQBkYVcInNfCw2gcizLub6ASNXk4ps-XSozmJK0S1Gz3Swo5WP8s6l_ksM7dQQ9Q0yDPqxPOB2UMNGOWpsb3BNlwOXtxzDp0JT2Eg8fIrSFJFjf5tWKjVkY6XFBVv5l7xv8EWe9tbTd0_oRR3Zosfbjgn_ijKES9V8ba__H7wxb7yItNbTWxG5U-GOlWM3FJrGYAnCBnt5PEhLiuFrcAKYSQXQP46jXrZwwbW8WRCg
https://www.facebook.com/MinisterstwoObrony/?__tn__=K-R&eid=ARDOW08EY1iPkW0dE5MGQBMoAD4_NB0vSrFacbBWumKqe9Ppt7lkEnyTkdsFbsu7GjrxvkaAnblKHDsX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXWjRtjFqzq3_txWy_b2Zp6zQw9yfLfmxPK_-Ym_KqMBSb-Mcgw2cvTqMUCPvr_8hLSYeQ8lGbe5eaOmkFh4NeCSz_0eNjnoSrdBsMdhGNTIrBeQBkYVcInNfCw2gcizLub6ASNXk4ps-XSozmJK0S1Gz3Swo5WP8s6l_ksM7dQQ9Q0yDPqxPOB2UMNGOWpsb3BNlwOXtxzDp0JT2Eg8fIrSFJFjf5tWKjVkY6XFBVv5l7xv8EWe9tbTd0_oRR3Zosfbjgn_ijKES9V8ba__H7wxb7yItNbTWxG5U-GOlWM3FJrGYAnCBnt5PEhLiuFrcAKYSQXQP46jXrZwwbW8WRCg
https://www.facebook.com/PoselMariuszBlaszczak/?__tn__=K-R&eid=ARCfqIlPG7oTrYXxxtnsoBH98jeH1EQNexAWY1Z1K6xQMqPw-20julNwQnSOrnpumQlUR6YktxSiMrZd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBXWjRtjFqzq3_txWy_b2Zp6zQw9yfLfmxPK_-Ym_KqMBSb-Mcgw2cvTqMUCPvr_8hLSYeQ8lGbe5eaOmkFh4NeCSz_0eNjnoSrdBsMdhGNTIrBeQBkYVcInNfCw2gcizLub6ASNXk4ps-XSozmJK0S1Gz3Swo5WP8s6l_ksM7dQQ9Q0yDPqxPOB2UMNGOWpsb3BNlwOXtxzDp0JT2Eg8fIrSFJFjf5tWKjVkY6XFBVv5l7xv8EWe9tbTd0_oRR3Zosfbjgn_ijKES9V8ba__H7wxb7yItNbTWxG5U-GOlWM3FJrGYAnCBnt5PEhLiuFrcAKYSQXQP46jXrZwwbW8WRCg
https://www.facebook.com/hashtag/jawno%C5%9B%C4%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBXWjRtjFqzq3_txWy_b2Zp6zQw9yfLfmxPK_-Ym_KqMBSb-Mcgw2cvTqMUCPvr_8hLSYeQ8lGbe5eaOmkFh4NeCSz_0eNjnoSrdBsMdhGNTIrBeQBkYVcInNfCw2gcizLub6ASNXk4ps-XSozmJK0S1Gz3Swo5WP8s6l_ksM7dQQ9Q0yDPqxPOB2UMNGOWpsb3BNlwOXtxzDp0JT2Eg8fIrSFJFjf5tWKjVkY6XFBVv5l7xv8EWe9tbTd0_oRR3Zosfbjgn_ijKES9V8ba__H7wxb7yItNbTWxG5U-GOlWM3FJrGYAnCBnt5PEhLiuFrcAKYSQXQP46jXrZwwbW8WRCg&__tn__=%2ANK-R
http://bit.ly/2KaFMSP
http://bit.ly/30QIHGh
https://www.facebook.com/BeataSzydlo/?__tn__=K-R&eid=ARBmo-LzvwCUA1GBOjxnv_CRTDIhI28-0dQprzAf9Huq5S3eVJTuf7bwN40a32Yeolz--SUMpwDzD4QK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCKm_L50jGomMqzFRHlsBkSVQ3sFrY1AAeGY-3QFKJXoqQcXrWY34V6Au-Tn8lNCrepfshB7Sen3I0omZ7zEN7tm4qDANkx65VeKxwiWkXdslP1jhu3JWVM3BSBPqq8e3Qk-OjgX9xvohfCgva8yCFewzhRoFC9cU8z_e-DzpChuJ8Ts9oUZ9R4U6lmkmw1TW1XcW4xM2ix0E7u-CqkNX39hUcgs0me-6ifoXGtLZuU5j8aYhrpTG1EH1C7K7GPnVU7NQjWzMY8pu9qv1A-1d5kN3LEt6kCnmoVBGnyqUcIughfDVq0hMlTbWpAO7JGwLUUwiy-6JE2skyHVaHjPECtvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsiecobywatelska.pl%2Fniejawne-nagrody-w-ministerstwach%2F%3Ffbclid%3DIwAR3e9TyaF7_5VZ_iS4z4o4Cb_4jE6zzlyWUVnqtbDgSbTYOCoEOOXQnfwV4&h=AT2Qgh-d14tF4A5NPl745ppstDn-jtsgumntC-dFCSFt4OfnZgeLqy42F__gFkLvl1I7aeCCRMdR1D88l4MvvYTL7KlTMp-XddrEaIaIpuTRymvDnAFd6Ke2aHT5CWGbcyI2TYYF8sARJTT5K0cWQyvP_sCOwZ34g2s4zxBVsFYpbAXrk0Ti1KfRcx24rxEF8EuF9QUcoCATa2FkFXbBLjwqy8-xEmUzxPeAfTP7tdQjMm_UKsu83cgut-HafY1ItuQgw6bYu5SNI92bOihDwhp5nAHFFEw3sNeLwJCznooS6-tyJVslE8ZoUUBpkF8Q0THczAm1WxSh96fzYc5PFdMdckMhTdwqjXa_CjuD_mFi8U9g13QFB4XB9x65pLn7S_9nik_e_E89DsHArgSfqdj_Yz7FtcaQkkzoc0kH5ViIsGOWPPGqP8R24FBm5-xPDIdbsoA1gm7ONjP-HybTV95sliZGo3hLvXoI5LnxEeDyMagBBB0LmSluZ8RM25EqrJpzUXxhOONGuIsRdmthhqPtqtbEl0iUDNUVBA9S3zF5WsI9tdq3ShOzzBet7FpQ6xKCujpVMeV-KfbRi7kF23RWczvbKrAcz3CU5bK4cWNUCvs5u7wH0o7zoiIxlUIZ7PQ
http://bit.ly/2VXzUi7
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➡ Polska dla młodych – co proponuje teraz?  

➡ Młodzi w Polsce czy poza nią?  

➡ Nowe narzędzie młodych – prawa obywatelskie.  

➡ Młodzi a media 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2Wcm1lk  

23 maja 2018 
http://bit.ly/2KjGU71  
Katarzyna Batko-Tołuć 

Oprócz naszych codziennych, polskich spraw, zajmują nas też sprawy obrońców praw człowieka na świecie. 
Dzieje się wiele zła. Solidaryzujemy się z tymi, którzy go doświadczają. Zwłaszcza ze strony państwa. Na 
niedawnym EU-Russia Civil Society Forum - Гражданский Форум Россия-ЕС, na którym spotkały się 
organizacje z krajów unijnych i Rosji, jedną ze spraw budzących największe emocje było aresztowanie szefa 
czeczeńskiego biura Memoriału - Oyuba Titieva. Prosimy - zwroćcie uwagę na to co się dzieje, dowiedzcie 
się więcej, kiedy będzie taka możliwość - zabierajcie głos. 
Protestowali wspólnie wszyscy polscy członkowie Forum Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja 
Batorego Za wolną Rosję Fundacja Ośrodka KARTA Helsińska Fundacja Praw Człowieka Forum Młodych 
Dyplomatów Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego Instytut Spraw Publicznych 
#FreeOyub #GASofia 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2KcebAO  

25 maja 2018 
http://bit.ly/2W1eyjL  
Katarzyna Batko-Tołuć 

+ link do artykułu: http://bit.ly/2YVQ9xU  
Co sądzicie? Czy mamy szansę przekonać Komisję Europejską i inne instytucje unijne by podążyły za 
obywatelem/obywatelką? O naszych refleksjach na ten temat przeczytacie w osobistym tekście Katarzyna 

Batko-Toluc. Czekamy na Wasze głosy, polemiki! A niedługo zaproponujemy jak możecie działać  
+ link do 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2YVQ9xU  

28 maja 2018 
http://bit.ly/30Raw1g  
Katarzyna Batko-Tołuć 

W piątek pisaliśmy o wartościach europejskich, takich jak rządy prawa, równość czy prawa człowieka 
(https://siecobywatelska.pl/czy-wartosci-europejskie-maja-s…/). 
Dziś zachęcamy Was do poparcia europejskiej kampanii na rzecz finansowego wsparcia wartości 
europejskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Właśnie teraz trwa dyskusja na ten temat. Oto 
list przygotowany po polsku przez europejską organizację@Liberties. Zwraca on uwagę na to, że: 

📌 wielkość funduszu powinna odpowiadać wielkości unijnych środków przyznawanych organizacjom 
pozarządowym promującym prawa człowieka, praworządność i demokrację poza UE. 

📌 nowy fundusz powinien znieść obecne biurokratyczne ograniczenia i obciążenia, które utrudniają lub 
uniemożliwiają lokalnym organizacjom pozarządowym ubieganie się o wsparcie. 

📌 fundusz powinien współfinansować organizacje pozarządowe wspierające prawa człowieka, 
praworządność i demokrację, a nie ograniczać się do konkretnych aktów prawnych UE. 

📌 fundusz powinien wspierać organizacje pozarządowe w prowadzeniu działań monitorujących, 
programów wsparcia, działań nadzorujących i edukacyjnych oraz pomagać wzmocnić zdolność organizacji 
pozarządowych do promowania i ochrony podstawowych wartości UE. 
Jeśli, tak jak my, uważasz, że Unia Europejska winna wspierać demokrację w krajach członkowskich, wyślij 
list do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i Komisarza ds. budżetu (klikaj po prawej stronie). 

http://bit.ly/2Wcm1lk
http://bit.ly/2KjGU71
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https://www.facebook.com/FundacjaBatorego/?__tn__=K-R&eid=ARCF7jT6mTFPaXTSjM3l7zvv6t_cez_4Z586mC6ETG-MuURAJ80ifOL5ApAalM-0Xp3C9Z3ZuiBQPaQT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAAKa3nkwguOouGonF3d9awLclgQ7gurtrng8wZePoIQYYh_b0CfI6uOo-DTxCxYVA-gY0eTzmv_Kqqm1BKDqbX7w0QI4c3nW5iCBBSDBaY6NhRVAhwmXulMeRQ19t3gQSb4Ku2CWXM4iDToBjxKEIFHjy7z6Nj2_k1KaRGL_hcTXOVtJTIvsaht8yrxqNpkN0ga_iwrl0P6LSODBzAyNdgSV17q4vIKfEd_iy0l2OGooDAPobl17tI6lgjjX04VdSOTsezWXZE0nb2b3GzkljTzKz0YSbUG569C0PUg9dQG9oiFpuciBrbby7w4J6S5VQyXVPK6grY9zGwmInfeKe-cQ
https://www.facebook.com/wolnarosja/?__tn__=K-R&eid=ARA-ccqdqYNU8n23TsAAkdH5kbYsu0FSuIA2IMKppBUkASlRaiTqcnfs-7BoZEUvyw7r0fQfaYhm73eA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAAKa3nkwguOouGonF3d9awLclgQ7gurtrng8wZePoIQYYh_b0CfI6uOo-DTxCxYVA-gY0eTzmv_Kqqm1BKDqbX7w0QI4c3nW5iCBBSDBaY6NhRVAhwmXulMeRQ19t3gQSb4Ku2CWXM4iDToBjxKEIFHjy7z6Nj2_k1KaRGL_hcTXOVtJTIvsaht8yrxqNpkN0ga_iwrl0P6LSODBzAyNdgSV17q4vIKfEd_iy0l2OGooDAPobl17tI6lgjjX04VdSOTsezWXZE0nb2b3GzkljTzKz0YSbUG569C0PUg9dQG9oiFpuciBrbby7w4J6S5VQyXVPK6grY9zGwmInfeKe-cQ
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https://www.facebook.com/katarzyna.batkotoluc?__tn__=K-R&eid=ARAHJznfYPUJi6EhbNb4GQ40k-LJYTE7mILCdUazbqYHBqmHYPaIxDtVrAwNz3ANl_Fiklven711_iPy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA80uuQJ1pk2TCSJBAu7xOTVpQgqm5nYgJvBiTLwST92x6e0_lA6Acd5xJyrnC52YH0CrxfKRUVVA2MrYZb80r0o6JmfmWvLHZl18QlCo4k2BXqWlrihxM8Ks0Vhr3plpIyD0dhUWJqWzJUTqTyG6gh4bk4GYQ41zfoz4TqjLMLVppuxWNrSBQ_cZFcdNeG_JUkXjMb2H-zK7b95zoiNCrI8Ob5qqpdDTf5SrnTBuXUTPNnhetClyPwC_qec0tQJh1D4luZHRyTQOmncgPyn3s6HeOx0wOK2BEgLfdV9hCBQCzilZpyoWJi8i2MqobRUC73uXk48vBwgbl0RKTFyjttSw
https://www.facebook.com/katarzyna.batkotoluc?__tn__=K-R&eid=ARAHJznfYPUJi6EhbNb4GQ40k-LJYTE7mILCdUazbqYHBqmHYPaIxDtVrAwNz3ANl_Fiklven711_iPy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA80uuQJ1pk2TCSJBAu7xOTVpQgqm5nYgJvBiTLwST92x6e0_lA6Acd5xJyrnC52YH0CrxfKRUVVA2MrYZb80r0o6JmfmWvLHZl18QlCo4k2BXqWlrihxM8Ks0Vhr3plpIyD0dhUWJqWzJUTqTyG6gh4bk4GYQ41zfoz4TqjLMLVppuxWNrSBQ_cZFcdNeG_JUkXjMb2H-zK7b95zoiNCrI8Ob5qqpdDTf5SrnTBuXUTPNnhetClyPwC_qec0tQJh1D4luZHRyTQOmncgPyn3s6HeOx0wOK2BEgLfdV9hCBQCzilZpyoWJi8i2MqobRUC73uXk48vBwgbl0RKTFyjttSw
http://bit.ly/2YVQ9xU
http://bit.ly/30Raw1g
https://siecobywatelska.pl/czy-wartosci-europejskie-maja-szanse-na-rzad-dusz/?fbclid=IwAR3WS5LL1VHThAg9x0RviSATqwAeP6gAzjnaQeOh1615lMUeNqQHA2lv7f4
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+ link: http://bit.ly/2KaRnkN  

5 czerwca 2018 
http://bit.ly/30R8EWj  
Martyna Bójko 

Od półtora roku obowiązuje przepis nakazujący publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń 
majątkowych sędziów. Co roku sądy mają czas do 30 czerwca na wywiązanie się z tego obowiązku. A co, 
jeśli ktoś chce mieć wgląd w dokumenty przed tą datą? Czy sąd udostępni je na wniosek o informację 
publiczną? WSA w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że sądy nie mają takiego obowiązku, skoro wcześniej 
czy później wrzucą to do BIP-u. Obywatelu, czekaj na jawność do 30 czerwca, a że wtedy informacja nie 
będzie Ci już potrzebna, to Twoje zmartwienie. 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2ws3NNb  

10 czerwca 2018 
http://bit.ly/2KdzB0y  
Katarzyna Batko-Tołuć 

Film: http://bit.ly/2WchyyU  

10 czerwca 2018 
http://bit.ly/2I7Sijj  
Katarzyna Batko-Tołuć 

Właśnie skończyliśmy Walne Zebranie Członkiń i Członków Sieć Obywatelska - Watchdog Polska. 
Planowaliśmy nasze piętnastolecie, które odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji (28 
września). Już teraz zachęcamy Was do świętowania wspólnie z nami. 
Wybraliśmy też nową Komisję Etyki (Karol Górski, Piotr Sołowij, Katarzyna Krześniak Dęga, Krzysztof 
Kowalik). Gratulacje! 
Wśród ważnych i dyskutowanych kwestii znalazły się:  

✔ wyzwania dla prawa dla informacji,  

✔ to, czego ludzie powinni dowiedzieć się o prawie do informacji, 

✔ co zmienia nasza działalność. 
A Wy jak sądzicie? 

Rysunki zrobione ręką naszej członkini Aneta Pierzchała <3 
+ rysunki: 

 

http://bit.ly/2KaRnkN
http://bit.ly/30R8EWj
http://bit.ly/2ws3NNb
http://bit.ly/2KdzB0y
http://bit.ly/2WchyyU
http://bit.ly/2I7Sijj
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/?__tn__=K-R&eid=ARAn3cvc4eRsy4m8d3HvB9-qP1B2HOcuptGEfTMKRbSlZh4la_NGwsxDMxkN_9r0gka9ZNf7ojjCmuI2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6XJHGDe1uul7Bkyg0ymdNcLBY3-XcZYgKrVNo-LipHzfx5jPWYSRiYEpdAuqQsZEwc7x1AS_KuXTGO2FWPCLO5Sd1kxmzUzgfbFvCDKU7GNd0AemGOZLj7ywbxeRAh_XIIMbCPHP9xYVOAkevQor9l-nANvx3dJ6mEPWro37gdGUxaN1c98RoUNZJLsV-c5RPywcOHESFgn9JjTgWlfOI6swI7wTdvQ9q8AyHg-gtft8d7Z4Gn1hO2tKcDvFMQC47i1_XoCv8pOwxWOai9wqlQAQLAWJj_KufscXdOEXL4qRXp-OPr8jSo7GZmShad-l5DXl42AOI4vXsUgorDJTcZw
https://www.facebook.com/KarolGorski?__tn__=K-R&eid=ARCxw79DVyMKU_MJLTRuavWXy1kLWR1iDgqHwrlK97hT5FhWMLD8zcdIi-XvxBdaujBIN8Zmf79M1nBr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6XJHGDe1uul7Bkyg0ymdNcLBY3-XcZYgKrVNo-LipHzfx5jPWYSRiYEpdAuqQsZEwc7x1AS_KuXTGO2FWPCLO5Sd1kxmzUzgfbFvCDKU7GNd0AemGOZLj7ywbxeRAh_XIIMbCPHP9xYVOAkevQor9l-nANvx3dJ6mEPWro37gdGUxaN1c98RoUNZJLsV-c5RPywcOHESFgn9JjTgWlfOI6swI7wTdvQ9q8AyHg-gtft8d7Z4Gn1hO2tKcDvFMQC47i1_XoCv8pOwxWOai9wqlQAQLAWJj_KufscXdOEXL4qRXp-OPr8jSo7GZmShad-l5DXl42AOI4vXsUgorDJTcZw
https://www.facebook.com/piotr.solowij?__tn__=K-R&eid=ARD18Z75hjkgt6koYi4dBc_mHzJ1NrVUfvZA1i9oNFg5icFcdozv-1qH74nQgPqbIfsIazJBgv-9fUnT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6XJHGDe1uul7Bkyg0ymdNcLBY3-XcZYgKrVNo-LipHzfx5jPWYSRiYEpdAuqQsZEwc7x1AS_KuXTGO2FWPCLO5Sd1kxmzUzgfbFvCDKU7GNd0AemGOZLj7ywbxeRAh_XIIMbCPHP9xYVOAkevQor9l-nANvx3dJ6mEPWro37gdGUxaN1c98RoUNZJLsV-c5RPywcOHESFgn9JjTgWlfOI6swI7wTdvQ9q8AyHg-gtft8d7Z4Gn1hO2tKcDvFMQC47i1_XoCv8pOwxWOai9wqlQAQLAWJj_KufscXdOEXL4qRXp-OPr8jSo7GZmShad-l5DXl42AOI4vXsUgorDJTcZw
https://www.facebook.com/KatarzynaKDega?__tn__=K-R&eid=ARC5C7DclPn1Jl4Mk-IsUnwTucqlwsRyRc3zR_uaYH6a_iwFcz7G89RPGmZuCq_MGBRRvOWBfmQ6vG2C&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6XJHGDe1uul7Bkyg0ymdNcLBY3-XcZYgKrVNo-LipHzfx5jPWYSRiYEpdAuqQsZEwc7x1AS_KuXTGO2FWPCLO5Sd1kxmzUzgfbFvCDKU7GNd0AemGOZLj7ywbxeRAh_XIIMbCPHP9xYVOAkevQor9l-nANvx3dJ6mEPWro37gdGUxaN1c98RoUNZJLsV-c5RPywcOHESFgn9JjTgWlfOI6swI7wTdvQ9q8AyHg-gtft8d7Z4Gn1hO2tKcDvFMQC47i1_XoCv8pOwxWOai9wqlQAQLAWJj_KufscXdOEXL4qRXp-OPr8jSo7GZmShad-l5DXl42AOI4vXsUgorDJTcZw
https://www.facebook.com/kowalik.krzysztof.lublin?__tn__=K-R&eid=ARCTz4QS6DGwbvAttWIRw0o3yFLHvd073fIIL4RB_44LaUm4-CUsvXHW3c2uLkh9A5sXQJFy7lrD_6im&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6XJHGDe1uul7Bkyg0ymdNcLBY3-XcZYgKrVNo-LipHzfx5jPWYSRiYEpdAuqQsZEwc7x1AS_KuXTGO2FWPCLO5Sd1kxmzUzgfbFvCDKU7GNd0AemGOZLj7ywbxeRAh_XIIMbCPHP9xYVOAkevQor9l-nANvx3dJ6mEPWro37gdGUxaN1c98RoUNZJLsV-c5RPywcOHESFgn9JjTgWlfOI6swI7wTdvQ9q8AyHg-gtft8d7Z4Gn1hO2tKcDvFMQC47i1_XoCv8pOwxWOai9wqlQAQLAWJj_KufscXdOEXL4qRXp-OPr8jSo7GZmShad-l5DXl42AOI4vXsUgorDJTcZw
https://www.facebook.com/kowalik.krzysztof.lublin?__tn__=K-R&eid=ARCTz4QS6DGwbvAttWIRw0o3yFLHvd073fIIL4RB_44LaUm4-CUsvXHW3c2uLkh9A5sXQJFy7lrD_6im&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6XJHGDe1uul7Bkyg0ymdNcLBY3-XcZYgKrVNo-LipHzfx5jPWYSRiYEpdAuqQsZEwc7x1AS_KuXTGO2FWPCLO5Sd1kxmzUzgfbFvCDKU7GNd0AemGOZLj7ywbxeRAh_XIIMbCPHP9xYVOAkevQor9l-nANvx3dJ6mEPWro37gdGUxaN1c98RoUNZJLsV-c5RPywcOHESFgn9JjTgWlfOI6swI7wTdvQ9q8AyHg-gtft8d7Z4Gn1hO2tKcDvFMQC47i1_XoCv8pOwxWOai9wqlQAQLAWJj_KufscXdOEXL4qRXp-OPr8jSo7GZmShad-l5DXl42AOI4vXsUgorDJTcZw
https://www.facebook.com/apierzchala?__tn__=K-R&eid=ARAxooNwOQvg9zjYuJ67cAcOXbXZvQTrjPAJ3GbrLg6YXSQlzjTLi-BC17bCyoLOHR8EtoDuOQvePihN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC6XJHGDe1uul7Bkyg0ymdNcLBY3-XcZYgKrVNo-LipHzfx5jPWYSRiYEpdAuqQsZEwc7x1AS_KuXTGO2FWPCLO5Sd1kxmzUzgfbFvCDKU7GNd0AemGOZLj7ywbxeRAh_XIIMbCPHP9xYVOAkevQor9l-nANvx3dJ6mEPWro37gdGUxaN1c98RoUNZJLsV-c5RPywcOHESFgn9JjTgWlfOI6swI7wTdvQ9q8AyHg-gtft8d7Z4Gn1hO2tKcDvFMQC47i1_XoCv8pOwxWOai9wqlQAQLAWJj_KufscXdOEXL4qRXp-OPr8jSo7GZmShad-l5DXl42AOI4vXsUgorDJTcZw
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1 lipca 2018 
http://bit.ly/2wpC3IX  
Roksana Maślankiewicz 

My już prawie spakowani na Open'er Festival, Slot Art Festival i Pol'and'Rock Festival! A Wy, wybieracie 

się? 📢🎵🎸Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy i gdzie nas znaleźć. #watchdogfestiwalowy 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2MgVbUz  

3 lipca 2018 
http://bit.ly/2EH3TF9  
Martyna Bójko 

Prezydent Szczecina odmówił udostępnienia informacji na temat kwoty umowy sponsorskiej dotyczącej 
Netto Areny. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało tę decyzję w mocy, ale dziś WSA w Szczecinie 
nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem i skierował do ponownego rozpatrzenia.‼ Sąd przychylił się do 
naszej skargi i uznał, że w decyzji prezydenta nie ma wystarczających przesłanek, które przemawiałyby za 

http://bit.ly/2wpC3IX
https://www.facebook.com/openerfestival/?__tn__=K-R&eid=ARAonEbzarA56xTuFuqr2dRGaxOAlK6C8VgZbcaF3wjQ1I6HwXdYSWSg_WOxTF6lLfpTeEBODkOGM3-C&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAXyRZgWLit75Z_rncyGDKb7Li2ews07316-58KbFH-CPxkPJxLcYVi2jOCHmJeSrGDTF-2-c3knjk4BFzJIjzk8tUSoRLyNFhuSKXf_wvBcEC3BIPDHTRleV72uHb7d-WG5s1p5Q7wcym-3tjuzX7SpjgPZGiGocNbapbM4ObyOVg-b5eFYbwGUit8jfKksFHNKavmouQPrje4gWCFCzU9ZYn2fCLlLmAudJczRA_v9RqY17eAylDMissR-OA20k9OZNAm8WxcaHR_t6JEC5PI0B3G0Y00HuxcgPQftY1XLfONrHOyzb_CYlrr8VRWKuIilO8alOuJ0lrsl-1vaBuoLQ
https://www.facebook.com/slot.art.festival/?__tn__=K-R&eid=ARD0Ahk-RkaIlkyvU-_U6K35ccojGo6VOzeBnWvyJYF1NPRIFnHCVb-U43vAhc7ijJe6vGlENWjCwf8_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAXyRZgWLit75Z_rncyGDKb7Li2ews07316-58KbFH-CPxkPJxLcYVi2jOCHmJeSrGDTF-2-c3knjk4BFzJIjzk8tUSoRLyNFhuSKXf_wvBcEC3BIPDHTRleV72uHb7d-WG5s1p5Q7wcym-3tjuzX7SpjgPZGiGocNbapbM4ObyOVg-b5eFYbwGUit8jfKksFHNKavmouQPrje4gWCFCzU9ZYn2fCLlLmAudJczRA_v9RqY17eAylDMissR-OA20k9OZNAm8WxcaHR_t6JEC5PI0B3G0Y00HuxcgPQftY1XLfONrHOyzb_CYlrr8VRWKuIilO8alOuJ0lrsl-1vaBuoLQ
https://www.facebook.com/PolAndRockFestival/?__tn__=K-R&eid=ARBYqueLbdATyyeSME1r2Oiwbuaio5duyS08MXT9QlG054f1NSk-kSb-zH-4MT-PZDiw3hXyCjEOauiE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAXyRZgWLit75Z_rncyGDKb7Li2ews07316-58KbFH-CPxkPJxLcYVi2jOCHmJeSrGDTF-2-c3knjk4BFzJIjzk8tUSoRLyNFhuSKXf_wvBcEC3BIPDHTRleV72uHb7d-WG5s1p5Q7wcym-3tjuzX7SpjgPZGiGocNbapbM4ObyOVg-b5eFYbwGUit8jfKksFHNKavmouQPrje4gWCFCzU9ZYn2fCLlLmAudJczRA_v9RqY17eAylDMissR-OA20k9OZNAm8WxcaHR_t6JEC5PI0B3G0Y00HuxcgPQftY1XLfONrHOyzb_CYlrr8VRWKuIilO8alOuJ0lrsl-1vaBuoLQ
https://www.facebook.com/hashtag/watchdogfestiwalowy?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAXyRZgWLit75Z_rncyGDKb7Li2ews07316-58KbFH-CPxkPJxLcYVi2jOCHmJeSrGDTF-2-c3knjk4BFzJIjzk8tUSoRLyNFhuSKXf_wvBcEC3BIPDHTRleV72uHb7d-WG5s1p5Q7wcym-3tjuzX7SpjgPZGiGocNbapbM4ObyOVg-b5eFYbwGUit8jfKksFHNKavmouQPrje4gWCFCzU9ZYn2fCLlLmAudJczRA_v9RqY17eAylDMissR-OA20k9OZNAm8WxcaHR_t6JEC5PI0B3G0Y00HuxcgPQftY1XLfONrHOyzb_CYlrr8VRWKuIilO8alOuJ0lrsl-1vaBuoLQ&__tn__=%2ANK-R
http://bit.ly/2MgVbUz
http://bit.ly/2EH3TF9
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utajnieniem kwoty umowy ‼ Sama wola przedsiębiorcy do zachowania poufności nie wystarczy, by 
ograniczać prawo do informacji, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy. Z ciekawością czekamy na 
dalszy rozwój wypadków, może będzie nam wreszcie dane poznać kwotę, która zasila budżet miasta z 
tytułu umowy zawartej z Netto. 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2I92Ezu  

18 lipca 2018 
http://bit.ly/2Ke4rGb  
Szymon Osowski 

Za nami 2 rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym: 
Z #ABW o wykorzystywanie automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych: PRZEGRANA 
(https://bit.ly/2L7NS0o) 
Z Najwyższa Izba Kontroli (NIK) o nagrody dla pracowników: sprawa z przyczyn proceduralnych wraca do 
początku - jest zatem jeszcze nadzieja (https://bit.ly/2Nthzpw). 
+ zdjęcie: 

 
18 lipca 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/1931350
083621856?__tn__=-R 
Katarzyna Batko-Tołuć 

Dziś w Sejmie zdarzyło się coś co nas "zatkało". Przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka Stanisław Piotrowicz przerwał Rzecznikowi Praw Obywatelskich odpowiadanie na pytania bo... 
chyba nie podobało mu się co mówi Rzecznik. Chyba coś tu jest nie tak? 
W posiedzeniu braliśmy udział wspólnie z Amnesty International PolskaHelsińska Fundacja Praw 
Człowieka Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER Kampania Przeciw Homofobii. Nie udało się 
wejść Obywatele RP Komitet Obrony Demokracji Ogólnopolski Strajk Kobiet i Akcja 
Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 
Grafika: Akcja Demokracja 
+ link: https://siecobywatelska.pl/nie-zamykajcie-ust-rzecznikowi/  

25 lipca 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.4515
78524932360/1942790612477803/?type=3&theater 
Martyna Bójko 

Wierzymy, że trzymaliście kciuki za naszą sprawę zPKP Polskie Linie Kolejowe SA, ale jak na czeski film 
przystało, nigdy nie można być pewnym zakończenia. Niestety sąd uznał, że firma ma prawo trzymać w 

tajemnicy informacje o tym, ile płacą Czesi za udostępnienia infrastruktury kolejowej 🚂. I nie szkodzi, że 
informacje o tym, ile za udostępnienie infrastruktury płacą na przykład Koleje Mazowieckie, są w 
sprawozdaniu finansowym PKP w Krajowym Rejestrze Sądowym i każdy może tam zajrzeć. Ile płacą Koleje 
Czeskie, pozostanie słodką tajemnicą⬅. 
 
Poza tym sąd stwierdził, że treść umowy oraz wysokość wynagrodzenia za korzystanie z infrastruktury 
kolejowej - a o to wnioskowaliśmy - ma znaczenie gospodarcze dla monopolisty, jakim jest PKP PLK. Co 
zaskakujące, uzasadniał to jednak argumentami, które pasowałyby do ochrony interesu Kolei Czeskich. Dla 

http://bit.ly/2I92Ezu
http://bit.ly/2Ke4rGb
https://www.facebook.com/hashtag/abw?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDOtA4lfk3swzBdcoE8QLalCJG8dCOzA7VeizJJDDhQ5lFkb_uWOcB9EJFlWeZfPyfdmQVCwIz_01s8R_d0Mvc0ULz91Q1pSuW8rd9rpjj7fwjgZlfVFwvIHMoZohULghl86yarNd7qxmlyKi39VpVjEhKRMFhX-Egc29lg5OTx8vA6OyFQnGeQagFclS45czXpS0_u6pTy4M4kUwTI1WL6CEnL6Cr0kPWUEzKIv-SlIIuZrWg6oQKwtuBEasbxDUcTp8cGy97SDY2dyawsP3x8foXQEUCzfNfRgO4wEoHCX1aesbgwfQg5RSuo61nhbRElygFe5lb5Zzc-_K-SeSFWbg&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2L7NS0o%3Ffbclid%3DIwAR0oCG8q1sYt8XY1_-yurWe4Fy7xyi4A-KPDLCkJOcmo2azDdsfjpNH4a_A&h=AT2k2if5tl09Q4LX_cQ6Dba66QC__U6ZX8cR7ILCqInA7e5UtPmfMZtvOcxcafYSRup0oFapQ4V_M1cVk0PPFAudgTqFXs19My_C2e1fP1dzwnyUC-7KlWQB9RRnOifXfo6YCWK5B1ga-cm5NRU2IGyLqonjAeNdGuU57HD7oMCZjIbmmatudV8SRa0nayn1bcSpf2S97wWL2DbQog0JJoB0NQ2u6nOKOS2REhDJpo_3ONFPE4eYYHYtGsaP_hvqgy1sBmC5ur6MNgD_f4xs6DFVthyoUk0qDnUopiBpGCRiyB0ZHuIct61kpdiTvhCsNrSZ-9RRzOhHFFcc-XJkfyXMv0uXI_Ub1sdgaxqKWsz3lZKw9FtSTJewuLyUiOpJ-caQEhEaDiYQuE-jNjfAqlqL1jwcENdSNTPOwt7Og7qk4cH6Y17zWb0cHpMLJEKIhOgYvDGrBdpEuwB-4TP0Ql1qsoUHRtuokKnZPFV83NasPLyYGVdxEjrfm9Bg680qnHHz_lmQKT-tauoMf4opajMrx9KQplmOjjlYNbq9LxKCOJMQGlt0pz3a6-JjozlsNenDNqKZMyyLpPfQwWWVFz0hOeBPDll25Y1ACJxJO35FUr3HKVdySK3RtUC226mwE9Y
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https://siecobywatelska.pl/nie-zamykajcie-ust-rzecznikowi/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/1942790612477803/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/1942790612477803/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PolskieLinieKolejowe/?__xts__%5B0%5D=68.ARDEf-OQ_b8NFIM3_EwPr_jsFnCaNBHHbR09d_5Zj_g60xSfmQ_tcCNqhdLC03O-4JYMw1SDnlaGRWC3pHeY-L-0TSfmJu8KwSqOFdDhTviEB82OFWmANU3p1_1LJVsrFSppk7FEtDx-2fTjQRZxVXKK5NsC3AmgW9EvIlh3Q6zlRKCcPKcApZa-Y_WVzmhkXolPhSNiShTKZql8LHeuSvT-ET2alpMKjM4mR8Ti4QD9rlopAm0zbtFzLPXOzZzXer35sPCpbd9lZStlFB_rlVCu2VEMnJ9tDXc3qYZ_XMUNbTv2cWzBSgS1pd8pz967wxmQmP1wRFN6MI8uEm7nYvmUVw&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA8PdRwHiQDWj8sLcV6nks-dRUare4gLiCRUx4eGNi20f8T9CugxdvJ18puABs-ZB4KcqWWACYzJN_P
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wyjaśnienia - w decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej powołano tylko interes PKP PLK 
jako uzasadniający odmowę. Czy coś z tego rozumiecie❓❓❓ 
+ zdjęcie: 

 
9 sierpnia 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/1968048
003285397?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

W 2014 zapytaliśmy o kalendarze spotkań ministrów. Nie chciano nam ich udostępnić, a sąd orzekł, że nie 
są one informacją publiczną, za to są nią same informacje o spotkaniach. Zaczęliśmy więc o nie 
wnioskować. Wtedy usłyszeliśmy, że nasze wnioski są zbyt obszerne (pytaliśmy o rok) zatem dotyczą 
informacji przetworzonej. 12 miesięcy to za dużo? OK, zapytamy zatem o jeden miesiąc. I do kancelarii 
Prezydenta RP we wrześniu 2016 roku powędrował wniosek o jego spotkania w lipcu. Okazało się, że 
miesiąc to też za dużo. Sąd dziś to potwierdził. Czy kolejny wniosek ma dotyczyć tygodnia czy lepiej jednego 
dnia? 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/z-kim-spotyka-sie-prezydent-za-trudne-pytanie/ 

13 sierpnia 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/1974563
972633800?__tn__=-R 
Katarzyna Batko-Tołuć 

Nie jest dla Was zapewne zaskoczeniem, że bardzo się denerwujemy, gdy ktoś mówi o "nadużywaniu 
prawa do informacji". Możemy wyliczyć szereg powodów związanych z prawami, które nam przysługują i 
wolnością (nie pozwalającą na ocenianie intencji), a także nieadekwatnością przekonania o ilości zapytań 
do stanu faktycznego (pisaliśmy o tym wielokrotnie). Ale dziś o czym innym - o tym, że sąd wsparł 
obywatela (kochamy to). A także o tym jak wyglądają szanse obywateli na rozliczanie rządzących. 
Otóż, aby urząd (@Starostwo Powiatowe w Człuchowie) mógł połączyć nagrody wypłacone urzędnikom 
przez cztery lata, z ich uzasadnieniem i wykształceniem tych, którzy je dostali, potrzeba pracy dwóch osób 

przez 21 dni przez 8 godzin. I to obywatel ma zapłacić urzędowi za dokonanie takiej analizy. � 📂� 📓✍📏! 

A co z💻? 
Czy tylko nam się wydaje, że trudno przed wyborami rozliczyć władzę z gospodarowania naszymi 
pieniędzmi? Czy chaos, z którego miałaby być wydobywana taka informacja jest wynikiem celowego 
działania czy nieudolności władzy? A może wszystko jest w porządku, a użyto kruczków (poza)prawnych by 
pozbyć się pytającego? 
+ link do artykułu: http://bit.ly/2YRPnSI  

https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/1968048003285397?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/1968048003285397?__tn__=-R
https://siecobywatelska.pl/z-kim-spotyka-sie-prezydent-za-trudne-pytanie/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/1974563972633800?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/1974563972633800?__tn__=-R
http://bit.ly/2YRPnSI
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22 sierpnia 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/1990730
147683849?__tn__=-R 
Katarzyna Batko-Tołuć 

Ach ten magiczny czas wyborów. Obywatelki i obywatele stają się centrum wszechświata. Można uzyskać 

obietnicę, a i coś "wytargować". 🎶💰🔧 

Tymczasem Watchdogi chcą namówić obywateli do rozliczania władz 🔦. Tak, tak. Nasze propozycje na 
jesień to przede wszystkim sprawdzanie.  
❓jak nas informowano  
❓co wiadomo o wydawaniu naszych pieniędzy  
❓oraz jak i czy nami manipulowano. 
Przez ostatnie lata nagromadziliśmy sporo danych i doświadczenia. Wybieramy kilka aspektów i 

zapraszamy do włączania się i śledzenia wyników prac 🚶♂🚶♀🏃♂🏃♀. Dokładamy swoją cegiełkę do 
Waszej decyzji wyborczej. 
+ link: https://siecobywatelska.pl/rozliczanie-i-sprawdzanie-czyli-wyjatkowy-czas-dla-obywateli/ 

25 września 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2033023
956787801?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

W sierpniu Krajowa Rada Sądownictwa wybierała nowych sędziów Sądy Najwyższego i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego⚖. Wcześniejsze decyzje rządzących konsekwentnie zmierzające w kierunku uzależnienia 
wymiaru sprawiedliwości od władzy ustawodawczej i wykonawczej sprawiły, że to nie były zwykłe wybory. 
Cieszyły się dużym społecznym zainteresowaniem. My również śledziliśmy ich przebieg i chcąc poznać 
więcej szczegółów, wysłaliśmy do KRS trzy wnioski o informację publiczną. Jak na razie nie otrzymaliśmy 

żadnej z interesujących nas informacji😟 
https://siecobywatelska.pl/skarzymy-krajowa-rade-sadownictwa/ 

26 września 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2034490
246641172?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Wczoraj pisaliśmy o naszych skargach na KRS, która nie odpowiada na wnioski. Dziś otrzymaliśmy protokoły 
z rozmów z osobami kandydującymi do Sądu Najwyższego, o które wnioskowaliśmy 30 lipca. Zapraszamy 
do lektury! 
+ link: https://siecobywatelska.pl/kandydaci-do-sadu-najwyzszego-mamy-protokoly-z-rozmow/ 

28 września 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.6630
59880450889/2036945716395625/?type=3&theater 
Martyna Bójko 

Dziś są nasze 15 urodziny🎂!!! Chcesz nam zrobić prezent? Kup niepowtarzalną jawnościową grafikę 
charytatywni allegro https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationId=1810 
+ zdjęcie: 

 
29 września 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2037754
546314742?__tn__=-R 
Katarzyna Batko-Tołuć 

W urodzinach wspaniały jest kontakt z tymi, którzy towarzyszyli nam w życiu i dostawanie życzeń (a także 

prezentów :)). Wczoraj cudowne było świętować podczas Toastu za jawność. Docierają też życzenia od 
osób i organizacji, które na Toaście być nie mogły, ale składają nam jakże miłe sercu życzenia. 

Dziękujemy ОПОРА Львів  + link do filmiku: 

https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/1990730147683849?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/1990730147683849?__tn__=-R
https://siecobywatelska.pl/rozliczanie-i-sprawdzanie-czyli-wyjatkowy-czas-dla-obywateli/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2033023956787801?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2033023956787801?__tn__=-R
https://siecobywatelska.pl/skarzymy-krajowa-rade-sadownictwa/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2034490246641172?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2034490246641172?__tn__=-R
https://siecobywatelska.pl/kandydaci-do-sadu-najwyzszego-mamy-protokoly-z-rozmow/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.663059880450889/2036945716395625/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.663059880450889/2036945716395625/?type=3&theater
https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationId=1810&fbclid=IwAR0GY2CVX9O612mbjJME-XwtA-A4BkxgFnAXBBY5L7yU7HouYqiNfbiT44g
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2037754546314742?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2037754546314742?__tn__=-R
https://www.facebook.com/opora.lviv/?__xts__%5B0%5D=68.ARC0DqQNG4KoXKtNfMZt__iDBLNJzTFpzKEKoHz46iynDWd4RjJp7I0rSu-svk4BLyCZ2gIQ745ASb1gAMRF7g4iivHKyhQPz1_ioFSN2mZb0bAU-8UTsL9MzClbJQygVIFr7AqmnyqEfQwYok2reGC91G6z1f497Q7QWRKEM7Z2hglGnUmLXUJZ3z9sWxTzJhiWWoQBJF5LmECewsa_bPi4y2pRSKgs0_LDyXB8Leyybji0JurMV_t8uhz3FjSs8qSM_DRLRCKMi2o9pgZC_5ydj1gMlaWWTDZCRf-dHpZw0rGcUyu_34dNT_LQlPLqhLgVjU0aJ-BVwZKtuLH0mPLnj1JsCODZa_GR_ZoKVxA6foa2_KFPG84ZC64k02ndhMIzSWQAawf6h1fHlAW0S77N7qT7uAVQOSL1YCgVWsAgJdQjcBoVdMwEpCAA3euMmkJInNpiJ5dOmU0d1ysK1kDvs736koBFse5WiPK4H8BA4m_IkKfUWDZdsucF91pmQNkzhziumzOL7bGW065k1OjxbhjrDIwxBibKJVOEgg9_KuWNmsrjYSnp42l-cjYWW1p-1dMJihNhkjo4nj8H_kow&__xts__%5B1%5D=68.ARBT6ZO84IjGP784BNcCzJK-w3n9WqmiwI_IYA1dqRGk4dWIqAdRwAJjVwtQrlVHHsVlb4f66wnTsuT4MEIEVhd9hLGVTLmasENHu7YjmLcEWC4nFTsM9c1ldOLboXnAV6B61baMClpz_s7TgEvzvmujNfNCVQZcgkBGL0wlTQvIAKDf3pGf_yUY0G2zgQVLmX7T-JNhaRWTqsiBvmxwf7E7XSWrzu02Robo0z2Q-aMFjPvpLjUxZfU_uSLiMFdyqJ92iUcRrGH9t0iGDIpYi2fadQdh6DCZRTmw8tvQJHusFxarOBPjThRbDTNSJk5c7TQwGughGlR9grgLHImYzULR7Gq7R6aAhxYeJIydHiFvhE1xklafj7RE_R2Agi7iStfdQEAEMVmKMHc7IXyM7eMrwm1yhOMz1fg1wyxQcMD-S138QZk0oJTmHrWBvN9UAjXcJydm_I1Pxa5iLMXhP9CSmXURdpEtc91K0Q5N15ovX577pDW9pYUTYGZDhUyLFpuphDHZ-zpfbBy2K6UZRCCBVnJVK9SBxwlmPgE6MKx_EBS5eca5plCgzij7B1bua8-dSuu_wl_sWFKGgo7Ef3gs&__tn__=K-R&eid=ARBQcFgg9opfYy9GoiNVV1W8UpJLPKuV9cxctzpVtB_4ukRhnYp4zs0TvPE0D9jKHxNQ1BbDTpT4h8tf&fref=mentions
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https://www.facebook.com/opora.lviv/videos/280043249499107/?t=14   

1 października 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2040379
652718898?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Szanowni Państwo, przypadł mi zaszczyt, aby laudację 
o psie wygłosić, lecz nie na baby, a informację.Tak, tę publiczną, z którą jest w Polsce od lat posucha… 
Psa to nie zraża… Pies niestrudzenie wciąż za nią niucha. - tak rozpoczął swój toast z okazji piętnastolecia 
Sieci Obywatelskiej Paweł Skolimowski. Zapraszamy na relację z naszej piętnastki! +link do artykułu: 
https://siecobywatelska.pl/15055/ 

3 października 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2042233
945866802?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Realizując naszą misję popularyzowania prawa do informacji, zadajemy pytania różnym instytucjom. Także 
po to, by wiedziały, że muszą odpowiadać na wnioski o informację. Pytaliśmy m.in. szkoły, przedszkola, 
szpitale, a teraz zapytaliśmy parafie, które zarządzają cmentarzami pełniącymi funkcję komunalnych. 
Naszym zdaniem, realizując zadanie publiczne, są zobowiązane do udzielania informacji na ten temat. Jak 
nam poszło? Przeczytajcie. 
https://siecobywatelska.pl/grobowa-cisza/  

4 października 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.4515
78524932360/2043592255730971/?type=3&theater 
Martyna Bójko 

W najbliższych miesiącach czeka nas rewolucja w samorządzie lokalnym. Nowe prawo zwiększa nasze 
możliwości wpływania na władze lokalne oraz pozwala na lepszą kontrolę podejmowanych przez polityków 
decyzji. 
Spotkajmy się w Szczecinie, by o tym porozmawiać: 
Data i godzina: 11 października 2018 r., godz: 18:00 - 20:00 
Miejsce: Kolektyw Niezależne Centrum Obywatelskie, ul. Rayskiego 25/2, Szczecin 
(https://goo.gl/maps/k4LgWjg4ajn). 
W czasie spotkania, które poprowadzi Szymon Osowski, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, 
będziemy rozmawiać: 
- o nowym budżecie obywatelskim, 
- o tym, jak będzie działać nowa obowiązkowa komisji rady miasta zajmująca się skargami, wnioskami i 
petycjami, 
- o tym, jak korzystać na nowych zasadach z inicjatywy uchwałodawczej - czyli jak możemy wpływać na 
prawo lokalne, 
- o tym, kto i na jakich zasadach będzie mógł odpytywać prezydenta miasta podczas obowiązkowego 
raportu o stanie gminy, 
- o nowych uprawnieniach radnych, 
- o tym, co nowego w funkcjonowaniu rady gminy? 
+ zdjęcie: 

https://www.facebook.com/opora.lviv/videos/280043249499107/?t=14
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2040379652718898?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2040379652718898?__tn__=-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009099332038&__tn__=K-R&eid=ARCBEsVbwDdcesachanum8lV_iBSN0YshxENXyTx0n-pRrAvHPZwZOW5jshWI0X8wx6dZfkxv1jg-0Od&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAIRdYc4rl2RkDkm4wikUPu_8WRg5PW0PuWA0UAgYwIjdnHalgRX9ODpfnm7gN9Ggu7NNaQJuaIW48pKs9RBUUfP2JwW8QBxHVxYGKDw-nY11wGGu0NBblV87bXHvRLPFqOURAu033lxunqZvDdiJgYWBiTZ_x2vtzVrIEo5NPs4VMHMp0NQwZL11NxqBMRzo9Qumxxf83D309M5YBbmdsQ8KtCAUsiU3_H2_chTbsSoTi-L0_QP9U_k293Ef3zE-cZPGG3IrC8lWxVaBdyJnpV9-V_HLbSY7384zlp5Ys1U2YHykQnIZyFwIV-tBxx7QS9IWYlioPnOPU0RbDSGhxKCQ
https://siecobywatelska.pl/15055/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2042233945866802?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2042233945866802?__tn__=-R
https://siecobywatelska.pl/grobowa-cisza/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/2043592255730971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/2043592255730971/?type=3&theater
https://goo.gl/maps/k4LgWjg4ajn?fbclid=IwAR298hLWogMSP_xecZsSIxgbXNEjKIcYpj6UGZna1xk4oN59Nx0Xlgm_xxc
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5 października 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2044707
758952754?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Nie tylko my zadajemy pytania, wysyłając wnioski. Wy również pytacie nas o różne sprawy, niekoniecznie w 
trybie dostępu do informacji publicznej. Interesuje Was, jak pracujemy na co dzień, co jest dla nas ważne, 
kto nas finansuje i rozlicza. Pytacie za pośrednictwem Facebooka, Wykopu, wysyłając maile czy osobiście. 
Wybraliśmy najczęściej powtarzające się pytania i postanowiliśmy na nie 
odpowiedzieć: https://siecobywatelska.pl/15-pytan-na-pietnastolecie-sieci/ 
Na zdjęciu grafika, którą na nasze urodziny sprezentowała nam Fundacja Rodzić po Ludzku Dziękujemy !!! 

9 października 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2049863
441770519?__tn__=-R 
Katarzyna Batko-Tołuć 

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opublikował projekt 
Regulaminu konkursu "Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich".  
Szykujemy do niego uwagi. Dzielimy się nimi, ale ciekawi jesteśmy też Waszych opinii. Może należy się 
cieszyć, że rząd rzucił groszem na watchdogi i nie dyskutować z jakością zaproponowanej oferty? Może dla 
lokalnych organizacji nasza perspektywa jest zbyt oparta na … naszej perspektywie? Nie pozbędziemy się 
jej oczywiście, ale może Wasze głosy pozwolą nam zobaczyć aspekty, o których nie pomyśleliśmy.  
Zachęcamy, złóżcie swoje uwagi koniecznie. Nie trzeba nawet pisać listu, wystarczy wejść w podany dalej 
link, zarejestrować się i skomentować pod poszczególnymi stronami dokumentu http://stacja-
konsultacja.pl/konsultacje/view…. No chyba, że tak jak my, macie uwagi natury ogólnej. 
UWAGA: trzeba zdążyć do niedzieli, 14 października. 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/co-sadzimy-o-projekcie-regulaminu-konkursu-rozwoj-
instytucjonalny-lokalnych-organizacji-strazniczych-i-mediow-obywatelskich/ 

10 października 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2051424
684947728?__tn__=-R 
Katarzyna Batko-Tołuć 

Dziś, przez kilka kolejnych wpisów, trochę wiedzy praktycznej niezbędnej przed wyborami. Zaczynamy od 
podstawowej kwestii. Czy Wy w ogóle macie gdzie głosować?! Jeśli nie, Martyna Bójko przygotowała 
podpowiedzi jak się zatroszczyć o to, byście mieli. 
+ link do artykułu: https://informacjapubliczna.org/news/jak-dopisac-sie-do-rejestru-wyborcow-krotki-
poradnik/ 

10 października 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.4515
78524932360/2051769068246623/?type=3&theater 
Katarzyna Batko-Tołuć 

Zgodnie z obietnicą, kolejne materiały związane z wyborami. MamPrawoWiedziec.pl przygotowało świetną 
stronę https://obywatelewwyborach.pl/materialy/. A tam sporo znajdziecie o tym, o jakich sprawach 
decydują samorządy. Być może wszyscy wszystko wiecie, ale może nie wiedzą Wasi bliscy i znajomi. 
Bierzcie i dzielcie się! 
+ grafika: 

https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2044707758952754?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2044707758952754?__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsiecobywatelska.pl%2F15-pytan-na-pietnastolecie-sieci%2F%3Ffbclid%3DIwAR0bgDq92VYT2-dPUZtrvd0-UX52lok0NP1UV8LkXmxJaz4GepvTqWMSapc&h=AT0V35aR4ASbxoDucwV02kPHMn8MeKZnO3Jar1oee1037GF4UsLzgZlVSGR4rGr0f38u6FgkK5ZroVWgjzinw0wGIwbGAOJOO5rL9HyzJQftAMo_uUDP_b3c7HboMhNFmXajpvlIPQ72Spcm9ih767YBkTZ453_TKwt6i7zwE8MPx1qRVV3vTEzXJ33j41p6pLiHZ2EeSPEKR8PG3uyavUKW7uAgaFpJghzOM1RkhDpuJ27IVv2nD5WBrGacXl4NOTkYUl83lce7g6xkijpQ6SQCVFvgKKx9vZUixN8MUhMRSCOxacbECE5YfXzwfIYnSwQT0d41JFvGtQAPkaXNHjBI8x8q5xxS80SDjpP9u77xYWwwzyFhJBP5vioV6Yh-92LGYoSSlp_ld8m0vh8qtmozF1IJpTcPOOwJebbSvr4tImOiJMT4hmZIoIyuzmg0K4cmrA54tWrIjeFTUQ6Kspm0Qvw1H7oOAx5eP3AWVmf5BcQP1jpDyc45jM4onPPo5pTHnkBnLIwSxz1VQ21-4xYW5WEQzgm7A-afB3kSs1OD2aZmJ__iJ01NGccUdX-HBWm1EGShH3UYfBeLf9a-KizRbWZ4L2MziFxerpLBZ0ov2bQsyuhGxpFm1MMAtcGhIy0
https://www.facebook.com/Fundacja-Rodzi%C4%87-po-Ludzku-10150116077700370/?__xts__%5B0%5D=68.ARCUYVPjcDxCRH9aslKXZ255N7slWN_S_TokBTwAm419XrPBw2vYWN6rB7Rk5qohOyc7YrbjKgOOv_8SH9cypUC6XUyIZ3f8l9eLkhNibNJ3z6Qf_Ime1vAlGi3Sqm0hVb6KiQcW8BPPFPWrtJ4MpC86kpb_i3JfiL5tVvmRqdb3XmtRm4YPL32p6OZ2Dusq6PAG0eAcK7PsGpdHk-aKXVg284S9posC2EtXWx7jYijlWEUV_HQX4deQIzJipv34Y8XpxSr2znafw84MuiN8PIdBj4z3Txe04AspLknMWPtdnakS22urwFIH_dxUZSktFBM2wQMKTBs9-xqhpdGnpOz_zQ&__xts__%5B1%5D=68.ARD7HuwKZIJcSl30gtajcI-Da1ftHXTWtq_VKvR_8eMzSO08HgRcdTetpDP_zazeywx9NHZFlezIm7TWUrUZmpvOAOeS0V6y8LSL7sAQVBpgoQgwBYP1nSidxXETOuGky1kDT8NaDfvE1q5tvlAb65ZVRjLOK3qypQK2Gcto1Ir_jczS9Vm5s-wsQJqWOb_yCNi3jtgFnwteoZnX8r7K8QRhkMVVxDnQjFDIrM7rtxCzPI0xS4cYSRcHONxGDmKgoYjFRt9sTe6fJvlKjLZE5ozb6DMbOYqBjx_G3qABfmFbgZcAK6TGaQ8cIgMe_9MyRk6_P5N8Hl6TrHdjjU9vEZsH-g&__tn__=K-R&eid=ARA4mTkFNexv6Xydka_jihNxGpw5nGQgzN6a1h5yH8Qy4qWovZoAvG_ZlQlmzjL-HHjW6lJaAMxb4yLx&fref=mentions
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2049863441770519?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2049863441770519?__tn__=-R
https://www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci/?__xts__%5B0%5D=68.ARCqMOGXchaj6T_3tLl7GluvkvLDEJIq47zHSYlGKyAfKanPdW9uD8LTDBTYbEU_txf9Qw-eaEgvmDPbM11NV-Tnk7xs270FzARPRaOO_3W5_kbWbd5R4SDmO7fWOGKbqFu9oRJ4UkBUpzMnwMJqWHlh38ZaX9bE9U2rh0dLXu2Dfi2SQcfrl-WhPjMHN6KQjWXwjf8noUwAAak7a9ltCIgPkDpxhn6iW4jnTlQd7f4INrGBflEtqRd3ZAGlQMn5_TgemqJ4t3r8mf73Y2u9vnKX9mGFfTT-eE18v9xyCwxQUoR3DOnV1TCiQyRGx3owsd5PCEKrBEXfJ_MF_d1-ayLnUQ&__xts__%5B1%5D=68.ARCd4Skjmgr48ficbZn1hxhMmcoNdlPBe51t-Ro0ao5Vl8BubqgbBqFu2GfkF5bCjk8C-GswLBt8Tg96-fuvpgtY1Wc0yZfmC1UFkTIu5XARyXfXRNkmx8TAK-5m744zbcsbaA3GR0nb9KT0cKgVe6D3NOHmIDlEa1Lrn6GXSO72fUXYgxDrilIPfiAT6ORJQ9voOQJnB0TmVajb-GtHzg1_ipKHjGsxAPlV6J7LLgjMOXQP1IoMGiREL_KEvVCVBzRi8eE8AjzOahChoDcEnOjA-aRwlduhat6QkE5PAmPrieAW9v6cVo4EfQ5iS3wdlyVd94w2xMudH2dVbdH4fQXFEg&__tn__=K-R&eid=ARBSVZvAcAnTLQVj2kBoPTT0AeSPsjDY2RteyaPwzPlN9llganOVHHm3SJmKsTAh9Mj0edHD4itHGnpc&fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstacja-konsultacja.pl%2Fkonsultacje%2Fview%3Fid_kon%3D215%26page%3D1%26fbclid%3DIwAR12KuulmhD0GSvIjKI3tAqaBumxmqtUz-lgosT3-s8pyL6DlQvhCzfFie8%23plik&h=AT3-A-c2xjxa2RPYf5JW02krprRX068TOg5oKJ-QnABa5j4D0VnPj9rf0SrC7IzgAuRFd6iDNzncEAdTIgdNGVU1iSc1n4ejK58wfNB6FH1gmCydYOG5xf1xE6rp9YXu-_ghVFdXpdfQsMsipW_CpOfoIryoeOkhwlVdfVNOcFQ0Y4kw0bAiigucZC2vin1ZC2dKfd20vcCKW38LWpdxiDpIDQSrvoDq5du6OLV7uWciTkJYMksVNoYT0urBMbkGrlPeN9m13PmXAoljKUQEPjm-kguUYb4bBPuic5G6xbcHPDB5SfdkV8mNyFCB9EoSE2Adlw0pyVbfDFmK9C4CzaLlRM7UDw7IkaJrm9wZGhhhc98dPMU-Me1CecSAw8BHtKefkQfHbQvSHKZbq_1uDK8tLKtcFB31xdJMiRA65BNvS3ccC0EuPyx6If4jC7oQnuLJo-P3eVMpiGjuy4P8BW6M4yZlIvkzLIVGvs8iusuU2MzYikcILsoak8jwSFn4RsZn83Z4lvOZ_G78EgyXvAcy6D-PoNJ9P77VNljeBQFGD2Z1rTyLkH-nZZCUxj-7NAm_l_BMBWjwcG8yLo87F3H3Hi-sZZ0CD-_cyufzs4w-ILPf5M8UIPNlH7MB1OLdoIo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstacja-konsultacja.pl%2Fkonsultacje%2Fview%3Fid_kon%3D215%26page%3D1%26fbclid%3DIwAR12KuulmhD0GSvIjKI3tAqaBumxmqtUz-lgosT3-s8pyL6DlQvhCzfFie8%23plik&h=AT3-A-c2xjxa2RPYf5JW02krprRX068TOg5oKJ-QnABa5j4D0VnPj9rf0SrC7IzgAuRFd6iDNzncEAdTIgdNGVU1iSc1n4ejK58wfNB6FH1gmCydYOG5xf1xE6rp9YXu-_ghVFdXpdfQsMsipW_CpOfoIryoeOkhwlVdfVNOcFQ0Y4kw0bAiigucZC2vin1ZC2dKfd20vcCKW38LWpdxiDpIDQSrvoDq5du6OLV7uWciTkJYMksVNoYT0urBMbkGrlPeN9m13PmXAoljKUQEPjm-kguUYb4bBPuic5G6xbcHPDB5SfdkV8mNyFCB9EoSE2Adlw0pyVbfDFmK9C4CzaLlRM7UDw7IkaJrm9wZGhhhc98dPMU-Me1CecSAw8BHtKefkQfHbQvSHKZbq_1uDK8tLKtcFB31xdJMiRA65BNvS3ccC0EuPyx6If4jC7oQnuLJo-P3eVMpiGjuy4P8BW6M4yZlIvkzLIVGvs8iusuU2MzYikcILsoak8jwSFn4RsZn83Z4lvOZ_G78EgyXvAcy6D-PoNJ9P77VNljeBQFGD2Z1rTyLkH-nZZCUxj-7NAm_l_BMBWjwcG8yLo87F3H3Hi-sZZ0CD-_cyufzs4w-ILPf5M8UIPNlH7MB1OLdoIo
https://siecobywatelska.pl/co-sadzimy-o-projekcie-regulaminu-konkursu-rozwoj-instytucjonalny-lokalnych-organizacji-strazniczych-i-mediow-obywatelskich/
https://siecobywatelska.pl/co-sadzimy-o-projekcie-regulaminu-konkursu-rozwoj-instytucjonalny-lokalnych-organizacji-strazniczych-i-mediow-obywatelskich/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2051424684947728?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2051424684947728?__tn__=-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005288403129&__tn__=K-R&eid=ARBfMlQxtGMGr3XNC2M_tfqfC1SFUlZ4BCAG7RcKOrqIjBXmGqD6BT-B4ias5V_ZboT1Bo9ujZb_cl0f&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCsmbR15tlw-kceBhxR9Kui16k0SQDLeIrdqAers2NXQ09Kt7dWAv6frV2u-m1Z6KLyfm3yAD5Ry31N8j2bM4nygA0ChKOh8AWb6LLpkazlkUzM1qEdcmIQAvMIEFv27rMYF3_joYffgusGwWlJcUAjcXc-Pqo6tw7evz9Vp93F0cPMmaf9uMoZ244bEOc2eBPlSGe8L2LLGq6PzYLpVsplQck8bYCIAz9zuf9OQowwLjCNtgAtynqXrMSBrTEzxufGCDf6oChPQ-xDbSR_0VIkMLr34QLHDrM6kDqc01Ry3zkprUVVJgJXl_92V2yTcE9rAxpMe6hvkyV4ILicHr-szg
https://informacjapubliczna.org/news/jak-dopisac-sie-do-rejestru-wyborcow-krotki-poradnik/
https://informacjapubliczna.org/news/jak-dopisac-sie-do-rejestru-wyborcow-krotki-poradnik/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/2051769068246623/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/2051769068246623/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MamPrawoWiedziecPl/?__xts__%5B0%5D=68.ARDg4Jvu7lH2StKk9lYNM1nqtseDgmvbe4Tt3CxEm8ZlFyyJWS2mMVyUrKHMfqFER6S8kBqm8TzcKenJZc6_HvjVw6cRMWz_4IOoguieBUn_faqjIbYeQiDiq4mZu8z8sqtQ5ye-fX1S1Xp4GkQQ2GUg48ggLseBdEYJc_yzz9iuZa_M6naB4wxJLzZnGSx_lOwqOACTSxC-OX5lCbWfgb_mIPETyRLe02qEharAyei4KFy-ra0izU5lx96yRt2x-u-uE12PBpaAMjPWyU138OoQeDlFR15sEsnvBD80-MViGQVfz89rIW8twHlut3s6rt-2lPJG37QQMwnXrGr4s7GWzA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCx_f5d4FVvow7FQOoR6n-Qc7imrzlzJmI1DKertdtNcPrfgcnHPvPeIF_ETbFoEKDxk_egJLohW0vC
https://obywatelewwyborach.pl/materialy/?fbclid=IwAR1Uj2Byjj9LAX2-GFTcasdtyl92xg43HGa2l0Yqh_A7p7YrV4M0lRauqFA
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11 października 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2052967
474793449?__tn__=-R 
Szymon Osowski 

Transmisja ze spotkania z Szymon Osowski o zmianach demokratycznych w samorządzie będzie na 
stronie Kolektyw Niezależne Centrum Obywatelskie 
Wydarzenie z 
prezentacją https://www.facebook.com/events/1109687619200700/?notif_t=plan_reminder&notif_id=15
39269907128410 
Zaczynamy o 18:00 

22 października 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.4515
78524932360/2067188020038061/?type=3&theater 
Katarzyna Batko-Tołuć 

Zapraszaliśmy Was jakiś czas temu do obserwacji wyborów. Część osób skorzystała. Chyba nie żałują 
:) Dlaczego? Napiszemy to jeszcze raz: 
 

👍 Bo to odkrywanie nieznanego i edukacja własna 

👍 Bo to przeżywanie wyborów jeszcze bardziej i bycie częścią tego wydarzenia. Jako wyborca/wyborczyni, 
ale i jako twórca/twórczyni. 

👍 Bo to potrzebne 
 
Wszyscy jesteśmy ledwie żywi, zwłaszcza jeśli obserwowaliśmy liczenie głosów. Ale też szczęśliwi, 
rozemocjonowani i uskrzydleni. Jeśli chcecie przeżyć podobne emocje, już w przyszłym roku kolejne 
wybory! 
 
Dziękujemy Wam wszystkim, którzy zaangażowaliście się już teraz. Połowę atmosfery zrobiła świadomość, 

że jest nas dużo 👩👴👨👯👵 
+ zdjęcie: 

 

https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2052967474793449?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2052967474793449?__tn__=-R
https://www.facebook.com/osowski.szymon?__tn__=K-R&eid=ARC7ydXAdjT2O1QpAmZQAGgEETnAb35AMV3vpcGPWSHwBIRlb71GdIt8K_J47xL0EfE33qJ_YLR0B3Li&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArUdzd7ulPZNYfO56verEmsaXkoVmGtlV5Sb3G9ERTuBHsGRCRYVtM3BCVNvNAhMmZurh_qyva10dNwmrPdk3w7im1N6C3c6FM33yeL43JTthH-u4ldY_75ZJuGqPwWwpUULTEszsVHMs2XO_-OI_HuPz6CGXYmS6UPuxoouOE5iYWc0XX7pVT1IXEWSFA6CwuB5qD_cyISGnXiPCNn5ccIvXxthRxsNwChVIpwe7ujnxnJKpWuJmW6x_0dzgInh88nZ--_kD0HBMdmPXyQ4XBvVz7ZY2c_bZ98asqaK7l9xd7CO74GU3_2nswhtyJR-qRxiOskegoefQE1eL12k9RIjw
https://www.facebook.com/Kolektyw-Niezale%C5%BCne-Centrum-Obywatelskie-231709680724845/?__xts__%5B0%5D=68.ARBaLbMH24x8D0SVUJUEE6v8duYemPo6PmaRqMOXOoI9l-TsRDCeXR4hXIuLHImfvR6f6bCXLuXE8t-3IZvJqbF_b9k5xhBkDGvSw9TjWwqWT4u94iDfQdYl4kcblIYFbQ4c1EnjwPqp1qJZzBDHDDmTzqt0Z1ks-JLhJep1cXuZY_7z6jTFGNoXOWibtBl-bf20cyIFQSWPcaWC9TMv_CpqWimoT1oH7A30sjjGxnGhpOio877wsPSJyKpMCgncU5t0_09RAXyEjxtVKxDKt_VpOOeMAqGRDzXc-Zm7NX6CmIiRBEB9NzXYe5aha6bd9pyERHFh_L51sZqsTB6t5cv3Qds&__xts__%5B1%5D=68.ARArUdzd7ulPZNYfO56verEmsaXkoVmGtlV5Sb3G9ERTuBHsGRCRYVtM3BCVNvNAhMmZurh_qyva10dNwmrPdk3w7im1N6C3c6FM33yeL43JTthH-u4ldY_75ZJuGqPwWwpUULTEszsVHMs2XO_-OI_HuPz6CGXYmS6UPuxoouOE5iYWc0XX7pVT1IXEWSFA6CwuB5qD_cyISGnXiPCNn5ccIvXxthRxsNwChVIpwe7ujnxnJKpWuJmW6x_0dzgInh88nZ--_kD0HBMdmPXyQ4XBvVz7ZY2c_bZ98asqaK7l9xd7CO74GU3_2nswhtyJR-qRxiOskegoefQE1eL12k9RIjw&__tn__=K-R&eid=ARAs0Ow1LBJDzTpeKEBtzirAn-GNyC8ZtSnR4VC2gKo48Dm0RUbigyvMuUC_ABzSr_10Zl0-p6k2EBuG&fref=mentions
https://www.facebook.com/events/1109687619200700/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARC1Dz2EZn47GiFH67hbuW0mJ8VSWggNk1sJV21u68H8TQ6yrE2MwnP4CxsCpPaiiZynfk_oYQ8bIzDJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArUdzd7ulPZNYfO56verEmsaXkoVmGtlV5Sb3G9ERTuBHsGRCRYVtM3BCVNvNAhMmZurh_qyva10dNwmrPdk3w7im1N6C3c6FM33yeL43JTthH-u4ldY_75ZJuGqPwWwpUULTEszsVHMs2XO_-OI_HuPz6CGXYmS6UPuxoouOE5iYWc0XX7pVT1IXEWSFA6CwuB5qD_cyISGnXiPCNn5ccIvXxthRxsNwChVIpwe7ujnxnJKpWuJmW6x_0dzgInh88nZ--_kD0HBMdmPXyQ4XBvVz7ZY2c_bZ98asqaK7l9xd7CO74GU3_2nswhtyJR-qRxiOskegoefQE1eL12k9RIjw
https://www.facebook.com/events/1109687619200700/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARC1Dz2EZn47GiFH67hbuW0mJ8VSWggNk1sJV21u68H8TQ6yrE2MwnP4CxsCpPaiiZynfk_oYQ8bIzDJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARArUdzd7ulPZNYfO56verEmsaXkoVmGtlV5Sb3G9ERTuBHsGRCRYVtM3BCVNvNAhMmZurh_qyva10dNwmrPdk3w7im1N6C3c6FM33yeL43JTthH-u4ldY_75ZJuGqPwWwpUULTEszsVHMs2XO_-OI_HuPz6CGXYmS6UPuxoouOE5iYWc0XX7pVT1IXEWSFA6CwuB5qD_cyISGnXiPCNn5ccIvXxthRxsNwChVIpwe7ujnxnJKpWuJmW6x_0dzgInh88nZ--_kD0HBMdmPXyQ4XBvVz7ZY2c_bZ98asqaK7l9xd7CO74GU3_2nswhtyJR-qRxiOskegoefQE1eL12k9RIjw
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/2067188020038061/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/2067188020038061/?type=3&theater
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23 października 2018 
https://www.facebook.com/watch/?v=489339214918017 
Katarzyna Batko-Tołuć 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z naszych dzisiejszych spraw przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 
Dotyczyły jawności m.in.: autorów ekspertyz w sprawie OFE, informacji o spotkaniu J. Kaczyńskiego z V. 
Orbanem, umowy z mec. Rogalskim, reprezentującym Prawo i Sprawiedliwość oraz opłaty za ujawnienie 
dokumentu, nałożonej przez samego prezesa NSA.  
+ film: https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/videos/489339214918017/  

26 października 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2071997
622890434?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Nowoczesna potrzebowała 8 miesięcy, by odpowiedzieć na wniosek o informację publiczną. Nim 
udostępniła dane, przedłużyła termin odpowiedzi do 3 miesięcy, choć można maksymalnie do 2, po czym 
nie odpowiedziała. Kiedy skierowaliśmy skargę do sądu, przewodnicząca partii ze zdziwieniem stwierdziła, 
że nie było żadnego wniosku, ale w związku z tym, że są za jawnością, udostępnią nam te dane. Wniosek, 
przepychanki ze skargami, czekanie miesiącami na odpowiedź – nie do końca o taką transparentność nam 
chodzi, ale mamy nadzieję, że kiedyś będzie przepięknie i normalnie. Dobrego weekendu! 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/co-sie-stalo-z-wnioskiem-do-nowoczesnej/ 

29 października 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2077254
472364749?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Ostatnio głośno było o ustępującej ze stanowiska Burmistrz Rabki-Zdroju, Ewie Przybyło, która została 
skazana w 2017 roku prawomocnym wyrokiem za nieudostępnianie informacji publicznej i 
nieprzekazywanie skarg do sądu administracyjnego. Sprawa ma dużo szerszy kontekst, ponieważ nim 
doszło do tego wyroku, w latach 2011 – 2014 wymierzono Burmistrz łącznie 126 tys. zł grzywny za 
nieprzekazywanie skarg do sądu. 3 października 2018 roku zapadł kolejny wyrok w sprawie 
nieprzekazywania skarg - Sąd Rejonowy w Nowym Targu skazał Ewę Przybyło na karę grzywny oraz 
dodatkowo na zadośćuczynienie dla pokrzywdzonej. Niektóre sprawy z Burmistrz Rabki jeszcze są w toku, 
na przykład ta dotycząca umowy z kancelarią Małgorzaty Wassermann na obsługę prawną. Wnioskodawca 
chciał się dowiedzieć, czy Wasserman broniła Przybyło, jako osoby fizycznej, za publiczne pieniądze, 
niestety umowy mu nie udostępniono. 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/sielskie-zycie-w-uzdrowisku/ 

30 października 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2079485
552141641?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

A gdyby tak rzucić to wszystko - milczące urzędy, stosy odmów i sprawy sądowe i popłynąć w rejs? Nie my 
pierwsi wpadliśmy na taki pomysł, inni nawet już zdołali go po części zrealizować, budując statek, bo dla 
organizacji społecznych nie ma nic niemożliwego! #todziala 
+ udostępniony post innej strony: http://bit.ly/30Tl2F1  

31 października 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2080620
392028157?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Przed tegorocznymi wyborami samorządowymi w wielu miastach odnotowano rekordową liczbę osób 
dopisujących się do list wyborczych.I choć dopisujący się do list wyborczych to osoby, które chcą po prostu 
decydować o miejscu, w którym mieszkają, to zdarzają się też sytuacje „podbijania” w ten sposób szans 
kandydata. Taka sprawa trafiła do naszej poradni prawnej. 
+ link do artykułu: https://informacjapubliczna.org/news/krewni-i-znajomi-wojta/ 

31 października 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.4515
78524932360/2081850261905170/?type=3&theater 
Martyna Bójko 

Pamiętacie, że pytaliśmy zarządców cmentarzy parafialnych o dostęp do informacji publicznej? Właśnie 

dostajemy pierwsze wyroki. Sprawdźcie od kogo dostaliśmy cukierka, a kto zrobił nam psikusa ;) 

➡ https://siecobywatelska.pl/grobowa-cisza/ 
+ grafika: 
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5 listopada 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2089761
984447331?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Za nami druga tura wyborów samorządowych, mamy nadzieję, że Wasze nowo wybrane władze lokalne 
będą z jawnością za pan brat, nie tak jak dyrektor pewnego MOPS-u, który uznał, że udostępnienie 
informacji o nagrodach poznawanych pracownikom zbyt pracochłonne. Klient naszej poradni prawnej 
usłyszał, że musi wykazać, że są mu naprawdę potrzebne. Sąd był na szczęście innego zdania. Jeśli 
spotkaliście się z podobnymi problemami, zgłoście się do naszej bezpłatnej poradni 

prawnej 👉https://porady.siecobywatelska.pl/ 
+ link do artykułu: https://informacjapubliczna.org/news/wniosek-o-nagrody-w-mops-ie-jaka-procedura/ 

5 listopada 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2090161
761074020?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Po siedmiu latach od podpisania przez Bronisława Komorowskiego ustawy o OFE ujawniono ekspertyzy, 
które miały świadczyć o zgodności z Konstytucją kontrowersyjnych zmian. Ich autorzy wciąż nieznani. 
Dlaczego, mimo że ekspertyzy nie świadczą o niekonstytucyjności ustawy o OFE, z taką determinacją 
Kancelaria broniła dostępu do nich? Także po objęciu prezydentury przez Andrzeja Dudę, który w czasie 
kampanii deklarował, że ekspertyzy powinny być jawne? Czy chodzi o precedens, po którym trzeba byłoby 
ujawnić np. ekspertyzy w sprawie zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego? 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/ekspertyza-i-opinie-w-sprawie-ofe-ujawnione-po-wyroku-
nsa/ 

6 listopada 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2091115
940978602?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Długa historia 429 wniosków 

🌿🌿 Wysyłaliśmy 429 wniosków o informację publiczną i dostaliśmy 425 identycznych odpowiedzi.  

🌳🌳Nie, te cztery odpowiedzi nie były inne od pozostałych, te nadleśnictwa, bo o nich mowa, w ogóle nie 
odpowiedziały na wniosek.  

🌲🌲W 425 listach nadleśnictwa poinformowały nas odpowiedzią z szablonu, że zastanowią się, czy udzielą 
informacji o ilość sprzedanego drewna.  

🍃🍃Po dwóch miesiącach zaczęły spływać odpowiedzi. Czy były szablonowe? Nie, skądże znowu, na 
pierwsze pytanie każde nadleśnictwo odpowiedziało indywidualnie, podając żądane dane, dopiero, 
odmawiając częściowo odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie, posłużyły się szablonem.  

🍁🍁Nie spodobało się to sądom, które przypomniały, że w przypadku odmowy udostępnienia informacji 
należy rozpatrzyć wszystkie okoliczności indywidualnie, a nie korzystać z przygotowanego przez inną 
instytucję wzorca. 

🍂🍂Nadleśnictwa zostały zobowiązane jeszcze raz przyjrzeć się naszemu wnioskowi. Jak odpowiedziały? 
Zapraszamy do przeczytania tekstu Ewy Newelskiej. 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/glos-wolajacego-na-puszczy/ 

7 listopada 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2092291

Za chwilę obchody stulecia odzyskania Niepodległości, ale my chwilowo myślimy o Sylwestrze. Nie 
tegorocznym, tylko zeszłorocznym, ale też tym z 2015 i 2016 roku. Bardzo chcielibyśmy wiedzieć, ile TVP 
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610861035?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

zapłaciła za „Sylwester w TVP”. Niestety – „tajemnica przedsiębiorcy” – odpowiedziała telewizja publiczna. 
Nieważne, czy tajemnica, czy nie, odmowę trzeba rzeczowo uzasadnić – powiedział sąd i wniosek wrócił do 
TVP. Teraz czekamy na rozwój wypadków i na tegoroczny „Sylwester w TVP”. Podobno znowu będzie w 

Zakopanem ❄� ☃ 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/czy-dowiemy-sie-ile-kosztuje-sylwester-z-tvp/ 

8 listopada 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2093725
624050967?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Polska Fundacja Narodowa, która ma zajmować się PR - em Polski za granicą, wynajęła agencję PR. 
Wygląda na to, że sami nie dają rady i potrzebują wsparcia z zewnątrz. Postanowiliśmy zapytać, ile takie 
wsparcie kosztuje i wysłaliśmy wniosek. I tu – uwaga – PFN postanowiła zachować nieszablonowo i … 
zawiesiła postępowanie dotyczące naszego wniosku do czasu, aż uprawomocni się wyrok w sprawie o 
sygnaturze II SA/Wa 2069/17. Jest to wprawdzie sprawa dotycząca dostępu do informacji publicznej, 
jednak my nie jesteśmy w niej stroną. Nawet gdybyśmy nią byli, to nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ 
ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje zawieszania postępowania dotyczącego 
realizacji wniosku. Ale to nie wszystko. PFN z rozbrajającą szczerością przyznała, że nie poczuwa się do 
bycia podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej, więc i tak nam nie odpowie. 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/tajny-pr-polskiej-fundacji-narodowej/ 

9 listopada 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.4515
78524932360/2094906433932886/?type=3&theater 
Martyna Bójko 

EDIT: Sąd oddalił naszą skargę😥. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku. 
Za niecałą godzinę spotkamy się w sądzie z Ministerstwem Finansów, które nie chciało nam udostępnić 
informacji o nagrodach przyznawanych pracownikom. Resort stoi na stanowisku, że nasz wniosek dotyczy 
informacji przetworzonej, ponieważ wymaga przygotowania odpowiednich zestawień, co zajmie trochę 
czasu, bo pracowników jest dużo. A że nie wykazaliśmy szczególnie istotnego interesu publicznego, to nie 
udostępnią nam tych danych. Czy liczba zatrudnionych w danej instytucji pracowników ma decydować o 
tym, czy da się ją skontrolować? Czy rzeczywiście pozyskanie od poszczególnych departamentów 
informacji, które przecież fizycznie istnieją, jest ich przetworzeniem? Zobaczymy, co powie na to sąd, 
trzymajcie kciuki! 
+ grafika: 

 
11 listopada 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2097703
180319878?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Sto lat temu Polska odzyskała Niepodległość. Dziś jest bogatsza o te sto lat doświadczeń - zmagania się z 
totalitaryzmami i pracy nad demokracją. I wciąż się uczy, a my razem z Nią. Dziś, sto lat po powrocie na 
mapę Europy, życzymy Polsce, by była krajem rządzonym według jasnych zasad, a jej obywatele korzystali 

ze swoich praw❤. 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/7-zyczen-dla-niepodleglej/ 

14 listopada 2018 Jak sądzicie, ile razy można prosić Zbigniewa Ziobrę o przekazanie Marszałkowi Sejmu wniosków o 
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https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2102036
239886572?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

uchylenie immunitetów posłom Kaczyńskiemu, Schetynie i Kopacz? My po dwóch razach powiedzieliśmy 
pas i złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia 
obowiązków przez Zbigniewa Ziobrę. Szczegóły w naszym artykule. 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/z-prokuratorem-generalnym-do-trzech-razy-sztuka/ 

15 listopada 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.4515
78524932360/2103275839762612/?type=3&theater 
Martyna Bójko 

Żywot medialnych informacji jest stosunkowo krótki. My doprowadzamy sprawy do końca, choćby to miało 

trochę potrwać 😉  
Pamiętacie, że w trakcie strajku Porozumienie Rezydentów OZZL na stronach internetowych TVP artykuły 
pojawiały się i znikały? Że w miejsce archiwalnych artykułów neutralnych lub uzasadniających żądania 
strajkujących lekarzy (w tym zawierające wypowiedzi ministra zdrowia K. Radziwiłła) pojawiały się artykuły 
odsądzające lekarzy od czci i wiary? Że podmieniano linki prowadzące do archiwalnych tekstów?  
Zapytaliśmy wówczas o odpowiedzialnych za te "podmiany". Okazało się, że to "awaria systemu 
informatycznego". Niezrażeni zawnioskowaliśmy o podanie tożsamości wykonawcy tego systemu 
informatycznego. TVP wydała decyzję odmowną. Zaskarżyliśmy ją do sądu administracyjnego w Warszawie, 
który wczoraj uwzględnił naszą skargę i uchylił decyzję. WSA w Warszawie podkreślił, że trudno w tym 
przypadku mówić o decyzji, bowiem dokument, który otrzymaliśmy, w zasadzie nie posiada uzasadnienia...  
Czekamy na kolejny krok TVP i coraz bardziej wątpimy, czy ta awaria w ogóle miała miejsce.. 
[Edit] Jak informują specjaliści, to jednak najprawdopodobniej jest wadliwy system. Robi się ciekawie. Kto 
był wykonawcą, kiedy system wykonano i ile za niego zapłacono? Czy TVP odpowiada przez 
obywatelami/lkami za taki blamaż, czy musi się tłumaczyć czy może udawać, że nic się nie stało? Czy 
poprawiła system, kto go poprawił i za ile? To kolejna seria pytań, która się ciśnie na klawiaturę. O 
błędzie: https://www.facebook.com/jagoten/posts/10210694718989036?hc_location=ufi 

+ grafika:  

20 listopada 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2109998
462423683?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Jutro przed nami maraton przed NSA� ️♀️� ️♀️� ️♀️ 
⚖Zaczynamy od sprawy związanej z publikowaniem oświadczeń majątkowych urzędników. Mamy nadzieję 
przekonać NSA, że urzędy nie powinny uzależniać publikacji oświadczeń od wcześniejszej weryfikacji przez 
odpowiednie organy.  
⚖Następna w kolejności jest sprawa z Rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczelnia 
prowadziła projekt dotyczący jawności życia publicznego w Polsce współfinansowany z publicznych 
pieniędzy, mimo to nie chce udostępnić informacji na temat szczegółów tego przedsięwzięcia. 
⚖Czekają nas również trzy sprawy związane z nagrodami przyznawanymi w samorządach. Stoimy na 
stanowisku, że powinniśmy mieć dostęp do informacji na temat nagród przyznawanych pracownikom 
niepełniącym funkcji publicznych. Mamy nadzieję, że NSA podzieli ten pogląd. 

➡ Wspieraj działania na rzecz jawności: http://siecobywatelska.pl/wspieraj 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/dzien-w-nsa/ 

4 grudnia 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2129190

Od dawna czekamy na moment, w którym orzeczenia sądów dyscyplinarnych samorządów zawodowych 
będą dostępnie online. Szczególnie zależy nam na zawodach zaufania publicznego. W dzisiejszych czasach 

https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2102036239886572?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2102036239886572?__tn__=-R
https://siecobywatelska.pl/z-prokuratorem-generalnym-do-trzech-razy-sztuka/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/2103275839762612/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/photos/a.451578524932360/2103275839762612/?type=3&theater
https://www.facebook.com/porozumienierezydentow/?__xts__%5B0%5D=68.ARCAGWCcRpnZ-MijOLqO1oYzkk9v2bW_8aFXryT8tgND3gTBxC0A8PK_I4xLewRjWf7wo5Q0b2Wv_rVChACz_GBNfLVckG-YHeA1tDLtrMpNEGc9xrh7rQUTbfiyBg6Wo9bPva1pbQt-mAc8xy-RJCVql9Xj5XnMkE3APUuHunJ39hRUo46QeT2_opJ2I5LCHrE9kTD0lk4vRcoiA7_J-0q_76KCvnXLg9Cq_LRvi_y_YYp0ed1Xl4cn6b2xmpOgeXmqA1TOJmxLYH0Cs00zKxPkjwWdvjicOQNDorIezXk4awJuLQBAa9xGENVIu1TZeQNgYUovsgRx8LW5zNv7dj-gsQ&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB5m_XE7qunoSvZYyQHFjcBLzDrvEySV8U2q2yZpnHriZ4FHE16E2TAG1Dxpga1FblxxJ3GAefefHlT
https://www.facebook.com/jagoten/posts/10210694718989036?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2109998462423683?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2109998462423683?__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsiecobywatelska.pl%2Fwspieraj%3Ffbclid%3DIwAR0bB0t_rqLB0i7OcY9GeyWPeQquVtuvV-44qSeATpSdJRTCi0Oq5wdapCQ&h=AT1S52-89AJnghvN5jyBui44Fo6FSHKrX2Tn5tyc_XQLjxxn8lYfG3azntcMJI-UNcdu6pfop5OlFQp7TAWBuRqC-Q2E98KUWGKphEuZo6536NEbefSR9GSFPnJ2V8Q7UZ-vOTOBqCqZxyQ7zZmc2SVnU5TmVm3U7SL8DdZ3YOF0OP_NQVMcSAtK4IRM6po-M7-wL53EeSwuI9H6PJBsXutClWhQp2e339CndpLIgt7GjywTFwuGU66PramW9BPRvrzb_e6Mqt-HMH-YlZdi4qZXkTsCWrzvjhGXMPFGVdiv6glMh0sLbfIuCxPT-OeO88rpOJLpAuh3oOJgTeQCqrOGjVAyNSmkZ2kU4GU7OIi8QlcmpwE2Bfu2RUwRDEdaMwVXsJFp5_Ko_QHb61eLqUXhcAN4bnFYC0qJUbPSUKott_Aj2NcnAXOjvBYPfXV9zZYqDu0ULh0nhpOcKZheXRk3a6svLKyqpfAzQZjw3tSi2RJEofnzY9XEdOsD2cg28FQ6XGum7_x8oinhKMISN-yPuclwB5sqptfTRUStreLinMxQ1vtg32r_1pXHF69BaIkj4Vd8q3CBR1M5ufisZJAvV4FvKDSbnYrBptn3XZMfiMvdYidJAvF9EdYN7w8tgFw
https://siecobywatelska.pl/dzien-w-nsa/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2129190287171167?__tn__=-R
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287171167?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

nie potrzeba do tego ani specjalnych zasobów ludzkich ani pieniędzy. Innego zdania jest Prezes Sądu 
Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. 
__ 

Wspieraj działania na rzecz jawności ➡ http://siecobywatelska.pl/wspieraj 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/ora-nie-ma-sily-nie-ma-sily-na-ora/ 

6 grudnia 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2131939
756896220?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Brawo Jacek Sutryk! Wrocław obiera kurs na jawność i światło dzienne ujrzały notatki z posiedzenia 
kolegium prezydenta. Stało się to, o co walczyliśmy przez wiele lat - pisze Szymon Osowski. 
__ 

Wspieraj działania na rzecz jawności ➡ http://siecobywatelska.pl/wspieraj 

+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/wroclaw-obiera-kurs-na-jawnosc/ 

7 grudnia 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2133365
713420291?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Wysyłasz wniosek o informację publiczną w celach prywatnych? Tak nie można, obywatelu- orzekł 
Naczelny Sąd Administracyjny. To wyrok godzący w istotę prawa do informacji - ustawa jasno mówi, że nie 
można pytać osoby wnioskującej, po co jej informacje, które chce uzyskać.  
__ 

Wspieraj działania na rzecz jawności ➡ http://siecobywatelska.pl/wspieraj 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/dostep-do-informacji-nie-w-celach-prywatnych-orzekl-nsa/ 

13 grudnia 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2141938
695896326?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Mamy raport z pierwszej ogólnopolskiej akcji obywatelskiej obserwacji wyborów!  
Wnioski: 

🔍 wybory przebiegały uczciwie, 

🔍 komisje były za małe, 

🔍 przeźroczyste urny to zły pomysł - godzą w tajność głosowania! 
Co więcej? 
Zapraszamy do lektury. 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/zaufanie-do-wyborow-odbudowywane/ 

14 grudnia 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2142919
485798247?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Zgodnie z prawem wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w urzędach powinien wynosić 6%. 
Czy tak jest w rzeczywistości? Jak to sprawdzić? Nic prostszego - pomyślał pewien naukowiec - wyślę 
wniosek o informację publiczną do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przecież oni zbierają te dane. I wysłał… I czekał… 6 lat na udostępnienie tych informacji. Wcześniej Fundusz 
7 razy mu odmówił. 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/pfron-przez-6-lat-zwlekal-z-udostepnieniem-informacji/ 

17 grudnia 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2147259
922030870?__tn__=-R 
Szymon Osowski 

Czy przepisy dotyczące informacji przetworzonejsą zgodne z Konstytucją? Jutro na ten temat wypowie się 
Trybunał Konstytucyjny. 
Kilka lat temu, kiedy Trybunał był niezależny, Sieć Obywatelska - Watchdog Polska i Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka złożyły opinię przyjaciela sądu w tej sprawie. Problem jest ważki. O co chodzi z informacją 
publiczną przetworzoną wyjaśnia Szymon Osowski. 
Teraz niestety uzależniony Trybunał rozpatruje sprawy fundamentale dla demokracji. Wielka szkoda 
jakikolwiek nie byłby wynik. 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/trybunal-konstytucyjny-o-informacji-publicznej-
przetworzonej/ 
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https://www.facebook.com/wrocx/?__xts__%5B0%5D=68.ARCTyLLwZwk-xTiIxpNxMe4sTX3yZDm4p4jqX2glRvxKeMUm7r_VrMpC9KdhJRAdMxE8jRCJohn1E-r9sssIibLfn7sxCJ7pKdAaAL3S_Jb_SLpnHgZBmaE3kXiJUc9xAzSg4yU291pmG3VEfFj-k5iv9U2e8Bbq1LURzpRVhIg6oqXhLIkvlrht8FtkA1N-S1-hbd2rMW2dS9mJ9uf19DgM_IpLuPTvRKr2OfDKu_B34UBDfoO0kAHzIEYeisvMpFSeh7QSB755spEmsp89GUX8Gt3SRHKQ6FfieqVkfDkc7lEAdeaIQiXLS1FWB0sOdz0UiFOu9uSfsWJbR3WNm7ce4A&__xts__%5B1%5D=68.ARA9p0j04nwkSPeEur1R3sel3sZA2-SUSYcGjqEJKrV6v6KgQtZNvtVvpe6LUEQHVdt5HEprMraOqcMGaKkUv7n5zeNLKuKZ2YijFZJw8UhPaKZYkaZVerEzqzl01MadmQp_ZMhfxn-QAmSvHDP-OllO4_Pv_wqWO6JcY8_j0PKmLMXXgsZJSHt6KQPiiqwdORuSHKrqRL0EiI6Bw80YgTEoqWxg4L7mvthCqC6XE2_rMrsiJqJmg7Ads439_mPI9wJeu2865v0Ekyp4CgyR-UBFsy7dXBRul_ZFTwF0P-jVRir4OUBX_XxLNTu8Mx8ZJrIgJSkOV9vwsd2DUAYxiAz24w&__tn__=K-R&eid=ARDrTquPJx1gxev6qxHrPqO5CsWegYQK3Bic6pDRpSZnaqz4GIGHuFA596mh82soW0WymX-egqXBRZ8f&fref=mentions
http://siecobywatelska.pl/wspieraj?fbclid=IwAR1aFavPSVmYK9oS3qltxHSk5AQezn2Ttt0-_k48FEZvwSiPbNYYlX2eZMw
https://siecobywatelska.pl/wroclaw-obiera-kurs-na-jawnosc/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2133365713420291?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2133365713420291?__tn__=-R
http://siecobywatelska.pl/wspieraj?fbclid=IwAR3p3mW8cb3WVllkZCGXG0_y9b6riMmc1UUCV1NDRsEmI3yRQpLFdp19K3M
https://siecobywatelska.pl/dostep-do-informacji-nie-w-celach-prywatnych-orzekl-nsa/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2141938695896326?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2141938695896326?__tn__=-R
https://siecobywatelska.pl/zaufanie-do-wyborow-odbudowywane/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2142919485798247?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2142919485798247?__tn__=-R
https://siecobywatelska.pl/pfron-przez-6-lat-zwlekal-z-udostepnieniem-informacji/
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2147259922030870?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2147259922030870?__tn__=-R
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/?__xts__%5B0%5D=68.ARCCFFRoUaxJufGz6c_kpM63v1sNZ7uDK8dm6hURaDNjPpOD0C2fnP0BGv9M2JaIctjqHV7U-yFsWFHi8o6hVNCaKpQ4TKVpDteE0MTshuGjGNEMNbIV3a71y5xPE_Tt330mxWaFFQxkJPN3XIB_DcvQli-IyKO_RdMn-4Y5UqsFTXSJJu1xEZq_YXsviByW4y_FOrheynzVo9AFnvh6jDR8Gw6GBtxDTxTM1J-GlYJZBQRe5QvDtX0-RrziFkvjO5v9eG7e7hDEvwSzt36b--CVrVHWPX86SyT7az95lzN87gmHtnfjdvra1hujRoyyR9xN8RylmNBgHcrcH3FQ70RD5Q&__xts__%5B1%5D=68.ARC4VmnOXXLgbgccb915pvQdwS0yYzERtTVGoRYpNE7T08XswwYuFOlGQF4ACk_UqQlOM074Y1LQFTrVmOgwXJu8VwctVZqhgC_0RaNeQ3uegUONQpSsrhSichkuAUWc56NopidzDjyEV0EwbYhrcJGjWRSmDzGrgbZnQzyr5MZk2IwxOd1eNeeE7gfTgstzNS6z_XasCXEzRaVleqKV-7b3huH9mrhXgTZSvKSMKgOPKDMiN74MnPt_d_BlW6Y1N8tYva-KXA8P4wvSRqhDgSohbrZH1Yic2iPFsHql6E-EiRshSI56HRrfsVluK7xIJUbJOT4S5dkY73kLeD7H6OsitQ&__tn__=K-R&eid=ARAGLo1niOUQpe9ZBWJm2kQhc2iFnJPzI_alWpF-9tTCpeTaydp1x8RgerTiJwtLUsJ5dUwVL35WP1vr&fref=mentions
https://www.facebook.com/hfhrpl/?__xts__%5B0%5D=68.ARCCFFRoUaxJufGz6c_kpM63v1sNZ7uDK8dm6hURaDNjPpOD0C2fnP0BGv9M2JaIctjqHV7U-yFsWFHi8o6hVNCaKpQ4TKVpDteE0MTshuGjGNEMNbIV3a71y5xPE_Tt330mxWaFFQxkJPN3XIB_DcvQli-IyKO_RdMn-4Y5UqsFTXSJJu1xEZq_YXsviByW4y_FOrheynzVo9AFnvh6jDR8Gw6GBtxDTxTM1J-GlYJZBQRe5QvDtX0-RrziFkvjO5v9eG7e7hDEvwSzt36b--CVrVHWPX86SyT7az95lzN87gmHtnfjdvra1hujRoyyR9xN8RylmNBgHcrcH3FQ70RD5Q&__xts__%5B1%5D=68.ARC4VmnOXXLgbgccb915pvQdwS0yYzERtTVGoRYpNE7T08XswwYuFOlGQF4ACk_UqQlOM074Y1LQFTrVmOgwXJu8VwctVZqhgC_0RaNeQ3uegUONQpSsrhSichkuAUWc56NopidzDjyEV0EwbYhrcJGjWRSmDzGrgbZnQzyr5MZk2IwxOd1eNeeE7gfTgstzNS6z_XasCXEzRaVleqKV-7b3huH9mrhXgTZSvKSMKgOPKDMiN74MnPt_d_BlW6Y1N8tYva-KXA8P4wvSRqhDgSohbrZH1Yic2iPFsHql6E-EiRshSI56HRrfsVluK7xIJUbJOT4S5dkY73kLeD7H6OsitQ&__tn__=K-R&eid=ARArsvDPctt4m9l2XT_txpfYK_az2gys-f3JHuEFWhl5LoCuX7e7it3Mw0CAQ6b3UTyGtR5FXruUJNPD&fref=mentions
https://www.facebook.com/hfhrpl/?__xts__%5B0%5D=68.ARCCFFRoUaxJufGz6c_kpM63v1sNZ7uDK8dm6hURaDNjPpOD0C2fnP0BGv9M2JaIctjqHV7U-yFsWFHi8o6hVNCaKpQ4TKVpDteE0MTshuGjGNEMNbIV3a71y5xPE_Tt330mxWaFFQxkJPN3XIB_DcvQli-IyKO_RdMn-4Y5UqsFTXSJJu1xEZq_YXsviByW4y_FOrheynzVo9AFnvh6jDR8Gw6GBtxDTxTM1J-GlYJZBQRe5QvDtX0-RrziFkvjO5v9eG7e7hDEvwSzt36b--CVrVHWPX86SyT7az95lzN87gmHtnfjdvra1hujRoyyR9xN8RylmNBgHcrcH3FQ70RD5Q&__xts__%5B1%5D=68.ARC4VmnOXXLgbgccb915pvQdwS0yYzERtTVGoRYpNE7T08XswwYuFOlGQF4ACk_UqQlOM074Y1LQFTrVmOgwXJu8VwctVZqhgC_0RaNeQ3uegUONQpSsrhSichkuAUWc56NopidzDjyEV0EwbYhrcJGjWRSmDzGrgbZnQzyr5MZk2IwxOd1eNeeE7gfTgstzNS6z_XasCXEzRaVleqKV-7b3huH9mrhXgTZSvKSMKgOPKDMiN74MnPt_d_BlW6Y1N8tYva-KXA8P4wvSRqhDgSohbrZH1Yic2iPFsHql6E-EiRshSI56HRrfsVluK7xIJUbJOT4S5dkY73kLeD7H6OsitQ&__tn__=K-R&eid=ARArsvDPctt4m9l2XT_txpfYK_az2gys-f3JHuEFWhl5LoCuX7e7it3Mw0CAQ6b3UTyGtR5FXruUJNPD&fref=mentions
https://www.facebook.com/osowski.szymon?__tn__=K-R&eid=ARCYE5H2m4Ylm7vRybAlaFWvnL0zwNGWllMfEbXwywY2ack_n9YSWA3dmMXyYvhDZAdGErwi1Er5GdAY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC4VmnOXXLgbgccb915pvQdwS0yYzERtTVGoRYpNE7T08XswwYuFOlGQF4ACk_UqQlOM074Y1LQFTrVmOgwXJu8VwctVZqhgC_0RaNeQ3uegUONQpSsrhSichkuAUWc56NopidzDjyEV0EwbYhrcJGjWRSmDzGrgbZnQzyr5MZk2IwxOd1eNeeE7gfTgstzNS6z_XasCXEzRaVleqKV-7b3huH9mrhXgTZSvKSMKgOPKDMiN74MnPt_d_BlW6Y1N8tYva-KXA8P4wvSRqhDgSohbrZH1Yic2iPFsHql6E-EiRshSI56HRrfsVluK7xIJUbJOT4S5dkY73kLeD7H6OsitQ
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18 grudnia 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2148355
541921308?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Co zrobić z wyrokiem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny, który przestał być organem zapewniającym 
skuteczną ochronę praw i wolności? Wyrokiem dotyczącym bardzo ważnych dla nas spraw? Sami nie 
wiemy i żałujemy, że politycy postawili nas, obywateli, w takiej sytuacji. A wyrok dotyczy zgodności z 
Konstytucją artykułu ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczącym informacji przetworzonej. TK 
orzekł dziś, że artykuł ten nie jest niekonstytucyjny. Stwierdził ponadto: 

➡Informacja publiczna przetworzona jest nową informacją wytworzoną przez urząd, a jej przygotowanie 
wymaga pracy i analiz – może sądy administracyjne przestaną wreszcie orzekać, że dużo informacji to też 
informacja przetworzona. 

➡Urzędnicy nie mogą być odciągani od swojej pracy, by przygotowywać informację przetworzoną – 
bardzo niebezpieczne podejście – przygotowywanie odpowiedzi na wniosek należy do ich obowiązków tak 
samo jak inne zadania, jak inaczej sprawować społeczną kontrolę? 

➡Urzędy, kwalifikując informację jako przetworzoną, muszą to szczegółowo uzasadnić – dotychczas robiły 
to zdawkowo, czy to się zmieni, zobaczymy. 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/trybunal-konstytucyjny-o-informacji-publicznej-
przetworzonej-2/ 

22 grudnia 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2153644
678059061?__tn__=-R 
Martyna Bójko 

Zamierzacie spędzić przerwę świąteczną w uzdrowisku? 🎄🌲Wyjeżdżając, sprawdźcie konieczniej jakość 
powietrza, ponieważ gminy uzdrowiskowe nie mogą niestety poszczycić się lepszym powietrzem, niż w 
innych rejonach kraju. Wprawdzie, jak wynika z monitoringu, który obecnie prowadzimy, uzdrowiska nie 
mają własnych stacji pomiarowych, ale w większości są wyposażone w stacje WIOŚ. I tak na przykład wyniki 
dla uzdrowiska w Rymanowie możecie sprawdzić tu: https://stacje.wios.rzeszow.pl/stacje/stacja/103 
Oddychając zanieczyszczonym powietrzem w uzdrowisku, zastanawiacie się, dlaczego musicie płacić opłatę 
uzdrowiskową? Dobre pytanie, nasz monitoring pokazuje, że gminy nie wydają tych pieniędzy na poprawę 
jakości powietrza, ale na drogi, kwiaty, odśnieżanie itd. Niebawem raport z monitoringu. 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/czy-uzdrowiska-sa-zdrowe/ 

30 grudnia 2018 
https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/2165013
950255467?__tn__=-R 
Katarzyna Batko-Tołuć 

W tym roku tak dużo się działo, że żegnamy się z nim na raty. Dziś o ważnych rocznicach. Przypominamy 
nasze rocznicowe teksty i publikujemy nasz raport z piętnastu lat działalności. Jest co czytać, sami 
zobaczcie! 
+ link do artykułu: https://siecobywatelska.pl/rok-rocznic/ 
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