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„Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup 

nieformalnych i obywateli/ek” Sieci obywatelskiej – Watchdog 

Polska. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 
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członkowskimi Unii Europejskiej 

 

Program pierwszego spotkania w ramach 

Obywatelskiego Monitoringu Sportu 2013 

Warszawa, 25-27 października 2013 r. 

 

 

PIĄTEK 25 października 2013 r.  

13.00-14.00 Obiad 

14.00-16.00 – Wprowadzenie do szkolenia, poznanie się 

Agnieszka Zdanowicz i Karol Mojkowski, Sieć Obywatelska – Watchdog 

Polska 

16.00-16.15 Przerwa kawowa 

16.15-18.00 – Czym jest monitoring – wartości, zagrożenia, zasady 

etyczne 

Katarzyna Batko-Tołuć, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska 

18:00-18:10 Przerwa 

18.10-19.00 – Obywatelski Monitoring Sportu – dokąd zmierzamy? 

Agnieszka Zdanowicz i Karol Mojkowski, Sieć Obywatelska – Watchdog 

Polska 

19.15 Kolacja 
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SOBOTA 26 października 2013 r. 

8.00 Śniadanie 

9.00-11.30 Obywatelski Monitoring Sportu z bliska – harmonogram, 

przebieg, narzędzie internetowe 

Agnieszka Zdanowicz, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska 

11.30-11:45 Przerwa kawowa 

11:45-13:15 Analiza danych w Obywatelskim Monitoringu Sportu (gdzie 

szukać, jak czytać)  

Karol Mojkowski, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska 

13.15-14.30 Obiad 

14.30-16.00 Wykład z pytaniami - Jak sport zmienia Mrągowo, czyli 

zarządzanie sportem lokalnym z punktu widzenia Urzędu Gminy 

Donata Kobylińska-Durka, Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju, 

Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie 

16.00-16.30 Przerwa kawowa 

16.30-19:00 Prawo w Obywatelskim Monitoringu Sportu (ważne akty 

prawne, dostęp do informacji publicznej, metody wpływania na decyzje 

władz) 

Szymon Osowski, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska 

19.00 Kolacja 
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NIEDZIELA 27 października 2013 r. 

8.00 Śniadanie 

9.00-13.00 Warsztat - Jak angażować ludzi, aby działać skuteczniej 

Dorota Michalska, Krzysztof Ślebioda, Pracownia Zrównoważonego 

Rozwoju 

13.00-13.15 Przerwa kawowa 

13:15-14.00 Podsumowanie spotkania, podpisywanie umów i rozliczeń 

kosztów podróży 

14.00 Obiad 
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Z kim będziecie pracować podczas spotkania: 

 

Uczestnicy i uczestniczki Obywatelskiego Monitoringu Sportu: 

1. Adrian Abłaczyński, Gdańsk – nieobecny na szkoleniu 

2. Dawid Borowiak, Kalisz 

3. Janina Demetriou-Warburton, Brańszczyk 

4. Marta Gaworska, Józefów 

5. Ewa Janicka, Wilków 

6. Mirosław Jankowski, Legnica – nieobecny na szkoleniu 

7. Katarzyna Krześniak-Dęga, Bełchatów 

8. Bogusława Lipczyńska, Bełchatów 

9. Maria Mazur, Dębica 

10. Marzena Mierzwińska, Szubin 

11. Andrzej Pieślak, Lidzbark Warmiński 

12. Przemysław Saja, Kamień Pomorski 

13. Feliks Sterna, Stargard Szczeciński 

14. Hanna Szumińska, Duszniki 

15. Grzegorz Wala, Legnica 

16. Bartosz Wilk, Goleniów 

17. Mateusz Wojcieszak, Radom 

18. Arkadiusz Zaborowski, Koszalin 

19. Ryszard Zdrojewski, Koszalin 
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Osoby prowadzące wykłady i warsztaty: 

Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska – 

Watchdog Polska) – koordynatorka projektu „Mocna 

straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, 

grup nieformalnych i obywateli/ek”, w ramach którego 

realizowany jest Obywatelski Monitoring Sportu. 

Kwestie związane ze sprawowaniem społecznej 

kontroli władzy zna zarówno od strony teoretycznej, 

jak i z własnego doświadczenia. Członkini i Dyrektorka 

Programowa Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska 

 

Donata Kobylińska-Durka - Kierownik Referatu 

Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej 

Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Koordynatorka 

działań dotyczących opracowania dokumentów 

zarządzania strategicznego, w tym „Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego powiatu mrągowskiego”, 

Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Mrągowo, 

Programów Rewitalizacji oraz Strategii Rozwoju 

Sportu i Wolontariatu Sportowego „SPORT ZMIENIA   

MRĄGOWO”.  

 

Dorota Michalska (Pracownia Zrównoważonego 

Rozwoju) – realizatorka wielu społecznych projektów i 

inicjatyw m.in. Partycypator Toruński. Z pasją wspiera 

działania, które angażują mieszkańców, lokalne 

wspólnoty, organizacje pozarządowe i urzędników do 

wspólnego poszukiwania rozwiązań dla problemów 

społecznych. Od 2012 r. w akcji Masz Głos, Masz 

Wybór zachęca uczestników i uczestniczki z całej 

Polski do partycypacyjnego kształtowania przestrzeni 

publicznej. 
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Karol Mojkowski (Sieć Obywatelska – Watchdog 

Polska) – ekspert w Obywatelskim Monitoringu 

Sportu. Tworzył narzędzie do tegorocznego oraz 

zeszłorocznego monitoringu sportu. Śledzi wydarzenia 

ze świata sportu ważne z punktu widzenia monitoringu 

i informuje o nich na stronie Obywatelskiego 

Monitoringu Sportu. Pracownik Sieci Obywatelskiej – 

Watchdog Polska. Poza OMS odpowiedzialny również 

za program dotyczący funduszu sołeckiego. 

 

Szymon Osowski (Sieć Obywatelska – Watchdog 

Polska) – prawnik doradzający w monitoringu  sportu. 

Specjalizuje się w dostępie do informacji publicznej 

oraz społecznej kontroli władzy, udziela porad 

prawnych w tym zakresie w ramach działań Sieci 

obywatelskiej. W trakcie monitoringu odpowiada na 

pytania z zakresu dostępu do informacji publicznej, 

dokumentów prawnych związanych z zarządzaniem 

sportem oraz prawnych instrumentów sygnalizowania 

problemów i wpływania na decyzje władz. Członek 

Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska. 

 

Krzysztof Ślebioda (Pracownia Zrównoważonego 

Rozwoju) – z wykształcenia jest ekologiem, z 

epizodem pracy dydaktycznej i naukowej. Z wyboru i 

pasji od 2007 roku współtworzy Pracownię 

Zrównoważonego Rozwoju. Posiada kompetencje 

trenerskie i moderatorskie, jest edukatorem 

partycypacji społecznej oraz uczestnikiem pierwszego 

ogólnopolskiego systemowego projektu Decydujmy 

Razem – tworzącego podstawy partycypacji publicznej   

w Polsce. 
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Agnieszka Zdanowicz (Sieć Obywatelska – 

Watchdog Polska) – opiekunka monitoringu sportu. 

Tworzyła narzędzie do tegorocznego monitoringu. W 

trakcie monitoringu czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem wszystkich działań, odpowiada za 

kontakt z uczestnikami i uczestniczkami. Pracownica 

Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska od 2011 roku, 

gdzie odpowiada za OMS, organizację spotkań 

lokalnych oraz właściwe funkcjonowanie biura. 

 

 

 


