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Stowarzyszenie 61
sprawozdanie merytoryczne za rok 2006.
1. Dane stowarzyszenia.
Stowarzyszenie 61
00-681 Warszawa, ul. Hoża 57
Tel. 8289128 w. 124, fax 8289128 w. 118
e-mail: rozarr@wp.pl; www.art61.pl
nr. KRS 0000244561, data wpisu 18 listopada 2005 roku
nr. NIP 701 00 38 976
nr. regon 140419408
nr. konta 41 1060 0076 0000 3200 0113 3412
2. Dane członków organów stowarzyszenia .
Zgodnie z odpisem aktualnym KRS:
Zarząd
1. Andrzej Bobiński, Prezes Zarządu
2. Róża Rzeplińska, Wiceprezes Zarządu
3. Tomasz Kapliński, Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
1. Joanna Tyrowicz
2. Jakub Boratyński
3. Zofia Komorowska
3. Cele statutowe (wypis ze statutu stowarzyszenia):
Celem stowarzyszenia jest wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w
wyborach oraz monitorowanie życia publicznego, a w szczególności:
1. promowanie świadomego uczestnictwa obywateli w wyborach powszechnych;
2. zachęcanie do korzystania z czynnego prawa wyborczego;
3. zwiększanie wiedzy wyborców o kandydatach i partiach politycznych;
4. mobilizowanie kandydatów i partii politycznych do zajmowania jasnego stanowiska w
sprawach publicznych;
5. monitorowanie działalności osób pełniących funkcje publiczne;
6. działania na rzecz przejrzystości wyborów w tym finansowania kampanii wyborczych
i partii politycznych;
7. edukacja obywatelska, polityczna i patriotyczna;
8. promowanie mechanizmów demokratycznych w życiu publicznym;
9. zwiększanie udziału obywateli w procesach demokratycznych;
10. działania na rzecz jawności i uczciwości w życiu publicznym;
11. rozwój społeczeństwa informacyjnego zwłaszcza w zakresie swobodnego i równego
dostępu do informacji.
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4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Działalność prowadzona w roku 2006.
Członkowie Stowarzyszenia postawili sobie za cel wspieranie aktywnego i świadomego
udziału obywateli w wyborach poprzez powołanie obywatelskiego portalu informacyjnego. Od
początku grudnia 2005 roku staramy się ten cel systematycznie realizować. Dotychczasowe
nasze działania miały charakter organizacyjny i merytoryczny.
4 kwietnia 2006 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia 61, podczas
którego ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działań Stowarzyszenia 61 od dnia
powstania, odbyła się dyskusja dotycząca dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, zostały
wybrane nowe władze. Deklaracje członkowskie podpisało 10 nowych osób.
Przedyskutowaliśmy planowane działania organizacji.
Działania organizacyjne:
Stowarzyszenie prowadzi systematyczną działalność. Uzyskaliśmy wsparcie dwóch
grantodawców – Banku Światowego i Fundacji Batorego. Jesteśmy zadowoleni z tego, że
jeszcze na etapie braku środków - bez zewnętrznego wsparcia finansowego - udało nam się
opracować koncepcję, pozyskać partnerów i przystąpić do realizacji koncepcji portalu.
Pozyskaliśmy komputer i wypożyczyliśmy laptop z Banku Drugiej Ręki. Członkowie
Stowarzyszenia 61 przekazali na rzecz swojej organizacji sprzęt oraz udzieli miejsca na
prywatnym serwerze.
Dzięki uzyskanym grantom kupiliśmy sprzęt komputerowy i skromnie urządziliśmy biuro
stowarzyszenia. Wynegocjowaliśmy zwolnienie z opłaty za 6 miesięcy działania biura.
Zebraliśmy zespół – w tej chwili dla Stowarzyszenia pracuje 10 wolontariuszy, dodatkowo 5
osób pracuje nad wyodrębnionymi projektami związanymi z portalem (specjaliści od analizy
sieciowej, analizy głosowań, przewodnika dla obywateli, PR), także na zasadach
wolontariackich i z wykorzystaniem własnego sprzętu komputerowego. 2 osoby mają
podpisane umowy o pracę, podpisujemy także umowy zlecenia.
Stowarzyszenie obsługuje księgowy.
Uzyskaliśmy numery identyfikacyjne - REGON oraz NIP. Przystąpiliśmy do procedury
zarejestrowania posiadanej przez nas bazy w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych
Osobowych.
Działania merytoryczne:
Prześledziliśmy działalność światowych inicjatyw na rzecz tzw. vote-smartingu (min.
amerykańskie:
http://votesmart.org,
http://projects.washingtonpost.com/congress/about,
www.theyrule.net, brytyjski: www.theyworkforyou.com (inne, podobne: szwedzki:
http://ungtval.hosting.mrfriday.com/en,
amerykański:
www.smartvoter.org,
polskie:
www.wybieram.pl, www.sejmisja.pl) a także sposób działania inicjatyw dotyczących
przejrzystości życia publicznego w Polsce.
Stworzyliśmy specyfikację systemu komputerowego obsługującego portal - model danych dla
baz: biograficznej, partii politycznych, analizy sieciowej. W oparciu o nie dokonywane jest
zbieranie danych, a następnie ich publikacja na portalu. Zbierane dane dotyczą informacji
biograficznych (w tym wykształcenia, deklarowanych zainteresowań społecznych i
politycznych oraz doświadczenia zawodowego), posiadanego majątku, przyjętych korzyści,
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naruszeń etyki poselskiej, wyników wyborów. Zebrane dane służyć będą do całościowej
prezentacji polityka, na tych samych zasadach dla wszystkich.
Określiliśmy potencjalne źródła zbierania danych i wybraliśmy te najbardziej obiektywne i
odpowiadające naszym celom. Opracowaliśmy przewodnik dla zbieracza danych.
W sposób systemowy uzyskaliśmy podstawowe dane z archiwów sejmowych dotyczące 450
posłów obecnej kadencji (data i miejsce urodzenia, wykształcenie, zawód, staż parlamentarny,
lista i okręg wyborczy, z którego poseł został wybrany, uzyskana liczba głosów, nazwa klubu
parlamentarnego i numer skrytki sejmowej). Z pierwotnej listy 460 posłów wykreśliliśmy tych,
którzy z różnych przyczyn utracili mandat parlamentarny. Niektórzy z nich, pełniący obecnie
funkcje w strukturach samorządowych, zostaną w przyszłości przez nas opisani i znajdą się w
bazie.
Modelowo i za pomocą innych niż sejmowe źródeł opisaliśmy 79 posłów (w tym kluczowych
dla parlamentu - przewodniczących komisji sejmowych i szefów klubów parlamentarnych).
Do podstawowych danych opisujących parlamentarzystów dodaliśmy kategorię doświadczenia
zawodowego, które dzielimy na: działalność związaną z byciem wybranym w wyborach
bezpośrednich na funkcję publiczną; byciem mianowanym (albo wybranym przez organ
wybrany w wyborach bezpośrednich) na istotną funkcję w administracji państwowej lub
samorządowej; oraz pozostałe funkcje (tj. działalność partyjna, społeczna, biznesowa).
Każdy fakt zatrudnienia opisywany jest przez: miejsce pracy i sprawowaną funkcję, daty
zatrudnienia, lokalizację miejsca pracy.
W przypadku funkcji wybieralnych w wyborach powszechnych rejestrujemy również numer
kadencji, nazwę i numer listy wyborczej oraz działalność w ciałach danej instytucji (komisjach
sejmowych czy klubach parlamentarnych).
Dla każdego rekordu podajemy źródło jego pochodzenia.
W systemie zgromadziliśmy również 71 przygotowanych do prezentacji rejestrów korzyści
(pozostali posłowie nie zadeklarowali korzyści) oraz 157 oświadczeń majątkowych.
Zamierzamy udostępniać te informacje użytkownikom portalu w formie przepisanych przez
nas plików w formacie Word oraz oryginalnych wersji dokumentów w formacie PDF.
Dodatkowo dla 32 posłów zebraliśmy dane dotyczące terminów dyżurów poselskich, a także
informacje biograficzne (stan cywilny, hobby, etc.).
79 opisanych szczegółowo posłów:
1) Andrzej Gałażewski
2) Andrzej Grzesik
3) Andrzej Grzyb
4) Andrzej Lepper
5) Anna Sobecka
6) Artur Zawisza
7) Bogdan Zdrojewski
8) Bogusław Kowalski
9) Bolesław Borysiuk
10) Bronisław Komorowski
11) Cezary Grabarczyk
12) Dawid Jackiewicz
13) Donald Tusk
14) Edward Siarka

15) Eugeniusz Czykwin
16) Ewa Kopacz
17) Franciszek Jerzy Stefaniuk
18) Genowefa Wiśniowska
19) Grzegorz Dolniak
20) Grzegorz Schetyna
21) Iwona Śledzińska - Katarasińska
22) Jacek Kurski
23) Jacek Piechota
24) Jan Bestry
25) Jan Ołdakowski
26) Janusz Dobrosz
27) Janusz Kołodziej
28) Janusz Krasoń
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29) Janusz Palikot
30) Janusz Wójcik
31) Janusz Zemke
32) Jarosław Kaczyński
33) Jarosław Kalinowski
34) Jerzy Szmajdziński
35) Jędrzej Jędrych
36) Jolanta Szymanek - Deresz
37) Karol Karski
38) Krystyna Łybacka
39) Krystyna Szumilas
40) Krzysztof Filipek
41) Krzysztof Jurgiel
42) Krzysztof Sikora
43) Krzysztof Tchórzewski
44) Leszek Murzyn
45) Ludwik Dorn
46) Maks Kraczkowski
47) Marek Biernacki
48) Marek Kuchciński
49) Maria Nowak
50) Michał Stuligrosz
51) Mirosław Krajewski
52) Natalli - Świat Aleksandra
53) Paweł Kowal
54) Paweł Zalewski

55) Piotr Krzywicki
56) Rafał Grupiński
57) Rajmund Moric
58) Reneta Rochnowska
59) Roman Giertych
60) Ryszard Kalisz
61) Sławomir Rybicki
62) Stanisław Łyżwiński
63) Stanisław Ożóg
64) Stanisław Stec
65) Teresa Piotrowska
66) Tomasz Dudziński
67) Tomasz Markowski
68) Tomasz Szczypiński
69) Waldemar Pawlak
70) Waldemar Starosta
71) Władysław Stępień
72) Wojciech Jasiński
73) Wojciech Mojzesowicz
74) Wojciech Olejniczak
75) Wojciech Szarama
76) Wojciech Wierzejski
77) Zbigniew Chlebowski
78) Zbigniew Dolata
79) Zbigniew Girzyński

Zebrane w powyżej opisany sposób informacje służą nam do tworzenia wersji demonstracyjnej
portalu, prezentującej jego możliwości.
Zdefiniowaliśmy potencjalne zagrożenia oraz utrudnienia związane ze zbieraniem publicznie
dostępnych danych. Opracowujemy strategię nie tylko indywidualnego, ale także systemowego
ich zbierania.
Opracowaliśmy testową wersję kwestionariusza do badan poglądów i opinii
parlamentarzystów na temat kluczowych problemów w państwie. Nazwaliśmy go „Mam
prawo wiedzieć”. W oparciu o nasz kwestionariusz SMG KRC przeprowadziło analogiczne
merytorycznie badanie na reprezentatywnej grupie Polaków. Obecnie dopracowujemy pytania,
planujemy zaopiniować kwestionariusz u ekspertów.
Opracowaliśmy założenia scenariusza internetowego przewodnika dla obywatela o prawach i
obowiązkach obywatela jako członka wspólnoty, wyborcy i reprezentanta oraz po instytucjach
i wybieralnych funkcjonariuszach państwa. Autorem przewodnika będzie prawnik zajmujący
się zawodowo dostępem do informacji publicznej.
Znaleźliśmy partnerów medialnych – zainteresowanie naszą inicjatywą wyraziły największe
opiniotwórcze dzienniki – Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Dziennik Rzeczpospolita
zadeklarował wsparcie merytoryczne projektu oraz działania mające na celu zawiązanie
szerszej koalicji medialnej na rzecz przejrzystości w życiu publicznym poprzez deponowanie
informacji o politykach na niezależnym portalu internetowym.
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Opracowaliśmy koncepcję prezentacji – tzw. analizy sieciowej - powiązań pomiędzy osobami,
o których informacje będą publikowane na portalu.
Chcemy umożliwić użytkownikom portalu śledzenie zachowań posłów podczas głosowań
sejmowych. Dotychczas opracowaliśmy koncepcje wyboru i prezentacji wyników kluczowych
głosowań sejmowych i powiązania ich z obszarami uwzględnionymi w badaniu Mam Prawo
Wiedzieć. Postanowiliśmy także wskazywać na zachowania posłów w momencie głosowania
w deklarowanych przez nich głównych polach zainteresowań.
Przygotowaliśmy projekt mapy funkcjonalnej strony – wstępną koncepcję prezentacji danych i
informacji oraz komunikacji z użytkownikami portalu. Rozpoczęliśmy pracę nad
opracowaniem koncepcji graficznej portalu. Wraz z copywriterem pracujemy nad
zaprojektowaniem narzędzi interaktywnych aktywizujących użytkowników portalu. Jesteśmy
w trakcie szukania agencji interaktywnej chcącej zaangażować się w projekt.
We własnym zakresie przygotowaliśmy prototyp narzędzia do zbierania danych.
Przeprowadziliśmy rekonesans na rynku firm zajmujących się tworzeniem narzędzi
internetowych. Wybraliśmy zewnętrzna firmę informatyczną przygotowująca system obsługi
danych. Wspólnie określiliśmy zakres prac nad projektem i ich harmonogram.. Jesteśmy w
trakcie podpisywania umowy (planowane otwarcie testowej wersji portalu 1 marca
2007).Włączyliśmy w prace Stowarzyszenia informatyka odpowiadającego z naszej strony za
realizację techniczną projektu. Z Fundacji im. Stefana Batorego uzyskaliśmy grant na
najważniejszy element projektu – narzędzie.
Andrzej Bobiński
Prezes zarządu

Róża Rzeplińska
Wiceprezes Zarządu

