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I. PROGRAM WSPÓŁPRACY M.ST. WARSZAWY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakłada na organy administracji
publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy. Podstawowe
znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3 nakładający na organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego.
Począwszy od 2004 roku, Rada m.st. Warszawy uchwala corocznie program
współpracy z organizacjami pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz
formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera
wykaz zadań priorytetowych, stanowiących podstawę dla władz Miasta do
dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub
dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu
Miasta, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.
1. Konsultacje społeczne do programu współpracy m.st. Warszawy w 2007
roku z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy m.st. Warszawy w 2007 roku z organizacjami pozarządowymi
jest wynikiem kilkuletnich doświadczeń w tworzeniu i realizacji programów
współpracy w m.st. Warszawa. Udział w jego przygotowaniu mieli
w równym stopniu przedstawiciele III sektora i przedstawiciele Urzędu Miasta.
Termin przyjmowania sugestii i uwag do programu współpracy wyznaczony był
od 14 lipca do 15 sierpnia 2006 roku, jednak ostatecznie upłynął 20 września 2006
roku. Materiałem wyjściowym konsultacji był program współpracy m.st. Warszawy
w 2006 roku z organizacjami pozarządowymi.
Konsultacje przybrały kilka form:
1. Wysłano drogą pocztową lub elektroniczną i faksem zaproszenia do wyraŜania
uwag i opinii o projekcie do:
• dyrektorów
siedmiu
biur
współpracujących
z
organizacjami
pozarządowymi na szerszą skalę (17 lipca);
• burmistrzów 18 dzielnic m.st. Warszawy (17 lipca);
• 2220 organizacji znajdujących się w bazie aktywności społecznej
(14 – 20 lipca i 7-11 sierpnia).
2.

Zamieszczono zaproszenia w ogłoszeniach:
• na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy przeznaczonej dla
organizacji pozarządowych: www.um.warszawa.pl/ngo (14 lipca) oraz na
stronie Biura Informacji Publicznej www.bip.pl (18 lipca);
• w portalu internetowym: www.ngo.pl (lipiec –sierpień);
• w dodatkach warszawskich Gazety Wyborczej, Dziennika, Rzeczpospolitej
oraz w śyciu Warszawy (21 lipca);
• w bezpłatnych gazetach: Metropol oraz Metro (21 lipca).
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Zaproszenie do zgłaszania uwag do projektu programu współpracy na 2007 rok
spowodowało umiarkowany odzew. Z siedmiu biur ściśle współpracujących
z organizacjami pozarządowymi tylko pięć odpowiedziało, w tym dwa po terminie.
Z 18 urzędów dzielnic 11 ustosunkowało się do projektu programu na 2007 rok.
Zainteresowanie stołecznych organizacji pozarządowych konsultacjami było jeszcze
mniejsze. Ogółem na zaproszenie odpowiedziało indywidualnie 25 organizacji, które
pocztową,
elektroniczną
zaprezentowały
swoje
stanowiska
drogą
i w rozmowach telefonicznych. Część uwag zgłoszonych przez sektor pozarządowy
została przygotowana w ramach komisji dialogu społecznego (KDS), działających na
mocy programu współpracy na 2006 rok, składających się z organizacji
pozarządowych realizujących zadania w dziedzinach uznanych za priorytetowe
w programie na 2006. Swoje uwagi przysłało sześć komisji, w których łącznie
zrzeszonych jest 125 organizacji.
W trakcie konsultacji społecznych zainteresowane organizacje pozarządowe zgłosiły
szereg postulatów i sugestii. Najczęstsze propozycje zmian dotyczyły:
• moŜliwości tworzenia programów wieloletnich;
• zwiększenia zakresu zadań priorytetowych i ich uszczegółowienie;
• wprowadzenia
zapisów
umoŜliwiających
pokrywanie
kosztów
administracyjnych biura, deklarowanych jako poniesione w ramach
realizacji zadania;
• uszczegółowienia zapisów odnoszących się do uŜyczania i wynajmu
pomieszczeń.
Efektem konsultacji było wprowadzenie do projektu programu na 2007 rok kilkunastu
istotnych poprawek.
2. Program współpracy m.st. Warszawy w 2007 roku z organizacjami
pozarządowymi
Program współpracy m.st. Warszawy w 2007 roku z organizacjami pozarządowymi
został przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIV/2837/2006 z dnia
26 października 2006 roku. Tekst uchwały znajduje się w Załączniku.

II. FORMY
WSPÓŁPRACY
POZARZĄDOWYMI

M.ST.

WARSZAWY

Z

ORGANIZACJAMI

Zgodnie z programem współpracy na 2007 rok, współpraca Miasta z organizacjami
pozarządowymi miała charakter:
• finansowy - polegający głównie na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku
postępowania konkursowego wykonywały zadanie publiczne. Taką współpracę
prowadzili na bieŜąco dyrektorzy biur, których zadania mieściły się w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi;
• pozafinansowy - oparty na instytucjach dialogu społecznego i konsultacji,
a takŜe systemie wymiany informacji. Taka współpraca odbywała się na bieŜąco
dzięki działalności komisji dialogu społecznego oraz Forum Dialogu Społecznego.
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1.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci powierzania
wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji lub wspierania takiego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie jego realizacji.
Konkursy na finansowanie lub dofinansowanie zadań były organizowane przez
jednostki merytorycznie odpowiedzialne za realizację zadań priorytetowych
(§ 25 programu współpracy na 2007 rok), tj. przez sześć biur: Edukacji, Kultury,
Ochrony Środowiska, Polityki Społecznej, Polityki Zdrowotnej, Sportu i Rekreacji oraz
dzielnice. Najczęściej biura podpisywały z organizacjami pozarządowymi roczne
umowy na realizację zadań, wyjątek stanowiło Biuro Polityki Społecznej, które od
2004 roku podpisuje równieŜ umowy trzy- i pięcioletnie.
Co roku budŜet Miasta przeznaczony na dotacje na zadania zlecone do realizacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wzrasta, co ilustruje
Tabela1.
W budŜecie m.st. Warszawy zaplanowano na 2007 rok 90.542.502 złotych
na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych. W sumie organizacjom pozarządowym w 2007
roku udzielono 2 038 dotacji. Łącznie na realizację zadań zleconych organizacjom
pozarządowym przekazano 89.777.312 złotych, co stanowiło około 1% całego
budŜetu Miasta.
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Tabela 1
Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w latach 2004 – 2007
(dane Biura Planowania BudŜetowego)

2004 rok

Plan

A.

1

2
3

4
5
6
B.

Dotacje
w budŜecie
m.st. Warszawy
ogółem
w tym:
Edukacja
Oświata
i wychowanie
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Sport i rekreacja
Kultura fizyczna
i sport
Turystyka
Ochrona
zdrowia
Pomoc
społeczna
Pomoc społeczna
Pozostałe
zadania
w zakresie
polityki
społecznej
Ochrona
środowiska
Kultura
ilość
udzielonych
dotacji

2005 rok

Wykonanie

52 765 315 51 948 230

%
wykonania

plan

2006 rok

Wykonanie

%
wykonania

Plan

Wykonanie

2007 rok
%
wykonania

Plan

%
wykonania

Wykonanie

98,45% 75 436 750 74 142 079

98,28% 82 003 144 80 804 333

98,50% 90 542 502

89 777 312

99,20%

4 113 427

4 026 050

97,88%

4 500 000

4 459 149

99,09%

4 421 141

4 161 741

94,13%

5 385 398

5 330 512

98,90%

420 920

395 090

93,86%

448 818

440 487

98,14%

248 400

242 117

97,50%

1 048 400

1026 177

97,90%

3 692 507

3 630 960

98,33%

4 051 182

4 018 662

99,20%

4 172 741

3 919 624

93,90%

4 336 99

4 304 335

99,20%

14 541 998 14 298 874

98,33% 19 258 694 18 713 435

97,17% 22 682 100 22 421 379

98,85% 30 606 017

30 220 958

98,70%

14 501 998 14 258 902

98,32% 19 258 694 18 713 435

97.17% 22 666 100 22 410 979

98,90% 30 606 017

30 220 958

98,70%

0

0

0

40 000

39 972

99,93%

0

0

8 272 891

8 151 725

98,54%

9 009 421

8 901 916

98,81% 11 045 244 11 026 459

99,80% 12 037 900

11 948 816

99,30%

12 096 810 11 840 904

97,88% 20 714 740 20 554 543

99,23% 21 314 609 21 259 957

99,74% 22 195 780

22 104 140

99,60%

12 096 810 11 840 904

97,88% 20 499 000 20 356 512

99,30% 20 725 000 20 676 844

99,80% 21 860 400

21 768 761

99,60%

0

0

465 000

465 000

13 055 189 12 945 748

0

100,00%

16 000

10 400

65,00%

215 740

198 031

91,79%

589 609

583 113

98,90%

335 380

335 375

99,99%

500 000

490 451

98,09%

540 000

540 000

100,00%

750 000

747 098

99,60%

97,20% 19 567 407

19 425 788

93,30%

99,16% 21 453 895 21 022 585

1 048

0,00%

97,99% 22 000 050 21 394 797

999

1 195

2 038
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Biuro Edukacji
W budŜecie m.st. Warszawy zaplanowano 5.385.398 złotych przeznaczonych
na zlecanie zadań publicznych w 2007 roku z zakresu oświaty i wychowania oraz
edukacyjnej opieki wychowawczej. Biuro Edukacji ogłosiło pięć konkursów ofert
na realizacje ww. zadań. Organizacje pozarządowe złoŜyły 282 oferty, a podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie – 74. Udzielono w sumie 251 dotacji, na które przeznaczono łącznie
5.330.512 złotych. Rozwiązano sześć umów z powodu rezygnacji podmiotu
z realizacji zadania. Nie wykorzystano 40.086 złotych.
Biuro Kultury
BudŜet na zlecanie zadań publicznych w 2007 roku z zakresu kultury wynosił
19.567.407 złotych. Biuro Kultury przygotowało pięć konkursów ofert na zadania
zlecane w formie wspierania i jeden konkurs na zadania zlecane w formie
powierzania. Łącznie organizacje pozarządowe złoŜyły 893 oferty konkursowe
(w tym sześć zostało zgłoszonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie). Udzielono 595 dotacji.
Łącznie przekazano organizacjom pozarządowym na realizacje zadań w zakresie
kultury 19.425.788 złotych. Dwie umowy były uniewaŜnione z powodu rezygnacji
podmiotu z realizacji zadania. Nie wykorzystano 73.380 złotych z zaplanowanego na
dotacje budŜetu.
Biuro Ochrony Środowiska
W budŜecie m.st. Warszawy zaplanowano 750.000 złotych na zlecanie zadań
publicznych z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych w 2007 roku. Biuro Ochrony
Środowiska ogłosiło trzy konkursy ofert, na które organizacje pozarządowe złoŜyły 27
ofert. Podpisano 21 umów, na które przeznaczono 747.098 złotych.
Nie rozdysponowano 2.902 złote. śadna z umów nie została uniewaŜniona, ani
zerwana.
Biuro Polityki Społecznej
W zakresie polityki społecznej i zwalczania uzaleŜnień zaplanowano 32.233.680
złotych w budŜecie Miasta na dotacje celowe przeznaczone do realizacji przez
podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Na wspieranie zadań
publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania uzaleŜnieniom ogłoszono
11 konkursów ofert. Udzielono 405 dotacji na realizację ww. zadań na łączną kwotę
32.075.182 złote. Jedna umowa została rozwiązana ze względu na nieadekwatne do
wymaganych warunki lokalowe i kwalifikacje poszczególnych realizatorów zadania.
Nie rozdysponowano 59.667 złotych.
Biuro Polityki Zdrowotnej
W budŜecie m.st. Warszawy zaplanowano 2.000.000 złotych przeznaczonych na
zlecanie zadań publicznych w 2007 roku związanych z działalnością zakładów
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz programy polityki
zdrowotnej. Biuro Polityki Zdrowotnej ogłosiło sześć konkursów ofert na realizację
ww. zadań. ZłoŜonych zostało 79 ofert, w tym sześć przez podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Udzielono 27 dotacji, na które przeznaczono łącznie 1.977.774 złote.
Nie wykorzystano 20.004 złote.
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Biuro Sportu i Rekreacji
Wysokość zaplanowanych środków przeznaczonych na zlecanie zadań publicznych
w 2007 roku z zakresu sportu i rekreacji wyniosła 30.606.017 złotych. Biuro Sportu
i Rekreacji przygotowało 11 konkursów, w tym cztery na powierzanie zadania
publicznego. Udzielono 739 dotacji na kwotę 30.220.958 złotych. śadna z zawartych
umów nie została uniewaŜniona ani zerwana. Nie rozdysponowano 66.479 złotych.
2. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
Głównymi podmiotami realizującymi współpracę pozafinansową są komórki
organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Forum Dialogu Społecznego
oraz komisje dialogu społecznego.
1. Forum Dialogu Społecznego
Forum Dialogu Społecznego (FDS) rozpoczęło swoją działalność w maju 2005 roku
jako organ opiniująco-doradczy. Jego głównym zadaniem jest współtworzenie
i opiniowanie kierunków działań władz Miasta w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi, współtworzenie i opiniowanie corocznych programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi, a następnie dokonywanie oceny realizacji tych
programów.
W skład Forum wchodzi po jednym przedstawicielu spośród działających komisji
dialogu społecznego oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi. W 2007 roku funkcję przewodniczącego Forum
pełnił Witold Klaus - przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa
Specjalistycznego.
FDS działa na podstawie uchwalanego co roku przez Radę m.st. Warszawy
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
W 2007 roku odbyło się 13 posiedzeń FDS, w których brało udział średnio
15 przedstawicieli komisji dialogu społecznego. Przy Forum działały trzy Zespoły:
• Zespół ds. decentralizacji;
• Zespół ds. opracowania projektu programu współpracy na 2008 rok;
• Zespół ds. organizacji konferencji;
Członkowie FDS konsultowali projekt programu współpracy m.st. Warszawy w 2008
roku z organizacjami pozarządowymi. Wystosowali równieŜ pismo do Zastępcy
Prezydenta m.st. Warszawy i Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy w sprawie
zwiększenia środków finansowych na realizację zadań publicznych realizowanych
przez organizacje pozarządowe oraz pismo do Przewodniczącej Rady
m.st. Warszawy w sprawie rozwaŜenia moŜliwości prawnych i budŜetowych
wypłacania honorariów ekspertom wyznaczanym przez komisje dialogu społecznego
do Zespołów Opiniujących Oferty na realizację zadań publicznych m.st. Warszawy.
Wskazali 10 przedstawicieli stołecznego III sektora, którzy wzięli udział w wyjeździe
studyjnym do Rotterdamu organizowanym przez Urząd m.st. Warszawy.
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Podczas współpracy organizacji pozarządowych i FDS z Urzędem m.st. Warszawy
w 2007 roku pojawiły się następujące kwestie problemowe:
•
•
•
•

praca zespołów opiniujących;
problem ujednolicania procedur przyznawania dotacji;
brak udziału niektórych biur we współpracy zarówno finansowej,
jak i pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi oraz Forum;
praktyczny brak powierzania zadań organizacjom przez Urząd oraz
przejmowanie przez Urząd niektórych projektów prowadzonych przez
organizacje.

Członkowie Forum określili jako najwaŜniejsze zadania dotyczące współpracy na
kolejne lata:
1.

z zakresu współpracy pozafinansowej:
• stworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych;
• stworzenie programów wieloletnich;
• rozwiązanie
problemu
lokalowego
poprzez
wprowadzenie
odpowiednich zasad wykorzystywania lokali przez organizacje
pozarządowe;
• edukacja urzędników samorządowych w celu lepszego zrozumienia
specyfiki organizacji;
• zmiana systemu przyznawania dotacji szczególnie w kontekście
opiniowania i oceniania ofert;
• wprowadzenie jednolitego systemu rozliczania dotacji.

2.

z zakresu współpracy finansowej:
• zwiększenie środków na zadania przekazywane organizacjom
pozarządowym;
• zwiększenie ilości powierzanych zadań organizacjom pozarządowym
przez Urząd m.st. Warszawy (czyli finansowanie projektów w 100%);
• podpisywanie umów wieloletnich;
• wspólne wykorzystywanie Funduszy Unijnych – prowadzenie
wspólnych projektów z Urzędem m.st. Warszawy, co gwarantuje
większą skuteczność.

2. Realizacja współpracy pozafinansowej w poszczególnych biurach
Urzędu m.st. Warszawy oraz komisjach dialogu społecznego
Komisje dialogu społecznego (KDS) tworzone są przez organizacje pozarządowe
i Miasto. Działają w bardzo wielu dziedzinach zadań publicznych i mają charakter
inicjatywno-doradczy. Funkcjonują na podstawie uchwalanego co roku przez Radę
m.st. Warszawy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Do ich głównych zadań naleŜy:
• opiniowanie dokumentów i aktów prawnych wydawanych przez władze Miasta
w zakresie działalności danej Komisji;
• delegowanie ekspertów do udziału w zespołach, rozpatrujących oferty
o przyznanie dotacji;
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• współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu
m.st. Warszawy w celu polepszenia i podwyŜszenia efektywności działań
kierowanych do mieszkańców Miasta;
• określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
• występowanie do władz miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej
działalności;
• aktywna współpraca z Forum.
W pracach Komisji moŜe brać udział przedstawiciel kaŜdej zainteresowanej
organizacji pozarządowej oraz pracownik Biura, przy którym działa Komisja. Z jej
grona wybierany jest przewodniczący, zastępca, Prezydium oraz przedstawiciel do
Forum Dialogu Społecznego. KaŜda Komisja ma moŜliwość umieszczania informacji
dotyczących podejmowanych działań i protokołów ze spotkań na stronie internetowej
Urzędu
m.st.
Warszawy
poświęconej
organizacjom
pozarządowym
www.um.warszawa.pl/ngo. W 2007 roku istniały 22 komisje dialogu społecznego,
działające przy sześciu biurach Urzędu m.st. Warszawy i spotykające się na
posiedzeniach lub teŜ w mniejszym gronie Prezydium albo zespołów roboczych.
W porównaniu do 2006 roku liczba działających komisji zwiększyła się o siedem.
Liczba spotkań poszczególnych komisji, prezydiów i zespołów roboczych oraz liczba
organizacji wchodzących w skład komisji i średnia liczba organizacji biorących udział
w posiedzeniach komisji została zawarta w Tabeli 2.
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Tabela 2. Liczba spotkań komisji dialogu społecznego, liczba spotkań
prezydiów/zespołów roboczych komisji, liczba organizacji wchodzących w skład
komisji oraz średnia liczba organizacji biorących udział w spotkaniu

Nazwa Komisji Dialogu
Społecznego (KDS)

Biuro, przy
którym działa
Komisja
Dialogu
Społecznego

Liczba
spotkań
Komisji

Liczba
spotkań
Prezydium
Komisji
/zespołów
roboczych

Liczba
organizacji
wchodzących
w skład
Komisji

Średnia liczba
organizacji
biorących
udział
w spotkaniu

KDS ds. Edukacji

Biuro Edukacji

5

20

43

25

KDS ds. Funduszy
Zewnętrznych
KDS ds. Muzyki

Biuro Funduszy
Europejskich

3

3

6

5

4

1

47

15-20

KDS ds. Upowszechniania
Kultury
KDS ds. Teatru

Biuro Kultury

12

2

30

20

21

8

20

10-15

KDS ds. Ochrony Zwierząt

Biuro Ochrony
Środowiska

13

0

13

13

8

2

26

14

10

6

20

15-16

5

4

15

10

11

11

120

30

9

9

15

7

7

0

14

8

10

2

14

8

9

6

27

11

9

5

24

7

7

0

19

10

4

0

31

13

0

0

0

0

3

0

9

6-7

11

0

40

10

4

5

16

8

10

0

17

5-6

KDS ds. Warszawskiej Wisły
KDS ds. Bezdomności (Rada
Opiekuńcza przy
Prezydencie m.st.
Warszawy)
KDS ds. Dzieci i MłodzieŜy
(od czerwca 2007 roku)
KDS ds. Niepełnosprawności
KDS ds. Osób Starszych i
Kombatantów
KDS ds. Pomocy
NajuboŜszym
KDS ds. Poradnictwa
Specjalistycznego
KDS ds. Przeciwdziałania
Alkoholizmowi
KDS ds. Przeciwdziałania
Narkomanii i HIV / AIDS
KDS ds. Przeciwdziałania
Przemocy (od maja 2007 r.)

Biuro Polityki
Społecznej

KDS ds. Ochrony i Promocji
Zdrowia
KDS ds. Sportu
Kwalifikowanego
KDS ds. Sportu Osób
Niepełnosprawnych (od maja
2007 roku)
KDS ds. Rekreacji

Biuro Polityki
Zdrowotnej

Biuro Sportu i
Rekreacji

KDS ds. Upowszechniania
Kultury Fizycznej
KDS ds. Organizacji
Wspierających

Pełnomocnik
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Biuro Edukacji
Przy Biurze Edukacji w 2007 roku istniało 21 zespołów doradczych i inicjatywnych,
takich jak:
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji,
• 18 dzielnicowych Zespołów Doradczych ds. Opiniowania Ofert na realizację
zadań publicznych m.st. Warszawy w zakresie oświaty i wychowania,
dotyczących organizowania róŜnorodnych form wypoczynku letniego dzieci
i młodzieŜy,
• Zespół Doradczy ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych
m.st. Warszawy w zakresie oświaty i wychowania, dotyczących organizowania
róŜnorodnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy,
• Zespół Doradczy ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych
m.st. Warszawy w zakresie oświaty i wychowania, dotyczących realizowania
programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy.
Z organizacjami pozarządowymi zostały skonsultowane projekty trzech otwartych
konkursów ofert – jeden dotyczący wypoczynku letniego i zimowego oraz dwa
związane z programami edukacyjnymi i wychowawczymi. Konsultacje odbywały się
w postaci zgłaszania przez Komisję Dialogu Społecznego ds. Edukacji propozycji
zmian do ww. projektów. Biuro wspierało III sektor organizacyjnie, współpracowało
z organizacjami pozarządowymi w zakresie opiniowania przedstawianych ofert, przy
planowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz projektowaniu budŜetu Miasta
w zakresie dotyczącym obszaru działania organizacji, informowało organizacje
o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych środków finansowych, a takŜe pomagało
w nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji
Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji powstała w 2004 roku. W 2007 roku
odbyło się pięć spotkań Komisji, w których brało udział średnio 25 organizacji, oraz
20 spotkań Prezydium/zespołów roboczych. W posiedzeniach uczestniczył
przedstawiciel Biura Edukacji. Spotkania Komisji odbywały się zgodnie
z uchwalonym przez nią regulaminem. Komisja wskazała ekspertów do prac Zespołu
ds. Opiniowania Ofert, którzy zostali członkami tego Zespołu. Informacje
o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego były przekazywane
członkom Komisji. Członkowie Komisji zgłosili zmiany do projektu ogłoszeń otwartych
konkursów ofert w ramach przeprowadzonych przez Urząd konsultacji. Urząd
wspierał Komisję organizacyjnie, współpracował z nią w sferze programowej
i w zakresie opiniowania przedstawianych ofert, informował o źródłach pozyskiwania
pozabudŜetowych środków finansowych, pomagał organizacjom pozarządowych
w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych, umoŜliwił uczestniczenie
przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach władz Urzędu
oraz prowadził konsultacje telefoniczne dla organizacji. Komisja współdziałała
równieŜ w projektowaniu budŜetu Miasta w zakresie dotyczącym obszaru działania
sektora pozarządowego. Komisja korzystała z podstrony Komisji zamieszczonej na
stronie Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo oraz na bieŜąco przesyłała
informacje do zamieszczenia na tej podstronie.
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Biuro Funduszy Europejskich
Komisja Dialogu Społecznego ds. Funduszy Zewnętrznych
Komisja Dialogu Społecznego ds. Funduszy Zewnętrznych istnieje od 2006 roku.
Spotkała się w 2007 roku trzy razy w gronie średnio pięciu organizacji. Odbyły się
równieŜ trzy spotkania Prezydium/zespołów roboczych. W posiedzeniach Komisji nie
uczestniczył przedstawiciel Biura Funduszy Zewnętrznych. Komisja nie wskazała
ekspertów do Zespołu ds. Opiniowania Ofert, gdyŜ Biuro Funduszy Zewnętrznych nie
przeprowadzało zlecania realizacji zadań publicznych w formie otwartego konkursu
ofert. Komisja otrzymywała informacje dotyczące działań podejmowanych przez
Forum Dialogu Społecznego. Członkowie Komisji korzystali z podstrony Komisji
zamieszczonej na stronie Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo, ale nie
przesyłali Ŝadnych informacji do umieszczenia na tej stronie. Z Komisją nie były
konsultowane Ŝadne projekty dokumentów i aktów prawnych wydawanych przez
Urząd. Komisja przekazała 6 lutego 2007 roku Zastępcy Dyrektora Gabinetu
Prezydenta swoje stanowisko w sprawie obszaru proponowanej współpracy
i zakresu merytorycznego tej współpracy, a takŜe projekt dotyczący usprawnienia
przyszłego procesu planowania i realizacji projektów pod kątem partnerstwa
i komunikacji. Urząd informował Komisję o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych
środków finansowych, umoŜliwiał uczestniczenie przedstawicieli organizacji
pozarządowych w posiedzeniach władz Urzędu, a takŜe pomagał w nawiązywaniu
kontaktów krajowych i międzynarodowych.
Biuro Kultury
Przy Biurze Kultury w 2007 roku istniały trzy zespoły doradcze: Komisja Dialogu
Społecznego ds. Upowszechniania Kultury, Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki
i Komisja Dialogu Społecznego ds. Teatru. Z komisjami oraz z Forum Dialogu
Społecznego było konsultowanych z organizacjami pozarządowymi siedem projektów
dokumentów:
• program współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami
pozarządowymi w zakresie zadań priorytetowych działalności kulturalnej;
• podział zadań konkursowych na 2008 rok wraz z kwotami poszczególnych zadań;
• wyodrębnienie zadań o charakterze wieloletnim z zadań na 2008 rok;
• określenie kryteriów powierzenia zadania na realizację prezentacji warszawskiej
twórczości niezaleŜnej w IV kwartale 2007 roku;
• rodzaje zadań na wsparcie zadań publicznych w IV kwartale 2007 roku;
• ustalenie kryteriów , jakie muszą spełniać zadania wieloletnie ogłaszane w 2008
roku;
• wzór kosztorysu do umów na wsparcie/powierzanie zadania publicznego.
Biuro współpracowało z organizacjami pozarządowymi w zakresie opiniowania
przedstawionych ofert oraz oceny realizacji programów. Pojawiły się dwie kwestie
problemowe, które zostały rozwiązane wspólnie z organizacjami pozarządowymi.
Pierwsza z nich dotyczyła kosztorysu do umów (wspólnie opracowano wzór
kosztorysu), a druga - moŜliwości przesuwania 10% kosztów pomiędzy pozycjami
kosztorysu (umowa dająca taką moŜliwość została wprowadzona w październiku
2007 roku).
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Komisja Dialogu Społecznego ds. Upowszechniania Kultury
Odbyło się 12 spotkań Komisji, w których brało udział około 20 organizacji oraz
przedstawiciel Biura Kultury. Dwa razy spotykały się równieŜ zespoły robocze.
Komisja wskazała ekspertów do Zespołu ds. Opiniowania Ofert. Informacje
o bieŜących działaniach Forum Dialogu Społecznego były przekazywane Komisji.
Członkowie Komisji korzystali z podstrony Komisji zamieszczonej na stronie Urzędu
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo i przesyłali aktualne informacje do
zamieszczenia na tej stronie. Urząd konsultował na spotkaniach z Komisją cztery
projekty dokumentów:
•

•
•
•

wykaz kosztów kwalifikowanych – problem pojawił się po połączeniu Biura
Kultury z Biurem Teatru i Muzyki, gdyŜ w obu tych biurach były róŜnie
interpretowane koszty kwalifikowane, ale zostało to ujednolicone zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
zmiana zasad pracy ekspertów w zespołach oceniających oferty konkursowe
(doprowadzenie do odpłatnej pracy ekspertów i utworzenie kart oceny
merytorycznej oferty) – prace nadal trwają;
zadania priorytetowe do programu współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku
z organizacjami pozarządowymi;
tematy zadań otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2008 roku.

Według Komisji waŜnymi kwestiami, które naleŜałoby rozstrzygnąć jest moŜliwość
podpisywania umów wieloletnich, definicja pojęcia podwykonawca oraz jasna
interpretacja kryteriów kosztów kwalifikowanych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki
W czterech spotkaniach brało udział średnio 15 -20 organizacji oraz przedstawiciel
Biura Kultury. Odbyło się równieŜ jedno posiedzenie Prezydium Komisji/zespołów
roboczych. Członkom Komisji były przekazywane bieŜące informacje dotyczące
działań podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego. Komisja korzystała
z podstrony internetowej umieszczonej na stronie Urzędu m.st. Warszawy
www.um.warszawa.pl/ngo i przesyłała aktualne informacje do zamieszczenia na tej
stronie. Eksperci, którzy zostali wskazani przez Komisję, zostali członkami Zespołu
ds. Opiniowania Ofert. Urząd konsultował z Komisją cztery projekty dokumentów:
•

•
•
•

zasady realizowania dotacji w problematyce uznania kosztów własnych
(w tym kosztów administracyjnych), wycofania się z obowiązku kaŜdorazowego
składania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatku do Urzędu
Skarbowego oraz akceptowania rachunków za transport samochodami
prywatnymi;
zatrudnienie przy realizacji zadania członków władz organizacji np. honorarium
za koordynację projektu dla członka zarządu;
program współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami
pozarządowymi;
ustalenie terminów składania wniosków o dotację w zaleŜności od terminów ich
realizacji np. imprezy realizowane w pierwszych miesiącach roku.

Pierwszy z tych projektów był propozycją własną Komisji. Biuro Kultury zobowiązało
się do uwzględnienia tego projektu w ustawodawstwie i bieŜącej pracy. Urząd
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wspierał Komisję organizacyjnie, pomagał organizacjom pozarządowym
w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i Internecie, współpracował w zakresie
opiniowania przedstawianych ofert i oceny realizacji programów, przeprowadzał
konsultacje telefoniczne i tworzył banki danych o organizacjach pozarządowych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Teatru
W 2007 roku odbyło się, razem ze spotkaniami Prezydium i połączonych komisji
z zakresu kultury, 21 posiedzeń Komisji, w których brało udział średnio 10-15
organizacji. W spotkaniach uczestniczył równieŜ przedstawiciel Biura Kultury.
Członkowie Komisji korzystali z podstrony Komisji zamieszczonej na stronie Urzędu
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo oraz przesyłali aktualne informacje do
zamieszczenia na tej podstronie. Eksperci, wskazani przez Komisję, zostali
członkami Zespołu ds. Opiniowania Ofert. Informacje o działaniach podejmowanych
przez Forum Dialogu Społecznego były na bieŜąco przekazywane Komisji. Na
spotkaniach były skonsultowane z Komisją trzy projekty dokumentów: kosztorysy,
tematy zadań otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2008
roku oraz program współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami
pozarządowymi (poprzez Forum Dialogu Społecznego). Członkowie Komisji
przedstawili Biuru trzy własne projekty:
•
•
•

złagodzenie wymogów dotyczących prawa własności do lokalu w otwartych
konkursach ofert trzyletnich w 2008 roku (rozpatrzone pozytywnie);
złagodzenie wymogu dotyczącego liczby widzów na festiwalach w składanych
ofertach na trzyletnie otwarte konkursy (rozpatrzone negatywnie);
złoŜenie ofert na zorganizowanie przeglądu teatralnego (w rezultacie został
ogłoszony otwarty konkurs ofert na zorganizowanie festiwalu kultury niezaleŜnej).

Biuro Ochrony Środowiska
Przy Biurze Ochrony Środowiska działały dwa zespoły doradcze w 2007 roku:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt oraz, powstała marcu 2007 roku,
Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły. Biuro współpracowało
z organizacjami pozarządowymi w sferze programowej, planowało oraz realizowało
wspólne przedsięwzięcia, pomagało w publikowaniu informacji w prasie lokalnej
i Internecie, współpracowało w zakresie opiniowania przedstawianych ofert oraz
w zakresie oceny realizacji programów. Organizacjom pozarządowym umoŜliwiono
współuczestniczenie w projektowaniu budŜetu Miasta. Pracownicy Biura oferowali
konsultacje telefoniczne i tworzyli banki danych o organizacjach pozarządowych.
Wg Biura naleŜałoby rozpatrzyć ewentualność skrócenia terminu składania ofert od
momentu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz
uproszczenie procedur przyznawania dotacji (trzy zarządzenia w jednym konkursie).
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt
Komisja powstała we wrześniu 2006 roku. W 2007 roku odbyło się 13 spotkań
Komisji, w których uczestniczyło 13 organizacji. W posiedzeniach, które odbywały się
na podstawie opracowanego przez Komisję regulaminu, uczestniczył przedstawiciel
Biura Ochrony Środowiska. Komisja wskazała ekspertów, którzy zostali członkami
Zespołów ds. Opiniowania Ofert. Na bieŜąco członkowie Komisji byli informowani
o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego. Urząd konsultował
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z Komisją projekt programu współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami
pozarządowymi. Komisja przedstawiła Biuru propozycje zmian w tym programie,
dotyczące powstania nowego schroniska, zwiększenia dotacji oraz podpisywania
umów wieloletnich, które nie zostały przyjęte. Natomiast propozycje dotyczące
kryteriów przyznawania dotacji zostały w części przyjęte przez Biuro. Urząd
współpracował z Komisją w sferze programowej, planowaniu oraz realizacji
wspólnych przedsięwzięć, informował organizacje pozarządowe o źródłach
pozyskania pozabudŜetowych środków finansowych. Przedstawiciele organizacji
pozarządowych mieli moŜliwość uczestniczenia w posiedzeniach władz Urzędu,
a takŜe otrzymywali pomoc od Miasta w zakresie publikowania informacji w prasie
lokalnej i Internecie. Urząd współpracował z organizacjami w zakresie opiniowania
przedstawianych ofert. Przedstawiciele Komisji brali udział w projektowaniu budŜetu
Miasta w zakresie dotyczącym obszaru działania organizacji. Zdaniem członków
Komisji kwestiami problemowymi we współpracy Miasta z sektorem pozarządowym
w 2007 roku był brak jednoznacznych kryteriów przyznawania dotacji, brak umów
wieloletnich, brak funduszy na budowę nowych schronisk, transport zwierząt oraz na
cele organizacyjne związane z realizacją zadania (np. koszty za telefon, materiały
biurowe) zbyt długie procedury przyznawania dotacji a takŜe uciąŜliwość
w przygotowywaniu dokumentów dotacyjnych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły
Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły powstała w marcu 2007 roku.
Jej członkowie spotkali się na ośmiu posiedzeniach, w których uczestniczyło średnio
14 organizacji. Dwa razy zebrało się Prezydium Komisji/zespoły robocze. Członkowie
Komisji korzystali z podstrony Komisji zamieszczonej na stronie Urzędu
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo, chociaŜ informacje do opublikowania na
tej stronie przesyłali nieregularnie. W pracach Komisji, które odbywały się bez
opracowanego regulaminu, brał udział przedstawiciel Biura Ochrony Środowiska.
Komisja nie wskazała ekspertów do Zespołów ds. Opiniowania Ofert, gdyŜ kwestia
ofert nie była przedmiotem prac Komisji w 2007 roku. Członkowie Komisji byli na
bieŜąco informowani o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu
Społecznego. Na spotkaniu konsultacyjnym Biuro Ochrony Środowiska uzgadniało
z Komisją projekt dotyczący Wiślanego Parku Przyrodniczego - zwiększenia
naturalnej retencji Doliny Wisły w rejonie Warszawy z zachowaniem dobrego stanu
ekologicznego ekosystemów rzecznych dla zrównowaŜonego rozwoju aglomeracji
warszawskiej. Ze swojej strony Komisja przedstawiła Biuru projekt zasad
funkcjonowania i celów działalności Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej
Wisły, ale wciąŜ trwają dyskusje na temat sprecyzowania celów działania Komisji.
Poza tym Komisja zaprezentowała Biuru własne rozwiązania dotyczące Wiślanego
Parku Przyrodniczego. Urząd współpracował z Komisją w sferze programowej, przy
planowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz w zakresie oceny realizacji
programów. Biuro zapoznawało członków Komisji z róŜnymi opracowaniami
dotyczącymi zasobów przyrodniczych i zagospodarowania warszawskiego odcinka
Wisły.
Biuro Polityki Społecznej
Przy Biurze Polityki Społecznej w 2007 roku funkcjonowało 11 zespołów doradczych
i inicjatywnych:
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• Komisja Dialogu Społecznego ds. ds. Bezdomności (Rada Opiekuńcza
ds. Bezdomności przy Prezydencie m.st. Warszawy);
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci i MłodzieŜy;
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności;
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów;
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy NajuboŜszym;
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego;
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV / AIDS;
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy;
• Miejska Rada ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS;
• Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy;
• Zespół ds. Opiniowania Ofert składanych w ramach ogłaszanych konkursów ofert
na realizację w 2007 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz
z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania
alkoholizmowi,
przeciwdziałania
narkomanii
oraz
przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się zakaŜeń HIV i rozwiązywania problemów osób Ŝyjących
z HIV/AIDS.
Biuro konsultowało z organizacjami pozarządowymi pięć projektów dokumentów:
• skład Zespołu ds. Opiniowania Ofert z zakresu pomocy społecznej;
• Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
na rok 2008;
• Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011;
• Miejski Program Przeciwdziałania ZakaŜeniom HIV i Działania Na Rzecz Osób
śyjących z HIV/AIDS na lata 2008-2011;
• Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2007-2011.
Konsultowane dokumenty były udostępniane organizacjom do wglądu w siedzibie
Urzędu, w trakcie konferencji konsultacyjnej oraz podczas spotkań z komisjami
i Forum Dialogu Społecznego. Biuro współpracowało równieŜ z organizacjami
w sferze programowej, w zakresie opiniowania przedstawianych ofert oraz realizacji
programów, a takŜe pomagało w publikowaniu informacji w prasie lokalnej
i Internecie oraz w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli moŜliwość uczestniczenia
w posiedzeniach władz Urzędu i korzystania z konsultacji telefonicznych oraz
punktów poradnictwa. Zdaniem Biura Polityki Społecznej dopracowania wymaga
procedura związana z oceną ofert składanych w otwartych konkursach ofert.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności (Rada Opiekuńcza ds. Bezdomności
przy Prezydencie m.st. Warszawy)
Odbyło się dziesięć spotkań Komisji, w których uczestniczyło średnio 15 - 20
organizacji. Dodatkowo sześć razy doszło do spotkania Zespołu Roboczego ds.
16

standardów. W posiedzeniach Komisji brał udział przedstawiciel Biura Polityki
Społecznej. Komisja wskazała ekspertów do Zespołów ds. Opiniowania Ofert, którzy
zostali członkami tego Zespołu. Na bieŜąco były przekazywane Komisji informacje
o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego. Pomimo,
Ŝe Komisja przesyłała aktualne informacje do zamieszczenia na stronie internetowej
Urzędu
m.st.
Warszawy
poświęconej
organizacjom
pozarządowym
www.um.warszawa.pl/ngo, to nie korzystała z tej strony. Komisja przedstawiła Biuru
projekt dotyczący standardów placówek oferujących pomoc dla osób bezdomnych.
Urząd podejmował z Komisją współpracę w zakresie opiniowania przedstawionych
ofert oraz w zakresie oceny realizacji programów.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci i MłodzieŜy
W czerwcu 2007 roku działalność Komisji została reaktywowana z nowo wybranym
Prezydium i nowym przedstawicielem Biura Polityki Społecznej. Komisja spotkała się
pięć razy w gronie średnio 10 organizacji oraz przedstawiciela Biura. Doszło równieŜ
do czterokrotnego spotkania Prezydium Komisji/zespołów roboczych. Komisja była
informowana o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego.
Eksperci, wskazani przez Komisję, nie zostali członkami Zespołu ds. Opiniowania
Ofert z przyczyn nieznanych Komisji. Urząd konsultował z Komisją projekt programu
współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi. Komisja
przedstawiła Biuru projekt wypracowania standardów placówek opiekuńczowychowawczych, świetlic środowiskowych oraz zasad dofinansowywania tych
placówek przez Miasto, a takŜe propozycje zlecania organizacjom pozarządowym
prowadzenia punktów akcji Lato i Zima w Mieście (w działających świetlicach
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) oraz wspierania przez Miasto działań
prowadzonych przez świetlice w czasie ferii zimowych i wakacji. Urząd
współpracował z Komisją w sferze programowej, przy planowaniu i realizacji
wspólnych przedsięwzięć oraz prowadził dla organizacji konsultacje telefoniczne oraz
punkty poradnictwa. Zdaniem Komisji kwestią problemową we współpracy Urzędu
m.st. Warszawy z sektorem pozarządowym w 2007 roku były kryteria dotyczące
rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności
W 11 spotkaniach Komisji brało udział średnio 15 organizacji. Prezydium/zespoły
robocze Komisji spotkały się 11 razy. W posiedzeniach Komisji uczestniczył
przedstawiciel Biura Polityki Społecznej. Komisja wskazała dwóch ekspertów do
Zespołów ds. Opiniowania Ofert, ale jeden z nich, z przyczyn nieznanych Komisji, nie
został członkiem Zespołu. Komisja przekazywała aktualne informacje do
zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy poświęconej
organizacjom pozarządowym www.um.warszawa.pl/ngo i jej członkowie korzystali
z podstrony internetowej Komisji. Informacje dotyczące działań Forum Dialogu
Społecznego były na bieŜąco przekazywane Komisji. Urząd konsultował z Komisją,
poprzez stronę internetową www.um.warszawa.pl/ngo, pocztę elektroniczną
i w formie papierowej, projekt programu współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku
z organizacjami pozarządowymi. Wg Komisji kwestiami problemowymi
we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy była wysokość kwot w budŜecie Miasta
przeznaczonych na organizacje pozarządowe, propozycje do strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych, a takŜe zasady otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych.
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Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
W spotkaniach Komisji, których odbyło się dziewięć, brało udział siedem organizacji
oraz przedstawiciel Biura Polityki Społecznej. Dodatkowo siedem razy spotkało się
Prezydium/zespoły robocze. Komisja zarówno przesyłała informacje do
zamieszczenia na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo, jak i sama
korzystała z informacji tam umieszczonych. Ekspert, wskazany przez Komisję do
Zespołu ds. Opiniowania Ofert, nie został zaakceptowany, ale Komisji nie
powiadomiono o powodach takiej decyzji. Informacje dotyczące Forum Dialogu
Społecznego były przekazywane członkom Komisji. Urząd konsultował z Komisją
w formie elektronicznej projekt programu współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku
z organizacjami pozarządowymi. Natomiast Komisja wystosowała do Biura Polityki
Społecznej listy w sprawie niedofinansowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w 2007 roku, opłat za lokale dla organizacji pozarządowych, niejasnych sformułowań
dotyczących rekomendacji wniosków o dofinansowanie oraz likwidacji Telefonu
Zaufania
„Po
Sześćdziesiątce”.
Przedstawicielka
Komisji
brała
udział
w, organizowanym przez Urząd m.st. Warszawy, wyjeździe studyjnym do
Rotterdamu.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy NajuboŜszym
W siedmiu spotkaniach Komisji uczestniczyło średnio osiem organizacji. Podczas
tych posiedzeń omawiano bieŜące sprawy organizacji pozarządowych, tj. zasady
przyznawania dotacji, pozafinansową współpracę z administracją samorządową,
konferencje i spotkania tematyczne dotyczące ubóstwa. Komisja była na bieŜąco
informowana o pracach Forum Dialogu Społecznego oraz podejmowanych
inicjatywach. Komisja zapoznała się równieŜ z metodą pracy CAL oraz moŜliwością
podejmowania wspólnych działań z ośrodkami pomocy społecznej na rzecz
potrzebujących. DuŜo czasu w trakcie posiedzeń Komisji poświęcono tematowi
pozyskania nowych organizacji chętnych do współpracy. Przedstawiciele Komisji
zaangaŜowali się w obchody Dnia Walki z Ubóstwem, uczestnicząc w konferencji
organizowanej przez Urząd oraz innych spotkaniach i akcjach odbywających się
podczas tych uroczystości.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
Komisja spotkała się 10 razy w gronie średnio ośmiu organizacji i przedstawiciela
Biura Polityki Społecznej. Poza posiedzeniami Komisji odbyły się dodatkowo dwa
spotkania zespołów roboczych – Zespołu ds. Ankiety Diagnozującej Poradnictwo
w Warszawie oraz Zespołu ds. Ewaluacji Standardów. Kandydat wskazany przez
Komisję został członkiem Zespołu ds. Opiniowania Ofert. Relacje z działań Forum
Dialogu Społecznego były na bieŜąco przekazywane członkom Komisji. Urząd
skonsultował z Komisją, w formie elektronicznej, projekt programu współpracy
m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi. Przy okazji zgłaszania
eksperta do prac w Zespole ds. Opiniowania Ofert Komisja wspomniała Biuru
o potrzebie korzystania z karty oceny projektu, ale niestety nie otrzymała Ŝadnej
odpowiedzi, a oferty nadal oceniane są grupowo, bez wcześniejszego zapoznania
się z nimi wszystkich osób wchodzących w skład Zespołu. Poza tym dzięki spotkaniu
z Dyrektorem Biura Polityki Społecznej w sprawie zwiększenia środków na zadania
dofinansowywane w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu poradnictwa
specjalistycznego, ogłoszono drugi konkurs w 2007 roku na działania związane
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z poradnictwem. Urząd pomagał w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych poprzez
umoŜliwienie przedstawicielce Komisji wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do
Rotterdamu. Zdaniem Komisji w zakresie opiniowania wniosków i pracy Zespołu
ds. Opiniowania Ofert nie jest respektowany art.5 ust. 2 ustawy o poŜytku publicznym
i o wolontariacie, gdyŜ brak jest partnerstwa, jawności i efektywności.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
W dziewięciu spotkaniach Komisji brało udział średnio 11 organizacji oraz
przedstawiciel Biura Polityki Społecznej. Na sześciu posiedzeniach obradowało
Prezydium/zespoły robocze. Komisja przesyłała informacje do zamieszczenia na
stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo i korzystała z podstrony, która została
stworzona specjalnie dla niej. Komisja wskazała ekspertów do prac Zespołu
ds. Opiniowania Ofert, którzy zostali zaakceptowani przez Biuro. Informacje
o działaniach Forum Dialogu Społecznego były na bieŜąco przekazywane członkom
Komisji. Urząd konsultował z Komisją, w formie elektronicznej, projekt programu
współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi. Komisja
przedstawiła Biuru projekt dotyczący działania klubu gimnazjalisty, ale nie otrzymała
Ŝadnej odpowiedzi. Wg Komisji był zbyt krótki czas na zaopiniowanie projektu
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na
2008 rok.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS
Odbyło się dziewięć spotkań Komisji, w których uczestniczyło średnio siedem
organizacji i przedstawiciel Biura Polityki Społecznej, oraz pięć posiedzeń
Prezydium/zespołów roboczych. Komisja przekazywała informacje do zamieszczenia
na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo i korzystała ze swojej podstrony
internetowej. Na bieŜąco przekazywane były Komisji informacje dotyczące działań
podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego. Komisja wskazała ekspertów do
Zespołu ds. Opiniowania Ofert, ale nie przedstawiła Biuru własnych projektów
rozwiązań dotyczących współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi.
Na spotkaniu Urząd konsultował z Komisją dwa projekty: Miejski Program
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011 oraz Miejski Program
Przeciwdziałania ZakaŜeniom HIV i Działania na Rzecz Osób śyjących z HIV/AIDS
na lata 2008-2011.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy
Od maja 2007 roku, czyli od momentu powstania, Komisja spotkała się siedem razy
w gronie średnio 10 organizacji oraz przedstawiciela Biura Polityki Społecznej.
Komisja przesyłała aktualne informacje do zamieszczenia na stronie
www.um.warszawa.pl/ngo, a takŜe korzystała z podstrony Komisji umieszczonej na
stronie Urzędu m.st. Warszawy. Komisja nie wskazała ekspertów do prac w Zespole
ds. Opiniowania Ofert, gdyŜ nikt nie zgłosił się z takim zapotrzebowaniem do Komisji.
Członkowie Komisji nie byli na bieŜąco informowani o działaniach podejmowanych
przez Forum Dialogu Społecznego. Urząd konsultował z Komisją, na spotkaniu
i w formie elektronicznej, projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
na lata 2007-2011. Komisja przekazała ustnie przedstawicielom Biura podczas
spotkania propozycje dotyczące form współpracy w 2008 roku oraz praktyki
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ogłaszania konkursów na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd współpracował z Komisją w sferze programowej, przy planowaniu
i realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz w zakresie opiniowania przedstawianych
ofert, informował organizacje o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych środków
finansowych, pomagał organizacjom w publikowaniu informacji w prasie lokalnej
i Internecie, a takŜe promował działalność poŜytku publicznego i podmiotów
działających w tym obszarze. Przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli
moŜliwość uczestniczenia w posiedzeniach władz Urzędu. Zadaniem Komisji
wystąpiły następujące kwestie problemowe we współpracy z Urzędem:
•
•
•
•
•

tryb ogłaszania i rozstrzygania konkursów - zbyt późno, aby moŜna było
realizować stabilne działania całoroczne);
brak ciągłości w finansowaniu programów wymagających kontynuacji w kolejnych
latach;
finansowanie tylko części programu, „obcinanie” kosztorysów zadań bez
uzasadnienia merytorycznego
niejasne kryteria oceny składanych ofert konkursowych;
brak informacji o powodach odrzucenia ofert lub obcięcia środków finansowych
poza enigmatycznym „brakiem środków”.

Biuro Polityki Zdrowotnej
Przy Biurze Polityki Społecznej w 2007 roku istniał jeden zespół doradczoinicjatywny, czyli Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia.
Biuro konsultowało z organizacjami projekt programu współpracy m.st. Warszawy
w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje odbywały się poprzez
urzędową stronę internetową przeznaczoną dla III sektora www.um.warszawa.pl/ngo
oraz wymianę informacji z Komisją Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji
Zdrowia. Urząd pomagał organizacjom w publikowaniu informacji w prasie lokalnej
i Internecie, współpracował z organizacjami w zakresie opiniowania przedstawianych
ofert i oceny realizacji programów, pomagał w nawiązywaniu kontaktów krajowych
i zagranicznych, prowadził konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa, a takŜe
tworzył banki danych o organizacjach pozarządowych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia
Komisja spotkała się cztery razy w gronie około 13 organizacji oraz przedstawiciela
Biura Polityki Zdrowotnej. Członkowie Komisji zarówno korzystali z przeznaczonej dla
nich podstrony internetowej, jak i przesyłali informacje do zamieszczenia na
urzędowej stronie internetowej przeznaczonej dla organizacji pozarządowych
www.um.warszawa.pl/ngo. Eksperci wskazani przez Komisję do Zespołu
ds. Opiniowania Ofert zostali członkami tego Zespołu. Komisja na bieŜąco
otrzymywała informacje dotyczące działań podejmowanych przez Forum Dialogu
Społecznego. Z Komisją był konsultowany program współpracy m.st. Warszawy
w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu był udostępniony na
stronie internetowej www.um.warszawa.pl i www.um.warszawa/ngo oraz w formie
elektronicznej. Urząd wspierał Komisję organizacyjnie, pomagał organizacjom
pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i Internecie, udzielał
konsultacji telefonicznych. Przedstawicielom organizacji pozarządowych umoŜliwiono
branie udziału w posiedzeniach władz Urzędu.
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Biuro Sportu i Rekreacji
Przy Biurze Sportu i Rekreacji w 2007 roku funkcjonowały cztery zespoły doradczoinicjatywne:
•
•
•
•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Sportu Kwalifikowanego;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Upowszechniania Kultury.

Zarówno Biuro nie konsultowało z organizacjami Ŝadnych projektów dokumentów
i aktów prawnych, jak i komisje dialogu społecznego nie przedstawiły Biuru
propozycji własnych rozwiązań.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Sportu Kwalifikowanego
Komisja Dialogu Społecznego ds. Sportu Kwalifikowanego powstała w styczniu 2007
roku, ale z powodu braku zainteresowania ze strony organizacji Komisja nie
rozpoczęła swojej działalności.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych
Komisja zaczęła funkcjonować w maju 2007 roku. Na trzech posiedzeniach spotykało
się średnio sześć – siedem organizacji oraz Przedstawiciel Biura Sportu i Rekreacji.
W pierwszym okresie działalności liczyła niewielu członków, dlatego uznano, Ŝe nie
ma potrzeby powoływania Prezydium. W 2008 roku Komisja zamierza utworzyć
zarówno Prezydium, jak i zespoły robocze. Komisja przesyłała informacje do
zamieszczenia na urzędowej stronie internetowej przeznaczonej dla organizacji
pozarządowych i jej członkowie korzystali z zasobów podstrony internetowej Komisji.
Informacje o działaniach Forum Dialogu Społecznego były przekazywane na bieŜąco
podczas posiedzeń Komisji przez jej delegata. Wskazani przez Komisję kandydaci
zostali ekspertami w Zespołach ds. Opiniowania Ofert. Biuro nie konsultowało
z Komisją Ŝadnych projektów aktów prawnych, ale Komisja, wbrew temu, co twierdzi
Biuro, zaproponowała uruchomienie i dofinansowanie przez Miasto programu nauki
i upowszechniania pływania wśród osób niepełnosprawnych. Projekt ten został
zaakceptowany i po niewielkich zmianach wdroŜony do częściowej realizacji –
w 2008 roku ogłoszono konkurs, w którym została uwzględniona propozycja Komisji.
Urząd informował organizacje o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych środków
finansowych, prowadził konsultacje telefoniczne oraz tworzył banki danych
o organizacjach pozarządowych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji
Od powstania w styczniu 2007 roku, Komisja spotkała się 11 razy w gronie średnio
10 organizacji oraz przedstawiciela Biura Sportu i Rekreacji. Komisja przesyłała
informacje do zamieszczenia na stronie www.um.warszawa.pl/ngo, a jej członkowie
korzystali z danych znajdujących się na podstronie internetowej Komisji.
Przedstawiciel Komisji na bieŜąco informował pozostałe osoby o działaniach
podejmowanych przez Forum. Kandydaci, wskazani przez Komisję, zostali
ekspertami w Zespołach ds. Opiniowania Ofert. Urząd nie konsultował z Komisją
projektów dokumentów, ani Komisja nie przedstawiła Biuru Ŝadnych propozycji
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własnych rozwiązań. Urząd wspierał Komisję organizacyjnie i tworzył banki danych
o organizacjach pozarządowych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej
Od momentu powstania w styczniu 2007 roku, Komisja spotkała się na czterech
posiedzeniach w gronie średnio organizacji oraz przedstawiciela Biura Sportu
i Rekreacji. Komisja nie korzystała z podstrony Komisji zamieszczonej na stronie
www.um.warszawa.pl/ngo. Eksperci, wskazani przez Komisję, zostali członkami
Zespołów ds. Opiniowania Ofert w dzielnicach. Aktualne informacje o działaniach
podejmowanych przez Forum nie były przekazywane Komisji. Urząd konsultował
z Komisją, poprzez umieszczenie na stronie internetowej i w wersji elektronicznej,
projekt programu współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami
pozarządowymi. Komisja nie przedstawiła Biuru Ŝadnych własnych projektów. Urząd
przeprowadzał konsultacje telefoniczne.
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Od 11 kwietnia 2006 roku funkcję Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pełni Marcin Wojdat.
Do głównych zadań Pełnomocnika naleŜy:
1. organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami
pozarządowymi;
2. współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego;
3. realizowanie polityki m.st. Warszawy w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi (w oparciu o Uchwałę Nr LXII/1789/2005 Rady
m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 r.);
4. prowadzenie spraw związanych z ujednolicaniem procedur obowiązujących
w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności
w zakresie udzielania dotacji;
5. pełnienie
roli
mediatora
pomiędzy
organizacjami
pozarządowymi
a m.st. Warszawą, w sytuacjach konfliktowych;
6. koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
7. przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi;
8. współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych;
9. prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych
oraz internetowej księgi dotacji;
10. monitorowanie
zmian
aktów
prawnych
dotyczących
współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz umieszczanie ich na stronie internetowej
m.st. Warszawy;
11. reprezentowanie Prezydenta m.st. Warszawy na konferencjach i spotkaniach
dotyczących problematyki sektora pozarządowego;
12. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi;
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13. przedstawianie Prezydentowi m.st. Warszawy corocznych sprawozdań
z działalności Pełnomocnika oraz wniosków ze współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi.
W 2007 roku przy Pełnomocniku funkcjonowała Komisja Dialogu Społecznego
ds. Organizacji Wspierających.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających
Komisja powstała w styczniu 2007 roku. W 10 spotkaniach uczestniczyło średnio
sześć – siedem organizacji oraz przedstawiciel Pełnomocnika. Komisja korzystała ze
strony internetowej www.um.warszawa.pl/ngo i przekazywała informacje do
zamieszczenia na podstronie Komisji. Nie został wskazany Ŝaden kandydat do
Zespołu ds. Opiniowania Ofert, gdyŜ konkursy ofert nie były tematem, którym
zajmowała się Komisja. Członkowie Komisji byli na bieŜąco informowani
o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego. Komisja
zaproponowała swoje rozwiązania do projektu programu współpracy m.st. Warszawy
w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi. Urząd wspierał Komisję przede
wszystkim organizacyjnie.
Strona internetowa Urzędu m.st. Warszawy dla organizacji pozarządowych
W lipcu 2006 roku została uruchomiona strona internetowa Urzędu m.st. Warszawy
www.um.warszawa.pl/ngo z informacjami dla III sektora. Podstawowym celem
utworzonej strony jest umieszczenie w jednym miejscu wszystkich informacji, które
mogą zainteresować organizacje pozarządowe współpracujące z samorządem
Miasta. Znajdują się na niej bieŜące informacje o ogłaszanych konkursach ofert,
Forum Dialogu Społecznego i komisjach dialogu społecznego, prowadzonych
konsultacjach, a takŜe innych waŜnych wydarzeniach realizowanych samodzielnie
przez organizacje pozarządowe lub we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy.
Mapa aktywności
Mapa aktywności organizacji warszawskiego sektora pozarządowego jest
internetową bazą organizacji pozarządowych działających na terenie m.st. Warszawy
na rzecz mieszkańców Stolicy. Jej zadaniem jest ułatwienie komunikacji między
mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi a Urzędem m.st. Warszawy. Została
utworzona na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 2500/2005
z dnia 27 czerwca 2005 roku.
Baza zamieszczona jest na urzędowej stronie internetowej poświęconej
warszawskim organizacjom pozarządowym www.um.warszawa.pl/ngo w pliku excel.
Znajdują się tam takie dane dotyczące organizacji pozarządowych, jak: nazwa,
adres, numery telefonów, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, imię
i nazwisko przedstawiciela organizacji zakres działalności, typ organizacji, stan
współpracy z Miastem.
Ze względu na specyfikę III sektora mapa aktywności jest stale poszerzana
i poprawiana. Obecnie baza zawiera blisko 3 000 rekordów.
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Udostępnianie organizacjom lokali znajdujących się w zasobie Miasta
Zgodnie z § 13 programu współpracy m.st. Warszawy w 2007 roku z organizacjami
pozarządowymi udostępnianie organizacjom lokali znajdujących się w zasobie Miasta
odbywa się w trybie i na zasadach określonych uchwałą Nr XXXIX/921/2004 Rady
m.st. Warszawy z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad najmu i dzierŜawy
lokali uŜytkowych w domach wielolokalowych.
Wg danych pochodzących z Biura Polityki Lokalowej, na dzień 30 czerwca 2007 roku
zostało wynajętych przez dzielnice 613 lokali na rzecz organizacji pozarządowych,
co stanowiło 8 % powierzchni lokali uŜytkowych m.st. Warszawy wynajętych na
preferencyjnych warunkach. Szczegółowe dane dotyczące lokali wynajętych
organizacjom pozarządowym zamieszczone zostały w Tabeli 3. Wynika z niej,
Ŝe najwięcej lokali znajduje się w Dzielnicy Śródmieście. Nie jest wielkim
zaskoczeniem,
Ŝe właśnie w tej dzielnicy
udostępniono organizacjom
pozarządowym najwięcej lokali, a średnia stawka za wynajęcie powierzchni jest tu
najwyŜsza. Większość organizacji zainteresowana jest posiadaniem siedziby
w centrum Warszawy. Kilka peryferycznych dzielnic nie wynajęło organizacjom
pozarządowym lokali uŜytkowych z powodu braku takich pomieszczeń lub niewielkiej
ich liczby.
Pomimo, Ŝe często stawki dla III sektora za wynajem lokalu są poniŜej kosztów
utrzymania, Miastu zaleŜy na udostępnianiu lokali organizacjom, gdyŜ pełnią one
niezwykle waŜną funkcję w realizowaniu zadań publicznych naleŜących do
m.st. Warszawy, takich jak np. pomoc osobom niepełnosprawnym, bezdomnym,
ubogim lub z rodzin patologicznych.
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Tabela 3. Lokale uŜytkowe wynajęte przez organizacje pozarządowe w poszczególnych dzielnicach wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku
(dane Biura Polityki Lokalowej)

dzielnica

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga
Południe
Praga
Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
śoliborz
ogółem

liczba lokali
uŜytkowych
ogółem

powierzchnia
liczba
% lokali
całkowita
wynajętych
wynajętych
lokali
lokali przez
przez
uŜytkowych
organizacje
organizacje
2
wm
pozarządowe pozarządowe

powierzchnia powierzchnia powierzchnia
%
średnia
średnia
podstawowa
dodatkowa
całkowita
powierzchni
stawka netto stawka netto
lokali
lokali
lokali
całkowitej
za
za
wynajętych
wynajętych
wynajętych
lokali
przez
przez
przez
wynajętych powierzchnię powierzchnię
podstawową
dodatkową
organizacje
organizacje
organizacje
przez
w złotych
w złotych
pozarządowe pozarządowe pozarządowe organizacje
2
2
2
wm
wm
wm
pozarządowe
356,96
355,88
712,84
4,46%
4,63
4,49
7 724,18
676,79
8 400,07
6,77%
6,87
3,95
2 777,96
23,53
2 801,49
4,83%
4,24
1,00

0
26
180
1 333
572

3 911
15 993
124 065
57 949

0
11
70
34

6,11%
5,25%
5.94%

1 217

88 174

28

2,30%

3 139,28

176,17

3 315,45

3,76%

5,38

4,75

1 330

113 030

33

2,48%

5 227,22

395,66

5 622,88

4,97%

5,26

2,30

24
3 521
148
45
2

5 838
424 919
13 728
3 249
460

0
379
2
4
1

10,76%
1,35%
8,89%
50,00%

51 855,18
439,96
258,49
235,80

3 633,11
-

55 488,29
439,96
258,49
235,80

13,06%
3,20%
7,96%
51,26%

7,71
-

53

6 340

2

3,77%

149,55

-

149,55

2,36%

0
8
87
1 291
193
1 0030

2 940
12 231
170 245
19 710
1 062 782

0
2
34
13
613

2,30%
2,63%
6,74%
6,11%

129,98
5 393,74
1 589,60
79 277,90

630,05
3,75
5 894,94

129,98
6 023,79
1 593,35
85 172,84

1,06%
3,54%
8,08%
8,01%

9,81
5,44
3,32
2,54
0,00
(uŜyczenie)
4,00
4,98
4,46
5,07

2,92
0,00
3,87
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Akcja 1%
Urząd m.st. Warszawy od stycznia do kwietnia 2007 roku przeprowadził akcję 1%
podatku adresowaną do warszawiaków płacących podatek dochodowy od osób
fizycznych. Celem tej kampanii było wsparcie warszawskich organizacji poŜytku
publicznego poprzez zachęcenie podatników do przekazania tym organizacjom 1%
podatku i dostarczenie informacji mieszkańcom Stolicy na temat działalności
warszawskiego III sektora. Warszawiacy często korzystają z pomocy lokalnych
organizacji pozarządowych i prowadzonych przez nie działań, dlatego teŜ istotne jest,
aby środki finansowe pochodzące od stołecznych podatników były przeznaczone na
rzecz organizacji poŜytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Stolicy.
Drugim waŜnym zamierzeniem akcji 1% było pokazanie mieszkańcom Warszawy, Ŝe
to od nich zaleŜy, na co będzie wydatkowana część ich podatków – czy oni sami
o tym zdecydują, czy teŜ decyzję za nich podejmą urzędnicy.
Zostało wydrukowanych, w kolorystyce zielono-pomarańczowo-białej, 300 sztuk
plakatów w formacie A2, 6 300 sztuk plakatów w formacie A4 oraz 110 000 sztuk
dwustronnych ulotek w formacie A5. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy
poświęconej organizacjom pozarządowym została utworzona podstrona zawierająca
wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu przekazania 1% podatku, link do
bazy stołecznych organizacji poŜytku publicznego w portalu ngo.pl, linki do
odpowiednich formularzy rozliczeń rocznych, artykuły prasowe dotyczące 1%
i materiały (plakat i ulotka) akcji 1%.
Plakaty i ulotki zostały umieszczone w środkach komunikacji miejskiej (autobusy,
tramwaje, metro i Szybka Kolej Miejska), Urzędach Skarbowych, Urzędach Dzielnic
m.st. Warszawy, Ośrodkach Pomocy Społecznej i w Urzędzie m.st. Warszawy.
W urzędach materiały akcji 1% były eksponowane do końca kwietnia 2007 roku,
tj. do ostatecznego terminu rozliczenia się przez podatników z dochodów za 2006
rok. Natomiast w środkach transportu miejskiego plakaty i ulotki były widoczne przez
dwa tygodnie na przełomie stycznia i lutego oraz dwa tygodnie pod koniec kwietnia.
W taksówkach MPT ulotki zostały umieszczone w połowie kwietnia.
Konkurs fotograficzny „Warszawa pozarządowa w obiektywie”
Konkurs fotograficzny „Warszawa pozarządowa w obiektywie” skierowany był do
pracowników i wolontariuszy warszawskich organizacji pozarządowych. Jego celem
była promocja stołecznych organizacji pozarządowych, zapoznanie mieszkańców
z ich działalnością, a takŜe rozpowszechnianie idei wolontariatu. Została
uruchomiona specjalna podstrona na stronie www.um.wawrszawa.pl/ngo
ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad uczestniczenia w konkursie,
a takŜe umieszczono 200 plakatów, zachęcających do wzięcia udziału w konkursie,
w Urzędach dzielnic, domach kultury oraz w siedzibach organizacji wspierających
inne organizacje. Dwudziestu czterech autorów przesłało swoje prace, spośród
których jury wybrało trzech zwycięzców. Podczas uroczystego rozstrzygnięcia
wręczono laureatom nagrody rzeczowe w postaci akcesoriów fotograficznych,
a wszystkim uczestnikom dobre upominki promocyjne Miasta. Szerszej publiczności
zdjęcia zostały zaprezentowane równieŜ w trakcie festiwalu „Warszawskie
alternatywy filmowe”, odbywającego się w Klubie Dobra Karma i Radio Luxembourg.
Pod koniec 2007 roku został wydany kalendarz na 2008 rok z pracami nadesłanymi
na konkurs fotograficzny. Oprócz zdjęć, w kalendarzu zamieszczono informacje
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dotyczące
współpracy
m.st.
Warszawy
z
sektorem
pozarządowym,
w tym z komisjami dialogu społecznego i Forum Dialogu Społecznego, jak równieŜ
przeprowadzonej w 2007 roku kampanii 1%. Kalendarz trafił do autorów zdjęć,
stołecznych organizacji pozarządowych, urzędników miejskich oraz firm prywatnych.
Wyjazdy studyjne
Wyjazd studyjny do Rotterdamu zorganizowany został przez Pełnomocnika
Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
we współpracy z Wydziałem ds. Doradców i Pełnomocników Gabinetu Prezydenta,
w dniach 3 – 7 grudnia 2007 roku dla grupy 20 osób, w tym dla pracowników Urzędu
m.st. Warszawy współpracujących z organizacjami pozarządowymi oraz dla
przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych, wskazanych przez Forum
Dialogu Społecznego i Komisje Dialogu Społecznego.
Celem wyjazdu było zapoznanie się z dobrymi praktykami współpracy Urzędu Miasta
Rotterdamu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz zaprezentowanie przez
władze Rotterdamu działalności lokalnych instytucji zajmujących się sprawami
społecznymi, edukacją, zdrowiem, etc.
Tydzień ten zaowocował zdobyciem i pogłębieniem wiedzy na temat problemów
społecznych w obu krajach oraz sposobów ich rozwiązywania, a takŜe modeli
myślenia o społeczeństwie.

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Forum Dialogu Społecznego
oraz Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
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