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I. PROGRAM WSPÓŁPRACY M.ST. WARSZAWY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 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 pożytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy (rozumianymi w tym
sprawozdaniu jako „organizacje pozarządowe”). 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 pożytku 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 2009
roku z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy m.st. Warszawy w 2009 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.
Do konsultacji projektu programu współpracy na 2009 roku, powstałego na bazie
programu na 2008 roku, zostały zaproszone organizacje pozarządowe oraz biura
Urzędu m.st. Warszawy i dzielnice m.st. Warszawy prowadzące współprace
z organizacjami. Konsultacje trwały przez dwa miesiące - od początku maja aż do
końca czerwca 2008 roku. Informacje o ich przeprowadzaniu były umieszczone na
stronach
internetowych
m.st.
Warszawy
www.um.warszawa.pl/ngo,
www.um.warszawa.pl, w portalu www.ngo.pl oraz w następujących tytułach
prasowych - "Gazecie Wyborczej", "Rzeczpospolitej", "Życiu Warszawy", a także
w "Biuletynie Informacyjnym m.st. Warszawy" i "Echu Miasta". O możliwości wzięcia
udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe były powiadamiane również za
pomocą poczty elektronicznej (dwukrotnie zostały wysłane wiadomości do
organizacji znajdujących się w bazie aktywności społecznej). Informacja taka została
także przekazana przez biura Urzędu m.st. Warszawy i wydziały dzielnic
współpracujące z III sektorem oraz podczas spotkań komisji dialogu społecznego
i Forum Dialogu Społecznego.
Swoje propozycje do projektu programu współpracy przesłało 11 komisji dialogu
społecznego (KDS ds. Edukacji, KDS ds. Dzieci i Młodzieży, KDS ds. Muzyki,
KDS ds. Niepełnosprawności, KDS ds. Ochrony i Promocji Zdrowia, KDS ds. Osób
Starszych
i
Kombatantów,
KDS
ds.
Poradnictwa
Specjalistycznego,
KDS ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, KDS ds. Przeciwdziałania Przemocy,
KDS ds. Upowszechniania Kultury i KDS ds. Teatru), 26 organizacji pozarządowych
oraz sześć biur Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Funduszy Europejskich, Biuro Kultury,
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Polityki Społecznej, Biuro

Ochrony Środowiska oraz Biuro Sportu i Rekreacji), a także pięć urzędów dzielnic
m.st. Warszawy (Bemowo, Włochy, Wola, Śródmieście i Targówek).
Wszystkie sugestie i uwagi, które zostały przesłane w terminie, zostały przekazane
Zespołowi ds. programu współpracy. Zespół, składający się z członków Forum
Dialogu Społecznego, wskazanych przez to gremium, oraz Pełnomocnika
Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
przeanalizował zgłoszone propozycje i zdecydował, które z nich powinny być
uwzględnione w projekcie programu współpracy.
W stosunku do programu współpracy na 2008 rok zostały wprowadzone nowe zapisy
dotyczące m.in. możliwości tworzenia partnerstw organizacji pozarządowych
z m.st. Warszawa i jego instytucjami, a także możliwości powstawania i działania
dzielnicowych komisji dialogu społecznego prowadzących dialog na poziomie
lokalnym (dzielnicowym) pomiędzy organizacjami a samorządem.
W listopadzie 2008 roku, po uzyskaniu wszystkich wymaganych akceptacji
odpowiednich komórek Urzędu m.st. Warszawy, projekt programu został
przedstawiony Radzie m.st. Warszawy.
2. Program współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami
pozarządowymi
Program współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi
został przyjęty uchwałą Nr XLIII/1338/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia
13 listopada 2008 roku. Tekst uchwały znajduje się w załączniku nr 1.

II. FORMY
WSPÓŁPRACY
POZARZĄDOWYMI

M.ST.

WARSZAWY

Z

ORGANIZACJAMI

Zgodnie z programem współpracy na 2009 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 bieżąco dyrektorzy biur oraz burmistrzowie dzielnic, których zadania
mieściły się w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
• pozafinansowy - oparty na instytucjach dialogu społecznego i konsultacji,
a także systemie wymiany informacji. Taka współpraca odbywała się na bieżąco
dzięki działalności komisji dialogu społecznego, dzielnicowych komisji dialogu
społecznego oraz Forum Dialogu Społecznego.
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.
W 2009 roku procedura przyznawania, rozliczania i kontroli przekazanych dotacji
została ujednolicona w m.st. Warszawa zarządzeniem nr 2788/2009 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2009 roku (zmienionego zarządzeniem
nr 3868/2009 z dnia18 listopada 2009 roku). Pozwoliło to na stworzenie przejrzystych
zasad przekazywania dotacji obowiązujących we wszystkich biurach Urzędu
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m.st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy prowadzących współpracę
finansową z organizacjami pozarządowymi.
Konkursy na finansowanie lub dofinansowanie zadań były organizowane przez
jednostki merytorycznie odpowiedzialne za realizację obszarów priorytetowych
(§ 28 programu współpracy na 2009 rok), tj. przez osiem biur: Edukacji, Kultury,
Ochrony Środowiska, Polityki Społecznej, Polityki Zdrowotnej, Sportu i Rekreacji,
Funduszy Europejskich, Centrum Komunikacji Społecznej oraz wydziały dla dzielnic.
W porównaniu z ubiegłymi latami większa liczba biur i dzielnic podpisywała
z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku umowy wieloletnie.
W budżecie m.st. Warszawy zaplanowano na 2009 rok 131.611.380 złotych
na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych. W sumie organizacjom pozarządowym w 2009
roku udzielono 2 508 dotacji. Łącznie na realizację zadań zleconych organizacjom
pozarządowym przekazano 129.206.809 złotych, co stanowiło około 1% całego
budżetu Miasta.
Co roku budżet Miasta przeznaczony na dotacje na zadania zlecone do realizacji
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych systematycznie wzrasta,
co ilustruje wykres 1.
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Wykres 1
Kwoty dotacji udzielonych w złotych w latach 2004-2009

Podział budżetu rozdysponowanego w kolejnych latach na dotacje na zadnia zlecane
organizacjom jest bardzo zbliżony. W 2009 roku jedna trzecia środków finansowych
przeznaczona została na zadania z zakresu pomocy społecznej i tylko nieco mniej
z zakresu sportu. Co czwarta złotówka trafiła do organizacji realizującej zadania
kulturalne. Na zadania z zakresu edukacji przekazano z budżetu m.st. Warszawy
prawie 7 % środków finansowych. Pozostałe 3 % przeznaczone zostały na wsparcie
organizacji pozarządowych oraz ochronę środowiska (poniżej 1%). Opisany podział
został zaprezentowany na diagramie 1.
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Diagram 1
Podział dotacji w 2009 roku ze względu na zakres zadań zleconych do realizacji przez organizacje
pozarządowe

Edukacja
W budżecie m.st. Warszawy zaplanowano 8.680.653 złote przeznaczone
na zlecanie zadań publicznych w 2009 roku z zakresu oświaty i wychowania oraz
edukacyjnej opieki wychowawczej. Ogłoszonych zostało 37 konkursów ofert na
realizację ww. zadań, w tym pięć przez Biuro Edukacji, a pozostałe na zadania,
mające charakter lokalny, przez wydziały dla dzielnic. Udzielono w sumie 262
dotacje, na które przeznaczono łącznie 8.576.211 złotych. Nie wykorzystano
z zaplanowanych środków 104.442 złote. Na wykresie 2 przedstawiono wysokość
udzielonych dotacji z zakresu edukacji w latach 2004-2009.
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Wykres 2
Kwoty dotacji udzielonych w złotych z zakresu edukacji w latach 2004-2009
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Działalność usługowa / wsparcie organizacji pozarządowych

Na zadania z zakresu działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo
i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzenia upowszechniania i ochrony praw konsumentów, także
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ogłoszone
zostały cztery konkursy przygotowane przez Centrum Komunikacji Społecznej.
Budżet Miasta na te zadnia wynosił 2.809.000 złotych. Rozdysponowano 2.684.968
złotych i udzielono 111 dotacji, w tym dwie dotacje na kwotę 203.000 złotych
w ramach konkursu ogłoszonego przez Biuro Funduszy Europejskich.
Nowym rozwiązaniem w zakresie zlecania zadań publicznych do realizacji
organizacjom pozarządowym było ogłoszenie po raz pierwszy w historii Miasta
otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do
mieszkańców Warszawy, realizowanych przez organizacje w ramach programów
finansowanych ze środków pozabudżetowych. W ramach tego konkursu przekazano
11 dotacji na łączną kwotę 235.994 złotych.
Kultura
Budżet na zlecanie zadań publicznych w 2009 roku z zakresu kultury wynosił
30.575.517 złote. Przygotowano 31 konkursów ofert, w tym sześć na zadania
ogólnomiejskie i 25 na lokalne. Jeden z konkursów przeprowadzanych przez Biuro
Kultury był za zadania wieloletnie. Udzielono 325 dotacji, na które łącznie
przekazano organizacjom pozarządowym na realizacje zadań w zakresie kultury
30.346.742 złote. Nie wykorzystano 228.775 złotych z zaplanowanego na dotacje
budżetu. Na wykresie 3 przedstawiono wysokość udzielonych dotacji
z zakresu kultury w latach 2004-2009.
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Wykres 3
Kwoty dotacji udzielonych w złotych z zakresu kultury w latach 2004-2009

Ochrona środowiska
W budżecie m.st. Warszawy w 2009 roku zaplanowano 900.000 złotych na zlecanie
zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych m.st. Warszawa.
Ogłoszono trzy ogólnomiejskie konkursy ofert i przyznano 22 dotacje na kwotę
895.600 złotych. Nie rozdysponowano 4.400 złotych. Na poniższym wykresie
przedstawiono kwoty udzielonych dotacji z zakresu ochrony środowiska w latach
2004-2009. Podkreślenia wymaga fakt, że wysokość środków na ochronę zwierząt
w 2009 roku w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie. Nie ogłoszono
natomiast konkursu z zakresu zrównoważonego rozwoju rzeki Wisły
w m.st. Warszawa.
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Wykres 4
Kwoty dotacji udzielonych w złotych z zakresu ochrony środowiska w latach 2004-2009

Pomoc społeczna i przeciwdziałanie uzależnieniom

W zakresie pomocy społecznej i zwalczania uzależnień zaplanowano 45.278.348
złotych w budżecie Miasta na dotacje celowe przeznaczone do realizacji przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Na wspieranie i powierzanie
zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania uzależnieniom
ogłoszono 56 konkursów ofert, w tym 42 w dzielnicach. Zostało przeprowadzonych
29 konkursów wieloletnich – cztery przez Biuro Polityki Społecznej i 25 przez
wydziały dla dzielnic. Udzielono 706 dotacji na realizację ww. zadań na łączną kwotę
43.519.015 złote. Nie rozdysponowano 1.759.333 złotych.
Ze względu na klasyfikację budżetową kwoty dotacji przedstawione na wykresie 5 nie
obejmują dotacji z profilaktyki uzależnień w kwocie 14.737.816 złotych. Dotacje
z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględnione są na wykresie 6.
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Wykres 5
Kwoty dotacji udzielonych w złotych z zakresu pomocy społecznej w latach 2004-2009

Ochrona zdrowia

W budżecie m.st. Warszawy zaplanowano 3.476.042 złotych przeznaczonych na
zlecanie zadań publicznych w 2009 roku związanych z działalnością zakładów
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz programy polityki
zdrowotnej. Zostało ogłoszonych dziewięć dzielnicowych konkursów ofert na
realizację ww. zadań. Udzielono 32 dotacje, na które przeznaczono łącznie
3.471.247 złotych. Nie wykorzystano 4.795 złotych. Biuro Polityki Zdrowotnej w 2009
roku nie przeprowadzało konkursów ofert, gdyż w 2008 roku zostały ogłoszone
konkursy wieloletnie na realizację zadań publicznych w latach 2008-2010. Na
poniższym wykresie zostały porównane kwoty dotacji udzielonych z zakresu ochrony
zdrowia w latach 2004-2009, z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.
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Wykres 6
Kwoty dotacji udzielonych w złotych z zakresu ochrony zdrowia w latach 2004-2009

Sport i rekreacja

Wysokość zaplanowanych środków przeznaczonych na zlecanie zadań publicznych
w 2009 roku z zakresu sportu i rekreacji wyniosła 39.891.820 złotych. Przygotowano
34 konkursów, w tym 22 w dzielnicach. Biuro Sportu i Rekreacji przeprowadziło 12
konkursów, z których trzy na zadania wieloletnie. Udzielono 950 dotacji na kwotę
39.733.026 złotych. Nie rozdysponowano 158.794 złotych.
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Wykres 7
Kwoty dotacji udzielonych w złotych z sportu i rekreacji w latach 2004-2009
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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
komisje dialogu społecznego oraz dzielnicowe 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 2009 roku funkcję przewodniczącego Forum
pełniła Alina Gałązka - przedstawicielka Komisji Dialogu Społecznego
ds. Kultury.
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 pożytku
publicznego i o wolontariacie.
W 2009 roku odbyło się 11 posiedzeń Forum. Zespoły robocze FDS, w skład których
wchodzili wskazani przez Forum członkowie oraz Pełnomocnik, stworzyły projekt
programu współpracy m.st. Warszawy na 2010 roku z organizacjami pozarządowymi,
projekt ujednolicenia procedury konkursowej, a także przygotowały czerwcowe Dni
Warszawskich Organizacji Pozarządowych. Forum Konsultowało projekt programu
współpracy na 2010 rok, procedurę konkursową, a także, z własnej inicjatywy,
projekt ogłoszenia o naborze ekspertów oceniających oferty złożone na konkurs
dot. „Przemian”.
W przypadku, gdy odpowiednia dzielnicowa komisja dialogu społecznego nie
delegowała przedstawicieli do zespołów ds. opiniowania ofert lub też na terenie
dzielnicy takie gremium jeszcze nie powstało, Forum pośredniczyło we wskazywaniu
tych osób.
2. Komisje 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 pożytku publicznego i o wolontariacie. Do ich głównych zadań należy:
•
opiniowanie dokumentów i aktów prawnych wydawanych przez władze Miasta
w zakresie działalności danej Komisji;
•
delegowanie przedstawicieli 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 podwyższenia 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 i dzielnicowymi komisjami.

W pracach Komisji może brać udział przedstawiciel każdej zainteresowanej
organizacji pozarządowej oraz pracownik Biura, przy którym działa Komisja. Z jej
grona wybierany jest przewodniczący, zastępca, Prezydium oraz przedstawiciel do
Forum Dialogu Społecznego. Każda Komisja ma możliwość 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 2009 roku istniały 24 komisje dialogu społecznego,
działające przy dziesięciu biurach Urzędu m.st. Warszawy i spotykające się średnio
raz na miesiąc na posiedzeniach lub też w mniejszym gronie Prezydium albo
zespołów roboczych. W porównaniu do 2008 roku liczba działających komisji
zwiększyła się o dwie. KDS ds. Plastyki połączyła się z KDS ds. Kultury, KDS
ds. Sportu Kwalifikowanego i KDS ds. Sportu Osób Niepełnosprawnych zakończyły
swoją działalność, a w gronie komisji pojawiło pięć nowych: KDS ds. Uniwersytetów
Trzeciego Wieku, KDS ds. Mieszkań Chronionych i KDS ds. Transportu, KDS
ds. Architektury i Planowania Przestrzennego i KDS ds. Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego.

Biuro Edukacji
Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji
Przy Biurze Edukacji w 2009 roku funkcjonowała Komisja Dialogu Społecznego
ds. Edukacji, która początki swojego istnienia datuje na rok 2004 roku. W 2009 roku
odbyło się pięć spotkań Komisji, w których brało udział średnio 19 organizacji, oraz
osiem spotkań Prezydium/zespołów roboczych. W posiedzeniach uczestniczył
przedstawiciel Biura Edukacji. Spotkania Komisji odbywały się zgodnie
z uchwalonym przez nią regulaminem. Komisja wskazała przedstawicieli do prac
zespołów ds. opiniowania ofert, którzy zostali członkami tych zespołów. Informacje
o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego były przekazywane
członkom Komisji. KDS dwukrotnie konsultował zakres i tematykę zadań
konkursowych, a także drogą elektroniczną zgłosił swoje uwagi i propozycje do
Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Po konsultacjach zadań konkursowych zostało
przygotowane i udostępnione członkom Komisji sprawozdanie, natomiast wnioski
dotyczące tego drugiego dokumentu zostały przedstawione ustnie na posiedzeniu
Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy. Komisja korzystała z podstrony
Komisji
zamieszczonej
na
stronie
Urzędu
m.st.
Warszawy
www.um.warszawa.pl/ngo oraz na bieżąco przesyłała informacje do zamieszczenia
na tej podstronie.
Biuro Kultury

Przy Biurze Kultury w 2009 roku istniały początkowo cztery zespoły doradcze:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury, Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki,
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Komisja Dialogu Społecznego ds. Teatru i Komisja Dialogu Społecznego
ds. Plastyki, która połączyła się z Komisją Dialogu Społecznego ds. Kultury.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury
Odbyło się 12 spotkań Komisji, w których brało udział około 40 organizacji oraz
przedstawiciel Biura Kultury. Cztery razy spotykały się również zespoły robocze.
Komisja wskazała przedstawicieli do zespołów ds. opiniowania ofert. Informacje
o bieżących 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 oraz za
pomocą poczty elektronicznej trzy projekty dokumentów:
•
•
•

projekt programu współpracy m.st. Warszawy w 2010 roku z organizacjami
pozarządowymi;
płatny system ekspercki w otwartych konkursach ofert na realizację zadań
publicznych;
stypendia artystyczne.

Komisja przedstawiła Biuru propozycje dotyczące:
•
płatnego systemu eksperckiego w otwartych konkursach ofert na realizację
zadań publicznych;
•
stypendiów artystycznych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Teatru
W 2009 roku odbyło się osiem posiedzeń Komisji, w których brało udział średnio 1
3 organizacji. W spotkaniach uczestniczył również 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. Z trzech przedstawicieli, wskazanych przez
Komisję, dwóch zostało członkami zespołów ds. opiniowania ofert. Informacje
o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego były w miarę na
bieżąco przekazywane Komisji. Został konsultowany z Komisją tryb wyboru osób do
zespołów ds. opiniowania ofert oraz wyboru ekspertów do oceny ofert. Komisja
otrzymała informacje zwrotne dotyczące wybranych osób. Komisja przedstawiła
Biuru projekt strategii wspierania rozwoju sztuki tańca w Warszawie oraz pismo
w sprawie stworzenia Sceny Tańca, jednak nie dostała żadnej pisemnej odpowiedzi
w tej sprawie. Te propozycje były omawiane podczas spotkania z dyrektorem Biura
Kultury.
Biuro Ochrony Środowiska

Przy Biurze Ochrony Środowiska działał jeden zespół doradczy w 2009 roku
- Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt. W 14 spotkaniach Komisji
średnio uczestniczyło 11 organizacji. Biuro konsultowało z organizacjami projekt
ogłoszenia konkursowego oraz zakres merytoryczny realizowanego zadania.
Urzędnicy współpracowali z organizacjami w sferze programowej oraz w zakresie
opiniowania przedstawianych ofert, a także zorganizowali szkolenia dotyczące
prawidłowego wypełniania i składania ofert oraz sprawozdania z rozliczenia dotacji.
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Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt
Przy Biurze Ochrony Środowiska działał jeden zespół doradczy w 2009 roku
- Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt, która powstała we wrześniu
2006 roku. W 2009 roku odbyło się 14 spotkań Komisji, w których uczestniczyło
średnio 11 organizacji. W posiedzeniach, które odbywały się na podstawie
opracowanego przez Komisję regulaminu, uczestniczył przedstawiciel Biura Ochrony
Środowiska. Komisja wskazała przedstawicieli, którzy zostali członkami zespołów
ds. opiniowania ofert. Członkowie Komisji zostali poinformowani przez swego
przedstawiciela do Forum Dialogu Społecznego tylko o przygotowaniach do Dni
Warszawskich Organizacji Pozarządowych. Urząd konsultował z Komisją na
spotkaniach i w formie elektronicznej projekty ogłoszeń konkursowych oraz projekt
programu współpracy na 2010 rok.
Biuro Polityki Społecznej

Przy Biurze Polityki Społecznej w 2009 roku funkcjonowało 11 zespołów doradczych
i inicjatywnych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komisja Dialogu Społecznego ds. ds. Bezdomności (Rada Opiekuńcza
ds. Bezdomności przy Prezydencie m.st. Warszawy);
Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci i Młodzieży;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy Najuboższym;
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;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności
W 12 spotkaniach Komisji brało udział średnio 25 organizacji. Prezydium spotkało się
sześć razy, a Zespół roboczy ds. mieszkań chronionych - pięć. W posiedzeniach
Komisji uczestniczył przedstawiciel Biura Polityki Społecznej. Komisja nie wskazała
przedstawicieli do zespołów ds. opiniowania ofert, gdyż osoby, które wyraziły chęć
uczestniczenia w zespołach, reprezentowały organizacje składające oferty w ramach
konkursów ogłaszanych przez Biuro. 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 bieżąco przekazywane Komisji. Urząd konsultował z Komisją,
w formie elektronicznej, Powiatowy Program Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych, ale nie udostępnił z tych konsultacji sprawozdań. Komisja
przedstawiła Biuru propozycję zamieszczenia ikonki związanej z osobami
niepełnosprawnymi, która przekierowywałaby np. na stronę WCPR-u, oraz zwróciła
się z prośbą, aby członkowie Komisji mogli wziąć udział w pracach Zespołu
roboczego ds. tworzenia powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Wg Komisji kwestią problemową we współpracy z Urzędem
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m.st. Warszawy był brak odpowiedzi na propozycje przesyłane przez Komisję do
konsultowanych dokumentów.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
W spotkaniach Komisji, których odbyło się osiem, brało udział średnio pięć
organizacji oraz przedstawiciel Biura Polityki Społecznej. Komisja zarówno przesyłała
informacje do zamieszczenia na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo,
jak i sama korzystała z informacji tam umieszczonych. Członkowie Komisji wskazali
przedstawiciela do zespołu ds. opiniowania ofert, jednak nie otrzymali informacji
dlaczego nie został on wybrany. Informacje dotyczące Forum Dialogu Społecznego
były przekazywane członkom Komisji. Urząd konsultował z Komisją projekt programu
współpracy m.st. Warszawy w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi oraz
program Warszawa. Komisja wystąpiła do Biura ze swoimi wątpliwościami
dotyczącymi wyboru jedynie dwóch podobszarów współpracy w programie
współpracy na 2010 rok związanymi z osobami starszymi. Zdaniem Komisji
problemem we współpracy z Biurem jest brak odpowiedzi na postulaty zgłaszane
przez Komisję oraz brak precyzyjnych wytycznych dla dzielnic w sprawie
przeznaczenia środków finansowych na zadania realizowane na rzecz seniorów na
poziomie lokalnym.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy Najuboższym
W ośmiu spotkaniach Komisji uczestniczyło średnio osiem organizacji. Komisja była
na bieżąco informowana o pracach Forum Dialogu Społecznego. Informacje
o działaniach Komisji były zamieszczane na miejskiej stronie internetowej, z której
członkowie tego gremium korzystali. Komisja wskazała przedstawicieli do zespołów
ds. opiniowania ofert. Drogą elektroniczną, tj. poprzez stronę internetową oraz za
pomocą poczty elektronicznej, został przedstawiony Komisji do konsultacji projekt
programu współpracy na 2010 rok.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
Komisja spotkała się siedem razy w gronie średnio dziewięciu organizacji
i przedstawiciela Biura Polityki Społecznej. Poza posiedzeniami Komisji odbyły się
dodatkowo dwa spotkania zespołów roboczych. Komisja korzystała ze strony
internetowej www.um.warszawa.pl/ngo i systematycznie przekazywała informacje
o swoich działaniach do zamieszczenia na tej stronie. W prawie wszystkich
spotkaniach Forum Dialogu Społecznego brał udział przedstawiciel Komisji, który
następnie dzielił się uzyskanymi informacjami z pozostałymi członkami Komisji.
Nie został wskazany przedstawiciel Komisji do zespołów ds. opiniowania ofert, gdyż
nie było kandydatów spełniających kryteria obiektywności lub chcących w ten sposób
zaangażować się w pracę społeczna. Urząd skonsultował z Komisją dwa projekty
dokumentów oraz współpracował przy stworzeniu i administrowaniu strony
internetowej www.poradnictwo.waw.pl, dofinansowując ten projekt. Dla Komisji
kwestią problemową okazała się brak sali w Urzędzie m.st. Warszawy na spotkania
Komisji.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
W siedmiu spotkaniach Komisji brało udział średnio 10 organizacji oraz
przedstawiciel Biura Polityki Społecznej. Komisja przesyłała informacje do
zamieszczenia na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo i korzystała z
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podstrony, która została stworzona specjalnie dla niej. Komisja wskazała
przedstawicieli do prac zespołów ds. opiniowania ofert, którzy zostali zaakceptowani
przez Biuro. Informacje o działaniach Forum Dialogu Społecznego były na bieżąco
przekazywane członkom Komisji.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS
Odbyło się 11 spotkań Komisji, w których uczestniczyło średnio sześć organizacji,
ale brak było przedstawiciela Biura Polityki Społecznej. Komisja raczej nie
przekazywała
informacji
do
zamieszczenia
na
stronie
internetowej
www.um.warszawa.pl/ngo. Na bieżąco przekazywane były Komisji informacje
dotyczące działań podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego. Komisja
wskazała przedstawicieli do zespołów ds. opiniowania ofert. Urząd konsultował
z Komisją projekt programu współpracy na 2010 rok, tarytyfikator, zadania
konkursowe, formy rozliczenia dotacji i ustalał procedury konkursowe. Komisja
przedstawiła Biuru projekt taryfikatora i zapisów do podziału kompetencji między
Miastem a dzielnicami.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy
Komisja istnieje od maja 2007 roku. W kolejnym roku odbyło się 10 spotkań w gronie
średnio 17 organizacji oraz przedstawiciela Biura Polityki Społecznej. Komisja
przesyłała
aktualne
informacje
do
zamieszczenia
na
stronie
www.um.warszawa.pl/ngo, a także korzystała z podstrony Komisji umieszczonej na
stronie Urzędu m.st. Warszawy. Trzykrotnie w ciągu roku zmieniał się przedstawiciel
Komisji do Forum Dialogu Społecznego, dlatego też członkowie KDS-u nie zawsze
byli informowani na bieżąco o pracach Forum. Komisja wskazała przedstawicieli do
prac w zespołach ds. opiniowania ofert. Urząd konsultował z Komisją w formie
elektronicznej m.in. projekt programu współpracy na 2010 rok, program operacyjny
„Rodzina” do Społecznej Strategii Warszawy, program rozwiązywania problemów
alkoholowych. Uwagi zostały przesłane do Urzędu w trybie indywidualnym (jeśli
dotyczyło to uwag pojedynczych organizacji) lub zbiorczo (jeśli były wnoszone
w imieniu całek Komisji). Nie zostały przygotowane sprawozdania z tych konsultacji.
Komisja zgłosiła postulat związany z wcześniejszym ogłaszaniem konkursów na
całoroczne zadania, propozycję opłacania ze środków miejskich wspólnych akcji
informacyjnych czy edukacyjnych (np. plakaty czy ulotki z danymi adresowymi wielu
organizacji), pomocy finansowej przy organizacji Tygodnia Ochrony Ofiar
Przestępstw czy 16. Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet (które podejmuje wiele
organizacji równocześnie), a także postulat zmniejszenia wymaganego finansowego
wkład finansowego w realizacje zadań publicznych (w konkursach dzielnicowych
pojawia się wymóg 20% wkładu własnego) lub zamiana tego wkładu na wkład
niefinansowy – rzeczowy (lokal, sprzęt), pracę wolontariuszy.
Zdaniem Komisji głównym problemem, który pojawił się we współpracy
z Urzędem, jest zbyt późne ogłaszanie konkursów na dofinansowanie realizacji
zadań całorocznych – zarówno przez biura Urzędu m.st. Warszawy, jak i dzielnice
m.st. Warszawy. Wg członków Komisji skutkuje to permanentnym opóźnieniem
w finansowaniu zadań (rok finansowy trwa 10-9 miesięcy) i brakiem możliwości
utrzymania ciągłości programów. Ponadto KDS zwrócił uwagę na niejasny podział na
zadania finansowane przez biura i dzielnice, co powoduje, że część programów nie
jest kontynuowana.
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Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Uniwersytetów Trzeciego Wieku powstała
w marcu 2009 roku. Odbyło się pięć plenarnych spotkań Komisji, w których
uczestniczyło średnio 18 organizacji, oraz trzy posiedzenia robocze Prezydium
Komisji. Informacje o działaniach Komisji były na bieżąco zamieszczane na stronie
internetowej www.um.warszawa.pl/ngo. Delegowani przez Komisję kandydaci
uczestniczyli w pracach zespołów ds. opiniowania ofert. KDS konsultowała projekt
programu współpracy na 2010 rok oraz projekty zarządzeń konkursowych trzyletnich.
Komisja zgłosiła swoją propozycję dotyczącą projektu wspierania działalności
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który zyskał poparcie Biura Polityki Społecznej
i został wpisany do obszarów współpracy w programie współpracy na 2010 rok.
Drugi z zaproponowanych przez Komisję projektów - projekt warunków akredytacji
Uniwersytetów Trzeciego Wieku – ma być docelowo wprowadzony do warunków
konkursów dotyczących Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wg Komisji problemem jest
unieważnianie konkursów z powodu niespełnienia wymogów formalnych, co dotyka
również organizacje, które poprawnie przygotowały oferty. Z powodu wpływania na
konkursy dużej ilości ofert oraz niewystarczającego czasu na zapoznanie się z nimi
przez członków zespołów ds. opiniowania ofert nie jest możliwe rzetelne
zaopiniowanie projektów organizacji.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych
Komisja Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych spotkała się tylko dwa razy
w 2009 roku, ponieważ zawiązała się dopiero w listopadzie tego roku. W pracach
Komisji brało udział średnio 14 organizacji oraz przedstawiciel Biura. Informacje
o swoich działaniach Komisja przekazywała do zamieszczenia na stronie
internetowej www.um.warszawa.pl/ngo. Komisja konsultowała Warszawski Program
Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych przekazany jej przez Biuro, natomiast
sama zgłosiła propozycję ogłoszenia otwartych konkursów ofert dotyczących
mieszkań chronionych. W tej sprawie były prowadzone rozmowy z Biurem Polityki
Społecznej.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci i Młodzieży
Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci i Młodzieży w pierwszym półroczu
2009 roku zebrała się na posiedzeniach jedynie dwa razy. Po reorganizacji Komisji
we wrześniu tego roku zaczęła się ona spotykać regularnie co miesiąc i do składu
Komisji dołączyły nowe organizacje. Na koniec 2009 roku członkami Komisji było
15 organizacji. Został opracowany regulamin pracy Komisji i zaktualizowano stronę
internetową, na której zamieszczane SA informacje o działaniach podejmowanych
przez to grono.
Biuro Polityki Zdrowotnej

Przy Biurze Polityki Zdrowotnej w 2009 roku istniał jeden zespół doradczo
-inicjatywny, czyli Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia
Komisja spotkała się pięć razy w gronie około ośmiu 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
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www.um.warszawa.pl/ngo. Przedstawiciele wskazani przez Komisję do zespołów
ds. opiniowania ofert zostali członkami tych zespołów Komisja na bieżąco
otrzymywała informacje dotyczące działań podejmowanych przez Forum Dialogu
Społecznego. Z Komisją były konsultowane zadania konkursowe. Zdaniem KDS-u
byłyby być większe zaangażowanie urzędników w prace Komisji.
Biuro Sportu i Rekreacji

Przy Biurze Sportu i Rekreacji w 2009 roku funkcjonowały cztery zespoły doradczo
-inicjatywne - Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji, Komisja Dialogu
Społecznego ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej, Komisja Dialogu Społecznego
ds. Sportu Kwalifikowanego i Komisja Dialogu Społecznego ds. Sportu Osób
Niepełnosprawnych – z których te dwa ostatnie zostały rozwiązane z powodu braku
spotkań tych gremiów przez okres kwartału.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji
W 2009 roku Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji spotkała się na pięciu
spotkaniach w gronie średnio ośmiu organizacji i urzędnika Biura Sportu i Rekreacji
wchodzącego w skład tej Komisji. KDS wskazał swoich przedstawicieli do zespołów
ds. opiniowania ofert. Na bieżąco członkom Komisji były przekazywane przez
przedstawiciela Komisji do Forum informacje o pracach FDS-u. Komisja przedstawiła
biuru propozycje dotyczące rozwiązań i ułatwień dotyczące procedury konkursowej,
ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Kwestią problemową dla Komisji była zmiana
osoby odpowiedzialnej za współpracę z Komisją. Zdaniem KDS-u członkowie tego
gremium nie są traktowani jako równoważny partner w prowadzeniu dialogu
z Miastem.
Centrum Komunikacji Społecznej

Przy Centrum Komunikacji Społecznej w 2009 roku funkcjonowały dwa zespoły
doradczo-inicjatywne – Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających
oraz Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających
W 11 spotkaniach Komisji Dialogu społecznego ds. Organizacji Wspierających
uczestniczyło średnio dziewięć organizacji. W pięciu posiedzeniach brali udział
pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej. Komisja wydelegowała swoich
przedstawicieli do prac w zespołach ds. opiniowania ofert. Informacje o działaniach
Komisji były zamieszczane na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo,
Przedstawiciel Komisji do Forum Dialogu Społecznego na bieżąco informował
członków Komisji o pracach Forum. Członkowie Komisji skonsultowali trzy
dokumenty – projekt programu na 2010 rok, zadania konkursowe na 2010 rok oraz
projekt poradnika dotacyjnego. Uwagi do dwóch pierwszych dokumentów zostały
częściowo uwzględnione przez Urząd, natomiast Komisja nie otrzymała informacji
zwrotnej o swoich propozycjach do projektu poradnika dotacyjnego.
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w 2009 roku istniała jedna
Komisja – Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania
Przestrzennego.
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Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego
Średnio w siedmiu spotkaniach Komisji, z których pierwsze miało miejsce w lipcu
2009 roku, uczestniczyło 11 organizacji. Ponadto pięciokrotnie zebrało się Prezydium
Komisji. W posiedzeniach Komisji uczestniczył urzędnik z Biura. Komisja nie
wskazała swoich przedstawicieli do zespołów ds. opiniowania ofert, ponieważ nie są
ogłaszane konkursy w tym zakresie. Członkowie Komisji zaproponowali włączenie
tego zakresu do obszarów współpracy w programie współpracy na 2010 rok, ale nie
zostało to uwzględnione. Biuro przekazało do konsultacji Biuru projekt regulaminu
konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Portu i Cypla
Czerniakowskiego.
W związku z potrzebą wypracowania podstaw i wzorców dla operacyjnej współpracy
pomiędzy organizacjami pozarządowymi należącymi do Komisji a Biurem
Architektury i Planowania Przestrzennego, Komisja zaproponowała zakres
tematyczny i tryb procedowania w poszczególnych obszarach zainteresowania,
co spotkało się z akceptacją Biura i zakończyło przyjęciem Ramowego Programu
Pracy Komisji.
Zdaniem Komisji kwestią problemową była sprawa obsługi technicznej Komisji
związana z przygotowywaniem przez Urząd sprawozdań z zebrań Komisji.
Niejednokrotnie z powodu opóźnień w przekazywaniu projektów sprawozdań,
musiały być one publikowanie w terminie późniejszym niż miesiąc od posiedzenia
Komisji.
3. Dzielnicowe komisje dialogu społecznego

W 2009 roku po raz pierwszy organizacje pozarządowe działające lokalnie mogły
wystąpić z inicjatywą powołania dzielnicowych komisji dialogu społecznego (DKDS).
Takie komisje tworzone są przez organizacje pozarządowe i Miasto na poziomie
lokalnym. Mają charakter inicjatywno-doradczy oraz interdyscyplinarny, tj. skupiają
organizacje działające w różnorodnym zakresie, które łączy realizacja zadań na
rzecz mieszkańców określonej dzielnicy. 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 pożytku publicznego i o wolontariacie. Do ich
głównych zadań należy:
•
opiniowanie dokumentów i aktów prawnych wydawanych przez organy
dzielnicy;
•
opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarami priorytetowymi
określonymi w programie współpracy na 2009 rok;
•
delegowanie przedstawicieli do udziału w zespołach, rozpatrujących oferty
o przyznanie dotacji;
•
współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia
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 i komisjami.
W pracach Komisji może brać udział przedstawiciel każdej zainteresowanej
organizacji pozarządowej oraz pracownik dzielnicy, na terenie której działa
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dzielnicowa komisja, delegowany przez burmistrza. Z jej grona wybierany jest
przewodniczący, zastępca oraz Prezydium. Każda dzielnicowa komisja ma
możliwość umieszczania informacji dotyczących podejmowanych działań
i protokołów ze spotkań na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy poświęconej
organizacjom pozarządowym www.um.warszawa.pl/ngo. Na mocy programu
współpracy na 2009 zawiązało się dziewięć dzielnicowych komisji dialogu
społecznego.
Bemowo

Pierwsze spotkanie, na którym Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy się ukonstytuowała wybierając ze swojego grona
władze, miało miejsce w maju 2009 roku. Od tej pory Dzielnicowa Komisja zebrała
się jeszcze trzykrotnie. Dzielnicowa Komisja przyjęła regulamin swojej pracy,
delegowała przedstawicieli do zespołów ds. opiniowania ofert. Oprócz podstrony na
stronie
internetowej
www.um.warszawa.pl/ngo
informacje
o
działaniach
podejmowanych przez to gremium były zamieszczane na stronie internetowej Urzędu
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Członkowie Dzielnicowej Komisji pracowali
w zespołach tematycznych dyskutując i rozważając ważne sprawy dotyczące
współpracy bemowskiego sektora pozarządowego z Dzielnicą.
Białołęka

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
powstała w styczniu 2009 roku na wniosek dziewięciu organizacji. Pod koniec roku
skupiała już 16 organizacji pozarządowych. Na pierwszym spotkaniu zostały wybrane
władze DKDS-u oraz został uchwalony regulamin organizacyjny. Przedstawiciele,
wskazani przez DKDS, uczestniczyli w pracach zespołów ds. opiniowania ofert na
realizację zadań publicznych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Członkowie
DKDS-u mieli możliwość konsultowania, w formie spotkań i dyskusji
z przedstawicielami wydziałów dla Dzielnicy, treści zadań konkursowych na 2009
i 2010 rok. Część zgłoszonych przez nich postulatów została uwzględniona. Inne
projekty dokumentów nie zostały przedstawione do konsultacji, w tym projekt
dzielnicowego statutu.
Dzielnicowa Komisja wystąpiła o zwiększenie budżetu przeznaczonego na otwarty
konkurs ofert z zakresu kultury, stworzenie zakładki DKDS na stronie Urzędu
Dzielnicy, zorganizowanie szkoleń w zakresie wypełniania ofert konkursowych,
a także zorganizowanie spotkania z radnymi, urzędnikami oraz burmistrzem w celu
omówienia współpracy III sektora z Dzielnicą. Te wszystkie postulaty zostały
spełnione. Nie udało się natomiast dojść do porozumienia w kwestii prezentowania
informacji o działaniach organizacji pozarządowych w dzielnicowych mediach
(biuletyn oraz strona internetowa). Dzielnicowa Komisja oczekiwała większego
udziału przedstawicieli Zarządu Dzielnicy na swoich posiedzeniach.
Bielany

Z inicjatywy 32 organizacji pozarządowych na spotkaniu w listopadzie 2009 roku
powstała Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy. Członkowie tego grona wybrali spośród siebie władze dzielnicowej
Komisji, w tym Grupę Inicjatywną skupiającą przedstawicieli różnych dziedzin.
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Mokotów

W marcu 2009 roku została powołana Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. W pięciu spotkaniach, które odbyły się w 2009
roku, brało udział średnio osiem organizacji z 18 wchodzących w skład DKDS-u oraz
przedstawiciel Urzędu Dzielnicy. Członkowie Dzielnicowej Komisji mieli możliwość
wypowiedzenia się na temat zadań konkursowych, na które Dzielnica planowała
ogłosić otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Kwestią problemową
dla DKDS-u było delegowanie przedstawiciela Urzędu Dzielnicy, który miałby
bezpośrednio współpracować z Dzielnicową Komisją. Prace DKDS-u reguluje
przyjęty przez nią regulamin.
Ochota

Od chwili pierwszego spotkania w kwietniu 2009 roku, Dzielnicowa Komisja Dialogu
Społecznego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zebrała się jeszcze siedmiokrotnie
w gronie średnio 20 organizacji. DKDS konsultował przedstawione mu w formie
elektronicznej oraz na spotkaniach konsultacyjnych propozycje zadań konkursowych
na 2009 i 2010 rok. W posiedzeniach brał udział wskazany przez Burmistrza
urzędnik. Prace Dzielnicowej Komisji odbywały się zgodnie z przyjętym przez nią
regulaminem.
Praga Północ

W dziewięciu posiedzeniach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy
Praga Północ od kwietnia 2009 roku brało udział od sześciu do 27 organizacji
pozarządowych. Urząd Dzielnicy nie konsultował z DKDS-em żadnych projektów
aktów prawnych, natomiast Dzielnicowa Komisja przedstawiła Urzędowi Dzielnicy
Społeczny Projekt Strategii dla Warszawskiej Pragi, nad rozwojem którego urzędnicy
przystąpili we współpracy z DKDS-em. Komisja Dzielnicowa zwróciła uwagę na
problem związany z ogłoszeniem trzyletnich otwartych konkursów ofert.
Śródmieście

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście powstała
w kwietniu 2009 roku. Przez osiem miesięcy w 2009 roku członkowie DKDS-u
spotkali się na sześciu posiedzeniach w gronie średnio 15 organizacji. Członkowie
Dzielnicowej Komisji delegowali przedstawicieli do zespołów ds. opiniowania ofert,
konsultowali zadania konkursowe oraz projekt statutu dzielnicowego, a także
nawiązali stałą współpracę z Radą Dzielnicy i jej komisjami.
Ursus

W kwietniu 2009 roku ukonstytuowało się Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W sześciu spotkaniach, które
odbyły się w 2009 roku, średnio brało udział osiem organizacji pozarządowych.
Dzielnicowa Komisja opracowała regulamin pracy. Uczestniczyła w konsultacjach
projektu statutu dzielnicowego. Przedstawiciele DKDS-u uczestniczyli w pracach
zespołów ds. opiniowania ofert.
Żoliborz

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Żoliborz w 2009 roku działa
jedynie ponad miesiąc, gdyż powstała w listopadzie tego roku. DKDS spotkał się na
jednym posiedzeniu w gronie kilkunastu organizacji. Członkowie Dzielnicowej Komisji
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przyjęli regulamin pracy oraz delegowali przedstawicieli do zespołów ds. opiniowania
ofert.
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 należy:
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;
organizacjami
pozarządowymi
5. pełnienie
roli
mediatora
pomiędzy
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;
13. przedstawianie Prezydentowi m.st. Warszawy corocznych sprawozdań
z działalności Pełnomocnika oraz wniosków ze współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi.
Procedura dotacyjna

Niezwykle istotną kwestią było ujednolicenie zasad przyznawania, rozliczania
i
kontrolowania
przekazanych
dotacji
organizacjom
pozarządowym
w m.st. Warszawa. Niejasne reguły, różniące się zasadniczo w poszczególnych
biurach Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicach m.st. Warszawy, nie sprzyjały
rozwijaniu dobrej współpracy z organizacjami, a także powodowały, że środowisko III
sektora nie miało jasności co do niezmienności wcześniej prezentowanych
rozwiązań.
Zarządzeniem nr 2788/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2009 roku
(z późn zm.) został wprowadzony tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania
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otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu
m.st. Warszawy przez biura Urzędu m.st. Warszawy i wydziały dla dzielnic
m.st. Warszawy oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań
finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.
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 bieżące informacje o ogłaszanych konkursach ofert,
Forum Dialogu Społecznego i komisjach dialogu społecznego, prowadzonych
konsultacjach, a także innych ważnych wydarzeniach realizowanych samodzielnie
przez organizacje pozarządowe lub we współpracy z m.st. Warszawa.
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. Do bazy może dopisać
się każda organizacja, która wyrazi taką chęć.
Internetowa Księga Dotacji
W drugiej połowie 2008 roku zaczęła działać Internetowa Księga Dotacji. Jest to
narzędzie
umożliwiające
zapoznanie
się
wszystkim
zainteresowanym
z dotacjami, które zostały udzielone przez m.st. Warszawa organizacjom
pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
została
umieszczona
na
stronie
internetowej
publicznych.
Księga
www.um.warszawa.pl/ngo. Można w niej znaleźć informacje dotyczące projektów,
które zostały zgłoszone do otwartych konkursów ofert, m.in. dane adresowe
organizacji, nazwę projektu, grupę docelową beneficjentów zadania, całkowitą,
wnioskowaną oraz otrzymaną kwotę dotacji, przyczyny odrzucenia oferty
(w przypadku, gdy dotacja nie została przyznana), a także numery zarządzeń
ogłaszających i rozstrzygających konkursy.

23

Akcja 1%

Urząd m.st. Warszawy na początku roku przeprowadził akcję 1% podatku
adresowaną do warszawiaków płacących podatek dochodowy od osób fizycznych.
Celem tej kampanii było wsparcie warszawskich organizacji pożytku 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 też istotne jest, aby środki
finansowe pochodzące od stołecznych podatników były przeznaczone na rzecz
organizacji pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Stolicy. Drugim
ważnym zamierzeniem akcji 1% było pokazanie mieszkańcom Warszawy, że to od
nich zależy, na co będzie wydatkowana część ich podatków – czy oni sami
o tym zdecydują, czy też decyzję za nich podejmą urzędnicy.
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 pożytku publicznego w portalu ngo.pl i linki do odpowiednich formularzy
rozliczeń rocznych.
Plakaty i ulotki zostały umieszczone w środkach komunikacji miejskiej (autobusy,
tramwaje i metro), urzędach skarbowych, urzędach dzielnic m.st. i w Urzędzie
m.st. Warszawy, na słupach ogłoszeniowych Warexpo oraz dzielnicowych.
Dni Warszawskich Organizacji Pozarządowych
W dniach 1-7 czerwca 2009 roku odbyły się Dni Warszawskich Organizacji
Pozarządowych (DWOP). 4 czerwca 2009 roku przypadła 20 rocznica pierwszych
wolnych wyborów do Parlamentu w powojennej historii Polski i to wydarzenie było
hasłem przewodnim DWOP. Dni Warszawskich Organizacji Pozarządowych były
świętem sektora pozarządowego i wszystkich osób angażujących się w życie
społeczne Miasta, także grup nieformalnych, sąsiedzkich, samopomocowych,
wolontariuszy, mieszkańców „niezorganizowanych”. To przedsięwzięcie było
również okazją do prezentacji dorobku i różnorodności organizacji pozarządowych
działających na terenie Warszawy oraz do pokazania aktywnego społecznie oblicza
Miasta. Honorowy Patronat nad DWOP objęła Prezydent m.st. Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz.

Organizatorami DWOP było Forum Dialogu Społecznego oraz Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
DWOP składał się z następujących elementów:
• konferencja prasowa,
• kawiarnie obywatelskie,
• konferencja warszawskich organizacji pozarządowych,
• projekty organizacji pozarządowych, między innymi realizowane w ramach
otwartego konkursu ofert,
• wystawa „Warszawa – da się zrobić!”
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