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I.

Wstęp

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem warszawskim i mieszkańcami oparta
jest na zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w Programie
rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020,
dokumentach strategiczno-programowych określających politykę Miasta oraz uchwalanych
corocznie programach współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.
W rocznych programach określane są najważniejsze cele i zadania na dany rok, które są
realizowane przez organizacje i samorząd oraz zasady regulujące współpracę Urzędu
z organizacjami pozarządowymi. Podstawową i najbardziej powszechną formą współpracy
Urzędu m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych jest zlecanie realizacji zadań publicznych
zmierzających do rozwoju Miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Współpraca ma
również wymiar pozafinansowy. Organizacje między innymi wprowadzają nowatorskie
rozwiązania, biorą udział w tworzeniu miejskich polityk i strategii, są ważnym głosem
doradczym i eksperckim. Są również niezbędnym partnerem w budowaniu marki i wizerunku
Warszawy.
W roku 2017 wyznaczono następujące priorytetowe zadania:
1. zwiększenie potencjału mechanizmu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i współtworzenia dokumentów strategicznych;
2. prace nad ujednoliceniem procedur konkursowych oraz stworzenie platformy dialogu
pomiędzy urzędnikami zajmującymi się współpracą z organizacjami pozarządowymi;
3. wzrost świadomości społecznej na temat roli i działalności organizacji
pozarządowych.
Niniejszy dokument jest sprawozdaniem z realizacji Programu w 2017 roku.
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II. Program współpracy na 2017 rok
Program współpracy to najważniejszy dokument regulujący zasady współdziałania
warszawskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Rada m.st. Warszawy co roku
przyjmuje go, wyznaczając nowe cele i założenia. Zgodnie z ustawą roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
uchwalany jest do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu
z zachowaniem zapisów ustawy regulującej proces przyjęcia programu. W dniu 20
października 2016 roku Rada miasta stołecznego Warszawy podjęła uchwałę Nr
XXXVI/898/2016 w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku
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.
Urząd m.st. Warszawy współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sposób finansowy
i pozafinansowy w sferze zadań publicznych, wymienionych w art. 4. ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:
























pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa;
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
działalności charytatywnej;
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
turystyki i krajoznawstwa;
porządku i bezpieczeństwa publicznego;
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obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy
m.st. Warszawy);
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
ratownictwa i ochrony ludności;
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu;
pomocy Polonii i Polakom za granicą;
działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz.
1203);
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
rewitalizacji;
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Jednym z głównych celów programu jest rozwijanie współpracy Miasta z podmiotami
trzeciego sektora w zakresie:
 podnoszenia skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych określonych
w ustawie,
 wzmocnienia pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans w realizacji zadań
publicznych,
 wspierania rozwoju organizacji,
 prowadzenia nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
 tworzenia systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych,
 uzupełnienia działań Miasta w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe,
 wzmocnienia wpływu organizacji na proces tworzenia i realizacji polityk publicznych,
 zwiększenia aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na
rzecz mieszkańców,
 przygotowania i realizacji projektów partnerskich,
 zwiększenia świadomości korzyści z partnerskiej współpracy między jednostkami
samorządu terytorialnego i organizacjami,
 włączenie organizacji w proces budowania marki „Warszawa”.
Współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku Miasto prowadziło w zakresie
priorytetowych zadań określonych w strategiczno–programowych dokumentach dla
Warszawy tj.:
1. Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku;
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Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2009–2020;
Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości;
Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.
Założenia;
obowiązujący Program Opieki nad Zabytkami Miasta Stołecznego Warszawy;
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016–2018;
Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących
z HIV/AIDS na lata 2016–2018;
Program „Warszawska Karta Rodziny”;
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016–2018 ;
Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020;
Program Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016–2018;
Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego;
Strategia Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020;
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku
i na lata kolejne, w tym Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego;
Program „Rodzina” na lata 2010–2020;
Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010–2020;
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, lata 2015–2020;
corocznie
uchwalany
Program
opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy;
corocznie uchwalany Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
m.st. Warszawy;
Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013–2020;
Warszawski Program "Lato/Zima w Mieście";
Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku;
Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli m.st. Warszawy na lata 2016-2021 pn. "Bezpieczna Warszawa";
Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015–2020;
Zintegrowany Program Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 r.;
Program rozwoju współpracy miasta stołecznego Warszawy i organizacji pozarządowych
do roku 2020;
Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020.

Inne zadania priorytetowe mogły być określone przez Radę m.st. Warszawy w innych
Programach, przyjętych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Program współpracy na 2017 rok powstał na bazie programu na rok 2016. Zaktualizowano
zadania priorytetowe, dokumenty strategiczne m.st. Warszawy oraz harmonogram
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.
Koszt realizacji programu w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z art. 5a ust.
4 pkt. 8 ustawy, został oszacowany na 300 000 000 złotych, w tym 140 000 000 złotych
w części dotyczącej zlecania realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów
ofert oraz na podstawie art. 19a ustawy. Kwota 160 000 000 złotych została określona jako
niezbędna do realizacji innych elementów programu, w tym m.in. zlecania realizacji zadań w
trybie zakupu usług, dotacji dla szkół niepublicznych i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
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kosztów obsługi administracyjnej konferencji, w szczególności posiedzeń komisji dialogu
społecznego, dzielnicowych komisji dialogu społecznego, Forum Dialogu Społecznego
i Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w porozumieniu z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz kierującymi
właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu zajmował się bieżącym
monitoringiem realizacji programu.
Program współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi służył do
zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych i szeroko rozumianej
współpracy, a także rozwijał i wzmacniał pozycję warszawskich organizacji pozarządowych.
Potwierdził wolę budowania dialogu obywatelskiego i tworzenia odpowiednich warunków
do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom. Realizacja założeń programowych przyczyniła
się do wzmacniania interesów obu sektorów i lokalnej społeczności.
Harmonogram i formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2017
roku zostały zaprezentowane na poniższych grafikach.
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WSPÓŁPRACA MIASTA Z ORGANIZACJAMI

Wsparcie techniczne, szkoleniowe i
informacyjne organizacji (np. użyczanie
sal)
Porozumienie o pozafinansowej
współpracy z organizacjami
Udział przedstawicieli w konferencjach,
spotkaniach, wyjazdach
Informowanie przez organizacje o
finansowaniu lub współfinansowaniu
realizowanego zadania ze środków
m.st. Warszawy
Umowa z organizacją na realizację
zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej
(art. 19b ustawy)
Wyróżnienia dla organizacji,
w tym obejmowanie przedsięwzięć
honorowym patronatem
Opiniowanie dokumentów przez WRP,
KDS-y i DKDS-y
Strona internetowa
www.ngo.um.warszawa.pl

SYSTEM
WSPARCIA

WSPÓŁPRACA
FINANSOWA

WSPÓŁPRACA
POZAFINANSOWA

Miejskie lokale
użytkowe na
krótkie działania

Dzierżawa
nieruchomości
należących do
Miasta na
preferencyjnych
warunkach
Najem lokali
użytkowych z
zasobów Miasta
na
preferencyjnych
warunkach
Udzielanie
poręczeń
organizacjom
starającym się o
przyznanie
kredytu lub
pożyczki na
realizację zadań
publicznych

Zlecanie
realizacji zadań
publicznych

Zakup usług

Wspieranie
Powierzanie

Otwarte
konkursy ofert

Małe granty
(art. 19a ustawy)

Dotacje na działania wspierające
organizacje
Dotacje na działania wspierające
organizacje za pośrednictwem innych
organizacji
Miejskie lokale użytkowe na krótkie
działania
Najem na preferencyjnych warunkach
lokali użytkowych z zasobów miasta z
ew. możliwością obniżenia stawki
czynszu
do wysokości
kosztów
utrzymania lokalu
Dzierżawa
na
preferencyjnych
warunkach
Dotacje na tzw. wkład własny
Informacja – strona internetowa
www.ngo.um.warszawa.pl;
wsparcie
techniczne (użyczanie sal), szkoleniowe
i informacyjne organizacji, konferencje i
spotkania z udziałem przedstawicieli,
wyróżnienia dla organizacji, honorowy
patronat
Stosowanie klauzul społecznych lub
innych istotnych kryteriów społecznych
przy zakupie usług od organizacji
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Do 30.11.2017 uchwalenie
programu na 2018 rok
Do 25.11.2016 ogłoszenie
konkursów na realizację
zadań publicznych
realizowanych w 2017 roku
lub w jego 1. połowie

Rozpoczęcie konsultacji
projektu programu na
2018 rok

XI
Do 30.04.2017 złożenie
Radzie m.st. Warszawy
przez Prezydenta i
opublikowanie w BIP
sprawozdania z realizacji
programu na 2016 rok

Do 15.04.2017 złożenie
Prezydentowi przez
Pełnomocnika, wraz z
WRDPP sprawozdania z
realizacji programu na 2016
rok

XI

V-VI

I

IV
HARMONOGRAM
WSPÓŁPRACY M.ST.
WARSZAWY Z
ORGANIZACJAMI
w 2017 roku

IV

I

Do 31.01.2017
przekazanie sprawozdania z
prac KDS-u i DKDS-u w 2016
roku do Pełnomocnika i
dyrektora biura, zarządu
dzielnicy

I

IV
Do 31.03.2017 złożenie
WRDPP przez Pełnomocnika
wstępnego sprawozdania z
realizacji programu
na 2016 rok

Od 02.01.2017 ogłoszenie
wyników konkursów na
zadania realizowane w
2017 r.

III

II
Do 31.01.2017 pierwsze
spotkanie w 2017 KDS-u
i DKDS-u

Do 31.03.2017 ogłoszenie
konkursów na realizację
zadań publicznych
realizowanych w drugiej
połowie roku

Do 28.02.2017 ogłoszenie
konkursów na realizację
zadań dot. wypoczynku
dzieci i młodzieży podczas
ferii letnich

9

III. Współpraca finansowa
Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w obszarze finansowym polega
na zlecaniu realizacji zadań publicznych. Odbywa się to w wielu dziedzinach, na przykład
w pomocy społecznej, edukacji, kulturze czy sporcie. Miasto, w odpowiedzi na oczekiwania
mieszkańców, wyłania najlepsze projekty na realizację zadań publicznych, wspierając je
finansowo. Organizacje pozarządowe wykonując działania publiczne, stają się skutecznym,
efektywnym i gwarantującym jakość usług realizatorem zadań publicznych. W 2017 roku
współpraca odbywała się zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i na poziomie
poszczególnych dzielnic Warszawy.
Tryb otwartego konkursu ofert jest podstawowym trybem zlecania zadań, w wyniku którego
samorząd wybiera organizacje, którym zleca zadanie publiczne i przekazuje dotację na jego
realizację. Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 r.
umożliwiła organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom, z którymi samorząd zawarł
umowę na realizację zadania publicznego, zlecenie powierzenia lub wsparcia tego zadania
dalszym organizacjom lub innym podmiotom.
W 2017 roku w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów przyznano dla
organizacji pozarządowych 2 737 dotacji na kwotę 157 388 459,78 złotych z zaplanowanych
159 541 114,00 złotych. Podział budżetu dotacyjnego w 2017 roku ilustruje wykres nr 1.
Wykres 1.: Procentowy podział przyznanych dotacji w 2017 roku ze względu na rodzaj zadań
0,5%

5% 1% 5%

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska - 1%

21%

16%

Edukacja - 5%
51%

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 51%
Kultura i ochrona dziedzictwa
kulturowego - 16%
Rekreacja, sport i turystyka - 20%
Działalność promocyjna i wspieranie
rozwoju gospodarczego - 0,5%
Zarządzanie strukturami
samorządowymi - 5%

Szczegółowe dane dotyczące środków finansowych wydatkowanych z budżetu m.st.
Warszawy na dotacje wg klasyfikacji budżetowej w roku 2017 zawarte są w tabeli nr 1.
Podane liczby przyznanych środków w danym roku obejmują również dotacje wieloletnie.
Poniżej dla porównania tabela nr 2. z danymi z roku 2016 i tabela nr 3. z danymi z lat 2012–
2016.
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Tabela 1.: Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w roku 2017 (wg klasyfikacji budżetowej)

DOTACJE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2017 ROKU

Przyznane dotacje z budżetu m.st. Warszawy ogółem

Planowana kwota na
dotacje

Wykonanie

159 541 114

157 388 459,78

w tym:
1.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 382 580

1 381 881,94

2.

Edukacja

8 776 661

8 572 775,80

3.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

82 259 446

80 681 553,63

4.

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

25 944 022

25 835 307,68

5.

Rekreacja, sport i turystyka

32 368 248

32 197 816,55

6.

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju
gospodarczego

920 000

918 775,36

7.

Zarządzanie strukturami samorządowymi

7 890 157

7 800 348,82

2 737

Liczba przyznanych dotacji

Tabela 2.: Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w roku 2016 (wg klasyfikacji budżetowej)
DOTACJE Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2016 ROKU

Przyznane dotacje z budżetu m.st. Warszawy ogółem

1.

w tym:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota na
dotacje

Wykonanie

152 409 645

144 460 362,45

1 213 900

1 113 817,89

2.

Edukacja

8 185 530

8 029 952,72

3.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

81 720 101

75 053 950,73

4.

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

23 727 387

23 662 031,87

5.

Rekreacja, sport i turystyka

29 570 927

29 481 250,77

6.

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju
gospodarczego

450 000

439 794,26
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7.

Zarządzanie strukturami samorządowymi

7 541 800

Liczba przyznanych dotacji

6 679 564,21
2 675

Tabela 3.: Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w latach 2012-2015 (wg klasyfikacji budżetowej)

Przyznane dotacje z budżetu
m.st. Warszawy ogółem

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

114 245 302

112 203 894

118 308 256

125 424 011,44

6 808 579

6 725 886,1

6 648 081, 24

7 141 975,43

2 498 231

2 906 474,53

2 296 039,86

1983649,07

4 310 348

3 819 411,57

4 352 041,38

5 158 326,36

2

w tym:
Edukacja
Oświata
i wychowanie
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Sport i rekreacja

27 954 838

22 974 993,34

23 511 416,75

26 970 364,53

3

Ochrona zdrowia

25 678 725

28 702 842,63

32 039 477,94

33 808 956,78

Pomoc społeczna

28 943 882

30 260 050,6

30 632 939,59

33 985 715,85

Pomoc społeczna
Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej

27 326 370

28 063 135,87

27 769 972,04

29 863 954,30

1 617 512

2 196 914,73

2 862 967,55

720 542,40

5

Ochrona środowiska

998 019

985 030

850 000

1 068 250,00

6

Kultura
Działalność usługowa (projekty
interdyscyplinarne)
Liczba przyznanych dotacji

21 088 536

19 803 501,64

20 290 784,79

21 227 597,91

2 772 723

2 751 590,49

4 335 555,92

4 622 370,09

2 577

2360

2451

2 770

1

4

7

Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(art. 32 i art. 28) w 2014 roku Miasto, oprócz dotacji przyznawanych w ramach otwartych
konkursów ofert i małych grantów, udzieliło również dofinansowania warszawskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Do zadań gminy należy ponoszenie kosztów ochotniczej straży
pożarnej za:
 wyposażenie, utrzymanie, zapewnienie gotowości bojowej OSP,
 wyszkolenie, umundurowanie, ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie członków
OSP,
 ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Innym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych jest
przekazywanie dotacji dla szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w ramach
art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodnie
z uchwałą nr LVII/1813/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych
na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne oraz dla
innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy
wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
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1. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Realizacja zadań publicznych w trybie otwartego
konkursu ofert, zgodnie z ustawą, jest głównym trybem
zlecania realizacji zadań publicznych. Obowiązująca
procedura regulująca ten tryb została określona
w zarządzeniu nr 1613/2016 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji
organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W 2017 roku wprowadzono kilka zmian w wyżej wymienionej procedurze konkursowej
zarządzeniem nr 1727/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2017 r.
zmieniającym zarządzenie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania
dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.
Wszystkie zmiany zostały opracowane przez Zespół Roboczy ds. ujednolicenia procedur
przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym, złożony z przedstawicieli Urzędu
m.st. Warszawy oraz organizacji pozarządowych. Wypracowane w Zespole propozycje
zostały poddane konsultacjom i uzgodnieniom, dzięki czemu w prace nad dokumentem
zostało zaangażowanych wiele podmiotów.
Najważniejsze zmiany wprowadzone zarządzeniem zmieniającym procedurę konkursową
to między innymi:
 przeniesienie z programu współpracy regulacji dotyczących zasad pracy komisji
konkursowych;
 wzór aneksu do umowy, który podobnie jak wzory umów, posłuży ujednoliceniu
dokumentów w m.st. Warszawie;
 kwestie związane z podatkiem VAT w konkursach, w których dopuszcza się
pobieranie opłat od odbiorców zadania - jeżeli oferent jest czynnym podatnikiem
podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewiduje pobieranie opłat
od odbiorców zadania – dotacja udzielana jest w kwocie netto.
Ujednolicenie zapisów w procedurze konkursowej było jednym z zadań priorytetowych
w roku 2017.
W 2017 roku ogłoszono łącznie 321 konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w biurach i dzielnicach m.st. Warszawy. 118 konkursów zostało przeprowadzonych
w dzielnicach m.st. Warszawy, a 203 konkursy w biurach Urzędu m.st. Warszawy, co ilustruje
wykres nr 2. W ubiegłym roku najwięcej konkursów realizowało Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych (40).
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Wykres 2.: Liczba konkursów przeprowadzonych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy w 2017 roku
Biuro Edukacji - 9

1

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki
Rozwoju - 1
Biuro Kultury - 11

9

24

1

3

11

3
4

Biuro Marketingu Miasta - 3

22

Biuro Ochrony Środowiska - 3

40

Biuro Polityki Zdrowotnej - 4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
- 40
Biuro Sportu i Rekreacji - 22
Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków - 1
Centrum Komunikacji Społecznej - 24
razem - 118

Szczegółowy podział konkursów przeprowadzonych w 2017 roku w dzielnicach przedstawia
tabela nr 4. W 2017 roku kontynuowano zadania wieloletnie, na które konkursy były
ogłoszone w latach wcześniejszych.
Tabela 4.: Liczba konkursów jednorocznych i wieloletnich przeprowadzonych w dzielnicach m.st. Warszawy
w 2017 roku w podziale na poszczególne obszary

Ochrona
środowiska

Pomoc
społeczna

Projekty
interdyscypli
narne

Sport i
rekreacja

Razem

Kultura

Ochrona
i
promocja
zdrowia

Uzależnienia

Edukacja

Bemowo

0

4

0

0

2

0

4

4

14

Białołęka

0

1

0

0

2

0

7

0

10

Bielany

0

3

4

0

2

0

8

0

17

Mokotów

0

10

1

2

2

1

6

1

23

Ochota

0

1

0

0

5

0

2

0

8

Praga-Południe

1

4

0

0

5

0

4

0

14

Praga-Północ

0

2

0

0

2

0

3

2

9

Rembertów

0

0

0

0

1

0

2

0

3

Śródmieście

1

5

1

0

6

0

4

0

17

Targówek

1

5

0

0

0

0

3

0

9

Ursus

0

0

0

0

0

0

3

1

4

Ursynów

1

3

0

0

4

1

2

2

13

Wawer

0

1

0

0

4

0

3

1

9

14

Wesoła

0

1

0

0

3

0

2

3

9

Wilanów

0

1

0

0

0

0

2

0

3

Włochy

0

2

0

0

0

0

2

0

4

Wola

1

1

3

0

7

4

3

4

23

Żoliborz

0

1

1

0

5

0

5

2

14

RAZEM

5

45

10

2

50

6

65

20

203

Wykres 3.: Otwarte konkursy ofert wg kategorii przeprowadzone w dzielnicach

edukacja - 5
kultura - 45
9

ochrona i promocja zdrowia 10
ochrona środowiska - 2

22
40

10
50

pomoc społeczna - 50
projekty interdyscypilnarne - 6

1

2

6

sport i rekreacja - 65
uzależnienia - 20
razem - 203

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
nieodpłatnej pomocy prawnej
Potrzeba nowego zarządzenia wynikła z konieczności
dostosowania
procedury
przyznawania
dotacji
organizacjom pozarządowym w m.st. Warszawie
w zakresie zadań zleconych do specyfiki tych zadań.
Załączniki do zarządzenia (w tym wzory zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, uchwał
Zarządów Dzielnic m.st. Warszawy, umów o realizację zadań publicznych) zostały
opracowane przez Zespół Roboczy ds. procedury przyznawania dotacji organizacjom
pozarządowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy
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społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej,
złożony z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy. Wypracowane w Zespole propozycje
zostały poddane konsultacjom i uzgodnieniom, dzięki czemu w prace nad dokumentem
zostało zaangażowanych wiele podmiotów. Procedura weszła w życie zarządzeniem
prezydenta nr 1787/2017 z dnia 20 listopada.
Najważniejsze zmiany wprowadzone nową procedurą:
 Dostosowanie procedury do procesu zwiększania/zmniejszania przyznanej dotacji
przez Wojewodę Mazowieckiego;
 Wprowadzenie mechanizmów zapewniających jak największą płynność i ciągłość
realizowanych działań;
Ujednolicenie poszczególnych rozwiązań stosowanych do tej pory w jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie wyżej wymienionych zadań zleconych.
Elektroniczny Generator Wniosków
Od 2016 roku w Warszawie funkcjonuje nowy system informatyczny,
który usprawnił proces przyznawania dotacji w ramach otwartych
konkursów ofert organizowanych przez biura Urzędu m.st. Warszawy oraz
dzielnice m.st. Warszawy. Regulacje dotyczące zasad działania Generatora
Wniosków zostały zawarte w zarządzeniu nr 1613/2016 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 2 listopada 2016 roku określającego procedurę
przeprowadzania otwartych konkursów ofert zmienionego zarządzeniem nr 1727/2017
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2017 r. Od chwili wejścia w życie powyższego
zarządzenia, nabory konkursowe są uruchamiane w Generatorze, dzięki czemu organizacje
pozarządowe mogą przygotować a następnie złożyć swoje oferty drogą elektroniczną.
Generator umożliwia pracownikom biur Urzędu m.st. Warszawy oraz dzielnic m.st.
Warszawy sprawne ogłaszanie konkursów drogą elektroniczną. Ponadto po wprowadzeniu
danych dotyczących konkursu system generuje gotową dokumentację konkursową
niezbędną do wypełnienia wymogów formalnych Procedury Konkursowej. Na etapie oceny
składanych wniosków Generator umożliwia bezpośredni podgląd ofert w wersji
elektronicznej, generuje także dokumentację dotyczącą komisji konkursowych, taką jak:
Karta oceny formalnej, Lista zawierające dane ofert, które spełniły wymogi formalne,
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy/Uchwała Zarządu Dzielnicy w sprawie powołania
komisji konkursowej, Indywidualną kartę oceny oferty, Protokół oceny oferty, Protokół
zbiorczy.

2. Małe granty
W 2017 roku organizacje złożyły 668 ofert na otrzymanie
dofinansowania w formie małego grantu. Łączna kwota
wnioskowanych dotacji wyniosła 5 487 827,64 zł.
Dofinansowanie otrzymały 204 wnioski na kwotę
1 495 694 zł. Środki finansowe na realizację zadań
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publicznych w formie małych grantów przeznaczyło 15 dzielnic i 6 biur. W stosunku do 2016
roku zmniejszyła się liczba złożonych ofert. Wynika to ze zwiększenia puli środków na
realizację zadań w trybie otwartych konkursów ofert.
Wykres 4.: Oferty złożone i przyznane dotacje w trybie małych grantów w latach 2013–2017
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Wykres 5.: Wnioskowane i przyznane środki w trybie małych grantów w latach 2013–2017
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Tabela 5.: Porównanie liczby złożonych ofert, liczby ofert które otrzymały dofinansowanie, liczby ofert, które
nie spełniły wymagań formalnych, kwot wnioskowanych i przyznanych środków w latach 2013-2017

Liczba złożonych ofert

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

646

842

813

906

668

307

315

330

204

87

77

88

94

7 129 065,10

7 006 133,89

7 212 957,05

5 487 827,64

2 470 985,70

2 443 428,19

2 463 745,50

1 495 694,00

Liczba ofert, które uzyskały
259
dofinansowanie
Liczba ofert, które nie
spełniły wymagań
56
formalnych
Kwota wnioskowanych
5 640 358,42
środków
Kwota przyznanych
1 993 259
środków

Wykres 6.: Liczba małych grantów przyznanych w biurach Urzędu m.st. Warszawy w 2017 r.
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Wykres 7.: Liczba małych grantów przyznanych w dzielnicach m.st. Warszawy w 2017 r.
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3. Zakup usług od organizacji pozarządowych
Poza głównymi trybami zlecania realizacji zadań publicznych, czyli otwartymi konkursami
ofert i małymi grantami, ustawodawca przewidział inne tryby zlecania, które są dopuszczalne
na podstawie odrębnych przepisów, w tym zakup usług od organizacji pozarządowych
(prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową).
Zgodnie z § 7 ust. 4 programu współpracy na 2017 rok, jeżeli zadania publiczne mogły być
zrealizowane efektywniej niż w trybie otwartego konkursu ofert, można było powierzyć
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wykonanie ich w trybie zakupu usługi od organizacji pozarządowych, prowadzących
działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową, przy porównywalności metod
kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania. Taki zakup usług dokonywany jest
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).
Jednocześnie § 14 ust. 2 programu współpracy na 2017 rok stanowi, że m.st. Warszawa
podaje do publicznej wiadomości listę organizacji realizujących zadania publiczne poza
trybem otwartego konkursu ofert. Wykazy, zawierające m.in. nazwy organizacji i zadań
zleconych im do realizacji, a także kwoty, na które zostały zakupione usługi, są od 2010 roku
zamieszczane na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
W 2017 roku m.st. Warszawa zakupiło od organizacji pozarządowych usługi głównie
w dziedzinie kultury, opieki i sportu. W roku sprawozdawczym zawarto 534 umowy na
łączną kwotę 14 122 197,33 zł.

4. Wynajem lokali na preferencyjnych warunkach

Kolejną z form współpracy finansowej m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi jest oddanie w najem na preferencyjnych warunkach
lokali użytkowych organizacjom pozarządowym na cel prowadzonej
działalności pożytku publicznego. Zasady takiego najmu szczegółowo
określa uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja
2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach
wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz
wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony,
kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 104, poz. 2968, z późn.
zm.) oraz Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz
szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych
na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.
W 2017 roku w zasobach m.st. Warszawy znajdowało się ogółem 8 686 lokali użytkowych.
Z tej liczby 862 lokali zostało wynajętych organizacjom pozarządowym, co stanowi 9,92%
zasobu.
Najwięcej lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe znajdowało się na terenie
Dzielnicy Śródmieście – 463. Jest to związane z ogólnie wysoką liczbą lokali użytkowych
na terenie tej dzielnicy. W dwóch dzielnicach m.st. Warszawy (Bemowo i Wesoła) w 2017
roku nie został wynajęty żaden lokal organizacjom pozarządowym. Te dwie dzielnice m.st.
Warszawy nie posiadają lokali użytkowych.
W tym miejscu warto wspomnieć, że na stronie www.ngo.um.warszawa.pl zamieszczane
są kwartalne zestawienia danych dotyczące lokali wynajmowanych organizacjom
pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy na preferencyjnych warunkach, jak również
szersza informacja na ten temat.
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Tabela 6.: Liczba lokali użytkowych wynajętych organizacjom pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy
w roku 2017

2017 rok
Dzielnica
m.st. Warszawy

Ogólna liczba lokali
użytkowych

Lokale wynajęte
organizacjom
pozarządowym

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
Ogółem

0
31
313
1 019
531
1 024
1 120
10
2 880
141
44
14
54
0
20
83
1 235
166
8 686

4
31
74
50
92
59
2
463
7
5
1
2
0
4
2
46
20
862

% lokali wynajętych
organizacjom
pozarządowym
z ogólnej liczby lokali
użytkowych
12,90%
9,90%
7,26%
9,42%
8,98%
5,27%
20,00%
16,08%
4,96%
11,36%
7,14%
3,70%
20,00%
2,41%
3,72%
12,05%
9,92%

Tabela 7.: Liczba lokali użytkowych wynajętych organizacjom pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy
w latach 2013–2016

Dzielnica
m.st.
Warszawy

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-

Ogólna liczba lokali
użytkowych

Lokale wynajęte
organizacjom
pozarządowym

2013 2014 2015 2016 2013 2014
rok
rok
rok
rok
rok
rok
0
0
0
0
0
0
34
32
34
33
0
0
327 325
312 310
27
28
1 144 1 117 1 098 1015 68
65
700 685
689 651
53
60
1 151 1 095 1 079 1019 69
77

2015
rok
0
1
29
71
60
76

% lokali wynajętych
organizacjom pozarządowym
z ogólnej liczby lokali
użytkowych

2016 2013
rok
rok
0
0
3
0
27
8,26
75
5,94
58
7,57
76
5,99

2014
rok
0
0
8,6
5,8
8,8
7,0

2015
rok
0
2,94
9,29
6,47
8,71
7,04

2016
rok
0
9,09
8,71
7,39
8,91
7,46
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Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
RAZEM

1 181
14
2 975
143
45
8
53
0
11
88
1 254
175
9 303

1 185
12
2 928
143
44
16
53
0
17
85
1 236
163
9 136

1 163
12
2 874
141
44
17
53
0
16
83
1 229
161
9 005

1136
12
2864
141
45
14
54
0
20
86
1226
163
8789

38
0
403
4
7
1
2
0
3
1
31
14
721

44
0
426
4
7
0
1
0
4
2
31
16
765

47
0
437
4
5
0
1
0
5
2
37
17
792

54
0
432
6
5
2
2
0
4
5
41
19
809

3,22
0
13,55
2,80
15,56
12,50
3,77
0
27,27
1,14
2,47
8,00
7,75

3,7
0
14,5
2,8
15,9
0,0
1,9
0
23,5
2,4
2,5
9,8
8,4

4,04
0
15,21
2,84
11,36
0,00
1,89
0
31,25
2,41
3,01
10,56
8,80

4,75
0
15,08
4,26
11,11
14,29
3,70
0
20,00
5,81
3,34
11,66
9,20

IV. Współpraca pozafinansowa
1. Inicjatywa lokalna
W 2013 r. w życie weszła uchwała nr
LXII/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy o realizacji zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki
współpracy mieszkańców, urzędników
i organizacji pozarządowych obserwujemy
ciągły wzrost popularności tego narzędzia.
Do końca 2017 r. zostało zrealizowanych
126 inicjatyw lokalnych.
W 2017 r. złożono 64 wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Z powodzeniem zakończono realizację 46 inicjatyw. Jest to o 20% więcej zrealizowanych
projektów niż w roku poprzednim. Jednocześnie o 6% spadła liczba wniosków złożonych
nieprawidłowo, wycofanych bądź odrzuconych.
W zdecydowanej większości wnioskodawcami byli bezpośrednio mieszkańcy; z pośrednictwa
organizacji pozarządowych skorzystano w tym roku tylko w 10 przypadkach.
Wartość realizacji poszczególnych inicjatyw waha się od zaledwie tysiąca złotych
do kilkudziesięciu tysięcy. Całkowitą wartość wszystkich zrealizowanych w 2017 roku
inicjatyw szacuje się na 1 079 855 zł, z czego z rezerwy celowej Centrum Komunikacji
Społecznej m.st. Warszawy wydano 510 650 zł.
Wspólnym mianownikiem wszystkich składanych wniosków były integracja i wzmacnianie
wspólnot lokalnych. Chęć wspólnego działania i lepszego poznania sąsiadów przejawiała się
w składanych wnioskach na wiele sposobów.
Śmiało można powiedzieć, że o ile rok 2016 był rokiem inicjatyw lokalnych związanych
z zielenią miejską i szeroko pojętymi kwestiami ekologii, tak w 2017 r. największą
popularnością cieszyły się różnego typu integracyjne wydarzenia zorganizowane przez i dla
społeczności lokalnych, stanowiąc aż 42% wszystkich złożonych wniosków. Mieszkańcy m.in.
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wspólnie obchodzili Wielkanoc, Mikołajki, witali lato, ale również organizowali święta swoich
ulic, dzień sąsiada czy pikniki naukowe. W odpowiedzi na ten trend Centrum Komunikacji
Społecznej m.st. Warszawy zorganizowało w październiku ubiegłego roku kurs inicjatywy
lokalnej, którego celem było przygotowanie mieszkańców do współtworzenia wraz
z miastem sąsiedzkiego wydarzenia. Kolejne edycje kursów przewidziane są na rok 2018,
a ich tematy zależne będą od potrzeb mieszkańców.
Inicjatywy lokalne związane z zielenią miejską i szeroko pojętymi kwestiami ekologii nadal
były liczne i stanowiły 19% wszystkich złożonych wniosków. Mieszkańcy tworzyli ogródki
sąsiedzkie, zakładali łąki kwietne, uczestniczyli w warsztatach ekologicznych i kreowali
przestrzenie przyjazne zwierzętom, poprzez między innymi wybudowanie wybiegu dla psów.

Wykres 8. Zestawienie inicjatyw lokalnych zrealizowanych w dzielnicach m.st. Warszawy w 2017 roku
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2. Konsultacje
Akty prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej konsultowane są z organizacjami pozarządowymi.
Konsultacje są przeprowadzane na podstawie uchwały
nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz Uchwały nr L/1440/2013
Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
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publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W 2017 roku konsultowano w trybie ww. uchwały 16 aktów prawa miejscowego. W tym 10
uchwał dotyczyło pomników przyrody, pozostałe dotyczyły: procedur konkursowych,
Rocznego Programu Współpracy, opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
1. Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku,
5 stycznia – 1 lutego 2017
2. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie niektórych pomników
przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Włochy, 20 kwietnia – 21 maja 2017
3. Konsultacje projektu uchwały ws. ustanowienia pomnika przyrody,
szypułkowego przy ul. Pazińskiego [Wawer], 26 kwietnia – 17 maja 2017

dębu

4. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zniesienia pomnika przyrody,
sosny pospolitej, ul. Homera 3 [Wawer], 28 kwietnia – 26 maja 2017
5. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie niektórych pomników
przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Rembertów, 29 maja – 14 czerwca 2017
6. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody topoli przy
ul. Władysława Warneńczyka 5 [Wola], 31 maja – 20 czerwca 2017
7. Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie
Wawra, 12 czerwca – 2 lipca 2017
8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomników przyrody położonych na terenie
Ursynowa, 14 czerwca – 4 lipca 2017
9. Konsultacje rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok
2018, 27 czerwca – 4 sierpnia 2017
10. Zmiana statutu Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Warszawie, 14 lipca – 31 lipca
2017
11. Konsultacje dotyczące zmian w Procedurze konkursowej, 3 sierpnia – 31 sierpnia
2017
12. Konsultacje w sprawie procedury konkursowej dotyczącej realizacji zadań ze środków
Wojewody Mazowieckiego, 5 września – 27 września 2017
13. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia
pomnikiem przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy w Dzielnicy Białołęka, 21
września – 14 października 2017
14. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody lipy
drobnolistnej ul. Wysoczyńskiej, [Ursus], 21 września – 19 października 2017
15. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody głazu
narzutowego ul. Rybałtów [Ursynów], 9 października – 2 listopada 2017
16. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Warszawy, 30
października – 20 listopada 2017
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Więcej informacji o prowadzonych konsultacjach można znaleźć również na stronie
www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacje-z-ngo

3. Konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2016 roku
S3KTOR
Na terenie Warszawy w 2016 roku było zarejestrowanych
ponad 12 tys. organizacji pozarządowych i innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (dalej zwane jako organizacje pozarządowe).
Co roku organizują one liczne wydarzenia oraz projekty
skierowane do mieszkańców stolicy. Prowadzone działania
dotyczą różnych obszarów życia społecznego od
promujących kulturę, zdrowie, ochronę środowiska naturalnego do osób starszych czy
niepełnosprawnych.
Większość odbiorców tych działań nie zawsze zdaje sobie sprawę, że za nimi stoją właśnie
organizacje pozarządowe. Aby zmienić ten stan rzeczy i pomóc w nagłośnieniu działalności
tych mniejszych, mniej znanych organizacji, m.st. Warszawa postanowiło zorganizować
konkurs promujący działalność trzeciego sektora. Od 2010 roku Urząd m.st. Warszawy
organizuje corocznie konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR,
w którym nagradzane są wartościowe, czasami na co dzień niedostrzegalne inicjatywy,
realizowane przez organizacje pozarządowe. Nagrody te promują działania społeczne oraz
zaangażowanie na rzecz innych, na rzecz mieszkańców stolicy. Do tej pory odbyło się siedem
edycji konkursu, w których wzięło udział ponad 900 inicjatyw.
Z roku na rok konkurs stawał się coraz bardziej rozpoznawalny wśród organizacji trzeciego
sektora, jak również mieszkańców stolicy. Otrzymanie nagrody w konkursie jest traktowane
jako wyróżnienie i docenienie wysiłku organizacji. Dzięki zachowaniu ciągłości
w przyznawaniu nagród, sprawiedliwej ocenie inicjatyw, jak również z pomocą
rozpoznawalnej identyfikacji wizualnej, „S3KTOR” zdążył wyrobić sobie markę i uznanie
wśród warszawskich NGO.
Konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2016 roku S3KTOR został
ogłoszony zarządzeniem nr 730/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Regulamin konkursu stanowił załącznik do zarządzenia.
Zgodnie z § 9. ust. 3 regulaminu, do Kapituły konkursu powołano dwóch przedstawicieli
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, trzy osoby powołane z imienia
i nazwiska przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz jednego przedstawiciela organizacji, której
inicjatywa otrzymała nagrodę Za Całokształt Grand S3KTOR w poprzednich edycjach
konkursu S3KTOR.
Inicjatywy można było zgłaszać w 3 kategoriach konkursowych:
1) Aktywizujący – nagroda za działania aktywizujące różne środowiska. Organizacja
szczegółowo określa grupę odbiorców, którzy uczestniczyli w realizacji zadania. W opisie
należy uwzględnić metodykę naboru uczestników i oddźwięk społeczny oraz to jaki
wpływ miała inicjatywa na dotychczas uśpione sfery życia społeczności, w której była
realizowana. W opisie należy również wskazać jakie było zaangażowanie uczestników
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w prowadzeniu przedsięwzięcia, osiągnięte, mierzalne i niemierzalne rezultaty działań
integracyjnych np. liczbę wolontariuszy uczestniczących w realizacji zadania, pozyskanych
partnerów, w tym inne organizacje pozarządowe lub grupy społeczne.
2) Nowatorski – nagroda za nietuzinkowe, twórcze podejście do realizacji zadania. W
ramach inicjatywy organizacja zastosowała autorskie metody w zakresie realizacji zadań
statutowych. Poprzez swoje działania, bazując na własnym dorobku i wypracowanych
programach, dotarła do odbiorców. Realizując zadania statutowe osiągnęła pozytywne
rezultaty, które są spójne z polityką Miasta. Organizacja zastosowała nowatorskie
i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów, które mogą stanowić materiał
szkoleniowy dla innych organizacji oraz stać się wzorem do naśladowania w przyszłości.
3) Programowy – nagroda za działania realizowane przez organizację pozarządową zbieżne
z polityką Miasta i wprost realizujące założenia dokumentów strategicznych
m.st. Warszawy. Podstawą do realizacji inicjatywy był program lub były programy
strategiczne Miasta. Ważne, żeby organizacja wskazała przynajmniej jeden program,
który miał kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia całości inicjatywy. Realizowana
inicjatywa cechowała się zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności.
Realizator inicjatywy wskazał cel szczegółowy, wskaźniki i osiągnięte rezultaty
w odniesieniu do konkretnych zapisów programu, który był podstawą dla realizacji
zadania.
Organizacje pozarządowe mogły też zgłaszać swoją działalność w kategorii Za Całokształt
Grand S3KTOR. Warunkiem było prowadzenie działań skierowanych do mieszkańców
Warszawy w latach 2006 – 2016, których realizatorem była zgłaszająca się organizacja.
Istotną zmianą wprowadzoną w VII edycji konkursu było ustanowienie nagród pieniężnych
dla laureatów. Zwycięzca kategorii Za Całokształt Grand S3KTOR otrzymał nagrodę
w wysokości 15 000 zł, natomiast zwycięzca każdej z trzech kategorii podstawowych 5000 zł.
Łącznie przyjęto 64 zgłoszenia, z czego 58 spełniło wymagania formalne. Uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu S3KTOR 2016 odbyło się 15 września 2017 r. o godzinie 18.00
w Domu Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25. Na uroczystości pojawili się zaproszeni
goście – w sumie ponad 200 osób.
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Tabela 8.: Laureaci konkursu S3KTOR 2016

1.

Kategoria / Nagroda
S3KTOR Aktywizujący

Nazwa inicjatywy
Diamonds Academy

2.

S3KTOR Nowatorski

Ogarnij Inżynierię

3.

S3KTOR Programowy

Seniorzy w
Wielokulturowej
Warszawie

4.

Za Całokształt Grand
S3KTOR
Nagroda Mieszkańców
Nagroda Portalu
Warszawa.ngo.pl

5.
6.

Ogarnij Inżynierię
Klubokawiarnia „Życie jest
fajne”

Realizowanej przez:
Klub Sportowy Akademia
Piłkarska Diamonds Academy
Fundacja Katalyst Engineering
Stowarzyszenie Interwencji
Prawnej

Stowarzyszenie Lekarze
Nadziei Oddział Warszawski
Fundacja Katalyst Engineering
Fundacja Ergo Sum

Laureaci w każdej kategorii otrzymywali pamiątkowe kasetony z logiem konkursu oraz nazwą
kategorii, a także pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie organizacje otrzymały prawo
do posługiwania się tytułem i logotypem „Najlepszej warszawskiej inicjatywy pozarządowej
2016 roku S3KTOR” w poszczególnych kategoriach konkursowych. Logotypy zostały
przekazane na nośnikach elektronicznych. Przedstawiciele rekomendowanych inicjatyw
otrzymali pamiątkowy list gratulacyjny.

4. Honorowe patronaty
Kolejną formą współpracy pozafinansowej Miasta
z organizacjami pozarządowymi, jest objęcie honorowym
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patronatem Prezydenta m.st. Warszawy działań lub programów prowadzonych przez
organizacje. W 2017 roku w tej sprawie złożono 175 wniosków, z czego 144 działania
uzyskały akceptację i zostały objęte patronatem Prezydenta.

5. Strony internetowe
Urząd m.st. Warszawy prowadzi wydzieloną z głównego serwisu stronę internetową
www.ngo.um.warszawa.pl, dedykowaną organizacjom pozarządowym, na której
zamieszczane są informacje dotyczące aktualnych wydarzeń skierowanych do organizacji
pozarządowych.
www.ngo.um.warszawa.pl

Na stronie publikowane
są informacje o otwartych
konkursach
ofert,
małych grantach, pracach
komisji
dialogu
społecznego
(KDS),
dzielnicowych komisjach dialogu społecznego (DKDS), Warszawskiej Radzie Działalności
Pożytku Publicznego (WRP), Forum Dialogu Społecznego (FDS), a także o konkursie S3KTOR.
W zakładce „Baza wiedzy” można znaleźć najważniejsze przepisy prawne dotyczące
organizacji pozarządowych i współpracy warszawskiego samorządu ze stołecznym
III sektorem.
Warszawa Pozarządowa to profil na Facebooku skierowany do podmiotów trzeciego
sektora, na którym można znaleźć najnowsze informacje i przypomnienia o ważnych
wydarzeniach skierowanych do organizacji. Kolejny rok działania pokazał jak dużym
zainteresowaniem cieszy się to źródło informacji. Profil polubiło 3777 osób.
www.facebook.com/Warszawa.pozarzadowa

https://www.facebook.com/Konkurs.S3KTOR

Konkurs S3KTOR to kolejny profil na Facebooku prowadzony dla organizacji, który powstał
w celu promocji konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową. To na tym
profilu można śledzić harmonogram działań związanych z konkursem, na bieżąco dostawać
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informacje o kolejnych etapach konkursu, tutaj znajdziemy również informacje o wynikach
cząstkowych i poznamy zwycięzców w konkursie. Profil polubiło 1638 osób.

6. Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
W 2017 roku na zlecenie m.st. Warszawa, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw
Społecznych BORIS, Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Federacja MAZOWIA, oraz Stowarzyszenie
Klon/Jawor prowadziło Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
w ramach umowy wieloletniej (w wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego
w 2015 roku).
Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to kompleksowa oferta usług
i produktów nastawionych na rozwój organizacji pozarządowych oraz pomoc w ich
sprawnym i efektywnym współdziałaniu z samorządem m.st. Warszawy. Działania są
odpowiedzią na potrzeby warszawskiego sektora pozarządowego uwidocznione w Programie
Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do roku 2020 oraz
w badaniach III sektora. Adresatami zadania są przede wszystkim warszawskie organizacje
pozarządowe ale także urzędnicy miejscy współpracujących z organizacjami oraz osoby,
które chcą założyć organizację pozarządową.
Osiągnięte w 2017 roku twarde rezultaty działań SCWO przedstawia tabela nr 9.
Tabela 9. Rezultaty działań SCWO w 2017 roku
Planowane
Osiągnięte wskaźniki
Wskaźniki
liczbowe/rocznie
liczbowy/rocznie
ZADANIE 1 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I KONSULTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Działanie: Konsultacje dla organizacji pozarządowych (BORIS, SZPITALNA, FRSO)
Dostępność konsultantów z zakresu tworzenia i
4320 godzin
4320 godzin
szeroko rozumianego zarządzania NGO

REZULTATY
TWARDE

Nazwa rezultatu

R. TWARDE

Działanie: Poradnictwo specjalistyczne księgowe i prawne (BORIS, SZPITALNA, FRSO)
Liczba godzin porad prawnych
420
423 i 15 minut
Liczba godzin porad księgowych
300
314
ZADANIE 2 SZKOLENIA I SEMINARIA
Działanie: Szkolenia otwarte dla organizacji pozarządowych (BORIS, FRSO)
Liczba dni szkoleniowych
26 dni
26 dni
Liczba godzin szkoleniowych
208 godzin
208 godzin
Liczba przeszkolonych osób
od 260 do 520
387
Działanie: Webinaria (BORIS)
Liczba webinariów
12
12
Liczba osób uczestniczących w webinariach
300-360
383
Działanie: Otwarte szkolenia dla urzędników i organizacji pozarządowych (BORIS, SZPITALNA)
Liczba dni szkoleniowych
17
16
Liczba godzin szkoleniowych
136
121
Liczba przeszkolonych osób
od 170 do 308
208
Działanie: Seminaria otwarte dla organizacji (BORIS, FRSO)
Liczba seminariów
39
39
Liczba osób uczestniczących w seminariach
od 585 do 1170
627
Liczba godzin dydaktycznych
od 117 do 156
137
Działanie: Spotkania specjalistyczne organizacji, inicjowane przez same organizacje (BORIS)
Liczba spotkań
8
8
29

R. TWARDE

ZADANIE 3 INKUBATOR DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (SZPITALNA)
Liczba organizacji w Inkubatorze
14 do 16
14
Liczba szkoleń
10 (20 dni
10 (20 dni
szkoleniowych)
szkoleniowych)
Liczba spotkań
2
2
informacyjnych/podsumowujących
Liczba seminariów
10
10
Liczba godzin coachingu
80
80
ZADANIE 4 WSPARCIE INDYWIDUALNE DOSTOSOWANE DO POTRZEB LIDERÓW I LIDEREK ORGANIZACJI
(BORIS)

REZULTATY TWARDE

R. TWARDE

Działanie: Cykl szkoleniowo – doradczy SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Liczba organizacji (osób) w cyklu
8 (16)
8 (16)
Liczba spotkań otwierających
1
1
Liczba szkoleń
5 (5 dni, 40 godzin
5 (5 dni, 40 godzin
szkoleniowych)
szkoleniowych)
Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego
80
80
Liczba usług specjalistycznych
8
8
Działanie: Cykl szkoleniowo – doradczy SZKOŁA FUNDRAISINGU
Liczba organizacji (osób) w cyklu
8 (16)
8 (16)
Liczba spotkań otwierających
1
1
Liczba szkoleń
5 (5 dni, 40 godzin
5 (5 dni, 40 godzin
szkoleniowych)
szkoleniowych)
Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego
80
80
Liczba usług specjalistycznych
8
8
Działanie: coaching – indywidualne wsparcie rozwoju organizacji
Liczba organizacji uczestniczących
12
12
Liczba spotkań wspierających
3
3
Liczba Planów Rozwoju
12
12
Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego
120
120
Liczba usług specjalistycznych
12
12
ZADANIE 5 WSPARCIE WARSZAWSKIEGO DIALOGU SPOŁECZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI KDS I DKDS
(MAZOWIA)
Działanie: Szkolenia tematyczne z wybranych obszarów działania poszczególnych Komisji
Liczba przeprowadzonych godzin dydaktycznych
64
60
Liczba uczestników/ek
80 do 160
73
Działanie: Działania animatorów – łączników przy DKDSach i wybranych KDSach, oraz Działanie
Spotkania animatorów/ek i Specjalisty.
Liczba godzin pracy 2 animatorek
2880 godzin
2610 godzin
Liczba spotkań dla animatorów
12(36 godzin
12 (36 godziny
dydaktycznych)
dydaktyczne)
Liczba uczestników spotkań dla animatorek
3 (na każdym
3 (na każdym
spotkaniu)
spotkaniu)
Ilość posiedzeń KDS/DKDS w których uczestniczyć
100
100
będą animatorzy
Działanie: Zbieranie, przygotowywanie materiałów informacyjnych, artykułów i prowadzenie
fanpage’a o/dla KDS i DKDS (MAZOWIA i KLON/JAWOR)
Liczba fanpage KLON/JAWOR
1
1
Liczba wpisów na FB KLON/JAWOR
96
92
Liczba tekstów publikowanych w serwisie
10
10
warszawa.ngo.pl(materiały
informacyjne,
artykuły) MAZOWIA
Działanie: Seminarium wymiany doświadczeń dla KDS i DKDS
Liczba seminariów
1 (4h dydaktyczne)
1(4h dydaktyczne)
Liczba uczestników
30
27

30

R. TWARDE

R. TWARDE

R. TWARDE

Działanie: Coaching dla KDS i DKDS
Liczba przeprowadzonych godzin coachingu
80
80
Działanie: Informator o działaniach KDS/DKDS
Liczba informatorów
1
1
ZADANIE 6 PROWADZENIE PORTALU DLA WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
(KLON/JAWOR)
Liczba
artykułów
i
innych
materiałów
80
239
przygotowanych przez redakcję warszawa.ngo.pl
Liczba materiałów poradniczo-prawnych i
55
84
edukacyjnych (artykułów, webinariów, infografik
lub innych form tego typy)
Liczba fotofelietonów lub materiałów wideo
20
31
Liczba opublikowanych wiadomości
3500
3434
Ilość godzin dostępności Konsultantów
1920
1920
Liczba opublikowanych ogłoszeń
2000
4037
Liczba rozesłanych newsletterów
95
103
Liczba odbiorców newslettera
3200
3066
Liczba rozesłanych mailingów
10
10
Liczba odsłon miesięcznie
60 000
103 495
Liczba użytkowników rocznie
150 000
199 282
ZADANIE 7 ZAPEWNIENIE PRZESTRZENI NA DZIALANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Działanie: Udostępnianie miejsc coworkingowych (BORIS, SZPITALNA)
Ilość miejsc coworkingowych
7
7
Ilość godzin dostępności
4200
4200
Działanie: Udostępnienie przestrzeni na działania organizacji (BORIS, SZPITALNA, FRSO,
MAZOWIA)
Ilość udostępnionych pomieszczeń
6
6
Ilość godzin dostępności
2640
2640
ZADANIE 8 DZIAŁANIA WSPÓLNE
Działanie: Organizacja wydarzenia dla warszawskiego sektora pozarządowego
Wydarzenie
1
1
Działanie: Dokumentacja orzecznictwa i interpretacji oraz uwspólnianie wiedzy kadry projektu
(FRSO/BORIS)
Spotkania kadry BORIS
12
12
Liczba godzin superwizji BORIS
20
20
Liczba interwencji na rzecz organizacji FRSO
12
6
Liczba opisanych w portalu przypadków
6
6
interwencji FRSO
Działanie: Ewaluacja projektu (BORIS)
Raporty z ewaluacji
1
1

Prowadzone w 2017 roku działania przybliżyły projekt do osiągnięcia następujących
planowanych na okres 3 lat rezultatów:
 aktywne włączenie się wspieranych w zadaniu 5 organizacji (przedstawicieli
organizacji) w struktury dialogu obywatelskiego i konsultacje społeczne;
 zwiększenie wiedzy i kompetencji organizacji i urzędników w zakresie możliwości
i narzędzi współpracy w ramach ciał dialogu w mieście;
 zwiększenie wiedzy organizacji o możliwości współpracy finansowej z Miastem;
 zwiększenie wiedzy organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania organizacją
pozarządową;
 wzrost liczby organizacji korzystających ze wsparcia w ramach projektu,
w porównaniu do poprzedniego okresu realizacji SCWO;
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zmniejszenie się trudności w funkcjonowaniu organizacji w zakresie w którym
uzyskały wsparcie;
zwiększenie wiedzy i motywacji do współpracy z organizacjami wśród urzędników
korzystających ze wsparcia SCWO.

7. Warszawa lokalnie

„Warszawa Lokalnie” to trzyletni projekt (trwający od kwietnia
2016 do grudnia 2018) w ramach którego partnerstwo pięciu
organizacji pozarządowych, doświadczonych w działaniach
z mieszkańcami, animatorami, lokalnymi instytucjami i partnerstwami –
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych Ę, Stowarzyszenie CAL, Stowarzyszenie BORIS i Fundacja Civis
Polonus – realizuje działania wspierające aktywne warszawianki i
warszawiaków.
Pomysł na wsparcie mieszkanek i mieszkańców Miasta powstał w
Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. CKS dostrzegając potrzebę takiego
wsparcia, postanowiło zaprosić do współpracy organizację pozarządowe.
Celem „Warszawy Lokalnie” jest działanie na rzecz i ze społecznościami lokalnymi na wielu
poziomach – zaczynając od wspierania grup sąsiedzkich, poprzez prowadzenie miejsc
aktywności lokalnej, po animowanie partnerstw w skali osiedla, dzielnicy i miasta. Myślą
przewodnią projektu jest „ludzie robią miasto”.
Działania dla aktywnych mieszkańców (http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-mieszkancow/):
Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich (AIS) – roczny program edukacyjny dla mieszkańców
i mieszkanek Warszawy, a także przedstawicieli organizacji i instytucji działających lokalnie
na terenie stolicy, którzy chcą być aktywni w swoich sąsiedztwach, aktywizować społeczność
sąsiedzką i mieć wpływ na lokalne sprawy. W 2017 r. odbyły się 2 ścieżki merytoryczne AIS
(dla mieszkańców i dla przedstawicieli instytucji i ngo), a w ramach każdej z nich
5 warsztatów. Wzięło w nich udział łącznie 30 osób. (partner odpowiedzialny:
Stowarzyszenie CAL)
Podwórkowa Gwiazdka – akcja sąsiedzka odbywająca się
w Warszawie co roku z okazji grudniowych świąt. Każde
sąsiedztwo może do niej dołączyć i zorganizować własne,
lokalne wydarzenie. Może to być np. wspólne ubieranie
osiedlowej choinki, kolędowanie, dekorowanie przestrzeni
podwórka, konkursy na najlepsze pierogi, zbiórki darów czy
kiermasze przetworów. Jest to okazja do integracji sąsiedzkiej,
ale też świadczenia sobie wzajemnej pomocy czy włączania się
mieszkańców w różnego rodzaju akcje charytatywne. W grudniu
2017 r. odbyły się 38 Podwórkowe Gwiazdki, średnio w
spotkaniu udział brało 40 osób (od 10 do kilkuset).
(partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie CAL)
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Warszawski Dzień Sąsiada – święto aktywnych
mieszkańców obchodzone od kilkunastu lat w okresie
letnim na całym świecie – a od 2010 r. także w Warszawie.
Jest to przede wszystkim okazja, aby poznać się
z sąsiadami, a także zacząć aktywnie działać w sąsiedztwie
i zmieniać swoją okolicę. Każde sąsiedztwo może wyjść z
własną inicjatywą i świętować ten dzień np. organizując
piknik, sąsiedzkiego grilla, konkurs ciast, święto ulicy,
wystawę czy akcję sadzenia kwiatów. Celem Dnia Sąsiada
jest integracja mieszkańców, przełamanie anonimowości w
warszawskich sąsiedztwach oraz zachęcenie mieszkańców, lokalnych organizacji i instytucji
do współpracy na rzecz swoich sąsiedztw. W 2017 r. swoje święto zorganizowało 55
sąsiedztwa z całej Warszawy. Najczęstszą formą obchodów Dnia Sąsiada było spotkanie na
podwórku, wspólny poczęstunek oraz gry i zabawy dla dzieci. W sąsiedzkich wydarzeniach
brało udział od kilkunastu do nawet 100 osób. (partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie CAL)

Inkubator Inicjatywy Lokalnej – wsparcie skierowane do wszystkich osób
zainteresowanych skorzystaniem z miejskiego narzędzia wspierania
aktywnych osób jakim jest inicjatywa lokalna, szczególnie do
mieszkańców oraz przedstawicieli
organizacji pozarządowych
składających wnioski w imieniu mieszkańców. Z konsultacji w ramach
Inkubatora w 2017 r. skorzystało ok. 25 osób lub grup mieszkańców, a w
efekcie zrealizowano 4 wnioski o inicjatywę lokalną. (partner odpowiedzialny:
Stowarzyszenie CAL)
animatorzy Stołeczni-Społeczni – animator to człowiek, którego
społeczność lokalna zna, szanuje, który aktywnie działa, z drugiej
strony posiada wiedzę, narzędzia i możliwość włączania oraz
aktywizowania mieszkańców ze swojej dzielnicy w działania na
rzecz
sąsiedztwa.
Jest
łącznikiem
między
lokalnymi
instytucjami, mieszkańcami,
organizacjami
pozarządowymi
i władzami. W każdej dzielnicy w ramach „Warszawy Lokalnie”
działa co najmniej jeden animator – jest ich łącznie dwudziestu. Każdy mieszkaniec może się
zgłosić do animatora po wsparcie w swoich działaniach sąsiedzkich. W 2017 r. animatorzy
spędzili łącznie 1214h na działaniach z mieszkańcami, stworzyli mapy kapitału społecznego
warszawskich dzielnic, a 5 animatorów zrealizowało własne inicjatywy z mieszkańcami.
(partner odpowiedzialny: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę)
Baza animatorów z danymi kontaktowymi: http://warszawalokalnie.waw.pl/animatorzy/
Generatory Pomysłów - wypracowywanie wraz z mieszkańcami ciekawych pomysłów na
działania społeczne w formule warsztatu – w 2017 r. odbyło się 5 Generatorów, w czasie
którego wypracowywano pomysły na działania, które potencjalnie można zgłosić do Budżetu
Partycypacyjnego lub Inicjatywy lokalnej. (partner odpowiedzialny: Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych Ę)
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Działania dla szkół i bibliotek:
Warszawa lokalnie dzięki szkołom – Szkoła jest ważną instytucją w środowisku lokalnym.
Nowoczesna szkoła to szkoła otwarta na potrzeby społeczności lokalnej i edukację jej
członków, a także zaangażowana w jej integrację. Chcemy, aby szkoły poprzez organizowanie
działań na rzecz sąsiedztwa rozwijały kompetencje obywatelskie przedstawicieli różnych
grup społecznych, współtworząc tym samym aktywne wspólnoty lokalne. W 2017 r. w
ramach projektu zorganizowano konferencję „Młodzi warszawiacy aktywni na rzecz swojego
miasta i mieszkańców”. Powstało 6 scenariuszy lekcji wychowawczych oraz 6 scenariuszy
projektów edukacyjnych (dla szkół podstawowych i dla gimnazjów) dotyczących wiedzy o
podstawowych mechanizmach wzmacniających aktywność obywatelską w Warszawie i
wzmacniania postawy obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Do udziału w projekcie
zakwalifikowało się w 2017 r. 19 szkół. W marcu odbyło się szkolenie dla nauczycieli
biorących udział w projekcie poświęcone samorządowi lokalnemu, możliwościom oddolnych
działań mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej. Nauczyciele przeprowadzili w ramach
„Warszawa Lokalnie” łącznie 165 lekcje wychowawcze oraz 16 projektów edukacyjnych, a
szkoły zorganizowały 10 imprez sąsiedzkich. (partner odpowiedzialny: Fundacja Civis
Polonus)
Więcej: http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-szkol/
Warszawa lokalnie dzięki bibliotekom – Biblioteka to z naszej perspektywy unikalna
instytucja. Pełna informacji, wiedzy i zasobów, zlokalizowana blisko mieszkańców, często
bardzo mocno zakorzeniona w sąsiedztwach. Dlatego jest dobrym miejscem spotkania ludzi i
wiedzy. Także wiedzy o tym jak działać oddolnie. W 2017 r. w ramach „Warszawa Lokalnie”
zorganizowano, konferencję inaugurującą pt. „Biblioteka publiczna jako przestrzeń wiedzy i
aktywności obywatelskiej” oraz szkolenie dot. działań obywatelskich dla przedstawicielek
i przedstawicieli czterech bibliotek zakwalifikowanych do projektu. Biblioteki zostały
wyposażone w materiały edukacyjne oraz odbyły się cykliczne spotkania sieciujące
i wspierające dla uczestników/uczestniczek projektu. Bibliotekarze i bibliotekarki
zorganizowali również 39 spotkań edukacyjne dla sąsiadów. (partner odpowiedzialny:
Fundacja Civis Polonus)
Więcej: http://warszawalokalnie.waw.pl/dla-bibliotek/
Działania dla partnerstw:
Idea Partnerstw Lokalnych opiera się na koncepcji rozwoju społeczności lokalnych w oparciu
o posiadanie przez nie różnorodnych, a nie zawsze zauważalnych zasobów. Wzorcowym
modelem rozwoju takich społeczności jest współpraca różnych podmiotów – władz
i instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i grup mieszkańców –
na rzecz swojej miejscowości. Partnerstwa są też miejscem, w którym odtwarza się kapitał
społeczny – nieformalne, ale uznawane przez partnerów za ważne normy i wartości takie jak
zaufanie czy solidarność, które umożliwiają ich współpracę i współdziałanie na rzecz
rozwiązywania lokalnych problemów. W 2017 r. w ramach „Warszawa Lokalnie” objęto
wsparciem 15 istniejących już partnerstw oraz powstało jedno nowe partnerstwo. Odbyło się
78 spotkań animacyjnych partnerstw warszawskich, w których łącznie uczestniczyło 750
osób oraz 3 seminaria i 6 szkoleń tematycznych dla członków partnerstw. W 2017 r. łącznie
ok. 2700 mieszkańców Warszawy uczestniczyło w 45 wydarzeniach organizowanych przez
warszawskie partnerstwa. (partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie BORIS)
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„Warsztat Warszawski”
„Warsztat Warszawski” to śródmiejskie miejsce aktywności lokalnej
(MAL), które ma siedzibę w lokalu należącym do m.st. Warszawy
znajdującym się przy pl. Konstytucji 4. Jest czynny od poniedziałku do
piątku od 10.00 do 20.00 i w weekendy od 10.00 do 15.00. Mieszkańcy
i organizacje pozarządowe mogą bezpłatnie skorzystać z przestrzeni,
żeby zorganizować ważne dla siebie działania. W „Warsztacie” działa
również Infopunkt udzielający porad w zakresie działań sąsiedzkich
i wsparcia, jakie aktywni mieszkańcy mogą uzyskać w ramach „Warszawa Lokalnie” i od
Urzędu Miasta oraz jest prowadzona „Biblioteczka Aktywnego Warszawiaka”, w której
mieszkańcy znajdą inspirujące do działania lektury.
W okresie od stycznia do grudnia 2017 złożono 856 wniosków o udostępnienie przestrzeni
„Warsztatu” oraz 905 wniosków o udostepnienie salek coworkingowych. Zdecydowana
większość wniosków została złożona przez organizacje pozarządowe działające na rzecz
mieszkańców Warszawy w bardzo różnych obszarach - od działań na rzecz rozwoju postaw
obywatelskich i ruchów miejskich i alternatywnych, działań na rzecz ekologii, przez działania
antydyskryminacyjne i równościowe na rzecz różnych grup. Organizatorzy zapewnili
mieszkańcom szeroką ofertę działań przekazujących wiedzę czy pozwalających na rozwój
zainteresowań i integrację. Były to m.in. porady prawne, wymiany książek i rzeczy, próby
chóru, zajęcia z zakresu psychologii, kursy komputerowe, spotkania z egzotycznymi
kulturami, spotkania dla seniorów, zajęcia dla dzieci, języki obce i wiele innych.
W „Warsztacie” odbywały się także działania wspierające rozwój organizacji pozarządowych,
ich pracowników i wolontariuszy.
Więcej: www.warsztatwarszawski.blogspot.com.
Warszawskie Laboratorium Innowacji Lokalnych (WLIL)
Laboratorium to rodzaj otwartego think tanku prowadzącego badania nad lokalnością
w Warszawie, sieciującego ekspertów i praktyków tworzących „kolektyw wiedzy”. W 2017 r.
w ramach WLIL przeprowadzono 4 sesje (otwarte seminaria) przyglądające się dzielnicy Woli
z perspektywy: urzędu, kształtowania polityki miejskiej, mieszkańców, instytucji kultury i
biznesu. Opracowano 3 case study oraz na podstawie działań WLIL powstał raport
zawierający opisy prowadzonych badań i studiów przypadku.
Więcej: http://warszawalokalnie.waw.pl/o-nas/warszawskie-laboratorium-innowacji/
Więcej informacji nt. projektu „Warszawa Lokalnie” można znaleźć na stronie:
www.warszawalokalnie.waw.pl oraz na profilu FB
https://www.facebook.com/warszawalokalniewawpl/.

8. Centrum Społeczne Paca

Centrum Społeczne PACA znajduje się w lokalu należącym do
m.st. Warszawy przy ul. Paca 40 (Praga-Południe). Od roku 2016
prowadzone jest na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Centrum Społecznego PACA
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w latach 2016–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym Zintegrowanym
Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku”.
PACA 40 to miejsce skupiające mieszkańców Grochowa, to przestrzeń na spotkania różnych
ludzi i inicjatyw działających na rzecz grochowskiej społeczności. Można tam poznać
sąsiadów i aktywistów, zaangażować się w lokalne przedsięwzięcia, zrealizować własne
pomysły, wziąć udział w warsztatach, otwartych spotkaniach, imprezach kulturalnych lub też
miło spędzić czas przy kawie, przejrzeć lokalną prasę i zagrać w gry planszowe. Centrum
Społeczne Paca należy do sieci warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL)
http://inicjatywa.um.warszawa.pl/mal.
Oferta Centrum realizowana jest w oparciu o ideę społeczności: sąsiedzkiej, obywatelskiej,
rodzinnej, twórczej, innowacyjnej, przedsiębiorczej, zdrowej, obywatelskiej. Centrum
Społeczne PACA prowadzi działalność animacyjną na rzecz mieszkańców Warszawy,
organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, w tym szczególnie mieszkańców dzielnicy
Praga-Południe, udostępnia także nieodpłatnie przestrzeń i sprzęt na potrzeby projektów
animacyjnych i aktywizujących społeczność lokalną.
W 2017 roku na Paca realizowane były m.in.: zajęcia kulturalne, odbiory spożywczej
Kooperatywy Grochowskiej, cykl spotkań „Empatyczna społeczność”, konkurs Społeczny
Startup, konferencje „Innowacje Społecznościowe”. Na terenie Centrum działała także
przestrzeń co-workingowa, klub dla rodzin oraz klub dla dzieci. Cztery razy do roku
organizowany jest konkurs na tzw. „minigranty”.
Aktualne informacje oraz harmonogram działań Centrum znaleźć można na stronie:
www.centrumpaca.pl/ oraz na facebook.com/paca40.

9. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku –
realizacja przez NGO
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2016–2017
w 2017 roku 14 organizacji pozarządowych (w tym dwa konsorcja), realizowało 8 zadań
publicznych. Organizacje prowadziły zintegrowane i kompleksowe działania
międzypokoleniowe wspomagające proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym
Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.
Organizacje zajmowały się:
 Wzmacnianiem wspólnoty lokalnej i aktywizacją mieszkańców kamienicy przy
ul. Wileńskiej 13 przez m.in. spotkania przy wspólnym stole, zajęcia rekreacyjne
i akcje związane z dbaniem o wspólną przestrzeń (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Pomocy „Q Zmianom” – projekt „Kibicujemy Wileńskiej 13”).
 Budowaniem wspólnoty lokalnej mieszkańców kamienicy przy ul. Strzeleckiej 3
oraz mieszkańców kwartału ulic Konopackiej, Strzeleckiej, Środkowej i Stalowej przez
m.in. zbieranie historii, organizację wspólnych świąt i produkcję filmu 3D o okolicy
(Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA” – projekt „Wieloosobowość
Pragi”).
 Rozszerzeniem działań Praskiej Światoteki o działania kulturalne i animacyjne m.in.
gry terenowe, spotkania kulinarne, pikniki sąsiedzkie, wieczorki historyczne
(Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” – projekt „Spotkajmy się na rogu”).
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Prowadzeniem otwartych spotkań muzycznych w ramach otwartego
międzypokoleniowego i wielokulturowego chóru (Fundacja Sztuki Arteria – projekt
„Chór Chór Hurra!”).
Tworzeniem szlaku turystycznego po Targówku Fabrycznym wraz z mieszkańcami,
którzy zostali lokalnymi przewodnikami po okolicy (Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych "Stocznia” – projekt „Partycypacyjny szlak turystyczny na Targówku
Fabrycznym”).
Wspieraniem nawiązywania i rozwoju więzi i relacji między seniorkami oraz
przedstawicielami różnych grup ze społeczności (Stowarzyszenie „Wspólne
podwórko” – projekt „W rytmie życia”).



Animacją społeczności lokalnych i osób z niepełnosprawnością oraz cudzoziemców,
pracą z młodzieżą, promocją postaw liderskich, wytyczaniem tras wycieczkowych,
wzmacnianiem obiegu informacji (Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie dla
Rodzin, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Fundacja Akademia
Innowacji – projekt „My-Sąsiedzi”).



Włączaniem osób, które wcześniej nie uczestniczyły w działaniach kulturalnych
poprzez np. działania artystyczno-społeczne w formie m.in. Muzeum Społecznego,
pracę animatorów z dziećmi nad przedstawieniem (Fundacja Strefa Wolnosłowa,
Stowarzyszenie Komuna Warszawa, Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw
Kulturalnych Sztuka Nowa, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru – projekt „Praska
Pracownia Twórcza”).

Suma środków przeznaczonych na realizację ww. zadań wyniosła 1 284 262,96 PLN. W
ich ramach odbyło się 1186 integracyjnych wydarzeń międzypokoleniowych o
charakterze lokalnym/ sąsiedzkim i zrealizowano 37 lokalnych inicjatyw. Wzięło w nich
udział blisko 5 tysięcy uczestników oraz zaangażowało się 106 lokalnych instytucji
publicznych, pozarządowych i prywatnych.

10. Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji
Pozarządowych do roku 2020
W lipcu 2015 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła Program rozwoju współpracy
m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) – Uchwała z dnia 9 lipca
2015 nr XIV/289/2015. Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji
pozarządowych do roku 2020 jest wieloletnim programem operacyjnym wyznaczającym na
najbliższych kilka lat, kierunki współpracy pomiędzy Miastem a III sektorem.
W roku 2017 realizowano następujące zadania wynikające z PRW:
1. Przeprowadzenie publicznej debaty z organizacjami, która miała na celu nowe
zdefiniowanie i określenie zadań poszczególnych ciał dialogu obywatelskiego
i Pełnomocnika oraz zbudowanie systemu wzmacniającego relacje między nimi. Punktem
wyjścia do debaty była obecna struktura dialogu (WRDPP, KDS-y, DKDS-y i FDS).
 Debata odbywała się pod hasłem „Miasto w dialogu z trzecim sektorem” –
Na podstawie wypracowanych rekomendacji zostały wprowadzone zmiany do
Programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
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2. Zapraszanie organizacji pozarządowych do udziału w tworzeniu dokumentów
strategicznych i programowych oraz innych aktów wpływających na współpracę
organizacji z Miastem.
3. Zapraszanie organizacji pozarządowych do udziału w pracach wspólnych zespołów,
których zadaniem jest tworzenie lub opiniowanie rozwiązań służących zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców.
 Zadania 2 i 3 są realizowane na bieżąco. Powyższe kwestie są przypominane przy
okazji spotkań i szkoleń dla urzędników. W 2017 roku okazją do tego były szkolenia
z obsługi generatora wniosków.
4. Przekazywanie WRDPP, na początku każdego roku lub z dwumiesięcznym
wyprzedzeniem, informacji o przygotowywanych dokumentach strategicznych
i programowych oraz projektach uchwał i zarządzeń o charakterze operacyjnym.
Członkowie WRDPP podejmują decyzję o uczestniczeniu w pracach nad przygotowaniem
programów i o opiniowaniu ich, a następnie przekazują informację do właściwych biur
i dzielnic.
 Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zbiera i przesyła wymienione
wyżej informacje do opinii WRDPP.
5. Bieżąca aktualizacja i ujednolicanie zasad przyznawania, rozliczania i sprawozdawczości
dot. otwartych konkursów ofert oraz małych grantów.
 8 listopada 2017 roku weszło w życie zarządzenie nr 1727/2017 Prezydenta m.st.
Warszawy zmieniające zarządzenie nr 1613/2016 Prezydenta m.st. Warszawy
w sprawie procedury konkursowej.
 20 listopada 2017 roku weszło w życie zarządzeniem nr 1787/2017 Prezydenta m.st.
Warszawy w sprawie w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania
dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie
pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy
prawnej.
6. Rozwijanie narzędzia internetowego (generatora) pozwalającego na składanie wniosków
i sprawozdań oraz komunikację między Urzędem a organizacjami w trakcie realizacji
projektów.
7. Rozpowszechnienie konkursów na realizację zadań w trybie wieloletnim z komponentem
związanym z „rozwojem instytucjonalnym” organizacji realizującej zadanie publiczne.
 Rozwój kompetencji kadr stołecznej kultury – otwarty konkurs ofert przeprowadzany
przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy;
 Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to
zadania kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy – otwarty konkurs ofert
przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych – otwarty konkurs ofert
przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
8. Ogłoszenie konkursów umożliwiających wzmocnienie wizerunku organizacji
i wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii do prowadzenia
działań promocyjnych:
 Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – strona internetowa oraz
identyfikacja wizualna – otwarty konkursy ofert przeprowadzane przez Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
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9. Ogłaszanie konkursów na wspieranie działań związanych z przystosowaniem lokali
organizacji do spełniania standardów i obowiązków wynikających ze specyfiki ich działań
(w tym BFHP i ppoż.):
 Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – remonty – otwarty konkurs
ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy.
10. Ogłaszanie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne
do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 Ogłoszenie konkursu na Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców
m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach
programów finansowanych ze środków pozabudżetowych Zarządzenie nr 1260/2016
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2016 roku .
11. Nagradzanie lokalnych i wyróżniających się organizacji/wolontariuszy – rozbudowanie
formuły i wzmocnienie rangi konkursu S3KTOR.
 W 2017 roku zmieniła się formuła konkursu – wprowadzono nagrody finansowe oraz
zmniejszono liczbę kategorii.
12. Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach zarządzających
i monitorujących wdrażanie programów i strategii miejskich oraz dzielnicowych.
 Przedstawiciele organizacji pozarządowych działają w różnych ciałach branżowych
np. w Komitecie Sterującym Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, Zespole
Sterującym Programu Rozwoju Kultury, Społecznej Radzie Kultury.
13. Utworzenie interdyscyplinarnych zespołów urzędników na poziomie biur i dzielnic
zajmujących się zagadnieniami związanymi z współpracą z organizacjami pozarządowymi
w celu wypracowywania wspólnych stanowisk i rozwiązań.
 W 2017 roku pracowały zespoły interdyscyplinarne: zespół do opracowania
dotacyjnej procedury konkursowej; zespół sterujący PRW; grupy robocze biorące
udział w aktualizacji strategii rozwoju Warszawy #Warszawa 2030.
14. Utworzenie ogólnomiejskiego przewodnika dla urzędników współpracujących
z organizacjami pozarządowymi na PortUM – portalu wewnętrznym Urzędu m.st.
Warszawy.
15. Udostępnienie organizacjom pozarządowym wiedzy, będącej w zasobach Miasta.
 Zadania są realizowane poprzez Poradnik na stronie ngo.pl, cykl Pełnomocnik
odpowiada, działania Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Podsumowaniem 2017 roku w zakresie rozwoju współpracy Urzędu m.st. Warszawy
z warszawskimi organizacjami pozarządowymi są wyniki badania dotyczącego oceny tej
współpracy. Celem badania była identyfikacja najważniejszych czynników wpływających
na relacje pomiędzy Miastem a trzecim sektorem, ocena satysfakcji obu stron ze współpracy
oraz określenie zmiany w ocenie tej współpracy, jaka nastąpiła między 2013 a 2017 rokiem.
Badanie składało się z komponentu ilościowego (422 ankiety wypełnione online) oraz
jakościowego (12 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami NGO i urzędów)
i koncentrowało się zarówno na współpracy finansowej, jak i pozafinansowej (konsultacje,
komisje dialogu społecznego). Badanie zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie
Klon/Jawor. Wyniki badania wskazują, że nastąpiła znacząca poprawa oceny tej współpracy
w większości badanych obszarów, aczkolwiek sformułowano także szereg rekomendacji dla
Miasta. Raport z badania dostępny jest na stronie ngo.um.warszawa.pl w zakładce Program
Rozwoju Współpracy.
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V. Podmioty uczestniczące we współpracy
1. Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe to podmioty nie będące jednostkami sektora finansów
publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Funkcjonują
w różnych dziedzinach życia, a ich działania najczęściej mają charakter społeczny,
charytatywny lub wolontariacki. Nazwa „organizacje pozarządowe” związana jest z ich
działalnością, ponieważ nie są zależne od działalności rządu, tj. realizują zadania publiczne
ale stanowią odrębny od państwa byt prawny.
Organizacje pozarządowe realizują zadania z katalogu zadań publicznych gminy na podstawie
udzielonego zlecenia, które nie są zadaniami własnymi gminy. Organizacje pozarządowe,
w odróżnieniu od organów publicznych, są prywatne, gdyż powstają z inicjatywy prywatnych
założycieli i działają w interesie publicznym. Organizacje pozarządowe określane są również
takimi nazwami jak:






NGO – z języka angielskiego Non-governmental Organization;
Organizacje Non-Profit – co oznacza, że ich działalność nie jest nastawiona na zysk;
Trzeci sektor – to określenie kolejnego sektora działającego obok sektora publicznego
(władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców);
Organizacje społeczne;
Organizacje użyteczności publicznej.

W Warszawie w 2017 roku zarejestrowanych było 13 019 (stan na 31 grudnia 2017 r.)
organizacji pozarządowych, z tego tylko część współpracuje z m.st. Warszawą.

2. Biura Urzędu m.st. Warszawy i dzielnice m.st. Warszawy
Ważną rolę we współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi pełnią
podstawowe komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy jakimi są biura Urzędu
m.st. Warszawy i jednostki pomocnicze m.st. Warszawy, czyli dzielnice m.st. Warszawy,
które bezpośrednio współpracują z organizacjami pozarządowymi. Wewnętrznymi
komórkami organizacyjnymi biura są: wydziały, zespoły, delegatury (właściwość miejscowa
delegatury obejmuje obszar jednej dzielnicy, a jej siedziba znajduje się na terenie tej
dzielnicy) oraz samodzielne jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy. Biura wykonują bieżącą
kontrolę nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.
W 2017 roku współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi prowadziły wszystkie
dzielnice m.st. Warszawy oraz 10 biur Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Edukacji, Biuro
Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Biuro Kultury, Biuro Marketingu Miasta, Biuro
Ochrony Środowiska, Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych,
Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Centrum
Komunikacji Społecznej.
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3. Pełnomocnik Prezydenta m.st.
z organizacjami pozarządowymi

Warszawy

ds.

współpracy

Funkcję Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi pełnił Marcin Wojdat od 11 kwietnia 2006 roku do 16 maja 2016, kiedy na tę
funkcję powołano Ewę Kolankiewicz – Zarządzenie nr 688/2016 dnia 11 maja 2016 roku.
Do głównych zadań Pełnomocnika, określonych w wyżej wymienionym Zarządzeniu należy:
1. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
2. realizowanie polityki Miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
(Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020, Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy
i Organizacji pozarządowych do roku 2020 oraz Społeczna Strategia Warszawy na lata
2009-2020);
3. rola mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Miastem w sytuacjach
konfliktowych;
4. koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi;
5. ujednolicanie procedur poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie współpracy
z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji;
6. współpraca z ciałami dialogu obywatelskiego, określonymi w rocznych programach
współpracy;
7. przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy (ustawa o pożytku
publicznym i o wolontariacie) oraz uchwał i zarządzeń w zakresie współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
8. współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych;
9. prowadzenie internetowego rejestru dotacji;
10. monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi (pomoc społeczna, zdrowie, kultura, edukacja, sport, ochrona
środowiska) oraz umieszczanie ich na stronie internetowej Miasta;
11. reprezentowanie Urzędu m.st. Warszawy na konferencjach, spotkaniach itd. dotyczących
problematyki sektora pozarządowego;
12. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi.
Obsługę organizacyjno-biurową w zakresie zadań Pełnomocnika wykonuje Wydział
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Centrum Komunikacji Społecznej. Do zakresu
działań Wydziału w 2017 roku należało w szczególności:
1. obsługa organizacyjna Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, w tym:
 planowanie i organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 koordynowanie przeprowadzanych przez biura, urzędy dzielnic i jednostki
organizacyjne m.st. Warszawy otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych,
 koordynowanie działań prowadzonych przez biura i urzędy dzielnic związanych
z rozpatrywaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe w trybie art.
19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60),
 współpraca z ciałami dialogu społecznego, określonymi w aktualnym programie
współpracy,
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

prowadzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych,
monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi,
 wzmacnianie mechanizmów współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi
w zakresie realizacji zadań publicznych,
 przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań
Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
wsparcie i monitoring wdrażania przez poszczególne biura, urzędy dzielnic i jednostki
organizacyjne m.st. Warszawy zadań, wynikających z Programu Rozwoju Współpracy
m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do roku 2020;
przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta
w zakresie zadań Wydziału;
inicjowanie i współpraca przy organizacji szkoleń z zakresu Wydziału;
prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działań Wydziału
w uzgodnieniu z Biurem Marketingu Miasta;
przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań Wydziału;
współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w zakresie
działań Wydziału;
współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami
gospodarczymi w zakresie zadań Wydziału.

4. Komisje dialogu społecznego
Komisje dialogu społecznego tworzone są przez organizacje pozarządowe i biura Urzędu
m.st. Warszawy. Działają w bardzo wielu dziedzinach zadań publicznych i mają charakter
inicjatywno-doradczy. Do ich głównych zadań należy:
1) konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych
przez władze Miasta w zakresie działalności danego KDS-u;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi
określonymi w § 5 ust. 1 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz opiniowanie projektów ogłoszeń konkursowych;
3) delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach
konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw
oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu;
4) wskazywanie przedstawicieli organizacji do zespołów roboczych, o których mowa
w § 6 ust. 2 uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2933);
5) współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy
w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców;
6) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
7) występowanie do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności;
współpraca z WRDPP, KDS-ami, DKDS-ami i FDS.
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W 2017 roku funkcjonowało 31 KDS-ów, działając przy 14 biurach Urzędu m.st. Warszawy:
1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego
2. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności
3. Biuro Edukacji
Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji
4. Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu
5. Biuro Kultury
Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury
Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki
Komisja Dialogu Społecznego ds. Tańca
6. Biuro Marketingu Miasta
Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły
7. Biuro Ochrony Środowiska
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt
Komisja Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego
8. Biuro Polityki Lokalowej
Komisja Dialogu Społecznego ds. zaspakajania potrzeb mieszkaniowych i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu lokatorów

9. Biuro Polityki Zdrowotnej
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia
10. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności
Komisja Dialogu Społecznego ds. Lokalnego Systemu Wsparcia
Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny
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 w Rodzinie
Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
11. Biuro Sportu i Rekreacji
Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji
Komisja Dialogu Społecznego ds. Sportu
12. Biuro Spraw Dekretowych
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony praw lokatorów
13. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
14. Centrum Komunikacji Społecznej
Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców
Komisja Dialogu Społecznego ds. Partycypacji Obywatelskiej
Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających
Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania
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Przedstawiciele KDS-ów włączali się w działania animacyjne realizowane przez biura
merytoryczne na rzecz mieszkańców, brali udział w konsultowaniu dokumentów
strategicznych dla miasta. Uczestniczyli również w komisjach konkursowych do oceny ofert
złożonych w trybie tzw. małych grantów realizacji zadań publicznych. Informacje na temat
działalności komisji dialogu społecznego dostępne są na stronie www.ngo.um.warszawa.pl.

5. Dzielnicowe komisje dialogu społecznego
Dzielnicowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi
przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz dzielnice m.st. Warszawy. W każdej
dzielnicy m.st. Warszawy może działać jeden DKDS. W skład DKDS-u wchodzi po jednym
przedstawicielu zainteresowanych organizacji, działających w zakresie zadań publicznych
należących do dzielnicy, oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta, delegowany przez
zarząd dzielnicy. Do istniejącego DKDS-u zainteresowana organizacja może przystąpić
w dowolnym momencie. Do głównych zadań DKDS-ów należy:
1) konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych
przez organy dzielnicy, w zakresie działalności danej komisji;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi
określonymi w § 5 ust. 1 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz opiniowanie projektów ogłoszeń konkursowych;
3) delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach
konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw
oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu;
4) wskazywanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do zespołów roboczych,
o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21
lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2933);
5) współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań
kierowanych do mieszkańców;
6) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
7) występowanie do władz Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności;
8) współpraca z WRDPP, KDS-ami, DKDS-ami i FDS;
W 2017 roku działało siedemnaście Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego:
1. DKDS Bemowo
2. DKDS Białołęka
3. DKDS Bielany
4. DKDS Mokotów
5. DKDS Ochota
6. DKDS Praga-Południe
7. DKDS Praga-Północ
8. DKDS Rembertów
9. DKDS Śródmieście
10. DKDS Targówek
11. DKDS Ursus
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12. DKDS Ursynów
13. DKDS Wawer
14. DKDS Wesoła
15. DKDS Wola
16. DKDS Włochy
17. DKDS Żoliborz
Wszystkie DKDS-y były zapraszane do konsultowania tematów i treści zadań konkursowych
oraz do udziału w spotkaniach zespołów w sprawie oceny małych grantów. Informacje na
temat działalności dzielnicowych komisji dialogu społecznego dostępne są na stronie
www.ngo.um.warszawa.pl.

6. Forum Dialogu Społecznego
Forum Dialogu Społecznego (dalej jako Forum lub FDS)
działało na podstawie § 29 Programu współpracy m.st.
Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi,
głównym celem Forum było wzmocnienie i pogłębienie
współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi
poprzez wymianę informacji pomiędzy komisjami dialogu
społecznego i dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego.
W 2017 roku Forum spotkało się 6 razy. Wszystkie posiedzenia forum były jawne i otwarte.
Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkań Forum były bieżące wydarzenia
i informacje
na
temat
działań
Urzędu
m.st.
Warszawy
skierowane
do organizacji pozarządowych. Poniżej wykaz spotkań i zagadnień poruszanych podczas
posiedzeń w trakcie spotkań FDS:











Przyszłość Forum Dialogu Społecznego
Rady społeczne w Warszawie – zasady ich funkcjonowania
Generator Wniosków dla organizacji pozarządowych
Badania zlecanie przez m.st. Warszawa
Sytuacja osób niepełnosprawnych w mieście
Zbieranie danych wrażliwych w m.st. Warszawa
Zwiększenie zaufania do NGO
Zmiany w rocznym programów współpracy
Budżet partycypacyjny
Strategia #Warszawa 2030

7. Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Organizację oraz tryb działania WRDPP na lata 2015-2017 określała
uchwała nr XLIX/1374/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013
r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Woj. Maz.
poz. 1162), przyjęta zgodnie z art. 41 i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
45

nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). Do zadań Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego należy w szczególności:
 opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin, projektów
uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych
zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań
publicznych.
W roku 2017 zakończyła się III kadencja Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
utworzona na podstawie zarządzenia nr 768/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 28 maja 2015 roku.
1. W skład Rady wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani
w głosowaniu:
1) Marek Chodaczyński,
2) Paulina Gajownik,
3) Anna Gierałtowska,
4) Tomasz Harasimowicz,
5) Agnieszka Kozłowska,
6) Marta Lewandowska,
7) Andrzej Mrowiec,
8) Marek Ślusarz,
9) Andrzej Trzeciakowski,
10) Bartłomiej Włodkowski.
2. Prezydent wskazał swoich przedstawicieli:
1) Jarosław Jóźwiak
2) Katarzyna Łęgiewicz
3) Tomasz Pactwa
4) Olga Pilarska-Siennicka
5) Janusz Samel
6) Joanna Szwajcowska
7) Marcin Wojdat
3. Rada m.st. Warszawy wskazała trzy kandydatury na członków WRP spośród radnych m.st.
Warszawy (uchwała nr VIII/167/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie wskazania kandydatów na członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego). Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:
1) Anna Rożek,
2) Jarosław Szostakowski,
3) Anna Żuber-Zielicz.
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Członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Od stycznia do maja 2017 roku odbyło się pięć posiedzeń Rady, na których zaopiniowano
jeden projekt uchwały Rady m.st. Warszawy i wydano siedem opinii. Rada aktywnie
uczestniczyła w procesie konsultacji projektu Strategii #Warszawa 2030.
Rada zajęła oficjalne stanowisko w sprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego. Jednogłośnie stwierdzono, że Rada powinna wystosować
własne stanowisko, które będzie nawiązywało do już opublikowanego stanowiska OFOP.
Ostatnie posiedzenie III kadencji, odbyło się z udziałem Prezydent m.st. Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz, która podziękowała wszystkim za udział w pracach Warszawskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. Podkreśliła, że działania Rady pod przewodnictwem
Jarosława Jóźwiaka i Andrzeja Mrowca, przyczyniły się do wzmocnienia systemu współpracy
m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. W dowód wdzięczności wręczyła wszystkim
podziękowania i drobne upominki.

Najbardziej wytrwali członkowie Rady III kadencji.

Wybory na IV kadencję
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na mocy uchwały
nr XXXIX/1046/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
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Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwiększył się skład Rady z 20 na 24
członków i kadencja Rady trwa trzy lata. Do tej pory kadencje były dwuletnie. Połowę
członków stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych wyłonieni w drodze
głosowania.
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na
IV kadencję WRDPP, upubliczniając harmonogram prac, które przedstawiały się następująco:
od 27 lutego 2017 roku do 30 marca 2017 – zgłaszanie kandydatur przedstawicieli
organizacji pozarządowych przez działające przy biurach urzędu m.st. Warszawy, Komisje
Dialogu Społecznego. Biorąc pod uwagę, że w tym okresie działało 31 KDS-ów, maksymalnie
mogło zostać zgłoszonych 31 kandydatur. W wyniku naboru ze strony pozarządowej zostało
zgłoszonych 15 kandydatów.
Po weryfikacji zgłoszeń i opublikowaniu listy kandydatur, każda organizacja pozarządowa
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje pozarządowe) działające na
terenie Warszawy w terminie od 10 kwietnia do 11 maja, mogły oddać głos (tylko raz) na
maksymalnie 12 kandydatur umieszczonych na tej liście. Szczegółowe informacje dotyczące
zgłoszonych kandydatur, w tym lista kandydatur wraz z notkami biograficznymi, zostały
opublikowane na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
Oddany głos uznany był za ważny, jeżeli na FORMULARZU WYBORU KANDYDATUR podpisały
się czytelnie osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji
pozarządowej (zgodnie z odpisem z KRS albo innego rejestru albo ewidencji) na dzień
złożenia podpisów, a głos był oddany na nie więcej, niż 12 kandydatur. Dana organizacja
pozarządowa mogła tylko raz oddać głos, zgodnie z zasadą "jedna organizacja = jeden KRS".
W przypadku, gdy organizacja miała oddziały, które posiadają osobną osobowość prawną,
wówczas każdy taki oddział mógł oddać głos. FORMULARZE były dostarczane głównie
w formie elektronicznej.
W dniu 10 kwietnia 2017 roku, po weryfikacji zgłoszeń, na stronie
www.ngo.um.warszawa.pl, opublikowano listę kandydatów. Do 11 maja, każda organizacja
pozarządowa mogła oddać głosy, zgodnie z formularzem. Wyniki zostały ogłoszone w dniu 18
maja 2017, w sumie oddano 1027 ważnych głosów.
IV Kadencja WRDPP na lata 2017–2020
Na podstawie Zarządzenia nr 1104/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2017
r. została utworzona Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata
2017–2020.
W skład Rady IV kadencji weszli:
1) Przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:
a) Ewa Kolankiewicz,
b) Katarzyna Łęgiewicz,
c) Magdalena Młochowska,
d) Tomasz Pactwa,
e) Włodzimierz Paszyński
f) Olga Pilarska-Siennicka,
g) Janusz Samel,
h) Joanna Szwajcowska,
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i) Marcin Wojdat.
2) Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XLV/1074/2017 Rady m.st.
Warszawy z dnia 16 marca 2017 r.:
a) Anna Rożek,
b) Jarosław Szostakowski,
c) Małgorzata Żuber-Zielicz.
3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) Monika Chrzczonowicz,
b) Anna Gierałtowska,
c) Tomasz Harasimowicz,
d) Dariusz Jarosiński,
e) Piotr Kaliszek,
f) Ewa Kościuch-Manandhar,
g) Marta Lewandowska,
h) Andrzej Mrowiec,
i) Andrzej Trzeciakowski,
j) Bartłomiej Włodkowski,
k) Ewa Wiśniewska,
l) Anna Zielińska.
Pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata
2017-2020, odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku, które otworzyła Prezydent m.st.
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Z dwunastu przedstawicieli strony pozarządowej,
pięcioro zasiada w tym gremium po raz pierwszy: Monika Chrzczonowicz, Dariusz Jarosiński,
Ewa Kościuch-Manandhar, Ewa Wiśniewska i Anna Zielińska.
W dalszej części pierwszego posiedzenia Prezydent wskazała Włodzimierza Paszyńskiego na
Przewodniczącego i wręczyła nominacje obecnym na posiedzeniu członkom i członkiniom
Rady. Współprzewodniczącym Rady został Andrzej Mrowiec, przedstawiciel strony
pozarządowej. Przyjęto Regulamin pracy Rady i ustalono harmonogram posiedzeń do końca
2017 roku.

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wręcza nominacje.

W roku 2017 odbyło się sześć posiedzeń Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
IV kadencji, na których zaopiniowano projekty uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie:
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