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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. Odbywa się to
w wielu dziedzinach, na przykład w pomocy społecznej, edukacji, kulturze czy sporcie.
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.
Priorytetowe zadania publiczne w zakresie współpracy Miasta w 2018 roku
z organizacjami pozarządowymi określone są w Programie Rozwoju Współpracy m.st.
Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 roku (PRW) oraz w dokumentach
strategicznych Miasta. Priorytetowe zadania publiczne wskazane do realizacji na podstawie
PRW w 2018 roku:
1) zwiększenie potencjału mechanizmu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i współtworzenia dokumentów strategicznych;
2) wzrost świadomości społecznej na temat roli i działalności organizacji
pozarządowych;
3) wdrożenie rozwiązań wypracowanych podczas publicznej debaty na temat struktury
dialogu obywatelskiego.
Niniejszy dokument jest sprawozdaniem z realizacji Programu w 2018 roku.
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II. Program współpracy na 2018 rok
19 października 2017 roku przyjęta została uchwała nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy w
sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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. Program współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok zawierał katalog priorytetowych zadań
publicznych w zakresie współpracy Miasta z organizacjami oraz regulował zasady współpracy
Miasta z organizacjami w ramach branżowych komisji dialogu społecznego, dzielnicowych
komisji dialogu społecznego, Forum Komisji Dialogu Społecznego oraz Warszawskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. We wspomnianych gremiach prowadzony jest dialog
sektora samorządowego z pozarządowym.
Organizacje współtworzą społeczną politykę Miasta, uczestnicząc w procesie konsultowania
dokumentów strategicznych. Program współpracy na 2018 rok powstał na bazie programu
współpracy na 2017 rok, uwzględniał zapisy Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy
i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) oraz zawierał rekomendacje, które zostały
wypracowane podczas procesu „Miasto w dialogu z trzecim Sektorem”.
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;
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;
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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;
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;
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”.
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Współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku Miasto prowadziło w zakresie
priorytetowych zadań określonych w strategiczno–programowych dokumentach dla
Warszawy tj.:
1. Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku;
2. Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2009–2020;
3. Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości;
4. Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.
Założenia;
5. obowiązujący Program Opieki nad Zabytkami Miasta Stołecznego Warszawy;
6. Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016–2018;
7. Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących
z HIV/AIDS na lata 2016–2018;
8. Program „Warszawska Karta Rodziny”;
9. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016–2018 ;
10. Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020;
11. Program Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016–2018;
12. Strategia Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020;
13. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015
roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu
Publicznego;
14. Program „Rodzina” na lata 2010–2020;
15. Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010–2020;
16. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, lata 2015–2020;
17. corocznie uchwalany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy;
18. corocznie uchwalany Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych m.st. Warszawy;
19. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013–2020;
20. Warszawski Program „Lato/Zima w Mieście”;
21. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku;
22. Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli m.st. Warszawy na lata 2016-2021 pn. „Bezpieczna Warszawa”;
23. Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015–2020;
24. Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku
2020;
25. Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016–2020;
26. Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą
do 2023 r.;
27. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w m.st. Warszawa na lata 2017–2019.
Zadania priorytetowe mogły być określone przez Radę m.st. Warszawy w innych Programach,
przyjętych zgodnie z odrębnymi przepisami.
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 w części dotyczącej zlecania
realizacji zadań publicznych w ramach konkursów i małych grantów nie mniej niż 120 000 000
złotych.
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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.
Harmonogram i formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2018
roku zostały zaprezentowane na poniższych grafikach.
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WSPÓŁPRACA MIASTA Z ORGANIZACJAMI
WSPÓŁPRACA
POZAFINANSOWA
Wsparcie techniczne
(w tym użyczanie sal),
szkoleniowe i informacyjne organizacji
Porozumienie o pozafinansowej współpracy
z organizacjami
Zapraszanie organizacji do udziału 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 WRDPP, BKDS
-y i DKDS-y
Strona internetowa
www.ngo.um.warszawa.pl

WSPÓŁPRACA
FINANSOWA

system
wsparcia

Miejskie lokale użytkowe na krótkie działania

Dotacje na działania
wspierające organizacje

Dzierżawa na preferencyjnych warunkach
nieruchomości należących do Miasta

Dotacje na działania
wspierające organizacje za pośrednictwem
innych organizacji

Najem na preferencyjnych warunkach lokali
użytkowych z zasobów
Miasta

Miejskie lokale użytkowe na krótkie działania

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)

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, zapraszanie
organizacji do udziału
w konferencjach, spotkaniach, wyjazdach;
wyróżnienia dla organizacji, w tym obejmowanie przedsięwzięć honorowym patronatem
Stosowane klauzul
społecznych lub innych
istotnych kryteriów
społecznych przy zakupie usług od organizacji
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Harmonogram współpracy m.st. Warszawy z organizacjami dotyczący 2018 roku
Listopad 2017
 do 24 listopada ogłoszenie konkursów na realizację zadań publicznych w trakcie całego
2018 roku lub w pierwszej jego połowie
Styczeń 2018
 od 2 stycznia ogłoszenie wyników otwartych konkursów na zadania realizowane
w 2018 roku
 do 31 stycznia przekazanie sprawozdania z prac KDS-ów w 2017 roku do Pełnomocnika
oraz dyrektora biura i zarządu dzielnicy
Luty 2018
 do 15 lutego pierwsze spotkanie KDS-ów w 2018 roku
 do 28 lutego ogłoszenie konkursów na realizację zadań dotyczących wypoczynku dzieci
i młodzieży podczas ferii letnich na poziomie dzielnicowym. Dla konkursów
ogłaszanych na poziomie biur, termin jest uzgadniany pomiędzy odpowiednim biurem
a odpowiednim BKDS-em, jednak nie później niż 30 kwietnia 2018 roku
 do 28 lutego sporządzenie lub aktualizacja regulaminów pracy i zarysów planów pracy
KDS-ów
 do 28 lutego zebranie lub zweryfikowanie oświadczeń organizacji i jednostek
organizacyjnych o chęci udziału w KDS-ach
Marzec 2018
 do 30 marca ogłoszenie konkursów na realizację zadań w drugiej połowie roku
Kwiecień 2018
 do 30 kwietnia ostateczny termin ogłoszenia konkursów na realizację zadań
dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii letnich na poziomie biur
 do 30 kwietnia złożenie WRDPP przez Pełnomocnika wstępnego sprawozdania
z realizacji programu na 2017 rok
Maj 2018
 do 12 maja złożenie Prezydentowi m.st. Warszawy przez Pełnomocnika wraz z WRDPP
sprawozdania z realizacji programu na 2017 rok
 do 15 maja ogłoszenie konkursów na realizację zadań realizowanych zgodnie z tokiem
roku szkolnego
 do 31 maja złożenie Radzie Miasta przez Prezydenta m.st. Warszawy sprawozdania
z realizacji programu na 2017 rok i umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej
m.st. Warszawy
Maj – Czerwiec 2018
 rozpoczęcie konsultacji na 2019 rok
Listopad 2018
 od 15 listopada ogłaszanie konkursów
 do 30 listopada uchwalenie programu na 2019 rok
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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 2018 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.
W 2018 roku w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów przyznano dla organizacji
pozarządowych 3 018 dotacji na kwotę 167 403 142,01 złotych z zaplanowanych
171 462 618,00 złotych. Podział budżetu dotacyjnego w 2018 roku ilustruje wykres nr 1.
Wykres 1.: Procentowy podział przyznanych dotacji w 2018 roku ze względu na rodzaj zadań
0,5%

0,5%

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna - 52,4%

5,5% 4,7%
Rekreacja, sport i turystyka - 19,8%
16,7%
52,4%

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - 16,7%

19,8%
Edukacja - 5,5%
Zarządzanie strukturami samorządowymi - 4,7%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,5%
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju
gospodarczego - 0,5%

Szczegółowe dane dotyczące środków finansowych wydatkowanych z budżetu m.st.
Warszawy na dotacje wg klasyfikacji budżetowej w roku 2018 zawarte są w tabeli nr 1. Podane
liczby przyznanych środków w danym roku obejmują również dotacje wieloletnie.
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Tabela 1.: Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w latach 2016‐2018 (wg klasyfikacji budżetowej)

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

2016
Przyznane dotacje z
budżetu m.st.
Warszawy ogółem
w tym:
Ochrona zdrowia
1. i pomoc
społeczna
Rekreacja, sport
2.
i turystyka
Kultura i ochrona
3. dziedzictwa
kulturowego
4.

Edukacja
Zarządzanie
strukturami
samorządowymi
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
Działalność
promocyjna
i wspieranie
rozwoju
gospodarczego
Liczba
przyznanych
dotacji

5.

6.

7.

Planowana
kwota na
dotacje

Wykonanie

Planowana
kwota na
dotacje

152 409 645

144 460 362,45

81 720 101

2018
Wykonanie

Planowana
kwota na
dotacje

Wykonanie

159 541 114

157 388 459,78

171 462 618

167 403 142,01

75 053 950,73

82 259 446

80 681 553,63

91 076 612

87 653 287,01

29 570 927

29 481 250,77

32 368 248

32 197 816,55

33 148 114

33 064 891,45

23 727 387

23 662 031,87

25 944 022

25 835 307,68

28 026 192

27 973 456,04

8 185 530

8 029 952,72

8 776 661

8 572 775,80

9 449 335

9 177 896,50

7 541 800

6 679 564,21

7 890 157

7 800 348,82

8 161 885

7 950 932,22

1 213 900

1 113 817,89

1 382 580

1 381 881,94

830 480

820 480,00

450 000

439 794,26

920 000

918 775,36

770 000

762 198,79

2 675

3 018

2 737

Tabela 2.: 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

2013

2014

2015

114 245 302

112 203 894,80

118 308 256,23

125 424 011,44

6 808 579

6 725 886,10

6 648 081, 24

7 141 975,43

2 498 231

2 906 474,53

2 296 039,86

1 983 649,07

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

4.

Pomoc społeczna

28 943 882

30 260 050,60

30 632 939,59

33 985 715,85

1.
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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

7.

Innym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych jest
przekazywanie dotacji dla szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe zgodnie
z uchwałą nr LIX/1569/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie
m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

1. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Zgodnie z ustawą realizacja zadań publicznych w trybie otwartego
konkursu ofert jest głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych. Obowiązująca
w 2018 roku 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 zmienionym zarządzeniami nr 1727/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
8 listopada 2017 r. i nr 1650/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 października 2018 r.
Potrzeba nowelizacji zarządzenia w 2018 roku wynikała z jednej strony z wejścia w życie
25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), a z drugiej strony z przyjętych w Urzędzie m.st. Warszawy procedur dotyczących
ochrony danych osobowych, w szczególności powierzania przetwarzania danych osobowych
nr ODO/BOU/PZ/2.
W 2018 roku przeprowadzono łącznie 342 konkursy ofert na realizację zadań publicznych.
W biurach Urzędu m.st. Warszawy przeprowadzono 130 konkursów a w dzielnicach m.st.
Warszawy – 212 (W 2017 roku – 321 konkursów, w biurach – 118, w dzielnicach – 203).
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Wykres 2.: Liczba konkursów przeprowadzonych przez biura Urzędu m.st. Warszawy w 2018 roku
Biuro Edukacji - 8
Biuro Kultury - 9
Biuro Marketingu Miasta - 1
Biuro Ochrony Środowiska - 2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych - 50
Biuro Rozwoju Gospodarczego - 2
Biuro Sportu i Rekreacji - 21
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków - 1
Centrum Komunikacji Społecznej - 36
razem - 130

8

36

9

1

2

1
21

50
2

Szczegółowy podział konkursów przeprowadzonych w 2018 roku w dzielnicach przedstawia
tabela nr 3. W 2018 roku kontynuowano zadania wieloletnie, na które konkursy były ogłoszone
w latach wcześniejszych.
Tabela 3.: Liczba konkursów przeprowadzonych w dzielnicach m.st. Warszawy w 2018 roku w podziale na
poszczególne zakresy
Edukacja Kultura Ochrona
Ochrona
Pomoc
Projekty
Sport i
Uzależnienia
i
środowiska społeczna
inter‐
rekreacja
promocja
dyscyplinarne
zdrowia
Bemowo
0
4
0
0
5
0
4
0

Razem

13

Białołęka

0

1

0

0

1

0

7

6

15

Bielany

0

2

0

0

4

0

7

2

15

Mokotów

1

7

0

1

1

1

3

5

19

Ochota

0

1

0

0

7

0

2

1

11

Praga‐
Południe
Praga‐
Północ
Rembertów

1

2

0

0

3

0

4

3

13

0

2

0

0

3

0

4

2

11

0

0

0

0

1

0

2

1

4

Śródmieście

1

3

0

0

2

0

5

4

15

Targówek

0

3

0

0

0

0

5

2

10

Ursus

1

0

0

0

0

0

2

2

5

Ursynów

1

5

0

0

9

0

2

1

18

Wawer

0

1

0

0

6

1

3

2

13

Wesoła

0

1

0

0

4

0

2

1

8

Wilanów

0

1

0

0

1

0

1

0

3

Włochy

0

5

0

0

1

0

2

1

9

Wola

1

1

0

0

12

1

3

1

19

Żoliborz

0

1

0

0

4

1

5

0

11

RAZEM

6

40

0

1

64

4

63

34

212
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Wykres 3.: Otwarte konkursy ofert według zakresów przeprowadzone w dzielnicach
edukacja - 6
kultura - 40

6

34

ochrona środowiska - 1

40

pomoc społeczna - 64

1

projekty interdyscypilnarne - 4
sport i rekreacja - 63

63

64

uzależnienia - 34
razem - 212

4

Elektroniczny Generator Wniosków
Elektroniczny Generator Wniosków funkcjonuje w m.st. Warszawie od 2016
roku. Jest to internetowy serwis, którego naczelną rolą jest usprawnianie
procesu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym w ramach
otwartych konkursów ofert oraz dotacji w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Generator obsługuje moduły odpowiadające kolejnym etapom
procedowania ofert dotacyjnych. Są to moduły: ogłaszania konkursów, przygotowywania
ofert, oceny merytorycznej i formalnej (w tym ogłaszania wyników naborów), przygotowania
umów, sprawozdawczości, statystyczny oraz księgi dotacyjnej.
Niewątpliwą zaletą działania serwisu są proste i intuicyjne w obsłudze kreatory, które
umożliwiają sprawne przygotowanie naborów ofert i sprawozdań z realizacji zadań
publicznych.

2. Małe granty

Zlecenie zadań publicznych następuje także w trybie małych grantów
na podstawie oferty organizacji, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
Zasady przyznawania dotacji w tym trybie zostały określone w zarządzeniu nr 30/2017
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie procedury małograntowej, a
następnie w zarządzeniu nr 1200/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2018 r. w
sprawie procedury małograntowej.
W 2018 roku organizacje złożyły 673 oferty na otrzymanie doﬁnansowania w trybie małego
grantu. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 5 556 766,78 zł. Doﬁnansowanie
otrzymały 283 oferty na kwotę 2 165 027,95 zł. Środki ﬁnansowe na realizację zadań
publicznych w formie małych grantów przeznaczyło 15 dzielnic i 6 biur.
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Wykres 4.: Oferty złożone i przyznane dotacje w trybie małych grantów w latach 2014–2018

1000

906

842

813
668

800

673

600
307

400

330

315

283

204

200
0
2014

2015

2016

Liczba ofert złożonych

2017

2018

Liczba ofert, które otrzymały dofinansowanie

Wykres 5.: Wnioskowane i przyznane środki w trybie małych grantów w latach 2014–2018

8 000 000

7 129 065

7 006 133

7 212 957

7 000 000

5 487 828

5 556 767

6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000

2 470 985

2 443 428

2 463 746

2 165 028
1 495 694

2 000 000
1 000 000
0

2014

2015

2016

Kwota wnioskowanych środków

2017

2018

Kwota przyznanych środków
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Tabela 4.: Porównanie liczby złożonych ofert, liczby ofert które otrzymały dofinansowanie, liczby ofert, które
nie spełniły wymagań formalnych, kwot wnioskowanych i przyznanych środków w latach 2014‐2018

Liczba złożonych ofert

2014

2015

2016

2017

2018

842

813

906

668

673

315

330

204

283

77

88

94

35

7 006 133,89

7 212 957,05

5 487 827,64

5 556 766,78

2 443 428,19

2 463 745,50

1 495 694,00

2 165 766,78

Liczba ofert, które
uzyskały
307
dofinansowanie
Liczba ofert, które nie
spełniły wymagań
87
formalnych
Kwota wnioskowanych
7 129 065,10
środków
Kwota przyznanych
2 470 985,70
środków

Wykres 6.: Liczba małych grantów przyznanych w biurach Urzędu m.st. Warszawy w 2018 r.

Biuro Edukacji

34

Biuro Kultury

5

Biuro Marketingu Miasta

2
73

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Biuro Sportu i Rekreacji

10
2

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
razem ‐ 126
kwota ‐ 1 065 891
0
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Wykres 7.: Liczba małych grantów przyznanych w dzielnicach m.st. Warszawy w 2018 r.

Bemowo

15

Białołęka

12

Mokotów

1

Ochota

16

Praga-Południe

6

Praga-Północ

4

Rembertów

7

Śródmieście

5

Targówek

8

Ursynów

6

Wawer

14

Wesoła

20

Wilanów

5

Wola

30

Żoliborz

8

razem - 157
kwota - 1 099 136,95
0

5
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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 2018 rok, jeżeli zadania publiczne mogły być
zrealizowane efektywniej niż w trybie otwartego konkursu ofert, można było powierzyć
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.
Jednocześnie § 12 ust. 2 programu współpracy na 2018 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
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W 2018 roku m.st. Warszawa zakupiło od organizacji pozarządowych usługi głównie
w dziedzinie kultury, opieki i sportu. Z danych przekazanych przez urzędy dzielnic, biura oraz
jednostki organizacyjne m.st. Warszawy w roku sprawozdawczym zakupiono 708 usług na
kwotę 10 911 953,98 zł. (W 2017 roku – 534 usługi na 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 oraz Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach
wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz zarządzenie nr
6056/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zasad krótkotrwałego
udostępniania lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych.
W 2018 roku w zasobach m.st. Warszawy znajdowało się ogółem 8 645 lokali użytkowych.
Z tej liczby 870 lokali zostało wynajętych organizacjom pozarządowym, co stanowi 10,10%
zasobu.
Najwięcej lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe znajdowało się na terenie
Dzielnicy Śródmieście – 459. Jest to związane z ogólnie wysoką liczbą lokali użytkowych
na terenie tej dzielnicy. Dzielnice Bemowo i Wesoła 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.
Tabela 5.: Liczba lokali użytkowych wynajętych organizacjom pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy
w roku 2018

2018 rok
Dzielnica
m.st. Warszawy

Ogólna liczba lokali
użytkowych

Lokale wynajęte
organizacjom
pozarządowym

% lokali wynajętych
organizacjom
pozarządowym
z ogólnej liczby lokali
użytkowych

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów

0
31
312
1 001

0

0

3
32
77

9,70
10,30
7,70
18

526
1 028
1 119
10
2 858
141
43
16
53
0
20
80
1 241
166
8 645

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

53
85
62
2
459
8
3
1
2
0
4
2
58
19
870

10,10
8,30
5,50
20,00
16,10
5,70
7,00
6,30
3,80
0
20,00
2,50
4,70
11,40
10,10

Tabela 6.: Liczba lokali użytkowych wynajętych organizacjom pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy
w latach 2014–2017

Lokale wynajęte organizacjom
% lokali wynajętych
pozarządowym
organizacjom pozarządowym
z ogólnej liczby lokali
użytkowych

Ogólna liczba lokali
użytkowych

Dzielnica
m.st.
Warszawy

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Bemowo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Białołęka

32

34

33

31

0

1

3

4

0

2,94

9,09

12,90

325
312
1 117 1 098
685
689

310
1015
651

313
1 019
531

28
65
60

29
71
60

27
75
58

31
74
50

8,6
5,8
8,8

9,29
6,47
8,71

8,71
7,39
8,91

9,90
7,26
9,42

1 095 1 079

1019

1 024

77

76

76

92

7,0

7,04

7,46

8,98

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

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

1 120
10
2 880
141
44
14
54
0
20
83
1 235
166
8 686

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

59
2
463
7
5
1
2
0
4
2
46
20
862

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

5,27
20,00
16,08
4,96
11,36
7,14
3,70
0
20,00
2,41
3,72
12,05
9,92

Bielany
Mokotów
Ochota
PragaPołudnie
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
RAZEM

1 163
12
2 874
141
44
17
53
0
16
83
1 229
161
9 005
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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 2018 r. zostało zrealizowanych
178 inicjatyw lokalnych.
W 2018 r. złożono 66 wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Z
powodzeniem zakończono realizację 51 inicjatyw. Jest to o 11% więcej zrealizowanych
projektów niż w roku poprzednim. Jednocześnie o jedna trzecią spadła liczba wniosków
złożonych nieprawidłowo, wycofanych bądź odrzuconych.
W zdecydowanej większości wnioskodawcami byli bezpośrednio mieszkańcy; z pośrednictwa
organizacji pozarządowych skorzystano w tym roku w 2 przypadkach.
Wartość realizacji poszczególnych inicjatyw waha się od tysiąca złotych
do kilkudziesięciu tysięcy. Całkowitą wartość wszystkich zrealizowanych w 2018 roku inicjatyw
szacuje się na około 1 100 000 zł, z czego z rezerwy celowej Centrum Komunikacji Społecznej
m.st. Warszawy wydano 616 134 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.
Rok 2017 był rokiem inicjatyw lokalnych związanych z różnego typu integracyjnymi
wydarzeniami, zorganizowanymi przez i dla społeczności lokalnych. Zaś w 2018 r. największą
popularnością obok wydarzeń sąsiedzkich cieszyły się inicjatywy związane z zielenią miejską
i szeroko pojętymi kwestiami ekologii. Mieszkańcy tworzyli ogródki sąsiedzkie, zakładali łąki
kwietne, uczestniczyli w warsztatach ekologicznych i kreowali przestrzenie przyjazne
zwierzętom. W odpowiedzi na ten trend Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
zorganizuje w kwietniu kurs inicjatywy lokalnej, którego celem będzie przygotowanie
mieszkańców do współtworzenia wraz z miastem działań związanych z zielenią.
Wykres 8. Zestawienie inicjatyw lokalnych zrealizowanych w dzielnicach m.st. Warszawy w 2018 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 publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
W 2018 roku konsultowano w trybie ww. uchwały 22 akty prawa miejscowego. 11 uchwał
dotyczyło pomników przyrody i użytków ekologicznych, pozostałe dotyczyły: programów
społecznych, procedur konkursowych, zmian w zasadach prowadzenia budżetu
partycypacyjnego, Rocznego Programu Współpracy, opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
1. Konsultacje projektu uchwały w sprawie użytku ekologicznego „Jeziorko Imielińskie",
5 marca – 27 marca 2018
2. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody: głazu narzutowego, na terenie Parku Pole Mokotowskie, 6 marca – 26
marca 2018
3. Uchwały ws. kąpielisk na Jeziorku Czerniakowskim, 15 marca – 15 kwietnia 2018
4. Konsultacje projektu uchwały ws. ustanowienia zespołu przyrodniczo krajobrazowego
"Las Milowy", 18 kwietnia – 9 maja 2018 r.
5. Projekt uchwały w sprawie użytku ekologicznego „Przy Lesie Młocińskim” [Bielany],
30 kwietnia – 21 maja 2018 r.
6. Konsultacje procedury "małe granty", 14 maja – 4 czerwca 2018 r.
7. Konsultacje Programu Współpracy w 2019 z organizacjami pozarządowymi, 21 maja –
11 czerwca 2018 r.
8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pnącza –
winobluszczu trójklapowego [dzielnica Mokotów], 23 lipca – 13 sierpnia 2018 r.
9. Konsultacje projektu Programu Wspierania Rodziny w Warszawie, 24 lipca – 14
sierpnia 2018 r.
10. Konsultacje projektu uchwały w sprawie fragmentu Skarpy Warszawskiej im.
Czesława Łaszka na Mokotowie, 20 sierpnia – 10 września 2018 r.
11. Konsultacje projektu uchwały w sprawie fragmentu Skarpy Warszawskiej im. Janusza
Kusocińskiego na Mokotowie, 20 sierpnia – 10 września 2018 r.
12. Projekt programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021, 21 sierpnia – 12
września 2018 r.
13. Konsultacje projektu Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz
Osób Żyjących z HIV na lata 2019-2021, 21 sierpnia – 12 września 2019 r.
14. Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych, 29 sierpnia – 6 września
2018 r.
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15. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – dębu
szypułkowego przy ul. Obrońców [Praga–Południe], 13 września – 5 października
2018 r.
16. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – topoli
czarnej na terenie Parku Praskiego, 13 września – 5 października 2018 r.
17. Konsultacje projektu Programu Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r., 27 września – 3 października 2018 r.
18. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy [Wawer], 19 października – 12 listopada
2018 r.
19. Konsultacje zmian w zasadach budżetu partycypacyjnego, 31 października – 20
listopada 2018 r.
20. Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku, 14
listopada – 5 grudnia 2018 r.
21. Konsultacje projektu „Standardu Indywidualnego Programu Wychodzenia z
Bezdomności”, 15 listopada – 7 grudnia 2018 r.
22. Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomnika przyrody - alei lip w al. Żwirki i
Wigury, 27 listopada – 18 grudnia 2018 r.
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 2017 roku
S3KTOR
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 osiem edycji
konkursu, w których wzięło udział ponad 1000 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 2017 roku S3KTOR został ogłoszony
zarządzeniem nr 3/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 stycznia 2018 r. Regulamin
konkursu stanowił załącznik do zarządzenia. Konkurs zorganizowany został w oparciu o
program współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi – Uchwałę
Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r.
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
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inicjatywa otrzymała nagrodę Za Całokształt Grand S3KTOR w poprzednich edycjach konkursu
S3KTOR.
Inicjatywy można było zgłaszać w 3 kategoriach konkursowych.
Organizacje pozarządowe mogły też zgłaszać swoją działalność w kategorii Za Całokształt
Grand S3KTOR. Warunkiem było prowadzenie działań skierowanych do mieszkańców
Warszawy w latach 2006 – 2017, 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 5 000 zł.
Łącznie przyjęto 50 zgłoszeń, z czego 49 spełniło wymagania formalne. Uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu S3KTOR 2017 odbyło się 15 czerwca 2018 r. o godzinie 18.00
w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56. Na uroczystości pojawili się zaproszeni
goście – w sumie ponad 150 osób.
Tabela 7.: Laureaci konkursu S3KTOR 2017

1.

Kategoria / Nagroda
S3KTOR Aktywizujący

Nazwa inicjatywy
Rok Rzeki Wisły

Realizowanej przez:
Fundacja Rok Rzeki Wisły

2.

S3KTOR Nowatorski

Manufaktura Dr Clowna

Fundacja Doktora Clowna

3.

S3KTOR Programowy

Noc Świątyń

4.

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

Stowarzyszenie Warszawa
Wielu Religii
Fundacja Sztuki Arteria

5.
6.

Kuchnia Konfliktu
Noc Świątyń

Fundacja Konflikt
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 2017
roku S3KTOR” w poszczególnych kategoriach konkursowych.
https://www.facebook.com/Konkurs.S3KTOR

W celu promocji konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową Konkurs S3KTOR
istnieje profil na Facebooku. To na tym profilu można śledzić harmonogram działań
związanych z konkursem, na bieżąco dostawać informacje o kolejnych etapach konkursu, tutaj
znajdziemy również informacje o wynikach cząstkowych i poznamy zwycięzców
w konkursie. Profil polubiło 1665 osób.
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4. Honorowe patronaty
Kolejną formą współpracy pozaﬁnansowej Miasta
z organizacjami pozarządowymi jest objęcie honorowym
patronatem Prezydenta m.st. Warszawy działań lub
programów prowadzonych przez organizacje. W 2018 roku
146 działań zostało objętych patronatem Prezydenta.

5. Strona internetowa
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.
Na stronie publikowane są informacje o otwartych
konkursach ofert, małych grantach, pracach
branżowych komisji dialogu społecznego (BKDS),
dzielnicowych komisjach dialogu społecznego
(DKDS), Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego (WRRDP), Forum Komisji Dialogu
Społecznego (FKDS), 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.

6. Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
W 2018 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 2018 roku twarde rezultaty działań SCWO przedstawia tabela nr 8.
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Tabela 8. Rezultaty działań SCWO w 2018 roku
Nazwa rezultatu

Planowane
Wskaźniki
liczbowy/rocznie

Osiągnięte wskaźniki
liczbowe/rocznie

REZULTATY TWARDE

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

R. TWARDE

R. TWARDE

R. TWARDE

Działanie: Poradnictwo specjalistyczne księgowe i prawne (BORIS, SZPITALNA, FRSO)
Liczba godzin porad prawnych
376
387
Liczba godzin porad księgowych
340
344,24
Liczba godzin innych porad specjalistycznych
178,5
178,5
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
389
Działanie: Webinaria (BORIS)
Liczba webinariów
9
9
Liczba osób uczestniczących w webinariach
od 225 do 270
259
Działanie: Otwarte szkolenia dla urzędników i organizacji pozarządowych (BORIS, SZPITALNA)
Liczba dni szkoleniowych
12
12
Liczba godzin szkoleniowych
92
85,5
Liczba przeszkolonych osób
od 120 do 216
208
Działanie: Seminaria otwarte dla organizacji (BORIS, FRSO)
Liczba seminariów
35
39
Liczba osób uczestniczących w seminariach
od 525 do 1050
590
Liczba godzin dydaktycznych
od 105 do 140
142
Działanie: Spotkania specjalistyczne organizacji, inicjowane przez same organizacje (BORIS)
Liczba spotkań
5
5
ZADANIE 3 INKUBATOR DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (SZPITALNA)
Liczba organizacji w Inkubatorze
14 do 16
17
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)
Działanie: Cykl szkoleniowo – doradczy SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Liczba organizacji (osób) w cyklu
8 (16)
Liczba spotkań otwierających
1
Liczba szkoleń
5 (5 dni, 40 godzin
szkoleniowych)
Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego
80
Liczba usług specjalistycznych
8
Działanie: Cykl szkoleniowo – doradczy SZKOŁA FUNDRAISINGU
Liczba organizacji (osób) w cyklu
8 (16)
Liczba spotkań otwierających
1

8 (16)
1
5 (5 dni, 40 godzin
szkoleniowych)
80
8
8 (16)
1
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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 BKDS I DKDS
(MAZOWIA)
Działanie: Szkolenia tematyczne z wybranych obszarów działania poszczególnych Komisji
Liczba przeprowadzonych szkoleń
16
9
Liczba przeprowadzonych godzin dydaktycznych
64
68
Liczba uczestników/ek
od 80 do 160
108
Działanie: Działania animatorów – łączników przy DKDSach i wybranych BKDSach, oraz Działanie
Spotkania animatorów/ek i Specjalisty.
Liczba godzin pracy 2 animatorek
2880 godzin
3132 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 BKDS/DKDS w których
100
100
uczestniczyć będą animatorzy
Działanie: Seminarium wymiany doświadczeń dla BKDS i DKDS
Liczba seminariów
2 (8h dydaktyczne)
1(4h dydaktyczne)
Liczba uczestników
30
15
Działanie: Coaching dla KDS i DKDS
Liczba przeprowadzonych godzin coachingu
58
58
ZADANIE 6 PROWADZENIE PORTALU DLA WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
(KLON/JAWOR)
Liczba
artykułów
i
innych
materiałów
80
241
przygotowanych przez redakcję warszawa.ngo.pl
Liczba materiałów poradniczo-prawnych i
55
83
edukacyjnych (artykułów, webinariów, infografik
lub innych form tego typy)
Liczba fotofelietonów lub materiałów wideo
20
42
Liczba opublikowanych wiadomości
3500
3300
Ilość godzin dostępności Konsultantów
1920
1920
Liczba opublikowanych ogłoszeń
2000
2868
Liczba rozesłanych newsletterów
95
104
Liczba odbiorców newslettera
2300
2699
Liczba rozesłanych mailingów
10
10
Liczba odsłon miesięcznie
60 000
155 000
Liczba użytkowników rocznie
150 000
152 875
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
R. TWARDE

R. TWARDE

REZULTATY TWARDE

Liczba szkoleń

26

R. TWARDE

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
11
Liczba godzin superwizji BORIS
20
20
Działanie: Ewaluacja projektu (BORIS)
Raporty z ewaluacji
1
1

7. Program Rozwoju Współpracy
Pozarządowych do roku 2020

m.st. Warszawy

i Organizacji

W dniu 9 lipca 2015 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła Program rozwoju współpracy m.st.
Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW). Wyznacza on ważne kierunki
rozwoju tej współpracy. Współpracy, która powinna opierać się na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności czy jawności. Działania oparte na powyższych
zasadach umożliwiają realizację długofalowych projektów, zaspakajają potrzeby społeczne,
wzmacniają pozycję trzeciego sektora wśród obywateli i zwiększają jego rolę jako partnera dla
Miasta. To organizacje pobudzają aktywność obywatelską, tworzą nowy dialog społeczny
i wypełniają lukę międzysektorową.
W roku 2018 realizowano następujące zadania wynikające z PRW:
1. Zapraszanie organizacji pozarządowych do udziału w tworzeniu dokumentów
strategicznych i programowych oraz innych aktów wpływających na współpracę
organizacji z Miastem.
2. Zapraszanie organizacji pozarządowych do udziału w pracach wspólnych zespołów,
których zadaniem jest tworzenie lub opiniowanie rozwiązań służących zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców. Zadanie 2 jest realizowane na bieżąco. Powyższe kwestie są
przypominane przy okazji spotkań dla urzędników.
3. 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.
4. Wprowadzenie wiedzy nt. organizacji pozarządowych do edukacji szkolnej, także
poprzez bezpośredni udział organizacji w zajęciach lekcyjnych – zarządzenie nr
1532/2018 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert. Celem konkursu jest promocja wiedzy o organizacjach pozarządowych
skierowana do warszawskich szkół ponadpodstawowych.
5. Bieżąca aktualizacja i ujednolicanie zasad przyznawania, rozliczania i sprawozdawczości
dot. otwartych konkursów ofert oraz małych grantów:
W dniu 22 października 2018 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie nr
1650/2018 zmieniające zarządzenie nr 1613/2016 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;
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w dniu 22 października 2018 roku Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie nr
1651/2018 w sprawie zmiany 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;
 Procedura małogranatowa wprowadzona została zarządzeniem nr 1200/2018
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2018 r w sprawie procedury
małograntowej i obowiązywała w dniach 30 lipca 2018 roku – 28 lutego 2019 roku.
6. Rozwijanie narzędzia internetowego (generatora) pozwalającego na składanie wniosków
i sprawozdań oraz komunikację między Urzędem a organizacjami w trakcie realizacji
projektów.
7. Stworzenie i upowszechnienie zasad umożliwiających organizacjom korzystanie na
preferencyjnych warunkach z infrastruktury miejskich instytucji kultury, instytucji
artystycznych, placówek edukacyjno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i społecznych
– rozwój Spółdzielni Kultury.
8. Rozpowszechnienie konkursów na realizację zadań w trybie wieloletnim z komponentem
związanym z „rozwojem instytucjonalnym” organizacji realizującej zadanie publiczne.
 Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych – otwarty konkurs ofert
przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy –
Zarządzenie nr 1763/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Celem zadania konkursowego było
wzmocnienie oraz rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych działających na
terenie m.st. Warszawy i na rzecz jej mieszkańców poprzez działania nastawione na
wzmocnienie i rozwój organizacji, budowanie stabilnych podstaw jej dalszego
funkcjonowania. Na rozwój instytucjonalny składają się następujące działania,
w szczególności: podnoszenie standardów pracy w organizacji, w tym usprawnienia
technologiczne np.: zakup programów komputerowych; tworzenie planów i strategii
(całej organizacji lub jakiś aspektów jej działania np. programu placówki, którą
prowadzi organizacja); podnoszenie kompetencji zarządczych oraz wdrożenie
nowoczesnych zasad zarządzania zasobami ludzkimi; wykształcenie modelowego
systemu komunikacji wewnątrz organizacji oraz z innymi organizacjami,
przedsiębiorcami czy mieszkańcami, ewaluacja pracy organizacji.
9. 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 konkurs ofert na 2018 rok przeprowadzany przez
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy – zarządzenie nr 1764/2017
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert. Celem konkursu jest wzmocnienie oraz rozwój infrastrukturalny
organizacji pozarządowych działających na terenie m.st. Warszawy i na rzecz jej
mieszkańców poprzez stworzenie lub modernizację strony internetowej organizacji,
która będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz stworzenie
lub uaktualnienie zewnętrznej identyfikacji wizualnej organizacji (np.: oznakowanie
siedziby, logo).
10. Ogłaszanie konkursów na wspieranie działań związanych z przystosowaniem lokali
organizacji do spełniania standardów i obowiązków wynikających ze specyfiki ich działań
(w tym BHP i ppoż.):
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Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych – remonty – otwarty konkurs ofert
na 2018 rok przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy – zarządzenie nr 1757/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 listopada
2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Celem konkursu jest
wzmocnienie oraz rozwój infrastrukturalny organizacji pozarządowych działających na
terenie m.st. Warszawy i na rzecz jej mieszkańców poprzez przeprowadzenie
potrzebnych remontów pomieszczeń, w których realizowane są zadania statutowe
organizacji na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy, dostosowanie do przepisów PPOŻ,
BHP i innych specyficznych dla prowadzonej działalności oraz przystosowanie dla osób
z niepełnosprawnościami.
11. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wkłady własne do
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 Ogłoszenie konkursu na wsparcie zadań publicznych w 2018 roku skierowanych do
mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe
w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych – zarządzenie nr
1778/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2017 roku.
12. Nagradzanie lokalnych i wyróżniających się organizacji/wolontariuszy – rozbudowanie
formuły i wzmocnienie rangi konkursu S3KTOR.
13. 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.
14. 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 2018 roku pracowały zespoły interdyscyplinarne: zespół do opracowania dotacyjnej
procedury konkursowej; zespół sterujący PRW.
15. Aktualizacja ogólnomiejskiego przewodnika dla urzędników współpracujących
z organizacjami pozarządowymi na PortUM – portalu wewnętrznym Urzędu m.st.
Warszawy.
16. Przeprowadzenie pilotażu przekazania instytucji do prowadzenia organizacji
i przygotowanie na podstawie wniosków z tego procesu procedur i wytycznych do
przekazywania instytucji do prowadzenia przez organizacje w przyszłości – ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018–2022 zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na realizację zadania
publicznego pod nazwą Społeczna instytucja kultury – zbudowanie instytucjonalnego
wsparcia rozwoju twórczość w drodze zarządzenia nr 1232/2018 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 24 września 2018 roku. Celem konkursu było wsparcie rozwoju
twórczości, przede wszystkim młodych i debiutujących twórców w różnych dziedzinach
sztuki poprzez prowadzenie systematycznych i długofalowych działań w formule
społecznej instytucji kultury – zgodnie z Programem Rozwoju Kultury do 2020 r. (obszar
KREACJA) oraz rekomendacjami: „Doskonalenie polityki kulturalnej w Warszawie: obszar
instytucje kultury” przygotowanymi przez zespół badaczy Fundacji Gospodarki i
Administracji Publicznej w Krakowie, kierowany przez prof. Jerzego Hausnera (2015r.) oraz
„Rozwój potencjału twórczego oraz wsparcie twórców”, przygotowanymi przez zespół
badaczy z DeLab Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem Edwina Bendyka.
29

17. Udostępnienie organizacjom pozarządowym wiedzy, będącej w zasobach Miasta.
 Zadania są realizowane poprzez Poradnik na stronie ngo.pl, działania Stołecznego
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Podsumowaniem 2018 roku w zakresie rozwoju współpracy Urzędu m.st. Warszawy
z warszawskimi organizacjami pozarządowymi są wyniki badania dotyczącego oceny tej
współpracy „Kondycja warszawskich organizacji pozarządowych 2018”. Wyniki dotyczące
stołecznego sektora pozarządowego opierają się na danych zebranych od 200 organizacji
w ramach dedykowanego badania warszawskich organizacji pozarządowych oraz danych
dotyczących 151 warszawskich stowarzyszeń i fundacji, które zostały wylosowane do badań
ogólnopolskich. W sumie przebadano 351 warszawskich organizacji. Dokument dostępny jest
w witrynie www.ngo.um.warszawa.pl i przedstawia informacje dotyczące funkcjonowania
stołecznych stowarzyszeń i fundacji. Analiza stołecznego sektora pozarządowego możliwa była
do realizacji dzięki badaniom przeprowadzonym we współpracy między Stowarzyszeniem
Klon/Jawor oraz Urzędem m.st. Warszawy. Analogiczne projekty były realizowane w
poprzednich latach (w roku 2015, 2012 i 2010). Badania ogólnopolskie zostały
przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor dzięki dofinansowaniu ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego oraz środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Trzeci sektor jest ważnym partnerem dla miasta stołecznego Warszawy, obok sektora
publicznego i rynkowego. Od wielu lat współpraca ta jest systematycznie budowana
i umacniana, obopólnymi wysiłkami. Organizacje pozarządowe wykonując działania publiczne,
stają się skutecznym, efektywnym i gwarantującym jakość usług realizatorem zadań
publicznych. Współpraca odbywa się zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i na poziomie
poszczególnych dzielnic Warszawy. Oprócz przepisów regulujących zasady współpracy, do
prawidłowego współdziałania potrzebne jest również zaangażowanie partnerów obu
sektorów, doświadczenie, czy wymiana informacji, która pozwala na lepsze osiągnięcie
wyznaczonych celów.

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;
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Trzeci sektor – to określenie kolejnego sektora działającego obok sektora publicznego
(władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców);
Organizacje społeczne;
Organizacje użyteczności publicznej.

Nadzorem Prezydenta m.st. Warszawy (rejestr prowadzony przez Biuro Administracji i Spraw
Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy) objęte były 11 222 organizacje – stan na 31 grudnia
2018 r.
W 2018 r. w nadzorze Prezydenta m.st. Warszawy pojawiło się 880 nowych organizacji w tym:
 473 fundacje,
 56 stowarzyszeń z osobowością prawną,
 8 związków stowarzyszeń,
 237 stowarzyszeń zwykłych,
 3 terenowe jednostki organizacyjne z osobowością prawną,
 3 terenowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba podmiotów wpisanych do prowadzonych
przez Biuro Sportu i Rekreacji w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy dwóch ewidencji łącznie
wynosiła 887 podmiotów w tym:
 Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych – 508
 Ewidencja Klubów Sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – 379
Poza tym Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy w 2018 roku nadzorowało 383
stowarzyszenia działające w zakresie sportu wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, (a nie
do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta m.st Warszawy). Łącznie liczba podmiotów
nadzorowanych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy ogółem wynosiła wg
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – 1270

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 2018 roku współpracę finansową i pozafinansową z organizacjami pozarządowymi
prowadziły wszystkie dzielnice m.st. Warszawy oraz 14 biur Urzędu m.st. Warszawy – Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Biuro Edukacji, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, Biuro Kultury,
Biuro Marketingu Miasta, Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Polityki Lokalowej, Biuro Polityki
Zdrowotnej, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Spraw
Dekretowych, 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 pełni Ewa 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 2018 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,
 współpraca z ciałami dialogu społecznego, określonymi w aktualnym programie
współpracy,
 prowadzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych,
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2.

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

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. Branżowe komisje dialogu społecznego
Branżowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi
przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter,
polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one
podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach
zadań publicznych należących do m.st. Warszawy. W skład BKDS-u wchodzą przedstawiciele
zainteresowanych organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych z głosem
doradczym, działających w poszczególnych dziedzinach, oraz przynajmniej jeden
przedstawiciel Miasta delegowany przez kierującego właściwą merytorycznie komórką
organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy. Do istniejącego BKDS-u zainteresowana organizacja
pozarządowa lub jednostka organizacyjna może przystąpić w dowolnym momencie.
Do ich głównych zadań należy:
1) konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych
przez władze Miasta w zakresie działalności danego BKDS-u;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi określonymi
w § 5 ust. 1 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 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
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i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;
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, BKDS-ami, DKDS-ami i FKDS.
BKDS-y realizując swoje zadania, mogą:
1) określać potrzeby społeczne, sposoby ich zaspokajania oraz animować i utrzymywać
kontakty z mieszkańcami np.: poprzez organizowanie otwartych spotkań;
2) występować do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności.
W 2018 roku funkcjonowało 30 BKDS-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. 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
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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
Przedstawiciele BKDS-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 branżowych 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 wchodzą przedstawiciele
zainteresowanych organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych z głosem
doradczym działających w zakresie zadań publicznych należących do dzielnicy, przy której
działa DKDS oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta, delegowany przez zarząd
dzielnicy. Do istniejącego DKDS-u zainteresowana organizacja pozarządowa lub jednostka
organizacyjna 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 2018 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;
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;
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8) współpraca z WRDPP, BKDS-ami, DKDS-ami i FKDS;
DKDS-y realizując swoje zadania, mogą:
1) określać potrzeby społeczne, sposoby ich zaspokajania oraz animować i utrzymywać
kontakty z mieszkańcami np.: poprzez organizowanie otwartych spotkań dla mieszkańców;
2) występować do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności.
W 2018 roku działało 18 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
12. DKDS Ursynów
13. DKDS Wawer
14. DKDS Wesoła
15. DKDS Wilanów
16. DKDS Włochy
17. DKDS Wola
18. 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 Komisji Dialogu Społecznego

Forum Komisji Dialogu Społecznego (dalej jako Forum lub FKDS)
działało na podstawie § 27 Programu współpracy m.st. Warszawy
w 2018 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 2018 roku Forum spotkało się 3 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 FKDS:
•
Jak zwiększać środki w dzielnicy?
•
Struktura dialogu w mieście – wprowadzenie dla osób nowych
•
Trudne posiedzenia. Konflikt i emocje w Komisji
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usprawniacze – co ułatwia pracę w Komisji?
Granice pracy Komisji. Prawne umocowanie KDS-u
Zmiany w prawie dotyczącym organizacji pozarządowych
Plany działań Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
Działalność Warszawskiej Rady Pożytku, jej kompetencje i możliwości
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na 2019 r.
Wyzwania merytoryczne we współpracy NGO i Urzędów Dzielnicy
Prace komisji nad ogłoszeniami konkursowymi
Uspołecznianie procesów decyzyjnych. Doświadczenia Rembertowa
Jak rozmawiać z trudnymi dyskutantami, dyskutantkami?
Zwiększenie udziału NGO w realizacji zadań publicznych

7. Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Organizację oraz tryb działania WRP 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 oraz 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 Warszawskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
W 2018 roku WRDPP funkcjonowała w składzie (zarządzenie nr 1104/2017 z dnia 22 czerwca
2017 roku Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie utworzenia Warszawskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017–2020):
1. Przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:
1) Ewa Kolankiewicz,
2) Katarzyna Łęgiewicz,
3) Magdalena Młochowska
4) Tomasz Pactwa,
5) Włodzimierz Paszyński,
6) Janusz Samel,
7) Joanna Szwajcowska,
8) Olga Pilarska-Siennicka,
9) Marcin Wojdat.
2. Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:
1) Anna Rożek,
2) Jarosław Szostakowski,
3) 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:
1) Monika Chrzczonowicz,
2) Anna Gierałtowska,
3) Tomasz Harasimowicz,
4) Dariusz Jarosiński,
5) Piotr Kaliszek,
6) Ewa Kościuch-Manandhar,
7) Marta Lewandowska,
8) Andrzej Mrowiec,
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9) Andrzej Trzeciakowski,
10) Bartłomiej Włodkowski,
11) Ewa Wiśniewska,
12) Anna Zielińska.
Funkcję Przewodniczącego Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pełnił
Włodzimierz Paszyński, a współprzewodniczącego Andrzej Mrowiec.
Główne zadania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego są określone w art. 41i
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należy do nich m.in. opiniowanie
dokumentów o charakterze strategicznym ze względu na współpracę m.st. Warszawy z
organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem
organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i udzielanie opinii w sytuacjach spornych
pomiędzy m.st. Warszawą a środowiskiem pozarządowym, jak również wyrażanie opinii w
sprawach związanych z zadaniami publicznymi, w tym zlecania tych zadań do realizacji
organizacjom pozarządowym.
W roku 2018 odbyło się 10 posiedzeń Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
IV kadencji, na których zaopiniowano projekty uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie:
1. Program współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.
3. Strategia #Warszawa2030.
4. Utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat
Jeziorko Czerniakowskie I.
5. Utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat
Jeziorko Czerniakowskie II.
6. Utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rezerwat
Jeziorko Czerniakowskie III.
7. Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy.
8. Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
9. Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV na lata 2019-2021.
10. Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021.
11. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób
bezdomnych.
12. Liczne projekty uchwał w zakresie ustanowienia pomników przyrody w tym:
a) ustanowienia pomnika przyrody pnącza – winobluszczu trójklapowego, rosnącego przy
ul. Asfaltowej 8.
b) ustanowienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego, rosnącego przy ul. Obrońców
36/38, w Warszawie;
c) ustanowienia pomnika przyrody – topoli czarnej, rosnącej na trenie Parku Praskiego
w Warszawie;
d) ustanowienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego, rosnącego przy
ul. Ogórkowej 65a w Warszawie.
Pozostałe sprawy, którymi zajmowała się w 2018 roku WRDPP
1. Rada opiniowała propozycje z biur i dzielnic w zakresie zmniejszenia środków w § 2360
dotacje dla NGO.
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