Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (28 maja – 24 czerwca 2019 roku) oraz uzgodnień z biurami
Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicami m.st. Warszawy (28 maja – 12 czerwca 2019 roku)
projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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
Prace nad projektem programu współpracy
m.st. Warszawy w 2020 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 rozpoczęły się w maju 2019 roku
i trwały do lipca 2019 roku. W ramach uzgodnień
i konsultacji wpłynęło 113 uwag, w tym 79 uwag
szczegółowych oraz 34 uwagi ogólne, spośród których uwzględniono 61 uwag, częściowo
uwzględniono 17, a 35 uwag nie uwzględniono.
Opinia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Program współpracy na rok 2020 został uzyskał pozytywną opinię Warszawskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Członkowie Rady wyrażali swoje opinie drogą elektroniczną.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Do udziału w konsultacjach, które trwały od 28 maja do 24 czerwca 2019 roku – zgodnie z uchwałą
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 – zostały zaproszone organizacje
pozarządowe działające na terenie Warszawy.
Ogłoszenie
o
konsultacjach
zamieszczono
na
stronach
www.ngo.um.warszawa.pl,
www.konsultacje.um.warszawa.pl i www.warszawa.ngo.pl. Zainteresowane organizacje mogły
przekazać swoje uwagi na formularzu, dostarczając go osobiście do siedziby Pełnomocnika, za
pomocą poczty elektronicznej, faksem lub pocztą tradycyjną.

3 czerwca odbyło się spotkanie konsultacyjne w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych na
ul. Niecałej 2, na którym Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi omówiła zmiany w projekcie programu. Po prezentacji
zmian dyskutowano oraz zgłoszono uwagi, które znajdują się w poniższym zestawieniu.
Wpłynęło 7 formularzy z uwagami. Uwagi zgłosiły:
1)
2)
3)
4)
5)

Forum Rozwoju Warszawy
BKDS ds. organizacji wspierających
DKDS Praga-Północ
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Józef Leszek Krakowiak, Przewodniczący bemowskiego DKDS, wiceprezes Warszawskiego
Towarzystwa Ringo (3 formularze)

Uzgodnienia z dzielnicami m.st. Warszawy i biurami Urzędu m.st. Warszawy
Uzgodnienia z biurami Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicami m.st. Warszawy trwały od 28 maja
do 12 czerwca 2019 roku.
Projekt wymagał uzgodnienia z następującymi komórkami:
1) Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy
2) Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

3) Dzielnica Bielany m.st. Warszawy
4) Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
5) Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
6) Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy
7) Dzielnica Praga-Północ m.st. Warszawy
8) Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy
9) Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
10) Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
11) Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
12) Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
13) Dzielnica Wawer m.st. Warszawy
14) Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
15) Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
16) Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
17) Dzielnica Wola m.st. Warszawy
18) Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
19) Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
20) Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy
21) Biuro Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy
22) Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
23) Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy
24) Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy
25) Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
26) Biuro Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy
27) Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy
28) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
29) Biuro Organizacji Urzędu m.st. Warszawy
30) Biuro Planowania Budżetowego Urzędu m.st. Warszawy
31) Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy
32) Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy
33) Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
34) Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy
35) Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
36) Biuro Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy
37) Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy
38) Gabinet Prezydenta Urzędu m.st. Warszawy
Karty uzgodnienia z uwagami przesłało 9 biur i 5 dzielnic. Karty nie przekazało Biuro Kultury Urzędu
m.st. Warszawy oraz Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.
Dzielnice m.st. Warszawy, które przesłały kartę uzgodnienia z uwagami:
1)
2)
3)
4)
5)

Dzielnica Ochota m.st. Warszawy
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Dzielnica Targówek m.st. Warszawy
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy

Biura Urzędu m.st. Warszawy, które przesłały kartę uzgodnienia z uwagami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Biuro Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu
Biuro Organizacji Urzędu m.st. Warszawy
Biuro Planowania Budżetowego Urzędu m.st. Warszawy
Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
Gabinet Prezydenta Urzędu m.st. Warszawy

Harmonogram prac nad projektem programu współpracy na 2020 rok
1) Opracowanie propozycji szczegółowych zapisów – do 24 maja
2) Wskazanie priorytetów do rocznego programu współpracy – do 20 maja
3) Konsultacje z organizacjami pozarządowymi – od 28 maja do 24 czerwca
4) Uzgodnienia z biurami i dzielnicami – 28 maja do 12 czerwca
5) Zespół roboczy – 2 lipca
6) Opinia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – sierpień
7) Biuro Prawne Urzędu m.st. Warszawy – sierpień
8) Skarbnik m.st. Warszawy – sierpień/wrzesień
9) Gabinet Prezydenta – wrzesień
10) Przekazanie do Rady m.st. Warszawy – wrzesień
11) Planowane przyjęcie programu przez Radę m.st. Warszawy – wrzesień
12) Opublikowanie programu na stronie www.ngo.um.warszawa.pl – wrzesień
13) Wydruk broszury z programem – październik/listopad

UWAGI
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 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
Uwagi o charakterze szczegółowym
lp.

obecne brzmienie przepisu

§ 2 pkt 4, 6, 13

1

2

3

§2ust.4) członku zarządu – rozumie
się przez to członka zarządu dzielnicy
m.st. Warszawy, o którym mowa w
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca
2002 r. o ustroju m.st. Warszawy
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1438, z późn.
zm.)
§2ust.6) dotacji – rozumie się przez to
dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1
pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.

proponowane brzmienie przepisu

pkt 4 ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.
1817)
pkt 6 ( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.
869)
pkt 13 ( Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn.zm. )

uzasadnienie

Zostały opublikowane teksty
jednolite ustawy z dnia 15 marca
2002 r. o ustroju m.st. Warszawy pkt 4 ,
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
finansach publicznych – pkt 6,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – pkt
13
Nieaktualny publikator

§2ust.4) członku zarządu –
rozumie się przez to członka
zarządu dzielnicy m.st.
Warszawy, o którym mowa w art.
10 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca
2002 r. o ustroju m.st. Warszawy
Dz.U.2018.1817 j.t.)
§2ust.6) dotacji – rozumie się
Nieaktualny publikator
przez to dotację w rozumieniu
art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o

adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
Biuro Mienia uwzględniono
podmiot
zgłaszający
uwagi

Miasta i
Skarbu
Państwa
Urzędu m.st.
Warszawy

Dzielnica
Ursynów
m.st.
Warszawy

uwzględniono

Dzielnica
Ursynów
m.st.
Warszawy

uwzględniono

U. z 2017 r. poz. 2077, z późń. zm.)
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finansach publicznych (
Dz.U.2019.869 j.t.)
§2ust.13) klauzulach społecznych –
§2ust.13) klauzulach społecznych
rozumie się przez to wyjątki, zgodnie – rozumie się przez to wyjątki,
z art. 22 ust. 2
zgodnie z art. 22 ust. 2
i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29
i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień
stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.
(Dz.U.2018 r. poz. 1986, z późn.
zm.) od ogólnych reguł zamówień
zm.) od ogólnych reguł
publicznych pozwalające
zamówień publicznych
zamawiającemu przy zlecaniu
pozwalające zamawiającemu
zamówienia wziąć pod uwagę
przy zlecaniu zamówienia wziąć
dodatkowe warunki przyczyniające
pod uwagę dodatkowe warunki
się do realizacji celów społecznych
przyczyniające się do realizacji
celów społecznych
§3. ust. 2. pkt.1, 2,3.
Proponujemy usunięcie
Cel programowy.
sformułowania:
cel programowy.
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§ 3. 2. 1) c)
1) cel programowy:

§ 3. 2. 1) c)
1) cel programowy:

c) zwiększenie zakresu partnerskiej
współpracy pomiędzy Miastem i

c) zwiększenie zakresu
partnerskiej współpracy

Nieaktualny publikator

Zapisy w §3. ust. 2., pkt. 1,2,3
wyraźnie wskazują, o jakich celach
szczegółowych jest mowa w
opiniowanym programie. Nie ma
potrzeby wprowadzania
dodatkowego nazewnictwa, które
nie pojawia się w Programie
Rozwoju Współpracy m.st.
Warszawy i Organizacji
Pozarządowych do roku 2020
(PRW), do którego odnosi się §3
Receptą jest powyższy sens ZAPISU
tej zasady, ale dla pełnej
wyrazistości dopełniamy go
skonkretyzowaniem wskazanych

Dzielnica
Ursynów
m.st.
Warszawy

uwzględniono

Nie uwzględniono –
Biuro
Funduszy nazewnictwo jest zgodne z PRW.
Europejskich
i Polityki
Rozwoju
Urzędu m.st.
Warszawy

Józef Leszek
Krakowiak,
przewodniczą
cy
bemowskiego

Nie uwzględniono – cele
programowe są określone w
PRW i nie podlegają
modyfikacji.
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organizacjami pozarządowymi na
rzecz pozyskiwania zewnętrznych
zasobów i wpływów;

pomiędzy Miastem i
organizacjami pozarządowymi na
rzecz pozyskiwania zewnętrznych
zasobów [m.in. najem zasobów
spółdzielni mieszkaniowych] i
wpływów;

celów szczegółowych, ponieważ
BEZ TEGO w niektórych dzielnicach
uniemożliwiona JEST realizacja tych
istotnych, a proponowanych w
Programie szczegółowych celów
programowych. To dodatkowy,
mocny argument na rzecz
proponowanych zapisów jako
narzędzi zuniwersalizowania
zasady równych szans oraz tu
proponowanego środka służącego
realizacji wyszczególnionych w
Programie celów programowych.

DKDS;
wiceprezes
Warszawskie
go
Towarzystwa
Ringo

§ 3. 2. 3) b) cel programowy:

§ 3. 2. 3) b) cel programowy:

b) wzmocnienie polityki lokalowej i
zasobowej Miasta wobec organizacji
pozarządowych.

b) wzmocnienie polityki
lokalowej i zasobowej Miasta
wobec organizacji
pozarządowych. W przypadku
dzielnic nie posiadających
należących do nich lokali
użytkowych także poprzez
dofinansowywanie
organizacjom pozarządowym
najmu lokali użytkowych od
spółdzielni mieszkaniowych.

Oba powyższe zapisy szczegółowych
celów programowych należy
potraktować jako szczególne
przykłady proponowanego
doprecyzowania. Chodzi o to, że
brak tej zasady uniemożliwia
realizację OBU proponowanych
celów: 1) oraz 3) w zgodzie z zasadą
uczciwej konkurencji w jej
międzydzielnicowym ujęciu.

Józef Leszek
Krakowiak,
przewodniczą
cy
bemowskiego
DKDS;
wiceprezes
Warszawskie
go
Towarzystwa
Ringo

Dzięki proponowanemu zabiegowi
zostanie umożliwiona nie tylko
realna forma stosowania zasady
równych szans, ale zwiększy się
zakres partnerskiej współpracy

Nie uwzględniono – cele
programowe są określone w
PRW i nie podlegają
modyfikacji.

pomiędzy Miastem i organizacji
pozarządowych
na
rzecz
pozyskiwania właśnie
z e w n ę t r z n y c h zasobów.
§ 3.2. b) cel programowy:
Wzrost świadomości społecznej na
temat roli i działalności organizacji
pozarządowych
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§ 3.2. b) cel programowy:
Wzrost świadomości społecznej
na temat roli i działalności
organizacji pozarządowych
poprzez tworzenie i umacnianie
narzędzi temu służących

§ 6.2.1) czy § 25.10.1) są takimi
narzędziami, bo pozwalają wyjść do
środowisk
szkolnych
czy
organizować otwarte spotkania z
mieszkańcami.
Niezbędne jest, aby w Programie
zawarte były także inne, b. ważne
dla DKDSów.

Józef Leszek
Krakowiak,
przewodniczą
cy
bemowskiego
DKDS;
wiceprezes
Warszawskie
go
Towarzystwa
Ringo
§ 4. 2. 5) zasada uczciwej konkurencji § 4. 2. 5) zasada uczciwej
W dzielnicach, które nie posiadają Józef Leszek
Krakowiak,
– wszystkie podmioty powinny mieć konkurencji – wszystkie
własnych lokali użytkowych, czyli
przewodniczą
takie same szanse w dostępie do
podmioty – we wszystkich
tam, gdzie zbiór możliwości,
cy
realizacji zadań publicznych
dzielnicach – powinny mieć takie zapisany w § 7.1. 3) jest PUSTY,
bemowskiego
same szanse w dostępie do
zasada uczciwej konkurencji w
DKDS;
realizacji zadań publicznych
ujęciu międzydzielnicowym
wiceprezes
odnośnie partcypowania organizacji Warszawskie
Pogrubieniem
sygnalizuję
go
w DOFINANSOWYWANIU najmu na
proponowany dopisek!
Towarzystwa
preferencyjnych warunkach lokali
Ringo
użytkowych należących do Miasta
ZUPEŁNIE nie obowiązuje w
praktyce. Po prostu TAKI urząd
dzielnicowy z założenia i z
zadowoleniem NIE wchodzi w

Nie uwzględniono – cele
programowe są określone w
PRW i nie podlegają
modyfikacji.

Nie uwzględniono –
proponowany zapis jest węższą
definicją uczciwej konkurencji.
Jeśli zasady uczciwej
konkurencji są łamane, można to
zgłosić WRDPP lub Radzie m.st.
Warszawy.

relację partnerstwa w tym aspekcie.
Podtrzymywane jest fałszywe
mniemanie, że jakoby oczywistością
jest, że nie ma możliwości
zaistnienia TAKIEJ relacji – a to
nieprawda (!) Proponujemy lek na
tę ślepotę, czyli sposób usunięcie
jaskry.
Na s. 44 PWW do roku 2020 znajduje Wnoszę o analogiczny zapis w
się zapis: Konsultowanie z DKDO
Programie na 2020 rok !!!
dokumentów dotyczących polityki
lokalowej dzielnic wobec organizacji
pozarządowych.
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Ten zapis to elementarny
warunek dostrzeżenia faktu
ćwiczonej w tym aspekcie
ślepoty myślenia
księgowego o budżecie.
Krokiem następnym jest
prosta konstatacja: w tych
dzielnicach istnieją wolne
lokale użytkowe, tyle że
pozostają we własności
spółdzielni mieszkaniowych,
a nie dzielnicy. Wówczas
będzie można pomóc
organizacjom
pozarządowym,
funkcjonującym w tych
dzielnicach drogą
partycypowania w
pokrywaniu kosztów najmu

Józef Leszek Uwzględniono – rozszerzenie
Krakowiak, par. 25 ust. 9 pkt.
przewodniczą
cy
bemowskiego
DKDS;
wiceprezes
Warszawskie
go
Towarzystwa
Ringo

§5. ust. 2. Współpraca, o której mowa
w ust. 1., odbywa się zarówno na
poziomie centralnym jak i
11 poszczególnych dzielnic.

§ 6.2

12

Proponujemy zmianę zapisu na:
Współpraca, o której mowa w
ust. 1., odbywa się zarówno na
poziomie ogólnomiejskim jak i
poszczególnych dzielnic.
Doprecyzowanie relacji między
ciałami dialogu jako spójnej i
samodoskonalącej się struktury
dialogu obywatelskiego – w
czym upatruję istotną część
udziału FKDS w realizacji PRW
do 2020 roku.

tych lokali dla nich.
 Wystarczy zmienić
sformułowania: zamiast
upierać się przy jednej
formule: - oddawania w
najem na preferencyjnych
warunkach, co oznacza
procentowo dającą się
wyliczyć stratę, zapisaną
jako koszt [ujemny
dochód?], zrównoważyć
kwotą dofinansowywania
najmu dla organizacji
pozarządowych użytkowych
lokali spółdzielczych wpisaną
jako koszt.
Termin poziom centralny w
odniesieniu do administracji
publicznej oznacza poziom krajowy.
W przypadku opiniowanego
programu adekwatne będzie
zastosowanie terminu „poziom
ogólnomiejski”.
O ile struktura władz Miasta jest
uporządkowana prawnie, to
struktura ciał dialogu
obywatelskiego od strony
organizacji pozarządowych wciąż
jest ENIGMATYCZNA. Stąd
należy w 2020 roku poświęcić wiele
wysiłku na jej wypracowanie, by

Biuro
Funduszy
Europejskich
i Polityki
Rozwoju
Urzędu m.st.
Warszawy
Józef Leszek
Krakowiak,
Przewodnicz
ący
bemowskiego
DKDS

uwzględniono

Nie uwzględniono – wskazany
zapis nie jest zadaniem z PRW.
Formuła FKDS-u wypracowana
w ramach projektu: „Miasto w
dialogu z 3 sektorem” sprawdza
się.

§6. ust. 2. Priorytetowe zadania
publiczne wskazane do realizacji na
podstawie PRW.

13
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§7. ust. 5. Przy zakupie usług, o
których mowa w ust. 4, należy
rozważyć zastosowanie klauzul
społecznych lub innych istotnych
kryteriów społecznych. Szczegółowe
wytyczne w tym zakresie określa
Prezydent.

§ 9. 1. Przed ogłoszeniem konkursu
ofert biura i wydziały dla dzielnic
przedstawiają projekt ogłoszenia
konkursowego wraz z uzasadnieniem

móc ją następnie utrwalać lub
modyfikować. Ale najpierw trzeba
chcieć umożliwiać jej
WYPRACOWYWANIE.
Proponujemy umieszczenie treści Ponowne szczegółowe odniesienie
zawartej w §6 po §3. ust. 2.
się do zapisów PRW będzie bardziej
czytelne w miejscu, w którym
przytaczamy cele główne i
szczegółowe PRW, i wyjaśniamy
logikę programu. W tym paragrafie,
zgodnie z zamysłem autorów
programu, powinny zostać
wymienione dokumenty strategiczne
i programujące rozwój Warszawy.
Obecny zapis zaburza także
właściwe zrozumienie pkt 3.
Proponujemy zmianę zapisu na: Zarówno uchwała jak i program,
Przy zakupie usług, o których
który jest jej załącznikiem, są
mowa w ust. 4, należy rozważyć dokumentami formalnymi. Z uwagi
zastosowanie klauzul
na to, ale także na większą wartość
społecznych lub innych istotnych informacyjną dla osób, dla których
kryteriów społecznych.
Program będzie podstawą
Szczegółowe wytyczne
współpracy z Urzędem m.st.
stosowania klauzul społecznych Warszawy, warto wskazać
w Urzędzie m.st. Warszawy
dokumenty, które określają
zostały określone w Zarządzeniu stosowanie klauzul społecznych.
1243/2015 Prezydenta m.st.
Warszawy.
Popieramy wprowadzenie zasady
wskazywania właściwego BKDS
przez WRDPP

uwzględniono
Biuro
Funduszy
Europejskich
i Polityki
Rozwoju
Urzędu m.st.
Warszawy

uwzględniono
Biuro
Funduszy
Europejskich
i Polityki
Rozwoju
Urzędu m.st.
Warszawy

uwzględniono
BKDS ds.
organizacji
wspierającyc
h
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do konsultacji właściwym
merytorycznie KDS-om. W
przypadku braku BKDS-u lub DKDSu, biura i wydziały dla dzielnic
przedstawiają projekt ogłoszenia
konkursowego wraz z uzasadnieniem
właściwemu merytorycznie BKDSowi działającemu przy innym biurze.
W przypadku braku właściwego
merytorycznie BKDS-u, właściwy
BKDS wskazywany jest przez
WRDPP.
§ 9. 1. Przed ogłoszeniem
konkursu ofert biura i wydziały dla
dzielnic
przedstawiają
projekt
ogłoszenia konkursowego wraz z
uzasadnieniem
do
konsultacji
właściwym merytorycznie KDS-om.
W przypadku braku BKDS-u lub
DKDS-u, biura i wydziały dla
dzielnic
przedstawiają
projekt
ogłoszenia konkursowego wraz z
uzasadnieniem
właściwemu
merytorycznie
BKDS-owi
działającemu przy innym biurze. W
przypadku
braku
właściwego
merytorycznie BKDS-u, właściwy
BKDS wskazywany jest przez
WRDPP.
§ 9. 1. Przed ogłoszeniem konkursu
ofert biura i wydziały dla dzielnic

§ 9. 1. Przed ogłoszeniem
konkursu ofert biura i wydziały

Popieramy wprowadzenie zasady
wskazywania właściwego BKDS
przez WRDPP

Stowarzyszen uwzględniono
ie
Klon/Jawor

Proponowany zapis analogiczny do
zapisu w aktualnej procedurze

Dzielnica uwzględniono
Włochy m.st.

przedstawiają projekt ogłoszenia
konkursowego wraz z uzasadnieniem
do konsultacji właściwym
merytorycznie KDS-om. W
przypadku braku BKDS-u lub DKDSu, biura i wydziały dla dzielnic
przedstawiają projekt ogłoszenia
konkursowego wraz z uzasadnieniem
właściwemu merytorycznie BKDSowi działającemu przy innym biurze.
W przypadku braku właściwego
merytorycznie BKDS-u, właściwy
BKDS wskazywany jest przez
WRDPP.
§ 9.1 Przed ogłoszeniem konkursu
ofert biura i wydziały dla dzielnic
przedstawiają projekt ogłoszenia
konkursowego wraz z uzasadnieniem
do
konsultacji
właściwym
merytorycznie KDSom.
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dla dzielnic przedstawiają projekt
ogłoszenia konkursowego wraz z
załącznikami do konsultacji
właściwym merytorycznie KDSom. W przypadku braku BKDS-u
lub DKDS-u, biura i wydziały dla
dzielnic przedstawiają projekt
ogłoszenia konkursowego wraz z
uzasadnieniem właściwemu
merytorycznie BKDS-owi
działającemu przy innym biurze.
W przypadku braku właściwego
merytorycznie BKDS-u,
właściwy BKDS wskazywany
jest przez WRDPP.
§
9.1 Przed ogłoszeniem
konkursu ofert biura i wydziały
dla dzielnic przedstawiają projekt
ogłoszenia konkursowego –
włącznie z informacją nt.
wysokości dofinansowania w
dwu minionych latach – wraz z
uzasadnieniem do konsultacji
właściwym
merytorycznie
KDSom.
Pogrubieniem sygnalizuję
proponowany dopisek!

konkursowej (zarządzenie nr
339/2019 Prezydenta m.st.
Warszawy z dn. 1 marca 2019 r.)

Warszawy

Intencja jest prewencyjna: chodzi o Józef Leszek Nie uwzględniono – informacje
to,
aby
uniknąć
sytuacji Krakowiak, są zawarte w par. 7 ogłoszenia
zmniejszenia kwoty ogólnej lub przewodniczą konkursowego.
zmiany
strukturalnej
BEZ
cy
ŻADNEGO uzasadnienia – co się bemowskiego
zdarza(!)
DKDS;
Brak takiej dobrej praktyki jest
sprzeczny z obowiązującą w
Warszawie
formą
ogłoszeń
konkursowych.
Po drugie, taka zła praktyka jest
sprzeczna z regułą zapisaną w § 30.
5 [rozdz. 5], a co najmniej jest
kruczkiem w celu jej ominięcia.
W
celu
skutecznego
uniemożliwienia stosowania tego
kruczka NALEŻY dopisać p. 2 w §

9. Na zasadzie analogii do § 30.5
Brak zapisu

§ 9. 2. Każde zmniejszenie
[globalne oraz strukturalne]
środków przeznaczonych w
danym wydziale dzielnicy m.st.
Warszawy na konkursy winno
zawierać uzasadnienie poddane
konsultacji z DKDSem.

To jest czytelne wpisanie zasady Józef Leszek
ogólnomiejskiej zapisanej § 30.5 Krakowiak,
jako dobrej praktyki obowiązującej przewodniczą
TAKŻE w dzielnicach.
cy
bemowskiego
DKDS

Nie uwzględniono – zgodnie ze
słowniczkiem, pod pojęciem
KDS mieszczą się dzielnicowe i
branżowe komisje dialogu
społecznego.

Brak zapisu

§ 10.7 W przypadku, gdy kwota
przyznanej
przez
komisję
konkursową
dotacji
jest
równa/mniejsza od połowy
kwoty wnioskowanej przez
organizację
pozarządową,
komisja konkursowa winna
wykazać
duże
zawyżenie
proponowanych stawek. Jeśli
tego nie zrobi, to [jej
przewodniczący?]
wyraża
zgodę na zmniejszenie skali
realizowanego zadania.

Nie uwzględniono – uwaga zbyt
szczegółowa, co w skali Miasta
nie pozwala na sformułowanie
generalnej reguły. Uwaga może
zostać przedyskutowana przy
tworzeniu procedury
konkursowej.

§ 21.1. Miasto w wydawanych przez
siebie materiałach informacyjnopromocyjnych, zamieszcza w miarę

§ 22.1. Miasto, w tym urząd
dzielnicy m.st. Warszawy, w
wydawanych przez siebie

To jest zaproponowanie reguły,
która ma sens i zastosowanie wtedy,
gdy kwoty zgłoszonych ofert więcej
niż 3 – krotnie przekraczają środki
w danym zadaniu konkursowym.
Chodzi
o
prewencyjne
wykluczanie takich sytuacji, gdy
oferenci zmuszeni są odrzucić
przyznane im dotacje tylko z tej
racji, iż ponad 25% przyznanej
kwoty musieliby DOŁOŻYĆ ze
swoich środków, których nie mają.
A przewodniczący Kokisji nie
wyraża zgody na zmniejszenie
zakresu
zadania.
Bywa,
iż
NIEprzyjmowane są decyzje na
ponad 10% przyznanych kwot w
danym konkursie. To o czymś
świadczy.
Faktem jest centralizacja instytucji
miejskiej,
ale
organizacje
pozarządowe,
które
uzyskują
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Józef Leszek
Krakowiak,
przewodniczą
cy
bemowskiego
DKDS

Józef Leszek Nie uwzględniono – dzielnice są
Krakowiak, w strukturach Miasta.
przewodniczą

możliwości informacje o
organizacjach pozarządowych.
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materiałach informacyjnopromocyjnych, zamieszcza w
miarę możliwości informacje o
organizacjach pozarządowych.

dotacje w ramach dzielnicowych
konkursów,
mają
zawężony
zasadniczo do dzielnicy zakres
beneficjentów, czyli terytorialnie
dzielnicowy
ich
zakres.
A
dotychczasowy zapis TEGO nie
dostrzega, czyli nie zapewnia
istotnego
narzędzia
służącego
wzrostowi świadomości społecznej
na temat działalności miejscowych
organizacji pozarządowych.
§ 22. Miasto prowadzi wyodrębnioną Dodać § 22.2. Urząd dzielnicy
To wręcz fundamentalne narzędzie
podstronę internetową w ramach
m.st. Warszawa w ramach
służące wzrostowi świadomości
strony Urzędu m.st. Warszawy
strony swego Urzędu prowadzi
społecznej na temat NGOSów, bo
(www.ngo.um.warszawa.pl),
wyodrębnioną podstronę
ukazujące ich istnienie, skład
poświęconą tematyce organizacji
internetową Organizacje
organizacyjny,
regulamin,
pozarządowych, na której znajdują się pozarządowe [DKDS], na której zapowiedzi terminów, miejsc obrad
informacje dotyczące współpracy
znajdują się informacje dotyczące DKDSu i ich porządku oraz
ich działalności, a zwłaszcza jej protokoły, decyzje, Uchwały i inne
produktów oraz płaszczyzn
efekty
ich
działalności.
Na
współpracy z urzędem Dzielnicy podstronę
Urzędu
Miasta
i jego wydziałami i jej efektów.
www.ngo.um.warszawa.pl, zwykły
mieszkaniec dzielnicy nigdy nie
zagląda.
Zawartość tej strony winna służyć
także
innemu
celowi
programowemu, zapisanemu w §
3.2.a),
czyli
zwiększeniu
świadomości
urzędników
w
zakresie specyfiki dzialalności
organizacji pozarządowych i form
współpracy z nimi.

cy
bemowskiego
DKDS;
wiceprezes
Warszawskie
go
Towarzystwa
Ringo

Józef Leszek
Krakowiak,
przewodniczą
cy
bemowskiego
DKDS;
wiceprezes
Warszawskie
go
Towarzystwa
Ringo

Nie uwzględniono – Miasto
zobowiązało się do prowadzenia
ogólnomiejskiej strony,
tworzenie podstron przez
dzielnice dla organizacji
pozarządowych powinno być
fakultatywne, uwzględniające
zapotrzebowanie w danej
dzielnicy.

§ 4.2.8) zasada równości szans – obie
strony dbają o włączanie na równych
prawach grup mniejszościowych i
dyskryminowanych w realizację
zadań publicznych.

Dodać § 22.3. Urząd dzielnicy
m.st. Warszawa w ramach
strony swego Urzędu prowadzi
wyodrębnioną podstronę
internetową Dla osób
niepełnosprawnych. Tam oprócz
dokumentów prawnych
regulujących wszystkie kwestie
osób niepełnosprawnych winny
znaleźć się wszelkie informacje
służące rozeznawaniu i
zaspakajaniu potrzeb tych osób.
Z dużym wyprzedzeniem
informujące o aktualnie
dostępnych formach, miejscach i
czasie możliwego ich
zaspokajania na terenie danej
dzielnicy/Miasta.

Par. 24 ust. 5 Posiedzenia BKDS-u
odbywają się przy udziale
przedstawicieli minimum dziesięciu
organizacji pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na podstawie
listy organizacji uczestniczących w
spotkaniu.
Par. 24 pkt. 5. Posiedzenia BKDS-u
odbywają
się
przy
udziale
przedstawicieli minimum dziesięciu
organizacji
pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na podstawie

Posiedzenia BKDS-u odbywają
się przy udziale przedstawicieli
minimum siedmiu organizacji
pozarządowych. Weryfikacja
odbywa się na podstawie listy
organizacji uczestniczących w
spotkaniu.
Usunięcie zapisu
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Zwłaszcza
wobec
osób
niepełnosprawnych, czyli jakby
przez
naturę
lub
zdarzenia
dyskryminowanych,
informacje
winny
być
pełne
i
zdecentralizowane, bo ich sposob
istnienia nie pozwala na swobodę
przemieszczania się po całym
mieście, gdyż nie są usunięte
różnego rodzaju bariery. Stąd winy
być systematycznie aktualizowane,
podawane z dużym wyprzedzeniem
oraz dotyczące miejsc dla nich
dostępnych i to w najbliższym ich
otoczeniu, czyli dzielnicy. Strony te
muszą być dostosowane także dla
niewidomych:
zapewnienie
równości
szans
wymaga
szczególnych form, aby zapewnić
im ich dostępność.
Dostosowanie zapisu do realiów
działalności BKDS

Józef Leszek
Krakowiak,
przewodniczą
cy
bemowskiego
DKDS;
wiceprezes
Warszawskie
go
Towarzystwa
Ringo

Nie uwzględniono – Miasto jest
zobowiązane do zapewnienia
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami, program
współpracy nie doprecyzowuje
tych zasad.

DKDS Praga Uwzględniono – zapis zmieniony
na podstawie innej propozycji, w
Północ
programie będzie dookreślenie
minimalnej liczby osób tylko na
pierwszym posiedzeniu KDS-u.

Zapis taki jest de facto nakazem BKDS ds. Uwzględniono – zapis zmieniony
uczestnictwa
w
spotkaniu
a organizacji na podstawie innej propozycji, w
założeniem spotkań w ramach wspierającyc programie będzie dookreślenie
minimalnej liczby osób tylko na
BKDS/DKDS
jest
swoboda
h
pierwszym posiedzeniu KDS-u.
uczestnictwa. Rozumiemy potrzebę,

listy organizacji uczestniczących w
spotkaniu.
Oraz
Par. 25. pkt. 1 Posiedzenia DKDS-u
odbywają się przy udziale
przedstawicieli minimum pięciu
organizacji pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na podstawie
listy organizacji uczestniczących w
spotkaniu
Par. 24 pkt. 5. Posiedzenia BKDS-u Usunięcie zapisu
odbywają
się
przy
udziale
przedstawicieli minimum dziesięciu
organizacji
pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na podstawie
listy organizacji uczestniczących w
spotkaniu.
26

Oraz
Par. 25. pkt. 1 Posiedzenia DKDS-u
odbywają
się
przy
udziale
przedstawicieli minimum pięciu
organizacji
pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na podstawie
listy organizacji uczestniczących w
spotkaniu

by w spotkania komisji brała udział
jak największa liczba organizacji,
jednak to po stronie komisji
powinna być aktywność związana z
zachęcaniem organizacji do pracy.
Sugerujemy by ten zapis usunąć.
Dodatkowe pytania
do tego
paragrafu:
Czy posiedzenia odbywające się
online także są brane pod uwagę?
Kto weryfikuje i komu jest
przedstawiana lista organizacji
uczestniczących w spotkaniu skoro
nie są wysyłane notatki z posiedzeń?
Zapis taki jest de facto nakazem Stowarzyszen Uwzględniono – zapis zmieniony
na podstawie innej propozycji, w
uczestnictwa
w
spotkaniu
a
ie
założeniem spotkań w ramach Klon/Jawor programie będzie dookreślenie
minimalnej liczby osób tylko na
BKDS/DKDS
jest
swoboda
pierwszym posiedzeniu KDS-u.
uczestnictwa. Rozumiemy potrzebę,
by w spotkania komisji brała udział
jak największa liczba organizacji,
jednak to po stronie komisji
powinna być aktywność związana z
zachęcaniem organizacji do pracy.
Sugerujemy by ten zapis usunąć.
Dodatkowe pytania
do tego
paragrafu:
Czy posiedzenia odbywające się
online także są brane pod uwagę?
Kto weryfikuje i komu jest
przedstawiana lista organizacji
uczestniczących w spotkaniu?

Co z organizacjami jak obradują
online? Czy też robią listę?
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§ 24 ust. 10
Pracami BKDS-u kieruje
przewodniczący wybrany przez
BKDS. Jeżeli w okresie trwania
kadencji nastąpi wakat na funkcji
przewodniczącego BKDS-u, jego
członkowie wybierają nowego
przewodniczącego, którego kadencja
wygasa w dniu wyboru
przewodniczącego na następną
kadencję….”
Par. 24 pkt. 11. Pracami BKDS-u
kieruje przewodniczący wybrany
przez BKDS. Jeżeli w okresie trwania
kadencji nastąpi wakat na funkcji
przewodniczącego BKDS-u, jego
członkowie
wybierają
nowego
przewodniczącego, którego kadencja
wygasa
w
dniu
wyboru
przewodniczącego
na
następną
kadencję.
Informacja
o
przewodniczącym BKDS-u, wraz z
jego danymi kontaktowymi (adres
poczty elektronicznej) oraz nazwą
organizacji
pozarządowej,
którą
reprezentuje przekazywana jest do
przedstawiciela Miasta, który jest
członkiem
BKDS-u.

Częściowo uwzględniono –
długość kadencji może zostać
określona w dokumentach
wewnętrznych BKDS-ów i
DKDS-ów.

Określenie długości kadencji

Zgodnie z § 26 ust. 1
Biuro Mienia
„ KDS-y utworzone na podstawie
Miasta i
wcześniejszych
uchwał
Rady
Skarbu
m.st. Warszawy kontynuują swoją
Państwa
działalność w 2021 roku na Urzędu m.st.
zasadach określonych niniejszym Warszawy
programem.”

Par. 24 pkt. 11. Pracami BKDSu
kieruje
przewodniczący
wybrany przez BKDS. Jeżeli w
okresie trwania kadencji nastąpi
wakat
na
funkcji
przewodniczącego BKDS-u, jego
członkowie wybierają nowego
przewodniczącego,
którego
kadencja wygasa w dniu wyboru
przewodniczącego na następną
kadencję.
Informacja
o
przewodniczącym BKDS-u, wraz
z jego danymi kontaktowymi
(adres poczty elektronicznej) oraz
nazwą organizacji pozarządowej,
którą reprezentuje znajduje się
na
stronie
miasta.

Pozostawienie
obowiązującego BKDS ds. uwzględniono
zapisu.
Organizacje
i
ich organizacji
przedstawiciele decydując się na wspierającyc
uczestnictwo
w
pracach
h
BKDS/DKDS, czy też chcą
przekazać
informację
komisji,
powinny
mieć
możliwość
skontaktowania się bezpośrednio z
osobą kierującą komisją zgodnie z
zasadą jawności. Można stworzyć
specjalne maile. Naszym zdaniem
informacja o osobie kierującej, wraz
z danymi kontaktowymi do niej nie
narusza zasad RODO.

oraz

oraz odpowiednio w par. 25
pkt. 12

par. 25 pkt. 12. Pracami DKDS-u
kieruje przewodniczący wybrany
przez DKDS. Jeżeli w okresie trwania
kadencji nastąpi wakat na funkcji
przewodniczącego DKDS-u, jego
członkowie
wybierają
nowego
przewodniczącego, którego kadencja
wygasa
w
dniu
wyboru
przewodniczącego
na
następną
kadencję.
Informacja
o
przewodniczącym DKDS-u, wraz z
jego danymi kontaktowymi (adres
poczty elektronicznej) oraz nazwą
organizacji
pozarządowej,
którą
reprezentuje, przekazywana jest do
przedstawiciela Miasta, który jest
członkiem DKDS-u.
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Par. 24 pkt. 11. Pracami BKDS-u
kieruje przewodniczący wybrany
przez BKDS. Jeżeli w okresie trwania
kadencji nastąpi wakat na funkcji
przewodniczącego BKDS-u, jego
członkowie
wybierają
nowego
przewodniczącego, którego kadencja
wygasa
w
dniu
wyboru
przewodniczącego
na
następną
kadencję.
Informacja
o
przewodniczącym BKDS-u, wraz z
jego danymi kontaktowymi (adres

Par. 24 pkt. 11. Pracami BKDSu
kieruje
przewodniczący
wybrany przez BKDS. Jeżeli w
okresie trwania kadencji nastąpi
wakat
na
funkcji
przewodniczącego BKDS-u, jego
członkowie wybierają nowego
przewodniczącego,
którego
kadencja wygasa w dniu wyboru
przewodniczącego na następną
kadencję.
Informacja
o
przewodniczącym BKDS-u, wraz

Pozostawienie
obowiązującego Stowarzyszen uwzględniono
zapisu.
Organizacje
i
ich
ie
przedstawiciele decydując się na Klon/Jawor
uczestnictwo
w
pracach
BKDS/DKDS, czy też chcą
przekazać
informację
komisji,
powinny
mieć
możliwość
skontaktowania się bezpośrednio z
osobą kierującą komisją zgodnie z
zasadą jawności. Można stworzyć
specjalne maile. Naszym zdaniem
informacja o osobie kierującej, wraz

poczty elektronicznej) oraz nazwą
organizacji
pozarządowej,
którą
reprezentuje przekazywana jest do
przedstawiciela Miasta, który jest
członkiem
BKDS-u.

z jego danymi kontaktowymi z danymi kontaktowymi do niej nie
(adres poczty elektronicznej) oraz narusza zasad RODO.
nazwą organizacji pozarządowej,
którą reprezentuje znajduje się
na
stronie
miasta.

oraz

oraz odpowiednio w par. 25
pkt. 12

par. 25 pkt. 12. Pracami DKDS-u
kieruje przewodniczący wybrany
przez DKDS. Jeżeli w okresie trwania
kadencji nastąpi wakat na funkcji
przewodniczącego DKDS-u, jego
członkowie
wybierają
nowego
przewodniczącego, którego kadencja
wygasa
w
dniu
wyboru
przewodniczącego
na
następną
kadencję.
Informacja
o
przewodniczącym DKDS-u, wraz z
jego danymi kontaktowymi (adres
poczty elektronicznej) oraz nazwą
organizacji
pozarządowej,
którą
reprezentuje, przekazywana jest do
przedstawiciela Miasta, który jest
członkiem DKDS-u.
§24. ust. 17. Błędna numeracja.
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Uzupełnienie brakującej
numeracji w §24. ust. 14. po pkt
17.

uwzględniono
Biuro
Funduszy
Europejskich
i Polityki
Rozwoju
Urzędu m.st.

Warszawy
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Par. 24 pkt. 17. Posiedzenia BKDS-u
są jawne i otwarte. BKDS sporządza i
przesyła do zamieszczenia na stronie
internetowej
Miasta
za
pośrednictwem
przedstawiciela
Miasta, który jest członkiem BKDSu:
1) aktualną
informację
o
przewodniczącym
i
prezydium oraz aktualną
listę
organizacji
pozarządowych i jednostek
organizacyjnych.
Listę
można aktualizować także
w
ciągu
roku
kalendarzowego;
2) ogłoszenia o miejscu i
terminie posiedzeń (na co
najmniej
pięć
dni
roboczych przed terminem
spotkania) oraz program
spotkania;
3) roczne sprawozdanie z
pracy BKDS-u.

Par. 24 pkt. 17. Posiedzenia
BKDS-u są jawne i otwarte.
BKDS sporządza i przesyła do
zamieszczenia
na
stronie
internetowej
Miasta
za
pośrednictwem przedstawiciela
Miasta, który jest członkiem
BKDS-u:
1) aktualną informację o
przewodniczącym
i
prezydium wraz z
danymi
kontaktowymi oraz
aktualną
listę
organizacji
pozarządowych
i
jednostek
organizacyjnych.
Listę
można
aktualizować także w
ciągu
roku
kalendarzowego;
2) ogłoszenia o miejscu i
terminie
posiedzeń
(na co najmniej pięć
oraz
dni roboczych przed
terminem spotkania)
par. 25 pkt. 18 Posiedzenia DKDS-u
oraz
program
są jawne i otwarte. DKDS sporządza i
spotkania;
przesyła
3) notatkę ze spotkania,

Pozostawienie
obowiązującego BKDS ds. Częściowo uwzględniono – dane
zapisu.
Organizacje
i
ich organizacji kontaktowe będą na stronie, pkt 3
przedstawiciele decydując się na wspierającyc zmieniono na: „uchwały i
stanowiska podejmowane przez
uczestnictwo
w
pracach
h
BKDS” i odpowiedni zapis dla
BKDS/DKDS, czy też chcą
DKDS-ów.
przekazać
informację
komisji,
powinny
mieć
możliwość
skontaktowania się bezpośrednio z
osobą kierującą komisją zgodnie z
zasadą jawności. Naszym zdaniem
informacja o osobie kierującej, wraz
z danymi kontaktowymi do niej nie
narusza
zasad
RODO.
Pozostawienie zwyczaju przesyłania
notatek ze spotkań z głównymi
informacjami (w punktach) o tym co
się działo na spotkaniu komisji.
Sugerujemy zmianę słowa
„sprawozdanie” na „notatkę”.
Naszym zdaniem „zmniejszy” to
„ciężar gatunkowy” ale
jednocześnie pozwoli na pokazanie
działań komisji. To ważna
informacja dla osób, które chciałby
się zaangażować w działania
komisji i ale także dla samych
członków komisji.

do
zamieszczenia
na
stronie
zawierającą główne
internetowej
Miasta,
za
ustalenia i wyniki
pośrednictwem
przedstawiciela
głosowań;
Miasta, który jest członkiem DKDS4) roczne sprawozdanie z
u:
pracy BKDS-u.
1)
aktualną informację o
przewodniczącym
i
prezydium oraz aktualną oraz odpowiednio par. 25 pkt.
listę
organizacji 18
pozarządowych
i
jednostek
organizacyjnych.
Listę
można aktualizować także
w
ciągu
roku
kalendarzowego;
2)
ogłoszenie o miejscu i
terminie posiedzeń (na co
najmniej 5 dni roboczych
przed
terminem
spotkania)
oraz
plan
spotkania;
3)
roczne sprawozdanie z
pracy DKDS-u.
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Par. 24 pkt. 17. Posiedzenia BKDS-u
są jawne i otwarte. BKDS sporządza i
przesyła do zamieszczenia na stronie
internetowej
Miasta
za
pośrednictwem
przedstawiciela
Miasta, który jest członkiem BKDS-

Par. 24 pkt. 17. Posiedzenia
BKDS-u są jawne i otwarte.
BKDS sporządza i przesyła do
zamieszczenia
na
stronie
internetowej
Miasta
za
pośrednictwem przedstawiciela

Pozostawienie
obowiązującego Stowarzyszen Częściowo uwzględniono – dane
kontaktowe będą na stronie, pkt 3
zapisu.
Organizacje
i
ich
ie
przedstawiciele decydując się na Klon/Jawor zmieniono na: „uchwały i
stanowiska podejmowane przez
uczestnictwo
w
pracach
BKDS” i odpowiedni zapis dla
BKDS/DKDS, czy też chcą
DKDS-ów.
przekazać
informację
komisji,

u:
1) aktualną
informację
o
przewodniczącym
i
prezydium oraz aktualną
listę
organizacji
pozarządowych
i
jednostek
organizacyjnych.
Listę
można aktualizować także
w
ciągu
roku
kalendarzowego;
2) ogłoszenia o miejscu i
terminie posiedzeń (na co
najmniej
pięć
dni
roboczych przed terminem
spotkania) oraz program
spotkania;
3) roczne sprawozdanie z
pracy BKDS-u.
oraz

Miasta, który jest członkiem
BKDS-u:
1) aktualną informację o
przewodniczącym
i
prezydium wraz z
danymi
kontaktowymi oraz
aktualną
listę
organizacji
pozarządowych
i
jednostek
organizacyjnych.
Listę
można
aktualizować także w
ciągu
roku
kalendarzowego;
2) ogłoszenia o miejscu i
terminie
posiedzeń
(na co najmniej pięć
dni roboczych przed
terminem spotkania)
oraz
program
spotkania;
3) roczne sprawozdanie z
pracy BKDS-u.

par. 25 pkt. 18 Posiedzenia DKDS-u
są jawne i otwarte. DKDS sporządza i
przesyła
do
zamieszczenia
na
stronie
internetowej
Miasta,
za
pośrednictwem
przedstawiciela oraz odpowiednio par. 25 pkt.
Miasta, który jest członkiem DKDS- 18
u:
1) aktualną informację o
przewodniczącym
i

powinny
mieć
możliwość
skontaktowania się bezpośrednio z
osobą kierującą komisją zgodnie z
zasadą jawności. Naszym zdaniem
informacja o osobie kierującej, wraz
z danymi kontaktowymi do niej nie
narusza
zasad
RODO.
Jak
rozwiązać
problem
informowania o pracach KDS w
sytuacji
kiedy
nie
będzie
notatek/sprawozdań. Warto by takie
informacje były przekazywane
częściej niż raz do roku.

prezydium oraz aktualną
listę
organizacji
pozarządowych i jednostek
organizacyjnych.
Listę
można aktualizować także
w
ciągu
roku
kalendarzowego;
2) ogłoszenie o miejscu i
terminie posiedzeń (na co
najmniej 5 dni roboczych
przed terminem spotkania)
oraz plan spotkania;
3) roczne sprawozdanie z
pracy DKDS-u.
§24. ust. 21. BKDS może obradować
online.

Proponujemy zmianę zapisu na:
BKDS może obradować za
pośrednictwem internetu.

Nazwy obcojęzyczne w tekstach do
użytku publicznego powinny być
podawane w języku polskim.

Rozdz. 4 par. 24 pkt. 8 ppkt. 3)
delegowanie przedstawicieli
organizacji pozarządowych do
udziału w komisjach konkursowych
rozpatrujących oferty o przyznanie
dotacji oraz do zespołów
opiniujących oferty składane w
ramach procedury małograntowej

Rozdz. 4 par. 24 pkt. 8 ppkt. 3)
delegowanie przedstawicieli
organizacji pozarządowych do
udziału w komisjach
konkursowych rozpatrujących
oferty o przyznanie dotacji oraz
do zespołów opiniujących oferty
składane w ramach procedury
małych dotacji

Dostosowanie nazwy procedury
zgodnie z aktualnymi regulacjami
prawnymi
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Biuro
Funduszy
Europejskich
i Polityki
Rozwoju
Urzędu m.st.
Warszawy
Dzielnica
Ursynów
m.st.
Warszawy

Nie uwzględniono – wyraz
występuje w słowniku języka
polskiego. Przedstawiona
propozycja nie jest precyzyjna.

uwzględniono

§ 24 ust. 25
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„BKDS może ulec rozwiązaniu, jeśli:
1) podejmie uchwałę o
samorozwiązaniu;
2) nie przesyła informacji o
terminach i programie spotkań
zgodnie ust. 17, pkt 3”

„BKDS może ulec rozwiązaniu,
jeśli:
1) podejmie uchwałę o
samorozwiązaniu;
2) nie przesyła informacji o
terminach
i
programie
spotkań zgodnie z ust. 14
pkt 2”
§ 25 ust. 21
„DKDS może ulec rozwiązaniu,
jeśli:
1)podejmie uchwałę o
„DKDS może ulec rozwiązaniu, jeśli:
samorozwiązaniu;
1)podejmie uchwałę o samorozwiązaniu;
2) nie przesyła informacji o
2) nie przesyła informacji o terminach i
terminach i programie spotkań
programie spotkań zgodnie ust. 18, pkt.
zgodnie z ust. 15 pkt 2”
3”
§ 24 ust. 7
§ 24 ust. 7
„Do istniejącego BKDS-u
zainteresowana organizacja pozarządowa
lub jednostka organizacyjna może
przystąpić w dowolnym momencie”.
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§ 24 ust. 25

„Do
istniejącego
BKDS-u
zainteresowana
organizacja
pozarządowa
lub
jednostka
organizacyjna może przystąpić w
dowolnym momencie. W przypadku
chęci dołączenia do BKDS-u należy
złożyć
do
przewodniczącego
stosowne
oświadczenie,
a
przedstawiciel otrzymuje prawo
głosu od następnego posiedzenia,
przy
uwzględnieniu
zasad
głosowania określonych w § 24
ust. 12”

Obowiązek przesyłania ogłoszenia o
terminie posiedzeń i programu
spotkania przewiduje § 24 ust. 14 pkt 2.

Biuro
Koordynacji
Inwestycji i
Remontów w
Pasie
Drogowym
Urzędu m.st.
Warszawy

uwzględniono

Obowiązek przesyłania ogłoszenia o
terminie posiedzeń i programu
spotkania przewiduje również § 25 ust.
15 pkt 2.

Biuro
Koordynacji
Inwestycji i
Remontów w
Pasie
Drogowym
Urzędu m.st.
Warszawy
Biuro
Koordynacji
Inwestycji i
Remontów w
Pasie
Drogowym
Urzędu m.st.
Warszawy

uwzględniono

W ocenie Biura Koordynacji Inwestycji
i Remontów w Pasie Drogowym
zasadne jest utrzymanie
dotychczasowej treści przepisu § 24 ust.
7 w zakresie przysługiwania prawa
głosu od następnego posiedzenia.
Pierwsze spotkanie powinno być
poświęcone na rzetelne zapoznanie się
w szczególności z zasadami
funkcjonowania BKDSU, jego
organizacją, sposobem i zakresem
działania. Zdaniem Biura dopiero
wówczas dana organizacja jest realnie
gotowa na przejęcie i realizację zadań
Miasta zgodnie z zasadą
pomocniczości, o której mowa w § 4
niniejszego projektu programu

Częściowo uwzględniono –
proponowany zapis: „Do
istniejącego BKDS-u
zainteresowana organizacja
pozarządowa lub jednostka
organizacyjna może przystąpić w
dowolnym momencie.
Przedstawiciel otrzymuje
prawo głosu od następnego
posiedzenia, przy
uwzględnieniu zasad
głosowania określonych w § 24
ust. 12”.

współpracy. Pozwoli to na głosowanie
bardziej świadome i efektywne.

§ 24
38

Do uporządkowania numeracja
ustępów; po ustępie nr 17 w
projekcie jest ustęp 21; powinno
być 18, 19, 20, 21, 22, 23

Projekt uchwały
w § 24
 po ust. 17 wprowadzono ust.
21,22,23,24,25,26
39  w ust. 25 pkt. 2 w treści przywołano
ust.17, pkt. 3
w § 25 w ust. 21 pkt. 2 w treści
przywołano ust.18, pkt. 3

Projekt uchwały
w § 24
 po ust. 17 należy wprowadzić
ust. 18,19,20,21,22,23
 w ust. 22 pkt. 2 w treści należy
przywołać ust.14, pkt. 2
w § 25 w ust. 21 pkt. 2 w treści
należy przywołać ust.15, pkt. 2

Proponuje się dokonać zmiany
numeracji ust. zgodnie z chronologią,
sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej w treści przywołanych ust. i
pkt.

Par 24. Ust. 4 Posiedzenia BKDS-u
odbywają
się
przy
udziale
przedstawicieli minimum dziesięciu
organizacji
pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na podstawie
listy organizacji uczestniczących w
spotkaniu.

Par 24. Ust. 4 Posiedzenia
BKDS-u odbywają się przy
udziale przedstawicieli minimum
połowy zasiadających w niej
organizacji pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na
podstawie listy organizacji
uczestniczących w spotkaniu.

Zapis może spowodować brak
możliwości utrzymania BKDS w
praktyce. Wystarczy, że przypadkowo
w BKDS złożonym z 11 NGO na
każdym spotkaniu brakowałoby 2, a
spotkania staną się niemożliwe do
odbycia, nawet jeśli obecnych jest 9
organizacji (co stanowi znaczącą część
zainteresowanych).
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Wydaje się również, że zapis nie
uwzględnia specyfiki sektorów, w
których działają NGO. W przypadku
BKDS ds. cyfryzacji cały rynek
organizacji zainteresowanych
szacujemy na kilkanaście – ok. 15.
Oznacza to, że przy obecnej propozycji

uwzględniono
Biuro
Polityki
Lokalowej
Urzędu m.st.
Warszawy
uwzględniono
Biuro
Planowania
Budżetowego
Urzędu m.st.
Warszawy

Biuro
Cyfryzacji
Miasta Urzędu
m.st.
Warszawy

Uwzględniono – zapis zmieniony
na podstawie innej propozycji, w
programie będzie dookreślenie
minimalnej liczby osób tylko na
pierwszym posiedzeniu KDS-u.

wymagana jest obecność 2/3, aby praca
miała uzasadnienie. Pytaniem otwartym
jest, co jeśli w jakimś obszarze
zidentyfikuje się jedynie 10
organizacji? Żeby odbył się KDS to
musi być zachowane 100% frekwencji,
a to wydaje się być trudno osiągalne.
Proponujemy określić minimum na
poziomie 50% składu w danej KDS.
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§ 24. 5. Posiedzenia BKDS-u
odbywają
się
przy
udziale
przedstawicieli minimum dziesięciu
organizacji
pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na podstawie
listy organizacji uczestniczących w
spotkaniu.
§ 24. 5. Posiedzenia BKDS-u
odbywają się przy udziale
przedstawicieli minimum dziesięciu
organizacji pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na podstawie
listy organizacji uczestniczących
w spotkaniu.

§ 24. 7.
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§ 24. 5. Posiedzenia BKDS-u,
podczas których podejmowane
są wiążące decyzje, odbywają
się przy udziale przedstawicieli
minimum dziesięciu organizacji
pozarządowych.
Weryfikacja
odbywa się na podstawie listy
organizacji uczestniczących w
spotkaniu.
Usunięcie tego punktu.

Dodanie zapisu, w jaki sposób
organizacja może przystąpić do
BKDS-u
nawet
w przypadku, jeżeli jest to tylko

Chodzi o to aby spotkania poniżej
wymaganego kworum mogły być
kontynuowane ale już bez
możliwości podejmowania decyzji.

§ 24. 2. mówi, że stworzenie BKDSu może zainicjować minimum 10
organizacji. Wymóg udziału
przedstawicieli minimum 10
organizacji w posiedzeniach
oznacza, że przy minimalnym
wymaganym składzie
założycielskim do przeprowadzenia
posiedzenia potrzebna będzie 100%
frekwencja.
Brak doprecyzowania sposobu
przystąpienia do BKDS-u może
generować nieporozumienia i
konflikty w przypadku pojawienia

Dzielnica Uwzględniono – zapis zmieniony
Włochy m.st. na podstawie innej propozycji, w
Warszawy programie będzie dookreślenie
minimalnej liczby osób tylko na
pierwszym posiedzeniu KDS-u.

Forum
Rozwoju
Warszawy

Uwzględniono – zapis zmieniony
na podstawie innej propozycji, w
programie będzie dookreślenie
minimalnej liczby osób tylko na
pierwszym posiedzeniu KDS-u.

Forum
Rozwoju
Warszawy

Częściowo uwzględniono –
proponowany zapis: „Do
istniejącego BKDS-u
zainteresowana organizacja
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Par. 24 Ust 10 BKDS-y ustalają
regulamin pracy, który określa tryb i
organizację pracy, w tym sposób
zwoływania posiedzeń BKDS-u i
sposób wyboru i odwoływania
przewodniczących oraz zarys
rocznego planu pracy. Dokumenty
powinny zostać sporządzone lub - w
przypadku już istniejących BKDS-ów
– zaktualizowane do dnia 28 lutego
2019 roku. W przypadku nowo
utworzonych BKDS-ów dokumenty
muszą powstać najpóźniej do
trzeciego posiedzenia wraz z
publikacją materiałów na stronie
internetowej Miasta. – do usunięcia

Par 24. Ust 11. Pracami BKDS-u
kieruje przewodniczący wybrany
przez BKDS. Jeżeli w okresie trwania
kadencji nastąpi wakat na funkcji

wpis na listę obecności.

się nowych uczestników w trakcie
trwania Komisji. Zalecane jest
wyraźne rozstrzygnięcie sposobu
przystąpienia – tym bardziej, że
program współpracy wykreśla
istnienie regulaminu Komisji.
Ewentualnie należy dopuścić
regulamin BKDS-u.

Par. 24 Ust 10 BKDS-y mogą

Rekomendujemy utrzymanie
Regulaminów, ale jako dokumentu
niewymaganego, czyli w praktyce
BKDS będą mogły same zdecydować
czy się takim dokumentem posługują.

ustalać regulamin pracy, który
określa tryb i organizację pracy,
w tym sposób zwoływania
posiedzeń BKDS-u i sposób
wyboru i odwoływania
przewodniczących oraz zarys
rocznego planu pracy.
Dokumenty powinny zostać
sporządzone lub - w przypadku
już istniejących BKDS-ów –
zaktualizowane do dnia 28 lutego
2019 roku. W przypadku nowo
utworzonych BKDS-ów
dokumenty muszą powstać
najpóźniej do trzeciego
posiedzenia wraz z publikacją
materiałów na stronie
internetowej Miasta. – do
usunięcia
Par 24. Ust 11. Pracami BKDS-u
kieruje przewodniczący wybrany
przez BKDS. Jeżeli w okresie
trwania kadencji nastąpi wakat na

Biuro
Cyfryzacji
Miasta Urzędu
m.st.
Warszawy

pozarządowa lub jednostka
organizacyjna może przystąpić w
dowolnym momencie.
Przedstawiciel otrzymuje
prawo głosu od następnego
posiedzenia, przy
uwzględnieniu zasad
głosowania określonych w § 24
ust. 12”.
uwzględniono

W naszej ocenie wybór jest lepszym
rozwiązaniem niż definitywne
zamykanie takiej formuły regulacji

Proponujemy rezygnację z
kadencyjności Przewodniczacego,
skoro nie jest ona ograniczona
żadnym okresem.

Biuro
Cyfryzacji
Miasta Urzędu
m.st.

Częściowo uwzględniono –
długość kadencji może zostać
określona w dokumentach
wewnętrznych BKDS-ów i
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przewodniczącego BKDS-u, jego
członkowie
wybierają
nowego
przewodniczącego, którego kadencja
wygasa
w
dniu
wyboru
przewodniczącego
na
następną
kadencję.
Informacja
o
przewodniczącym BKDS-u, wraz z
jego danymi kontaktowymi (adres
poczty elektronicznej) oraz nazwą
organizacji
pozarządowej,
którą
reprezentuje przekazywana jest do
przedstawiciela Miasta, który jest
członkiem BKDS-u.
Ust 12. BKDS może powołać
prezydium.
Ust. 13 Kadencja władz BKDS-u trwa
dwa lata. – do usunięcia

funkcji
przewodniczącego
BKDS-u,
jego
członkowie
wybierają
nowego
przewodniczącego,
którego
kadencja wygasa w dniu wyboru
przewodniczącego na następną
kadencję.
Informacja
o
przewodniczącym BKDS-u, wraz
z jego danymi kontaktowymi
(adres poczty elektronicznej) oraz
nazwą organizacji pozarządowej,
którą reprezentuje przekazywana
jest do przedstawiciela Miasta,
który jest członkiem BKDS-u.
Ust 12. BKDS może powołać
prezydium.
Ust 13. Kadencja władz BKDS-u
trwa dwa lata. – do usunięcia

§ 24. 11 i 13

Pozostawienie zapisu o czasie
trwania
kadencji
lub
umożliwienie
BKDS-om
opracowania regulaminu pracy.

Warszawy

DKDS-ów.

Odwołując się do doświadczeń Biura
Cyfryzacji Miasta – w przypadku
BKDS ds. cyfryzacji organizacje nie
chciały określać kadencyjności na 2 lata
dla Przewodniczącego i znalazły
rozwiązanie kompromisowe polegające
na jego zmianie po 3 spotkaniach (czyli
faktycznie od 3 do 6 miesięcy).
Wydaje nam się najważniejsze, że
BKDS musi mieć aktualnie
funkcjonującą władzę:
Przewodniczącego lub Prezydium

Pkt. 11 zawiera zapis o wyborze
Forum
przewodniczącego na następną
Rozwoju
kadencję, natomiast punkt 13 Warszawy
mówiący o czasie trwania kadencji zostaje wykreślony.
§ 24. 17. Dyrektor biura bierze udział § 24. 17. Dyrektor biura bierze Doprecyzowanie.
Dzielnica
w pierwszym spotkaniu BKDS-u.
udział w pierwszym corocznym
Włochy m.st.
spotkaniu BKDS-u.
Warszawy

Częściowo uwzględniono –
długość kadencji może zostać
określona w dokumentach
wewnętrznych BKDS-ów i
DKDS-ów.

Par. 24 Ust. 17 Posiedzenia BKDS-u Par. 24 Ust. 17 Posiedzenia Usunięcie „sprawozdań” wydaje nam
są jawne i otwarte. BKDS sporządza i BKDS-u są jawne i otwarte. się nieuzasadnione. Trudno mówić o
przesyła do zamieszczenia na stronie BKDS sporządza i przesyła do transparentności działania BKDS jeśli

Częściowo uwzględniono – dane
kontaktowe będą na stronie, pkt 3
zmieniono na: „uchwały i
stanowiska podejmowane przez

nie można zobaczyć jak i nad czym

Biuro
Cyfryzacji
Miasta

Częściowo uwzględniono –
proponowany zapis: „Dyrektor

biura bierze udział w
pierwszym w danym roku
spotkaniu BKDS-u”.

internetowej
Miasta
za
pośrednictwem
przedstawiciela
Miasta, który jest członkiem BKDSu:
1) regulamin pracy oraz zarys
rocznego planu pracy; - do
usunięcia
2) aktualną
informację
o
przewodniczącym
i
prezydium wraz z danymi
kontaktowymi
–
do
usunięcia – oraz aktualną
listę
organizacji
pozarządowych i jednostek
organizacyjnych.
Listę
można aktualizować także
w
ciągu
roku
kalendarzowego;
3) ogłoszenia o miejscu i
terminie posiedzeń (na co
najmniej
pięć
dni
roboczych przed terminem
spotkania) oraz program
spotkania;
4) sprawozdania ze swoich
posiedzeń,
zawierające
główne ustalenia i wyniki
głosowań (w terminie nie
dłuższym niż miesiąc od
odbycia spotkania); -do
usunięcia

zamieszczenia
na
stronie
internetowej
Miasta
za
pośrednictwem przedstawiciela
Miasta, który jest członkiem
BKDS-u:
1) regulamin pracy (w
przypadku, gdy został
przyjęty)
2) aktualną informację o
przewodniczącym i/lub
prezydium oraz listę
organizacji
pozarządowych
i
jednostek
organizacyjnych. Listę
można aktualizować w
ciągu
roku
kalendarzowego;
3) ogłoszenia o miejscu i
terminie posiedzeń (na
co najmniej pięć dni
roboczych
przed
terminem spotkania)
oraz
program
spotkania;
4) sprawozdania
ze
swoich
posiedzeń,
zawierające
główne
ustalenia i wyniki
głosowań (w terminie
nie
dłuższym
niż
miesiąc od odbycia

proceduje. W przypadku Komisji ds.
cyfryzacji – notatka (w roli
sprawozdania) sprawdza się jako
zestawienie ustaleń. Obawiamy się, że
bez tego narzędzia decyzje i pomysły
będą mogły umykać.

Urzędu m.st. BKDS” i odpowiedni zapis dla
Warszawy DKDS-ów.

spotkania);
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Par. 24 Ust 20 Raz na pół roku
organizowane
jest
przez
właściwe
biuro
spotkanie
przedstawicieli
wszystkich
BKDS-ów działających przy
danym biurze z udziałem
dyrektora lub jego zastępcy. – do
usunięcia – Dyrektor biura bierze
udział w pierwszym spotkaniu
BKDS-u. Przynajmniej raz w
roku, przedstawiciele BKDS
mają możliwość spotkania z
dyrekcją biura na forum BKDS.

Jesteśmy również za utrzymaniem
możliwości spotkania z dyrekcją
Biura. Ponownie odwołując się do
doświadczenia – przedstawiciele
Dyrekcji są obecni na każdym
posiedzeniu. Wiemy jednak, że to
zależy od specyfiki i w tym sensie
nie może być opcją domyślną. Z
drugiej strony może warto
zagwarantować NGO dostęp do
Dyrekcji i możliwość
bezpośredniego kontaktu. Aktualny
zapis (po zmianie) może być
negatywnie odbierany – bo
pokazuje, że urząd myśli tylko o
tym, że rola Dyrektora kończy się na
początku prac BKDS.

Biuro
Cyfryzacji
Miasta
Urzędu m.st.
Warszawy

Częściowo uwzględniono –
proponowany zapis: „Dyrektor

Par 24 Ust 25 BKDS może ulec Par 24 Ust 25 BKDS może ulec
rozwiązaniu, jeśli:
rozwiązaniu, jeśli:
1) podejmie
uchwałę
o 1) podejmie
uchwałę
o
samorozwiązaniu;
samorozwiązaniu;
2) nie przesyła informacji o 2) nie przesyła informacji o
terminach i programie
terminach
i
programie
spotkań zgodnie ust. 17,
spotkań zgodnie ust. 17, pkt.
pkt. 3;
3;
3) strona pozarządowa nie 3) strona
pozarządowa
nie
przestrzega
zasad
przestrzega zasad określonych
określonych w § 4.
w § 4.
a) BKDS nie spotka

Pkt 2 zawiera się w punkcie 3, bo
terminy planów spotkań są
regulowane w § 4.
Pkt 3. BKDS to nie tylko strona
pozarządowa. Sugestia, że tylko
strona pozarządowa w BKDS
jest/może być odpowiedzialna za nie
przestrzeganie zasad par. 4 jest
nieuzasadnione.

Biuro
Cyfryzacji
Miasta
Urzędu m.st.
Warszawy

Częściowo uwzględniono –
informacja o kolejnych
spotkaniach jest ważna pod
względem zachowania
transparentności działania KDSów. Pkt 3 zgodnie z propozycją.

Par. 24 Ust 20 Raz na pół roku
organizowane jest przez właściwe
biuro
spotkanie
przedstawicieli
wszystkich BKDS-ów działających
przy danym biurze z udziałem
dyrektora lub jego zastępcy. – do
usunięcia – Dyrektor biura bierze
udział w pierwszym spotkaniu
BKDS-u.

biura bierze udział w
pierwszym w danym roku
spotkaniu BKDS-u”.

się w ciągu dwóch
miesięcy,
z
wyłączeniem okresu
wakacyjnego od 1
lipca do 31 sierpnia
2019 roku;
b) BKDS
nie
przekazuje
przez
okres
trzech
miesięcy informacji
o
swoich
działaniach
do
zamieszczenia
na
stronie
Miasta,
zgodnie z ust. 17;
c) BKDS nie dostarczy
sprawozdania
z
działalności za dany
rok kalendarzowy
do 30 czerwca 2020
roku;– do usunięcia

51

52

53

W programie błędna numeracja
ustępów w § 24 – po ust. 17 jest ust.
21.
§ 24 ust. 25 pkt 2 programu: „nie
przesyła informacji o terminach i
programie spotkań zgodnie ust. 17,
pkt. 3”
§ 24 ust. 25 pkt 2

Gabinet
Prezydenta

uwzględniono

„nie przesyła informacji o Błędne odwołanie
terminach i programie spotkań
zgodnie z ust. 14 pkt 2”

Gabinet
Prezydenta

uwzględniono

Powinno być: ”nie przesyła
Błędnie przytoczony w pkt 2 ust. 17
informacji o terminach i
dotyczy czego innego i nie zawiera
programie spotkań zgodnie z ust. żadnych punktów

Biuro
Polityki
Lokalowej

uwzględniono

Należy poprawić
ustępów.

numerację Korekta redakcyjna

14 pkt 2”
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§ 24. 25. 2) nie przesyła informacji o § 24. 25. 2) nie przesyła
terminach i programie spotkań
informacji zgodnie z ust. 14, pkt
zgodnie ust. 17, pkt. 3;
2;
§ 24 ust. 25 pkt 2
„nie przesyła informacji o terminach i
programie spotkań zgodnie ust. 17,
pkt. 3;

Błędne odwołanie.

§ 24 ust. 26 programu: „Przed
podjęciem decyzji o rozwiązaniu
BKDS-u dyrektor biura weryfikuje
spełnienie przesłanek, o których
mowa w ust. 25 …”
Brak informacji o długości kadencji
władz DKDSu w § 25.

„Przed podjęciem decyzji o
rozwiązaniu BKDS-u dyrektor
biura weryfikuje spełnienie
przesłanek, o których mowa w
ust. 22 …”
Proponujemy określić
przynajmniej minimalną długość
wybranych władz DKDSu

Po zmianie numeracji ustępów
(patrz uwaga nr 1) odwołanie
powinno dotyczyć ust. 22.

Par. 25 ust. 6 Posiedzenia DKDS-u
odbywają się przy udziale
przedstawicieli minimum pięciu
organizacji pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na podstawie
listy organizacji uczestniczących w
spotkaniu.
§ 25. 6.
Posiedzenia DKDS-u
odbywają się przy udziale
przedstawicieli minimum pięciu
organizacji pozarządowych.

Posiedzenia DKDS-u odbywają
się przy udziale przedstawicieli
minimum trzech organizacji
pozarządowych. Weryfikacja
odbywa się na podstawie listy
organizacji uczestniczących w
spotkaniu.
§ 25. 6.
Posiedzenia
DKDS-u, podczas których
podejmowane są wiążące
decyzje, odbywają się przy

Dostosowanie zapisu do realiów
działalności DKDS
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Błędnie wskazane odniesienie do
ust. 17 o treści „Dyrektor biura
bierze
udział
w
pierwszym
spotkaniu BKDS-u„

W celu uniknięcia zbyt dużej rotacji
w Prezydium proponujemy dodać
zapis o długości kadencji władz
DKDSu

Chodzi o to aby spotkania poniżej
wymaganego kworum mogły być
kontynuowane ale już bez
możliwości podejmowania decyzji.

Urzędu m.st.
Warszawy
Dzielnica uwzględniono
Włochy m.st.
Warszawy
Biuro Mienia uwzględniono
Miasta i
Skarbu
Państwa
Urzędu m.st.
Warszawy
uwzględniono
Gabinet
Prezydenta

Częściowo uwzględniono –
długość kadencji może zostać
określona w dokumentach
wewnętrznych BKDS-ów i
DKDS-ów.
DKDS Praga Uwzględniono – zapis zmieniony
na podstawie innej propozycji, w
Północ
programie będzie dookreślenie
minimalnej liczby osób tylko na
pierwszym posiedzeniu KDS-u.

Dzielnica
Targówek
m.st.
Warszawy

Dzielnica Uwzględniono – zapis zmieniony
Włochy m.st. na podstawie innej propozycji, w
Warszawy programie będzie dookreślenie
minimalnej liczby osób tylko na
pierwszym posiedzeniu KDS-u.
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Weryfikacja odbywa się na podstawie udziale przedstawicieli minimum
listy organizacji uczestniczących w
pięciu organizacji
spotkaniu.
pozarządowych. Weryfikacja
odbywa się na podstawie listy
organizacji uczestniczących w
spotkaniu.
§25ust. 9 pkt. 3) 3) delegowanie
§25ust. 9 pkt. 3) 3)
przedstawicieli organizacji
delegowanie
pozarządowych do udziału w
przedstawicieli organizacji
komisjach konkursowych
pozarządowych do udziału w
rozpatrujących oferty o przyznanie
komisjach konkursowych
dotacji oraz do zespołów
rozpatrujących oferty o
opiniujących oferty składane w
przyznanie dotacji oraz do
ramach procedury małograntowej
zespołów opiniujących oferty
składane w ramach procedury
małych dotacji
§ 25 ust. 11
Określenie długości kadencji
Pracami DKDS-u kieruje
przewodniczący wybrany przez
DKDS. Jeżeli w okresie trwania
kadencji nastąpi wakat na funkcji
przewodniczącego DKDS-u, jego
członkowie wybierają nowego
przewodniczącego, którego kadencja
wygasa w dniu wyboru
przewodniczącego na następną
kadencję.
§ 25. 17.
Członek zarządu bierze § 25. 17.
Członek zarządu
udział w pierwszym spotkaniu
bierze udział w pierwszym
DKDS-u.
corocznym spotkaniu DKDS-u.

Dostosowanie nazwy procedury
zgodnie z aktualnymi regulacjami
prawnymi

Dzielnica
Ursynów
m.st.
Warszawy

Zgodnie z § 26 ust. 1
Biuro Mienia
„ KDS-y utworzone na podstawie
Miasta i
wcześniejszych
uchwał
Rady
Skarbu
m.st. Warszawy kontynuują swoją
Państwa
działalność w 2021 roku na Urzędu m.st.
zasadach określonych niniejszym Warszawy
programem.”

Doprecyzowanie.

uwzględniono

Częściowo uwzględniono –
długość kadencji może zostać
określona w dokumentach
wewnętrznych BKDS-ów i
DKDS-ów.

Dzielnica Częściowo uwzględniono –
Włochy m.st. proponowany zapis: „Członek
Warszawy zarządu bierze udział w
pierwszym w danym roku
spotkaniu DKDS-u”.
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§ 25. 21. 2) nie przesyła informacji § 25. 21. 2) nie przesyła
o terminach i programie spotkań
informacji zgodnie z ust. 15, pkt
zgodnie ust. 18, pkt. 3
2
§ 25 ust. 21 pkt 2
„nie przesyła informacji o terminach i
programie spotkań zgodnie ust. 18,
pkt. 3”

§ 25 ust. 21 pkt 2 programu: „nie
przesyła informacji o terminach i
programie spotkań zgodnie ust. 18,
pkt. 3”
§ 25 ust. 22 programu: „Przed
podjęciem decyzji o rozwiązaniu
DKDS-u zarząd dzielnicy weryfikuje
spełnienie przesłanek, o których
mowa a ust. 24”
§ 25. 22.
Przed podjęciem
decyzji o rozwiązaniu DKDS-u
zarząd dzielnicy weryfikuje
spełnienie przesłanek, o których
mowa a ust. 24 i informuje formą
dokumentową przewodniczącego
DKDS-u oraz Pełnomocnika o
możliwości rozwiązania DKDS-u,
podając jego przyczynę. DKDS ma
możliwość w ciągu 30 dni od daty
pisma złożyć wyjaśnienia. Na
podstawie złożonych wyjaśnień lub

„nie przesyła informacji o
terminach i programie spotkań
zgodnie ust. 15, pkt. 2”

Błędne odwołanie.
Błędnie wskazane odniesienie do
ust. 18 o treści „Spotkania DKDS-u
odbywają się w miejscach
prowadzenia działalności przez
poszczególne organizacje
pozarządowe, w siedzibie urzędu
dzielnicy lub w innych miejscach.
DKDS może obradować online”
Błędne odwołanie.

„Przed podjęciem decyzji o
Błędne odwołanie
rozwiązaniu DKDS-u zarząd
dzielnicy weryfikuje spełnienie
przesłanek, o których mowa w
ust. 21”
§ 25. 22.
Przed podjęciem
Literówka oraz błędne odwołanie.
decyzji o rozwiązaniu DKDS-u
zarząd dzielnicy weryfikuje
spełnienie przesłanek, o których
mowa w ust. 21 i informuje
formą dokumentową
przewodniczącego DKDS-u oraz
Pełnomocnika o możliwości
rozwiązania DKDS-u, podając
jego przyczynę. DKDS ma
możliwość w ciągu 30 dni od
daty pisma złożyć wyjaśnienia.

Dzielnica uwzględniono
Włochy m.st.
Warszawy
Biuro Mienia uwzględniono
Miasta i
Skarbu
Państwa
Urzędu m.st.
Warszawy

Gabinet
Prezydenta

uwzględniono

Gabinet
Prezydenta

uwzględniono

Dzielnica uwzględniono
Włochy m.st.
Warszawy

po upływie czasu na złożenie
wyjaśnień zarząd dzielnicy podejmie
decyzję o rozwiązaniu/nierozwiązaniu
DKDS-u. DKDS ma możliwość
odwołania od decyzji zarządu
dzielnicy do Pełnomocnika.
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§ 25 ust. 22
Przed podjęciem decyzji o
rozwiązaniu DKDS-u zarząd
dzielnicy weryfikuje spełnienie
przesłanek, o których mowa a ust. 24
§26. ust. 1. Błędnie podany rok w
przypadku kontynuowania
działalności KDS-ów.

Na podstawie złożonych
wyjaśnień lub po upływie czasu
na złożenie wyjaśnień zarząd
dzielnicy podejmie decyzję o
rozwiązaniu/nierozwiązaniu
DKDS-u. DKDS ma możliwość
odwołania od decyzji zarządu
dzielnicy do Pełnomocnika.
Przed podjęciem decyzji o
rozwiązaniu DKDS-u zarząd
dzielnicy weryfikuje spełnienie
przesłanek, o których mowa w
ust. 21

Zmiana daty z 2021 na 2020 r.

Omyłka pisarska, w § 25 brak
ustępu 24

Biuro Mienia uwzględniono
Miasta i
Skarbu
Państwa
Urzędu m.st.
Warszawy

Opiniowany program dotyczy 2020
r., a nie jak wskazano w §26. ust. 1.
2021 r.

uwzględniono
Biuro
Funduszy
Europejskich
i Polityki
Rozwoju
Urzędu m.st.
Warszawy
Dzielnica uwzględniono
Ochota m.st.
Warszawy
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§ 26. 1. KDS-y utworzone na
podstawie wcześniejszych uchwał
Rady m.st. Warszawy kontynuują
swoją działalność w 2021 roku na
zasadach określonych niniejszym
programem.

§ 26. 1. KDS-y utworzone na
podstawie wcześniejszych
uchwał Rady m.st. Warszawy
kontynuują swoją działalność w
2020 roku na zasadach
określonych niniejszym
programem.
§ 26. 2 . Pierwsze spotkanie w danym § 26. 2 . Pierwsze spotkanie w
roku kalendarzowym zwoływane jest danym roku kalendarzowym

Dotyczy roku 2020

Dotyczy roku 2020

Dzielnica uwzględniono
Ochota m.st.
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przez Przewodniczących KDS-ów do zwoływane jest przez
dnia 14 lutego 2021 roku.
Przewodniczących KDS-ów do
dnia 14 lutego 2020 roku.
§ 26 ust. 1 i 2 programu:
„1. KDS-y utworzone na
Korekta redakcyjna – program
„1. KDS-y utworzone na podstawie
podstawie wcześniejszych
dotyczy 2020 r.
wcześniejszych uchwał Rady
uchwał Rady m.st. Warszawy
m.st. Warszawy kontynuują swoją
kontynuują swoją działalność w
działalność w 2021 roku na zasadach 2020 roku na zasadach
określonych niniejszym programem. określonych niniejszym
2. Pierwsze spotkanie w danym roku programem.
kalendarzowym zwoływane jest przez 2. Pierwsze spotkanie w danym
Przewodniczących KDS-ów do dnia roku kalendarzowym zwoływane
14 lutego 2021 roku.”
jest przez Przewodniczących
KDS-ów do dnia 14 lutego 2020
roku.”
Par. 26 pkt. 3. Nie upublicznia się na Usunięcie zapisu
stronie
Miasta
materiałów
przesyłanych przez KDS-y na
podstawie
wcześniejszych
programów
współpracy
m.st.
Warszawy
z
organizacjami
pozarządowymi, z zastrzeżeniem, że
nie narusza to przepisów ustawy o
dostępie do informacji publicznej.

Naszym zdaniem notatki ze spotkań
są ważnym źródłem informacji o
pracy komisji. Zarówno dla osób,
które chciałby się zaangażować w
działania komisji i ale także dla
samych członków komisji.

Warszawy
uwzględniono
Gabinet
Prezydenta
Urzędu m.st.
Warszawy

BKDS ds.
organizacji
wspierającyc
h

Częściowo uwzględniono – zapis
zmieniono na: „1. Przez okres

trwania programu współpracy
m.st. Warszawy z
organizacjami pozarządowymi
na stronie Miasta udostępnia
się wyłącznie informacje, o
których mowa w § 24 ust. 14
oraz w § 25 ust. 15.
2. Dokumenty stanowiące
informację publiczną,
przesłane przez KDS-y w
ramach realizacji
wcześniejszych programów
współpracy m.st. Warszawy z
organizacjami

pozarządowymi, udostępnia
się na wniosek złożony w
trybie art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji
publicznej, z zastrzeżeniem
art. 5 niniejszej ustawy”.
§ 27.1., s. 13
W celu wzmocnienia i pogłębienia
współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi tworzy się FDKS,
którego głównym zadaniem jest
wymiana informacji, komunikacja i
wspieranie współpracy między
poszczególnymi ciałami dialogu.
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W
celu
wzmocnienia
i
pogłębienia współpracy Miasta z
organizacjami
pozarządowymi
tworzy się FKDS, którego
głównym
zadaniem
jest
budowanie
i
doskonalenie
platformy
stałej
wymiany
informacji,
obustronnej
komunikacji
i wspieranie
różnych
form
współpracy
pomiędzy
dzielnicowymi
i
branżowymi
KDS-ami
a
WRDPP.

Nie uwzględniono –
To ciało warszawskiego dialogu
Józef L.
obywatelskiego
jest
skrajnie Krakowiak proponowany zapis jest spójny z
enigmatycznie
umocowane Przewodnicz obecnym. Formuła FKDS-u
wypracowana w ramach
kompetencyjnie. W ogóle nie ma
ący
głowy, ani rąk, jest kukłą sterowaną bemowskiego projektu: „Miasto w dialogu z 3
sektorem” sprawdza się.
zewnętrznie [SCWO]: nie ma
DKDS
własnego kierownictwa, nie ma
regulaminu, nie ma protokołów, w
ogóle niczego nie uchwala, a nawet
nie rejestruje. W ogóle nie zostawia
żadnego śladu swej działalności.
Pusta i nieciągła forma. Więcej, już
w projektach na 2019 oraz 2020
wypadł zapis § 29.3. z Projektu
2018, że samo ustala swój
wewnętrzny tryb pracy. Zatem nie
ma żadnej podmiotowości, o niczym
nie stanowi. Po co jest?
Tym zmienionym zapisem usiłuję
komunikacji
nadać
sens
obywatelski, czyli uczynić ją
OBUSTRONNĄ, a nie odgórną,
oraz
komunikacyjnie
OTWARTĄ. Przeto musi istnieć
strona, na której rejestrowane są

wnoszone problemy oraz podmiot
kierujący je do rozstrzygania. Zatem
ktoś musi próbować je rozstrzygać
na miejscu lub kierować do innego
ciała obywatelskiego, któreby to
miało czynić. Choćby sekretarz
Forum: rejestrujący dyspozytor.
§ 27.2 s. 13
Brak zapisu!
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FKDS koordynuje
merytoryczną współpracę
wszelkich ciał dialogu
obywatelskiego, czyli emanacji
organizacji pozarządowych, z
samorządem wszelkich szczebli
m.st. Warszawy.

Budowanie platformy to zadanie
podstawowe, ale jej koordynacja
merytoryczna – proponowanie i
doskonalenie dobrych zasad
współpracy – jest wyższym celem,
który należy OSOBNO
zasygnalizować w Programie.
Próbuję przypisać FORUM
merytorycznie koordynacyjną rolę
w ramach warszawskiego dialogu
obywatelskiego. A to dlatego, iż tej
koordynującej roli NIE pełni
WRDPP. Natomiast Forum, nie
tylko z tej racji, iż gromadzi
przedstawicieli wszelkich ciał
obywatelskich, może, a zatem
powinno TĘ rolę spełniać. WRDPP
z istoty jej składu koordynuje
współpracę Miasta z organizacjami
pozarządowymi. Struktura
FORUM umożliwia mu
merytoryczną koordynację
WEWNĘTRZNEJ współpracy
między organizacjami

Józef L.
Krakowiak
Przewodnicz
ący
bemowskiego
DKDS

Nie uwzględniono – Formuła
FKDS-u wypracowana w ramach
projektu: „Miasto w dialogu z 3
sektorem” sprawdza się.

§ 27.3. s. 13
Brak zapisu!
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§ 27.4. s. 14
77

FKDS ustala wewnętrzny tryb
pracy, czyli swój Regulamin.

Brak zapisu!

§ 27.5. s. 14
78

FKDS służy mediacyjną pomocą
w
przypadku
zaistnienia
problemów czy wręcz konfliktów
między NGOSami a samorządem
czy
administracją
m.st.
Warszawy
–
poprzez
przygotowywanie czy tylko
pośredniczenie w dochodzeniu do
ogólnie
sformułowanych
propozycji
sposobu
ich
rozwiązywania.

Brak zapisu!

FKDS może powoływać doraźne
zespoły do rozpatrzenia jakiegoś
problemu.

pozarządowymi różnego szczebla i
ich emanacjami.
To NIEzupełnie funkcja
Pełnomocnika, bowiem ten mediuje
w konkretnych sprawach. Ja
proponuję, aby na bazie konkretnej
sprawy, FORUM proponowało
ogólne zasady rozwiązywania
problemów – zasady obowiązujące
we wszystkich dzielnicach i na
wszystkich poziomach. Domeną
FORUM nie ma być rozwiązywanie
doraźnych konfliktów, ale
pośredniczenie na drodze do
dochodzenia do ogólnych rozwiązań
sygnalizowanych na jego forum
problemów, a następnie
propagowanie DOBRYCH praktyk i
UPOWSZECHNIANIE ogólnych
zasad DOBREJ współpracy.
Przywrócić zapis § 29.3. z
Programu na 2018 rok. Oznacza to
konieczność stworzenia
REGULAMINU FKDS, co
zlikwiduje jego dotychczasową
fasadowość.
To byłoby praktyczne spełnianie
RZECZYWIŚCIE koordynacyjnej
roli tego ciała w ramach dialogu
obywatelskiego w miastach, które
mają rozbudowaną strukturę
dzielnicową. A idzie o rolę/funkcję,

Józef L.
Krakowiak
Przewodnicz
ący
bemowskiego
DKDS

Nie uwzględniono – udzielanie
pomocy w przypadku sporów
między administracją
samorządową a organizacjami
pozarządowymi ustawowo
przypisane jest WRDPP (art. 41i
ust. 1 pkt. 5).

Józef L.
Krakowiak
Przewodnicz
ący
bemowskiego
DKDS
Józef L.
Krakowiak
Przewodnicz
ący
bemowskiego
DKDS

Nie uwzględniono – Formuła
FKDS-u wypracowana w ramach
projektu: „Miasto w dialogu z 3
sektorem” sprawdza się.

Nie uwzględniono – Formuła
FKDS-u wypracowana w ramach
projektu: „Miasto w dialogu z 3
sektorem” sprawdza się.

§ 27.6. s. 14
Brak zapisu!
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Forum poprzez swojego
Sekretarza lub
Współprzewodniczącego na
bieżąco rejestruje sygnalizowane
problemy, nadsyłane wnioski czy
propozycje, aby związane z nimi
kwestie/problemy kierować do
przedyskutowania przez
odpowiedni merytoryczny BKDS
lub w przypadku nieskuteczności
dotychczas proponowanych
środków i metod ich
rozwiązywania do rozpatrzenia
przez WRDPP – pilotując ten
proces.

której żadne inne ciało nie spełnia i
spełniać NIE może, bo nie składa
się z przedstawicieli wszystkich
rodzajów ciał dialogu
obywatelskiego.
Nie uwzględniono – Formuła
FORUM musi posiadać wyróżnioną
Józef L.
funkcyjnie osobę lub zbiorowy Krakowiak FKDS-u wypracowana w ramach
organ
umocowany Przewodnicz projektu: „Miasto w dialogu z 3
sektorem” sprawdza się.
kompetencyjnie,
aby
móc
ący
odgrywać
jakąś
realną
rolę. bemowskiego
INACZEJ to będzie tylko fasadowy
DKDS
wobec SCWO byt.
Tak wskazana funkcyjna osoba lub
ciało zbiorowe może uczynić FKDS
podmiotem
koordynującym
obustronną [bez tego nie jest
ciałem dialogu obywatelskiego]
komunikację
między
różnymi
ciałami dialogu.
Tylko KONKRETNIE wskazany i
kompetencyjnie upoważniony byt
może pilotować przygotowywanie a
następnie wdrażanie tej
proponowanej metody
upowszechnionej dobrej praktyki
rozwiazywania zaistniałych,
sygnalizowanych w ramach
dowolnego ciała obywatelskiego
problemów. Przeto przygotowane
propozycje ogólnych REGUŁ winny
być publikowane na stronie
FORUM i nie tylko tu.

Uwagi o charakterze ogólnym
uwagi

sugerowana zmiana

lp.

1

W gruncie rzeczy powyższe p. 4-7
zawierają sens ogólny. Gdy
formułuje się cel, a nie wskazuje
się, nie daje środków, albo
pozbawia jakichś narzędzi jego
realizacji, to w najlepszym razie
tylko „życzeniowość”. Świadomość
społeczna dotycząca jakieś
aktywności (np. organizacji
pozarządowych), jakiejś mniejszości
(np. środowisko osób
niepełnosprawnych), może ulegać
zmianie tylko wtedy, gdy dany typ ich
aktywności lub aktywności na ich
rzecz pozostawia po sobie ślady,
które otoczenie zewnętrzne odbiera.
A zatem musi zaistnieć miejsce, gdzie
rezultaty jego aktywności są
gromadzone i mogą być przez
zewnętrzne osoby (środowiska)
postrzegane.

Stąd chwaliłem § 6 oraz § 25.1.
O ile w § 25.10 podoba mi się
dodanie słowa „otwartych
spotkań dla mieszkańców” jako
prawa DKDSu, to NIE podoba
mi się wyrzucenie prawa do
DWU takich spotkań rocznie i to
z obecnością burmistrza lub jego
zastępcy. To ewidentne
odebranie DKDSowi narzędzia
zwiększania świadomości
społecznej nt. NGOSów.
Ubiegłoroczny zapis p. 19 dawał
im prawo do zapraszania
ekspertów, specjalistów i
przedstawicieli różnych
instytucji, w tym spółek Miasta.
Regres dopiero co danych
DKDSom uprawnień w jest
wyraźny(!)
Stąd domagam się
obywatelskiego prawa do
posiadania dzielnicowych
podstron: Organizacje
pozarządowe oraz Dla osób
niepełnosprawnych.

uzasadnienie

adnotacja:
1) uwzględniono lub
2) nie uwzględniono oraz
uzasadnienie
Józef Leszek Nie uwzględniono – do rocznego
Krakowiak, programu nie przepisujemy
przewodniczą zapisów z PRW, w którym
wskazane są sposoby realizacji
cy
bemowskiego celów.
podmiot
zgłaszający
uwagi

Nie da się obronić centralizacja
informacji o NGOS-ach, a tym
bardziej informacja o świadczeniu
usług dla osób niepełnosprawnych,
bowiem centrala w ogóle nie zna ani
miejsca ani czasu ich zaspokajania
DKDS;
w dzielnicach. A te osoby nie są wiceprezes
ogólnomiejsko
mobilne, Warszawskie
nieprawdaż?
Przeto
pozostają
go
zamknięte w domach nawet wtedy, Towarzystwa
gdy są świadczone dla nich usługi.
Ringo
W
przypadku
informacji
o
DKDSach
na
stronie
www.ngo.um.warszawa.pl
ograniczają się one do zawiadomień
o porządu obrad oraz protokołów i
sprawozdań. Nie ma miejsca na
Uchwały, decyzje oraz reakcję
władz, do których są kierowane.
Nie ma dialogu bez poszanowania
zasady obustronności relacji. A TEJ
zasady w ogóle w Programie NIE
ma. Nie ma więc miejsca na
dostrzeżenie śladu reakcji Urzędu
czy też jego wydziałów. Jak zatem
przy wskazanym braku narzędzi
możliwy jest stały postęp w

realizacji zasady jawności oraz
zasady partnerstwa…?
Stosowanie terminu „Miasto” jako
synonimu Urzędu m.st. Warszawy.

2

W przedłożonej do uzgodnienia
uchwale zostało użyte określenie
„Urząd m.st. Warszawy” wymiennie
z określeniem „Miasto”
3

4

W §6 przy niektórych programach
opracowywanych przez Biuro Projektów
i Pomocy Społecznej nie wskazano
okresu ich obowiązywania. Programy
zostały przyjęte przez Radę m.st.
Warszawy stąd zasadne wydaje się
ujednolicenie zapisów §6 poprzez
dodanie okresu obowiązywania
programów realizowanych przez BPiPS.

Proponujemy zmianę terminu
Miasto na Urząd m.st. Warszawy
wszędzie tam, gdzie jest mowa o
zadaniach realizowanych przez
Urząd m.st. Warszawy.

Ujednolicenie stosowanych
określeń

W słowniku pojęć, zamieszczonym
na początku programu, skrót
„Miasto” oznacza m.st. Warszawę, a
nie Urząd m.st. Warszawy. Miasto
jest pojęciem szerszym, na co
wielokrotnie zwracali uwagę
mieszkańcy i aktywiści miejscy
podczas różnego rodzaju spotkań
konsultacyjnych.
Rozważenie wprowadzenia tylko
określenia „Miasto” z uwagi na to,
że wskazane w § 2 pkt 11 projektu
jednostki organizacyjne nie
wchodzą w skład Urzędu m.st.
Warszawy, a są to nie posiadające
osobowości prawnej jednostki
budżetowe i zakłady budżetowe
m.st. Warszawy

23) Program Wspierania Rodziny w Wskazane wydaje się ujednolicenie
m.st. Warszawie na lata 2019zapisów
2021;
24) Program Rozwoju Pieczy
Zastępczej w m.st. Warszawie
na lata 2019-2020;
25) Program Przeciwdziałania
Zakażeniom HIV i Działań Na
Rzecz Osób Żyjących z
HIV/AIDS na lata 2019-2020;
26) Program Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2019-2020;

Biuro
Funduszy
Europejskich
i Polityki
Rozwoju
Urzędu m.st.
Warszawy

Nie uwzględniono – statut Miasta
oraz ustawa o ustroju Miasta
definiują pojęcie. Zapis jest
szerszy i odnosi się do zadań
ogólnych Miasta a nie urzędu.

Biuro Mienia
Miasta i
Skarbu
Państwa
Urzędu m.st.
Warszawy

Nie uwzględniono – statut Miasta
oraz ustawa o ustroju Miasta
definiują pojęcie. Zapis jest
szerszy i odnosi się do zadań
ogólnych Miasta a nie urzędu.

uwzględniono
Biuro
Pomocy i
Projektów
Społecznych
Urzędu m.st.
Warszawy

§ 6.2.2)

5

6

7

8

9

Po wskazaniu/wpisaniu głównych
celów, dużo większą uwagę zwrócić
na wpisanie w program środków
realizacji TYCH wskazanych celów.
§6. ust. 3. Dokumenty strategiczne i
programowe Miasta wskazujące
priorytetowe zadania publiczne na
2020 rok.

§6. ust. 3. Na liście dokumentów
strategicznych i programujących
rozwój wskazane zostały programy
bez wskazania czasu ich
obowiązywania.
§6. ust. 3. Na liście dokumentów
strategicznych i programujących
rozwój wskazany został Program
Opieki nad Zabytkami na lata 2010-

Można i należy to potraktować jako Józef Leszek Nie uwzględniono – zapisy są
uwagę o charakterze ogólnym, a
Krakowiak, określone w PRW.
wskazane WYŻEJ uwagi
Przewodnicz
szczegółowe 1. - 8. potraktować
ący
jako drogę – konkretne środki do
bemowskiego
realizacji tego CELU, którego
DKDS
FKDS byłoby motorem.
OPRZYRZĄDOWYWAĆ cele
Jeśli nie wskazuje się środków,
Józef Leszek Nie uwzględniono – do rocznego
poprzez wskazywanie możliwie narzędzi do realizacji celów, to są to Krakowiak, programu nie przepisujemy
konkretnych środków ich
tylko slogany.
Przewodnicz zapisów z PRW, w którym
wskazane są sposoby realizacji
realizacji.
ący
bemowskiego celów.
DKDS
uwzględniono
Proponujemy:
Wskazane dokumenty strategiczne i
Biuro
Usunięcie daty.
programowe Urzędu m.st.
Funduszy
Dopisanie – Dokumenty
Warszawy mają w większości
Europejskich
strategiczne i programowe
dłuższy horyzont czasowy i
i Polityki
Urzędu m.st. Warszawy,
określają kierunki czy zadania na
Rozwoju
wskazujące priorytetowe zadania dłużej niż na rok, jak zostało to
Urzędu m.st.
publiczne w zakresie współpracy wskazane w zapisie.
Warszawy
z organizacjami pozarządowymi.
Nie uwzględniono – nie zawsze,
Proponujemy podanie formalnie Wskazanie pełnych nazw
Biuro
przyjętych nazw wymienionych programów wraz z ich czasem
Funduszy na etapie tworzenia programu
programów.
obowiązywania dostarcza
Europejskich współpracy znane są
szczegółowe nazwy
informacji, o którą edycję programu
i Polityki
poszczególnych programów wraz
chodzi. Jest to istotne zwłaszcza w
Rozwoju
z ich terminami obowiązywania.
sytuacjach programów rocznych,
Urzędu m.st.
które mają różny termin aktualizacji. Warszawy
Nie uwzględniono – nie zawsze,
Proponujemy zapis:
Program Opieki nad Zabytkami
Biuro
Działania podejmowane przez
m.st. Warszawy został przyjęty na
Funduszy na etapie tworzenia programu
Biuro Stołecznego Konserwatora lata 2010-2014. W program wpisane Europejskich współpracy, znane są
szczegółowe nazwy
Zabytków
zostały także działania ciągłe,
i Polityki
Dopisać to jako jeden z
pod/celów:
Doprecyzowanie relacji między
ciałami dialogu jako spójnej i
samodoskonalącej się struktury
dialogu obywatelskiego

poszczególnych programów wraz

2014, jako program obowiązujący.

10

Uwagi do § 9 programu współpracy:
brak określenia, co się dzieje
z
projektem
ogłoszenia
konkursowego, w przypadku wydania
opinii negatywnej przez KDS do
przedłożonego projektu.

§ 14. Organizacje pozarządowe
zapraszane są do udziału w pracach
wspólnych
zespołów,
których
zadaniem
jest
tworzenie
lub
opiniowanie rozwiązań służących
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

11

z ich terminami obowiązywania.
Rozwoju
Urzędu m.st.
Warszawy
Wprowadzenie zapisów
Przy konsultacji projektu ogłoszenia
Dzielnica Nie uwzględniono – konsultacje
odnośnie:
konkursowego, może dojść do
Śródmieście nie są wiążące.
- kto rozstrzyga ewentualne spory sytuacji w której KDS nie zgodzi się
m.st.
pomiędzy Urzędem a KDS,
na pewne zapisy
Warszawy
- czy Urząd może ogłosić
w ogłoszeniu konkursowym
konkurs z negatywną opinią
i może dojść do sytuacji w której
KDS,
Urząd nie będzie mógł ogłosić
- czy termin na ogłoszenie
przedmiotowego konkursu
konkursu przez Urząd, przedłuża w terminie określonym przez
się do momentu ustalenia
program współpracy.
wspólnej wersji z KDS.
Gdyby informacja o TAKICH
Pytanie
retoryczne:
czy
w Józef Leszek Nie uwzględniono – wszystkie
zaproszeniach znajdowała się na jakiejkolwiek dzielnicy powstał Krakowiak, informacje dotyczące współpracy
podzakładce Organizacje
jakikolwiek
interdyscyplinarny przewodniczą z organizacjami pozarządowymi
znajdują się na dedykowanej
pozarządowe, to dałoby się
cy
zespół urzędników zajmujacych
dostrzegać znaczenie organizacji się zagadnieniami związanymi ze bemowskiego stronie Miasta
www.ngo.um.warszawa.pl, w
pozarządowych, a więc i wzrost wspólpracą
DKDS;
z
organizacjami
praktyce zespoły są powoływane.
tego znaczenia mierzyć.
pozarządowymi? [Zadanie 3.1.3, s. wiceprezes
43 PRW do 2020]. A powinny od Warszawskie
DWU lat istnieć.
go
Pomijam konsultacje dotyczące Towarzystwa
opiniowania projektów ogłoszeń
Ringo
konkursowych.
W ramach dialogu społecznego TO
ZAPRASZANIE [§ 14] jest
unormowane prawnie, ale w ramach
dialogu obywatelskiego NIE.
Niestety NAWET nazewnictwo,
mimo że PRW do roku 2020

prowadzone przez biuro, ale sam
program nie jest aktualny.

wymagał używania dialog
obywatelski, pozostało STARE:
dialog społeczny: administracyjnoprawno-polityczny.
12

§24,§25 brak uregulowania czasu Wprowadzenie ustępu
trwania kadencji władz BKDS-u i regulującego kwestię czasu
DKDS-u
trwania kadencji BKDS-u i
DKDS-u
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§ 24 ust. 14 Posiedzenia BKDS-u są
jawne i otwarte. BKDS sporządza i
przesyła do zamieszczenia na stronie
internetowej
Miasta
za
pośrednictwem
przedstawiciela
Miasta, który jest członkiem BKDSu:
1) aktualną
informację
o
przewodniczącym
i
prezydium oraz aktualną
listę
organizacji
pozarządowych
i
jednostek
organizacyjnych.
Listę
można aktualizować także
w
ciągu
roku
kalendarzowego;
2) ogłoszenia o miejscu i
terminie posiedzeń (na co
najmniej
pięć
dni
roboczych przed terminem
spotkania) oraz program
spotkania;
3) roczne sprawozdanie z

Częściowo uwzględniono –
długość kadencji może zostać
określona w dokumentach
wewnętrznych BKDS-ów i
DKDS-ów.
Błędem jest wykreślenie obowiązku
Uwagi
Częściowo uwzględniono – dane
przygotowywania sprawozdań z
zgłoszone
kontaktowe będą na stronie, pkt 3
posiedzeń i zamieszczania ich na
podczas
zmieniono na: „uchwały i
stronie, wygodne dla organizacji byłoby
spotkania
stanowiska podejmowane przez
korzystanie z formularza sprawozdania. konsultacyjneg BKDS” i odpowiedni zapis dla
oz
DKDS-ów.
organizacjami
pozarządowym
i 3 czerwca
2019 r.

Dzielnica
Ursynów
m.st.
Warszawy

pracy BKDS-u.

14
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§ 24 ust. 5. Posiedzenia BKDS-u
odbywają
się
przy
udziale
przedstawicieli minimum dziesięciu
organizacji
pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na podstawie
listy organizacji uczestniczących w
spotkaniu.

§ 24 ust. 5. Posiedzenia BKDS-u
odbywają
się
przy
udziale
przedstawicieli minimum dziesięciu
organizacji
pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na podstawie
listy organizacji uczestniczących w
spotkaniu.

§ 24 ust. 5. Posiedzenia BKDS-u
odbywają
się
przy
udziale
przedstawicieli minimum dziesięciu
organizacji
pozarządowych.
Weryfikacja odbywa się na podstawie
listy organizacji uczestniczących w
spotkaniu.

Dla ważności uchwał i stanowisk
BKDS-u
wymagany jest udział
przedstawicieli minimum dziesięciu
organizacji pozarządowych.

Uwagi
zgłoszone
podczas
spotkania
konsultacyjneg
Obecny zapis jest niejasny
oz
organizacjami
pozarządowym
i 3 czerwca
2019 r.
Uwagi
Posiedzenia BKDS-u odbywają się
zgłoszone
przy udziale przedstawicieli
podczas
minimum dziesięciu organizacji
spotkania
pozarządowych lub zgodnie z liczbą
konsultacyjneg
osób wskazanych w regulaminie.
oz
W spotkaniach niektórych BKDSów
organizacjami
uczestniczy czasami mniej
pozarządowym
reprezentantów organizacji
i 3 czerwca
2019 r.
Uwagi
Posiedzenia BKDS-u odbywają się
zgłoszone
przy udziale dowolnej liczby
podczas
przedstawicieli organizacji
spotkania
pozarządowych. Dla ważności
konsultacyjneg
uchwał i stanowisk BKDS-u
oz
wymagany jest udział
organizacjami
przedstawicieli minimum dziesięciu pozarządowym
organizacji pozarządowych.
i 3 czerwca
Rozdzielenie liczby osób, które
2019 r.
powinny uczestniczyć w spotkaniach,
na których podejmowane są uchwały i
stanowiska oraz „zwykłych” spotkań

Uwzględniono – zapis zmieniony
na podstawie innej propozycji, w
programie będzie dookreślenie
minimalnej liczby osób tylko na
pierwszym posiedzeniu KDS-u.

Uwzględniono – zapis zmieniony
na podstawie innej propozycji, w
programie będzie dookreślenie
minimalnej liczby osób tylko na
pierwszym posiedzeniu KDS-u.

Uwzględniono – zapis zmieniony
na podstawie innej propozycji, w
programie będzie dookreślenie
minimalnej liczby osób tylko na
pierwszym posiedzeniu KDS-u.

komisji.
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§ 24 ust. 7. Do istniejącego BKDS-u
zainteresowana
organizacja
pozarządowa
lub
jednostka
organizacyjna może przystąpić w
dowolnym momencie.

§ 24 ust. 25

W ust. 25 wskazane zostały
okoliczności, z powodu których
BKDS może ulec rozwiązaniu.
Proponujemy dodać w tym
ustępie zapis, który uwzględni
również inne okoliczności
umożliwiające rozwiązanie
BKDS-u zawarte m.in. w ust. 5,
13 i 14.

§ 24 ust. 26
Przed podjęciem decyzji o
rozwiązaniu BKDS-u dyrektor biura
weryfikuje spełnienie przesłanek, o
których mowa w ust. 25 i informuje

Przed podjęciem decyzji o
rozwiązaniu BKDS-u dyrektor
biura weryfikuje spełnienie
przesłanek, o których mowa w
ust. 25 i informuje pisemnie

18
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Dołączanie do BKDSu powinno być
sformalizowane, z uwagi na incydenty
przy głosowaniach na
przewodniczącego

Uwagi
zgłoszone
podczas
spotkania
konsultacyjneg
oz
organizacjami
pozarządowym
i 3 czerwca
2019 r.

Uwzględniono – zapis zmieniony
na podstawie innej propozycji, w
programie będzie dookreślenie
minimalnej liczby osób tylko na
pierwszym posiedzeniu KDS-u.

Przepis nie powinien budzić
wątpliwości, powinien tworzyć
logiczną i spójną całość
uzupełniającą się nawzajem.
Brak realizacji obowiązków
nałożonych na BKDS powinien
skutkować możliwością jego
rozwiązania. W przeciwnym
wypadku organizacje tworzące
BKDS mogą nie realizować np.
obowiązku sprawozdawczości, czy
wymaganego minimum
uczestnictwa, co może skutkować
brakiem reprezentatywności
BKDSu, jak i brakiem kontroli
społecznej nad jego działalnością.
Rozważenie zastosowania
wyrażenia „pisemnie”

Biuro
Polityki
Lokalowej
Urzędu m.st.
Warszawy

Nie uwzględniono –
wprowadzane zmiany miały
odformalizować działanie KDSów.

Biuro Mienia
Miasta i
Skarbu
Państwa
Urzędu m.st.

Nie uwzględniono – forma
dokumentowa jest pojęciem
szerszym niż forma pisemna.
Pojęcie forma dokumentowa jest
uregulowana w Kodeksie

formą dokumentową
przewodniczącego BKDS-u oraz
Pełnomocnika o możliwości
rozwiązania BKDS-u

przewodniczącego BKDS-u oraz
Pełnomocnika o możliwości
rozwiązania BKDS-u

§ 25 ust. 22
Przed
podjęciem
decyzji
o
rozwiązaniu
DKDS-u
zarząd
dzielnicy
weryfikuje
spełnienie
przesłanek, o których mowa a ust. 24
i informuje formą dokumentową
przewodniczącego DKDS-u oraz
Pełnomocnika
o
możliwości
rozwiązania DKDS-u,
§ 25 ust. 2 Członek zarządu bierze Członek zarządu bierze udział w
udział w pierwszym spotkaniu dwóch spotkaniach DKDS-u w
DKDS-u.
roku.

Warszawy

Zachowanie obecnego zapisu.

20

Obecnie procedura przyznawania lokali
dla ngo jest skomplikowana, trudna i
rodzi duże koszty po stronie ngo.
21

Organizacje pozarządowe powinny We wszystkich krajach europejskich
otrzymywać lokale bez konieczności organizacje mają lokale przyznawane
ponoszenia jakichkolwiek opłat.
przez władze i nie ponoszą kosztów.

Cywilnym.

Uwagi
uwzględniono
zgłoszone
podczas
spotkania
konsultacyjneg
oz
organizacjami
pozarządowym
i 3 czerwca
2019 r.
Uwagi
Nie uwzględniono – program nie
zgłoszone
reguluje kwestii lokalowych.
podczas
spotkania
konsultacyjneg
oz
organizacjami
pozarządowym
i 3 czerwca
2019 r.

FKDS nie ma obecnie żadnej struktury

FKDS powinno być ustrukturyzowane,
mieć „szefa”, sekretarza. Powinno
spełniać rolę koordynującą wszystkie
ciała dialogu społecznego

Przed ogłoszeniem konkursu komisja
powinna znać kwoty wydatkowane przez
Urząd na poprzednie lata na dane zadanie

W ramach konsultacji organizacje
powinny znać kwoty wydatkowane
przez Urząd w 2 poprzednich latach.

22
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Dzielnica Bemowo nie posiada lokali dla Miasto powinno wzmocnić politykę
organizacji pozarządowych.
lokalową wobec organizacji
pozarządowych.
24
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Uzupełnienie projektu programu
współpracy o przepisy dotyczące
ustalenia przez BKDS-y regulaminu
pracy i zarysu rocznego planu pracy

„BKDS-y ustalają regulamin pracy,
który określa tryb i organizację
pracy, w tym sposób zwoływania
posiedzeń BKDS-u i sposób wyboru
i odwoływania przewodniczących

W ocenie Biura niezbędna jest
podstawa prawna do ustalania przez
BKDS-y regulaminu pracy. Utrzymanie
obowiązku opracowania regulaminu
pozwoli na właściwe zorganizowanie

Uwagi
zgłoszone
podczas
spotkania
konsultacyjneg
oz
organizacjami
pozarządowym
i 3 czerwca
2019 r.
Uwagi
zgłoszone
podczas
spotkania
konsultacyjneg
oz
organizacjami
pozarządowym
i 3 czerwca
2019 r.
Uwagi
zgłoszone
podczas
spotkania
konsultacyjneg
oz
organizacjami
pozarządowym
i 3 czerwca
2019 r.
Biuro
Koordynacji
Inwestycji i
Remontów w
Pasie

Nie uwzględniono – Formuła
FKDS-u wypracowana w ramach
projektu: „Miasto w dialogu z 3
sektorem” sprawdza się.

Nie uwzględniono – w par 7
ogłoszenia konkursowego
widnieje informacja.

Nie uwzględniono – program nie
reguluje kwestii lokalowych.

Uwzględniono – proponowany
zapis: „BKDS-y mogą ustalać

regulamin pracy, który określa
tryb i organizację pracy
BKDS-u”.

oraz ustalają zarys rocznego planu
pracy”

Dodanie zapisu o dopuszczeniu
regulaminu BKDS-u.
26
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I. Odformalizowano działania KDS
(nie
ma
obowiązku
ustalania
regulaminu, ponadto bez obowiązku
spisywania
i
publikowania
protokołów z posiedzeń).
II. Ze strony www zniknął kontakty
do przewodniczących KDS, dostępny
będzie
kontakt
do
urzędnika
odpowiedzialnego za dany KDS. –
jesteśmy za pozostawieniem
Na stronie zostanie tylko lista KDS i
organizacji wchodzących w skład
oraz harmonogram prac.
III.
Usunięto
kadencyjność

pracy
BKDS-u.
Dotychczasowe
doświadczenia wskazują, że potrzebne
są jednoznaczne, jasne regulacje w
zakresie, np. sposobu zwoływania
posiedzeń, wyboru i kompetencji
poszczególnych organów. Z kolei
ustalenie zarysu rocznego planu pracy
zapewni przejrzystość prac BKDSU w
skali roku i możliwość łatwego
zapoznania się z planem pracy przez
nowych członków BKDS-u.

Drogowym
Urzędu m.st.
Warszawy

Liberalizacja zapisów Programu
Forum
współpracy, wykreślenie większości
Rozwoju
obowiązków znacząco „rozmywa”
Warszawy
możliwości funkcjonowania BKDSu. Regulamin będzie
doprecyzowywać m.in. sposób
przystąpienia do BKDS-u.
Zmiana odformalizowania w dobrą
BKDS ds.
stronę ale może należy wprowadzić
organizacji
propozycję /przykład dobrej notatki, wspierającyc
protokołu z posiedzenia jako wzoru
h
(1. Lista uczestników, 2 tematy
poruszane, 3 podjęte decyzje – z
uszczegółowieniem co powinno się
w każdym punkcie znaleźć).
Należy zastanowić się nad
wprowadzeniem działań
naprawczych dotyczących kultury
pracy KDS, wesprzeć kompetencje
komunikacyjne urzędników

Uwzględniono – proponowany
zapis: BKDS-y mogą ustalać

regulamin pracy, który określa
tryb i organizację pracy
BKDS-u”.

Uwzględniono

przewodniczących KDS.
IV. Dyrektor Biura dzielnicy spotyka
się z każdym z BKDS i obydwa po 2
spotkania z DKDS
V. BKDS może podjąć decyzję o
samorozwiązaniu, zostać rozwiązana
decyzję burmistrza, dyrektora biura
lub koordynatora (dyr. CKS) w
związku
z
nieprzestrzeganiem
terminów spotkań, zasad współpracy

28

odpowiedzialnych za współpracę z
KDS oraz przewodniczących KDS,
może szkolenia z NVC,
przeprowadzić ewaluację
sprawdzającą skuteczność
wprowadzanych zmian.

Stowarzyszen Nie uwzględniono – brak
propozycji zapisów.
ie
Klon/Jawor

Warto
zastanowić
się
nad
wprowadzeniem działań naprawczych
dotyczących kultury pracy KDS,
wesprzeć
kompetencje
komunikacyjne
urzędników
odpowiedzialnych za współpracę z
KDS oraz przewodniczących KDS,
może
szkolenia
z
NVC,
przeprowadzić
ewaluację
sprawdzającą
skuteczność
wprowadzanych zmian.
Brakuje akapitu w podstawie prawnej
(przed wyrazami „na podstawie”)
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Dz. U. z 2019 r., poz. 688
30

Dz. U. z 2019 r. poz. 688

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr
uwzględniono
Biuro
4392/2010 w sprawie projektów uchwał Organizacji
Rady m.st. Warszawy oraz zarządzeń
Urzędu m.st.
Prezydenta m.st. Warszawy przewiduje
Warszawy
akapit w podstawie prawnej
Nie stawia się przecinka pomiędzy
uwzględniono
Biuro
rocznikiem dziennika a pozycją (§ 158
Organizacji
Zasad techniki prawodawczej)
Urzędu m.st.

Warszawy

Konieczna aktualizacja przywołanych
aktów prawnych

uwzględniono
Biuro
Planowania
Budżetowego
Urzędu m.st.
Warszawy
uwzględniono
Biuro
Planowania
Budżetowego
Urzędu m.st.
Warszawy
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Jednolite nazewnictwo dla małych
dotacji (zamiast małych grantów)
32

W § 24 ust. 8 pkt 3 oraz § 25 ust. 9
33
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Należy ujednolicić nazewnictwo

pkt 3 programu jest mowa o
procedurze małograntowej, a w
słowniczku funkcjonuje termin „małe
dotacje” i „tryb małych dotacji” (§2
pkt 17 i 30).
Zwracamy uwagę, że (wobec naszych
krótkich, dotychczasowych doświadczeń)
KDS są różne, tak jak różne są obszary
działań i same organizacje mają różne
dojrzałości. Przyjmując Program trzeba
uwzględnić tę różnorodność, a więc nie
standaryzować wszystkiego a jeśli już
coś standaryzować, to pozostawić KDS
więcej swobody wyboru rogi.

Pozwólmy na większą
samodzielność samostanowienia.
Nie zmieniajmy radykalnie form jak
rezygnacja z regulaminu,
sprawozdania czy planu pracy.
Oceniamy, że BKDS oczekują
bardziej partnerskiego podejścia – z
tego powodu uważamy, że powinny
mieć możliwość decydowania o
tym, czy ustanawiać formalnie
regulamin lub jaką formę on
przyjmie.

Dla utrzymania dialogu w oparciu o
KDS potrzeba wg nas nie tyle
minimalizowania formalności, ale
autentycznego samostanowienia . Jeśli
Komisja ma na coś wpływ i może
zdecydować, jest to odbierane bardziej
pozytywnie niż określanie obowiązków
– co zwykle może budzić potencjalnie
opór. W naszej ocenie jednak minimum
obowiązków dla utrzymania ram w
jakich działają KDS są konieczne.

Gabinet
Prezydenta

uwzględniono

Biuro
Cyfryzacji
Miasta
Urzędu m.st.
Warszawy

uwzględniono

