Sprawozdanie z konsultacji
projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku 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
Konsultacje zostały ogłoszone przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy
zgodnie
z
uchwałą
ds. współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi
nr LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania 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, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(z późn. zm.) i trwały od 27 czerwca do 16 sierpnia 2011 roku (załącznik nr 1 –
ogłoszenie o konsultacjach).
Informacja o konsultacjach została:
1. zamieszczona
na
stronach
internetowych:
www.um.warszawa.pl/ngo,
www.um.warszawa.pl oraz www.warszawa.ngo.pl;
2. przesłana za pomocą poczty elektronicznej do organizacji z bazy aktywności
oraz do komisji dialogu społecznego (KDS-ów) i dzielnicowych komisji dialogu
społecznego (DKDS-ów);
3. wywieszona w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy;
4. umieszczona w gazecie „Echo Miasta” w dniu 14 lipca 2011 roku (załącznik
nr 2 – artykuł w gazecie).
Uwagi do projektu dokumentu można było zgłaszać poprzez:
1. formularz uwag, który należało odesłać na adres poczty elektronicznej
ngo@um.warszawa.pl, numer faksu 22 443-34-02 lub na adres siedziby
Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa;
2. platformę
konsultacyjną
znajdującą
się
pod
adresem
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/konsultacje-programu-wsppracy-na-rok-2012.
W dniu 28 lipca 2011 roku o godzinie 17:30 odbyło się spotkanie konsultacyjne
w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12. W spotkaniu wzięło
udział 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych (załącznik nr 3 – notatka
ze spotkania).

W czasie trwania konsultacji wpłynęły 24 formularze z uwagami – od sześciu
KDS-ów, jednego DKDS-u oraz 18 organizacji pozarządowych (załącznik nr 4
– wykaz podmiotów, które zgłosiły uwagi).
W dniu 26 sierpnia 2011 roku zebrał się zespół roboczy, który przeanalizował
zgłoszone uwagi (załącznik nr 5 – wykaz uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji).
W pracach zespołu, powołanego m.in. do stworzenia projektu programu na 2012 rok,
wzięli udział członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
(WRP), którzy zostali wskazani przez to gremium – Anna Gierałtowska, Tomasz
Harasimowicz, Piotr Kaliszek, Andrzej Mrowiec, a także Dariusz Jarosiński –
rekomendowany przez pozarządową część WRP (członek DKDS Mokotów i KDS
ds. Kultury) oraz Martyna Leciak i Marcin Wojdat (również członkowie WRP) jako
przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy i Anna Malinowska, odpowiedzialna
za kwestie organizacyjno-techniczne.
Uwagi, które zostały zaakceptowane przez zespół, zostały uwzględnione w projekcie
programu w zaproponowanej treści. Niektóre z uwag zostały przyjęte tylko w części
bądź przeformułowane, a pozostałe nie zyskały akceptacji z powodu
m.in. niezgodności z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub
wcześniejszymi uchwałami Rady m.st. Warszawy, braku propozycji konkretnego
zapisu lub nieprecyzyjnej propozycji zapisu (zbyt ogólnej lub zbyt szczegółowej).
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Załącznik nr 1
Ogłoszenie o konsultacjach
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Załącznik nr 2
Artykuł w gazecie „Echo Miasta” 14 lipca 2011 roku
– zaproszenia do udziału w konsultacjach
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Załącznik nr 3
Notatka ze spotkania konsultacyjnego w dniu 28 lipca 2011 roku
W czasie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu programu współpracy
m.st. Warszawy w 2012 roku 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 w dniu 28 lipca 2011 roku
o godzinie 17:30 odbyło się spotkanie
konsultacyjne w Mazowieckim Centrum
Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12. Celem
spotkania było przedstawienie głównych
założeń programu współpracy na 2012 rok,
wprowadzonych zmian względem programu
współpracy na 2011 rok i omówienie
propozycji
zmian
zgłaszanych
przez
przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Na spotkanie przybyło ok. 60 przedstawicieli
warszawskich organizacji pozarządowych.
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy
ds. współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi Marcin Wojdat we wstępie
opowiedział o procedurze przygotowania
projektu tego dokumentu, a następnie Anna
Malinowska z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy
wykorzystaniu prezentacji multimedialnej przedstawiła najważniejsze punkty projektu
programu na 2012 rok. Kolejna cześć spotkania była przeznaczona na pytania
uczestników i dyskusję, którą moderowała Anna Cybulko. Najwięcej wypowiedzi
dotyczyło zmiany w § 34, dotyczącym priorytetowych zadań publicznych oraz
wykluczenia stowarzyszeń zwykłych z możliwości uczestniczenia w KDS-ach
i DKDS-ach. Pełnomocnik odpowiadał na pytania i wątpliwości dotyczące programu
– wytłumaczył, że zespół pracujący nad projektem programu zdecydował ograniczyć
zawartość § 34, ponieważ paragraf ten był bardzo rozbudowany i pojawiały się
dysproporcje pomiędzy punktami, które były w różnym stopniu uszczegółowione.
Uznano, że nie ma potrzeby wymieniania wszystkich możliwych zadań, więc zostały
pozostawione tylko ogólne punkty, które zawierają w sobie istniejące wcześniej
podpunkty. W sprawie wykluczenia stowarzyszeń zwykłych z prac KDS-ów
i DKDS-ów Pełnomocnik podkreślił, że pomysł takiego rozwiązania wynika
z przypadków tworzenia stowarzyszeń zwykłych tylko po to, aby móc forsować
w KDS-ach i DKDS-ach swoje idee, jednak wobec licznych głosów sprzeciwu,
zostanie to jeszcze przedyskutowane. Prawie wszystkie uwagi zgłoszone podczas
spotkania wpłynęły w późniejszym terminie w formie pisemnej.
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Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego w dniu 28 lipca 2011 roku
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Załącznik nr 4
Podmioty, które zgłosiły uwagi podczas konsultacjach
projektu programu współpracy na 2012 rok
Komisje dialogu społecznego
1. KDS ds. Kultury
2. KDS ds. Mieszkań Chronionych
3. KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
4. KDS ds. Organizacji Wspierających
5. KDS ds. Transportu
6. KDS ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Dzielnicowe komisji dialogu społecznego
1. DKDS Ursynów
Organizacje pozarządowe:
1. Fundacja Centrum Praw Kobiet
2. Fundacja Dobrze Że Jesteś
3. Fundacja Impact
4. Fundacja Inna Przestrzeń
5. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
6. Fundacja Sue Ryder
7. Fundacja Życzliwy Przedsiębiorca
8. Krajowe Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Kolejarzy, Drogowców
i Transportowców
9. Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki
10. Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej
11. Społeczny Fundusz Stypendialny
12. Stowarzyszenie Forum Rozwoju Warszawy
13. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy
14. Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja
15. Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego
16. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
17. Związek Stowarzyszeń Praskich - Grupa Partnerska (grupa nieformalna)

Rozkład zgłaszanych uwag w trakcie przeprowadzonych konsultacji
od 27 czerwca do 16 sierpnia 2011 rok
Lipiec:
05 – 1 uwaga
20 – 1
28 – 2
29 – 1
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Sierpień:
03 – 2
04 – 1
10 – 2
11 – 2
12 – 2
15 – 1
16 – 9

Załącznik nr 5
Uwagi do projektu programu współpracy na 2012 rok
zgłoszone w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
w dniach 27 czerwca – 16 sierpnia 2011 roku

Lp.
1.

2.

Sugerowana zmiana
(konkretny sugerowany
Uzasadnienie
zapis paragrafu i
punktu)
§ 2. 1)
biurze – rozumie się przez
§ 2. 1)
to komórkę
biurze – rozumie się przez
organizacyjną Urzędu
to podstawową
m.st. Warszawy lub
komórkę
jednostki podległe,
organizacyjną
których właściwość
Urzędu m.st.
miejscowa obejmuje m.st.
Warszawy, której
Warszawę;
właściwość
miejscowa obejmuje
Przy ZMID czy ZDM też powinny powstać
m.st. Warszawę;
KDS-y, żeby konsultować i oceniać tworzone
j.w.
tam projekty, pod kątem życzeń i potrzeb
Mieszkańców.
Stan zapisu w projekcie
uchwały

3.

§ 2. 5)
Forum – rozumie się
przez to Forum Dialogu
Społecznego;

Usunięcie zapisu § 2
podpunkt 5)
(kolejno ulegają zmianie
numeracji dalsze punkty
tego paragrafu)

„Mniej ciał więcej ducha”
W naszej opinii Warszawska Rada Pożytku
spełnia zadania Forum i nie ma sensu sztucznie
podtrzymywać istnienia Forum w innej formie
niż konferencja. Jednocześnie sama konferencja
nie jest ciałem dialogu, a jedynie formą tego
dialogu.
Nie widzimy obecnie przeszkód w wymianie
informacji pomiędzy poszczególnymi KDSami, ale uważamy, że w programie nacisk

Zgłaszający
uwagę

KDS ds.
Transportu
oraz
KDS ds.
Ochrony
Dziedzictwa
Kulturowego
Związek
Stowarzyszeń
Praskich –
Grupa
Partnerska

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uzasadnienie
przyjęcia albo
odrzucenia uwagi
Uwaga odrzucona.
„Jednostki podległe”
podlegają pod
poszczególne biura i
dzielnice Urzędu m.st.
Warszawy. Sprawy
związane z
działalności danej
jednostki mogą być
rozpatrywane przez
KDS przy biurze, pod
które podlega dana
jednostka.

Uwaga odrzucona.
Forum pełni funkcję
wymiany informacji
pomiędzy KDS-ami i
DKDS-ami.
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4.
Zlikwidować

5.

6.

§ 2. 7)
„jednostkach
organizacyjnych m.st.
Warszawy – rozumie się
przez to niewchodzące w
skład Urzędu m.st.
Warszawy i
nieposiadające
osobowości prawnej
jednostki budżetowe i
samorządowe zakłady
budżetowe m.st.
Warszawy;”
§ 2. 13)
Mieście – rozumie się
przez to m.st. Warszawę;

powinien być położony na dialog organizacjemiasto, a nie organizacje-organizacje (zgodnie z
nazwą jest to program współpracy miasta z
organizacjami). Jednocześnie, po roku działania
Forum w obecnej formule, widzimy
konieczność zmiany i takie zorganizowanie
konferencji, które pozwoli na większą
koncentrację na aspektach merytorycznych,
dotyczących współpracy organizacje-miasto.
Nasza propozycja zakłada usunięcie nazwy
Forum z całego dokumentu.
Funkcje FDS spełnia Warszawska Rada
Pożytku. Istnienie tego ciała nic
merytorycznego nie wnosi, a osłabia Komisje i
Radę, jest kolejnym ciałem, z którym trzeba
konsultować, procedować itd.

Stowarzyszenie
Teatru
Konsekwentnego
oraz KDS ds.
Kultury

Wykreśli

Nie ma w tekście Programu ich przywołania ani
roli

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Uwaga odrzucona.
Są przywołane w § 26
ust. 13, § 27 ust. 14 i
innych.

§2
13) Mieście – rozumie się
przez to Urząd m.st.
Warszawy;

Zmiana ta pozwoli zakończyć dyskusje, czy
„Miasto” to my-ludzie czy „Miasto” to Urząd.
W świetle wszystkich zapisów programu,
„Miasto” to Urząd.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga odrzucona.
Miasto Stołeczne
Warszawa jest nazwą
oficjalną, pojawiającą
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7.

8.

Par. 2 p.13 Administracja Miasto to przede wszystkim Obywatele, a
rozumie się przez to
urzędnicy są zatrudnioną administracją,
administrację
pełniącą służbę publiczną na rzecz obywateli.
m.st. Warszawy,

Związek
Stowarzyszeń
Praskich –
Grupa
Partnerska

Wymaga przejrzystej
/precyzyjnej definicji; nie
wystarczy że to jest m. st.
Warszawa?

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Wymaga przejrzystej definicji; mieszkańcy, czy
urząd. Określenie Miasto używane w projekcie
ma różne znaczenia. (Porównaj par.3 ust 1 a
par.3 ust 2 pkt a)

9.

§ 2. 14)
organizacjach

w/b: Organizacjach

Jeśli w punkcie wyżej (13) i w punkcie niżej
Stowarzyszenie
(15) wpisana jest duża litera, to i w tym punkcie Sąsiedzkie
jest ona stosowna
Włochy

w/b definicja pojęcia
zrównoważony rozwój na
potrzeby tego programu

W par. 34 p.21 użyto pojęcia, które bez
właściwego rozszerzenia straciło sens. Definicje Stowarzyszenie
dla zrównoważonego rozwoju są rożne. Należy Sąsiedzkie
przywołać źródło już istniejącej lub
Włochy
sformułować nową na użytek Programu

po słowie
…metropolitarnego,… po
przecinku dodać słowo
…”stołecznego”…

Fundacja
Życzliwy
Przedsiębiorca
w Polsce

10.
§ 2. 24)

11.
§3. 2. 1)

się we wszystkich
dokumentach.

Uwaga odrzucona.
„Miasto” odnosi się do
oficjalnej nazwy
własnej „Miasto
Stołeczne Warszawa”
i tak jak w przypadku
słów „Pełnomocnik”
oraz „Prezydent”
zwyczajowo pisaną są
wielką literą. Nie ma
powodu, aby słowo
„organizacje” pisać
wielką literą.
Uwaga odrzucona.
„Zrównoważony
rozwój” jest nazwą
własną, pojęciem
szeroko stosowanym i
nie ma potrzeby
wyjaśniania go.
Uwaga odrzucona.
Nie podano
uzasadnienia. Nie ma
potrzeby takiego
rozszerzenia.
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12.

§ 3. 2. 1) g)
tworzenie warunków do
wyrównywania szans
życiowych członków
społeczności Miasta, w
każdym aspekcie życia
społeczności i rozwoju
osobistego,

13.

§ 3. 2. 1)

14. § 3. 2. 3)
wzmocnienie pozycji
organizacji i zapewnienie
im równych z innymi
podmiotami szans
w realizacji zadań
publicznych, przez
wspieranie oraz
powierzanie im zadań,
z jednoczesnym
zapewnieniem

Przywrócić słowo
„niepełnosprawnych” w
sformułowaniu „do
wyrównywania szans
życiowych członków
społeczności Miasta”, a
więc tak, by
sformułowanie brzmiało
„do wyrównywania szans
życiowych
niepełnosprawnych
członków społeczności
Miasta”
dodać p-kt „j” o treści:
„organizowanie i
tworzenie warunków dla
realizacji zadań
wynikających ze
stołecznego charakteru
miasta.”

§ 3 punkt 2 ppkt. 3)
wzmocnienie pozycji
organizacji i zapewnienie
im równych z innymi
podmiotami szans
w realizacji zadań;

Niepełnosprawność to zdarzenie losowe, które
jak żadne inne znacząco wpływa na wszystkie
obszary życia człowieka. Dlatego nie należy
uogólniać tego szczególnego punktu
na wszystkie osoby zagrożone wykluczeniem –
do innych można odnieść punkt h
(„przeciwdziałanie dyskryminacji i
wykluczeniu”).
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
musi być naszym zdaniem przedmiotem
szczególnej, odrębnej od innych grup, uwagi
władz samorządowych.
Niepełnosprawność ma w przeciwieństwie do
innych przyczyn wykluczenia charakter trwały i
całościowy. Jest poważnym i specyficznym
problemem społecznym.

KDS ds.
Mieszkań
Chronionych

Uwaga odrzucona.
Punkt dotyczy nie
tylko
niepełnosprawnych.

Fundacja
Życzliwy
Przedsiębiorca
w Polsce

Uwaga przyjęta.

Celem wspierania i powierzania realizacji zadań
publicznych jest realizacja tych zadań przez
organizacje, a nie wzmocnienie pozycji
organizacji jako takiej. Jest to narzędzie
współpracy, więc jako takie nie mieści się w
KDS ds.
kategorii celów. Dodatkowo szczegółowo
Organizacji
zasady wspierania/powierzania realizacji zadań Wspierających
publicznych, omawiają dalsze przepisy
programu. Ponadto kolejny podpunkt (4) tego
paragrafu zaznacza realizację zadań
publicznych.

Uwaga przyjęta.
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odpowiednich środków na
ich realizację;
15. § 5.
Współpraca Miasta z
organizacjami, mająca
Wyraz „transparentności”
charakter finansowy
zastąpić wyrazem
lub pozafinansowy,
„przejrzystości”
odbywa się na zasadach
pomocniczości, ....... oraz
transparentności.
16.
Rozdział II
w/b: Formy, zakres i tryb
Formy współpracy
współpracy ….
finansowej …..
17.

§ 6. 1. 3)
oddania w najem lokali
użytkowych organizacjom
na cel prowadzonej
działalności pożytku;

18. § 6. 4.
Powierzanie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1,
może nastąpić w innym
trybie niż określony w
ust. 2….
19.
§ 6. 6.
Szczegółowe zasady
przyznawania małych
grantów określa
Prezydent.

Jest polski wyraz

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Przyjęto zapis:
„jawnością” (por. art.
5 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie).

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Uwaga odrzucona.
Nie podano
uzasadnienia. Nie ma
potrzeby takiego
rozszerzenia.

§ 6 punkt 1
3) oddania w najem lokali
użytkowych organizacjom
na cel prowadzonej
działalności pożytku
publicznego;

Zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i o
wolontariacie, pełne sformułowanie to
działalność pożytku publicznego (art. 3 punkt 1
Ustawy).

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga przyjęta.

Wykreślić albo zmienić „o
którym mowa w ust. 1 pkt
1,” na „ zadań
publicznych”

Zakup usług nie równa się powierzeniu zadania
z udzieleniem dotacji.

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Uwaga przyjęta.

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Uwaga odrzucona.
Prezydent określa
tego typu zasady
zawsze w formie
zarządzenia. Aktualne
informacje wraz z
podstawą prawną

Należy uzupełnić
terminem i formą tego
„określania”

Trzeba powiedzieć kiedy i gdzie można się
zapoznać z ustanowionymi zasadami
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dostępne są w BIP-ie
oraz stronie
www.um.warszawa.pl/
ngo
20. § 6. 11.
Organizacja, z którą
Miasto zawarło umowę na
realizację zadania
publicznego, może zlecić
realizację tego zadania
innej organizacji,
niebędącej stroną umowy,
wybranej w sposób
zapewniający jawność i
uczciwą konkurencję.
21. § 6. 11.
Organizacja, z którą
Miasto zawarło umowę na
realizację zadania
publicznego, może zlecić
realizację tego zadania
innej organizacji,
niebędącej stroną
umowy, wybranej w
sposób zapewniający
jawność i uczciwą
konkurencję.
(oraz)
§ 10.
Merytorycznej oceny
ofert dokonują komisje
konkursowe, które kierują
się w szczególności: […]
3) zadeklarowaną przez

Należy dodać na końcu:
…”jedynie w przypadku
utraty możliwości
własnych, czego nie
można było przewidzieć
przy składaniu oferty.”

Intencją współpracy powinno być uaktywnianie
organizacji, a nie tworzenie pośredników.

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Konieczność uzgodnienia
obu paragrafów.

Jeżeli organizacja może zlecić wykonanie
zadania innej organizacji po podpisaniu
umowy, to ocenianie kwalifikacji osób
realizujących projekt może być niemożliwe.
Powinno być jasne – na jakich zasadach może
się odbywać zlecanie realizacji zadania oraz jak
są oceniane kwalifikacje osób w przypadku
planowanego podwykonawstwa lub zlecenia
realizacji części lub całości zadania innej
organizacji.

Uwaga odrzucona.
Fundacja
Paragrafy nie
Dobrze Że Jesteś
wykluczają się.

Uwaga odrzucona.
Zapis zgodny z art. 16.
ust. 7. ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie.
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organizację jakością
wykonania zadania, w
tym kwalifikacjami
osób, przy udziale
których zadanie ma być
realizowane;
22.

§ 7. 1. 1)
do 25 listopada 2011
roku dla zadań
23. realizowanych w trakcie
całego roku oraz
w pierwszej jego połowie,

§ Par.7.1. 1) do 25
listopada 2011 roku dla
zadań realizowanych w
trakcie całego roku oraz
w pierwszej jego połowie,
którego rozstrzygnięcie
nastąpi do 10 stycznia
2012 roku

§ 7. 1. Konkursy ofert
na realizację zadań
publicznych w 2012 roku
będą ogłaszane
w następujących
terminach:
1) w okresie od 16 do 25
listopada 2011 roku
dla zadań
realizowanych w
trakcie całego roku
oraz w pierwszej jego
połowie

Stowarzyszenie
Najczęściej wyniki konkursów są ogłaszane np. Sztukaw okresie, kiedy trwa już czas na ich realizację. EdukacjaPromocja

Jeżeli wcześniejsze ogłaszanie konkursów nie
jest możliwe ze względu na daty zatwierdzania
budżetu urzędu miasta, to powinno być jasne
kiedy można się spodziewać pierwszych
konkursów.

Uwaga odrzucona.
Propozycja nie jest
możliwa do
zrealizowania.
Procedura
konkursowa jest
ustalona
zarządzeniem nr
3868/2009 Prezydenta
m.st. Warszawy z 18
listopada 2009 (z
późn. zm.).

Uwaga odrzucona.
Nie ma potrzeby
umieszczania takiej
informacji w
Fundacja
programie, gdyż
Dobrze Że Jesteś będzie ona
zamieszczona na
stronie:
www.um.warszawa.pl/
ngo
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24.

§ 7. 1. 2)
do 31 marca 2012 roku
dla zadań realizowanych
w drugiej połowie roku..

25.

(nie istnieje)

26. § 8
Przed ogłoszeniem
konkursu ofert biura
przedstawiają do
konsultacji tematy zadań
konkursowych oraz
szczegółowe warunki ich
realizacji KDS-om. W
przypadku
niefunkcjonowania przy

Uwaga odrzucona.
Propozycja nie jest
możliwa do
Par.7.1.2) do 31 marca
zrealizowania.
2012 roku dla zadań
Stowarzyszenie
Procedura
Najczęściej wyniki konkursów są ogłaszane np. Sztukarealizowanych w drugiej
konkursowa jest
połowie roku, którego
w okresie, kiedy trwa już czas na ich realizację. Edukacjaustalona
rozstrzygnięcie nastąpi
Promocja
zarządzeniem nr
do 15 czerwca 2012 roku.
3868/2009 Prezydenta
m.st. Warszawy z 18
listopada 2009 (z
późn. zm.).
Uwaga odrzucona.
Propozycja nie jest
Jest to szczególnie ważne dla projektów
możliwa do
§ 7. 4. Konkursy ofert
realizowanych w pierwszej połowie roku.
zrealizowania.
rozstrzygane będą w
Obecnie wiele organizacji nie ma ciągłości
Procedura
terminie nie dłuższym niż finansowania, bo projekty I połowy roku są
Fundacja
konkursowa jest
14 dni od daty
realizowane zwykle w miesiącach kwiecieńDobrze Że Jesteś ustalona
zakończenia naboru
czerwiec – ze względu na długie procedury
zarządzeniem nr
projektów konkursowych. urzędowe. Trzeba zrobić wszystko, aby
3868/2009 Prezydenta
uniknąć tego „martwego okresu”.
m.st. Warszawy z 18
listopada 2009 (z
późn. zm.).
Niebezpieczna jest rezygnacja z konsultacji
Zdanie „W przypadku
społecznych w zakresie proponowanych
niefunkcjonowania przy
danym biurze KDS-ów
tematów zadań konkursowych tylko dlatego, że
konsultacje się nie
przy danym biurze nie działa KDS.
odbywają.” zastąpić
Odpowiednim organem, który powinien
konsultować tematy zadań konkursowych w
zdaniem: „W przypadku
KDS ds.
Uwaga odrzucona.
takich przypadkach jest WRP.
niefunkcjonowania przy
Mieszkań
Nie jest to zadanie
danym biurze KDS-ów
Chronionych
Rady. Zadania Rady
tematy zadań
określone są w
konkursowych
odrębnej uchwale.
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27.

danym biurze KDS-ów
konsultacje się nie
odbywają.

28.

przedstawiane są do
konsultacji
Warszawskiej Radzie
Pożytku.”
§8
Przed ogłoszeniem
konkursu ofert biura
przedstawiają do
konsultacji tematy zadań
konkursowych oraz
szczegółowe warunki ich
realizacji KDS-om. W
przypadku
niefunkcjonowania przy
danym biurze KDS-ów,
tematy zadań
konkursowych oraz
szczegółowe warunki ich
realizacji konsultuje
najbliższa merytorycznie
KDS.
Należy uzupełnić na końcu
pierwszego zdania o
termin w jakim ma to
nastąpić i oznaczyć to
zdanie jako ustęp 1.
Należy wprowadzić ustęp
2: KDS może skutecznie
żądać ogłoszenia przez
biuro konkursu, jeśli
wśród zadań
priorytetowych Programu
znajduje się zadanie
należące do kompetencji

W naszej opinii konsultacje z przedstawicielami
organizacji są niezwykle istotne. Przez ostatnie KDS ds.
lata stały się również praktyką we współpracy
Organizacji
Miasta z organizacjami. Niezależnie od
Wspierających
istnienia KDS-ów przy danym biurze,
konsultacje powinny być przeprowadzane.

Uwaga odrzucona.
Nie ma możliwości
określenia
najbliższego
merytorycznie KDS-u.

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Uwaga odrzucona.
Nie przedstawiono
konkretnej propozycji
zapisu.

Potrzeba doprecyzowania trybu
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29.
§9
Wydziały dla dzielnic
przedstawiają tematy
zadań konkursowych oraz
szczegółowe warunki ich
realizacji do konsultacji
DKDS-om. W przypadku
niefunkcjonowania przy
danej dzielnicy DKDS
konsultacje się nie
odbywają.

30.

biura, przy którym działa
KDS.
Dotychczasowe zdanie
drugie oznaczyć jako ustęp
3 tego paragrafu
Zdanie „W przypadku
niefunkcjonowania przy
danej dzielnicy DKDS
konsultacje się nie
odbywają.” zastąpić
zdaniem:
„W przypadku
niefunkcjonowania przy
danej dzielnicy DKDS
tematy zadań
konkursowych
przedstawiane są do
konsultacji
Warszawskiej Radzie
Pożytku.”
§ 9
Wydziały dla dzielnic
przedstawiają tematy
zadań konkursowych oraz
szczegółowe warunki ich
realizacji do konsultacji
DKDS-om .
W przypadku
niefunkcjonowania przy
danej dzielnicy DKDS,
tematy zadań
konkursowych oraz
szczegółowe warunki ich
realizacji konsultuje

Niebezpieczna jest rezygnacja z konsultacji
społecznych w zakresie proponowanych
tematów zadań konkursowych tylko dlatego, że
przy danej dzielnicy nie działa DKDS.
Odpowiednim organem, który powinien
konsultować tematy zadań konkursowych w
takich przypadkach jest WRP.
Poprzednio konsultacje były w takich
sytuacjach prowadzone z właściwymi
merytorycznie KDSami, jednak wydaje się, że
powinno to być zadaniem WRP.

KDS ds.
Mieszkań
Chronionych

W naszej opinii konsultacje z przedstawicielami KDS ds.
organizacji są niezwykle istotne. Przez ostatnie Organizacji
lata stały się również praktyką we współpracy
Wspierających
Miasta z organizacjami. Niezależnie od
istnienia DKDS-ów przy danej dzielnicy,
konsultacje powinny być przeprowadzane.

Uwaga odrzucona.
Nie jest to zadanie
Rady. Zadania Rady
określone są w
odrębnej uchwale.

Uwaga odrzucona.
Nie ma możliwości
określenia
najbliższego
merytorycznie KDS-u.
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najbliższa merytorycznie
KDS.
31.

32. § 10. 2.
Oceny formalnej ofert i
oceny dotychczasowej
współpracy dokonują
pracownicy biur
lub wydziałów wskazani
przez dyrektora biura lub
zarząd dzielnicy. Oferty
niespełniające wymogów
formalnych nie będą
rozpatrywane.
[…]

Należy uzupełnić na końcu
pierwszego zdania o
termin w jakim ma to
nastąpić i oznaczyć to
zdanie jako ustęp 1.
Należy wprowadzić ustęp
2: KDS może skutecznie
żądać ogłoszenia przez
biuro konkursu, jeśli
wśród zadań
priorytetowych
Programu znajduje się
zadanie należące do
kompetencji biura, przy
którym działa KDS.
Dotychczasowe zdanie
drugie oznaczyć jako ustęp
3 tego paragrafu
§ 10.
2. Oceny formalnej ofert i
oceny dotychczasowej
współpracy dokonują
pracownicy biur
lub wydziałów wskazani
przez dyrektora biura lub
zarząd dzielnicy z
zastrzeżeniem art. 24 § 1.
Kodeksu Postępowania
Administracyjnego.
Oferty niespełniające
wymogów formalnych nie

Potrzeba doprecyzowania trybu

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Uwaga odrzucona.
Zadania priorytetowe
(§ 34) określają nie
tylko zakres
konkursów
dotacyjnych. KDS nie
ma możliwości
„skutecznie żądać” od
biura ogłoszenia
konkursu.

Zapis mający zagwarantować całkowitą
bezstronność podczas dokonywania ocen.
KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
późn. zm.)
Art. 24.
§ 1. Pracownik organu administracji publicznej
podlega wyłączeniu od udziału w
postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze
stron w takim stosunku prawnym, że wynik
sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub
obowiązki,

KDS ds.
Ochrony
Dziedzictwa
Kulturowego

Uwaga przyjęta.
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7.
Komisje konkursowe na
zasadzie równego
uczestnictwa składają się
z co najmniej dwóch
przedstawicieli
Prezydenta oraz co
najmniej dwóch
przedstawicieli
organizacji wskazanych
przez właściwe KDS-y.
Jeżeli KDS nie wskaże
swoich przedstawicieli,
wskazuje ich Forum na
wniosek dyrektora biura.

będą rozpatrywane.
[…]
7. Komisje konkursowe na
zasadzie równego
uczestnictwa składają się z
co najmniej dwóch
przedstawicieli Prezydenta
z zastrzeżeniem art. 24 §
1. Kodeksu
Postępowania
Administracyjnego oraz
co najmniej dwóch
przedstawicieli organizacji
wskazanych przez
właściwe KDS-y. Jeżeli
KDS nie wskaże swoich
przedstawicieli, wskazuje
ich Forum na wniosek
dyrektora biura.

2) swego małżonka oraz krewnych i
powinowatych do drugiego stopnia,
3) osoby związanej z nim z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był
lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo,
w której przedstawicielem strony jest jedna z
osób wymienionych w pkt 2 i 3,
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej
decyzji,
6) z powodu, której wszczęto przeciw niemu
dochodzenie służbowe, postępowanie
dyscyplinarne lub karne,
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca
wobec niego w stosunku
nadrzędności służbowej.

33.

§ 10. 3
Organizacja może
oferty niespełniające
uzupełnić wymogi
wymogów formalnych nie
formalne
będą rozpatrywane

Składając ofertę można się pomylić np. brak
parafki na 1 ze stron. Tym bardziej, że oferty
przygotowują osoby, które na co dzień pracują
z osobami niepełnosprawnymi i taka
„wielozadaniowość” może skutkować drobnymi
uchybieniami formalnymi. Odrzucenie oferty z
powodu drobnych uchybień jest niekorzystne
dla osób niepełnosprawnych oraz organizacji.
Brak realizacji zdania-brak wiadomości. O
ocenie merytorycznej (nie nabieramy wprawy w
przygotowaniu ofert)

Polski Związek
Głuchych
Oddział
Mazowiecki

Uwaga odrzucona.
Uwaga nie może być
przyjęta.
Dopuszczenie
możliwości
uzupełnienia oferty
stwarzałoby
podejrzenia
nieprzejrzystości
procedury.
Pracownicy
poszczególnych biur i
dzielnic mogą
sprawdzić ofertę pod
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kątem formalnym
przed jej złożeniem.
34.

§ 10. 5.
Merytorycznej oceny
ofert dokonują komisje
konkursowe, które kierują
się
w szczególności:
1) zgodnością oferty z
zadaniem określonym
szczegółowo w
konkursie ofert;
35.
2) oceną możliwości
realizacji zadania
przez organizację;

§ 10.
5. Merytorycznej oceny
ofert dokonują komisje
konkursowe, które
kierują się
w szczególności:
1) zgodnością oferty z
zadaniem określonym
szczegółowo w
konkursie ofert;
2) wartością
merytoryczną i
stopniem
oddziaływania
projektu na grupę/y
docelowe
3) oceną możliwości
realizacji zadania przez
organizację;
§ 10
5. Merytorycznej oceny
ofert dokonują komisje
konkursowe, które kierują
się
w szczególności:
2) proponowaną przez
organizację jakością
wykonania zadania, w
tym spójnością
wszystkich elementów
oferty;
3) precyzyjnie

Fundacja
Impact

W tej chwili ten punkt zawiera właściwie
wyłącznie wskaźniki techniczne i
organizacyjne.

Uwaga przyjęta.

Proponujemy rozbudowanie oceny zadania o
merytoryczne części oferty.
Przy dotychczasowym zapisie powstaje
wrażenie, że w swoich pracach komisja
konkursowa powinna skupiać się głównie na
ocenie budżetu, co jest sprzeczne z
KDS ds.
formularzem oferty, który jest zdecydowanie
Organizacji
bardziej rozbudowany w części merytorycznej
Wspierających
oraz z ideą realizacji projektów finansowanych
z pieniędzy publicznych. W naszej opinii
niezwykle istotnym czynnikiem, który powinien
być brany pod uwagę w trakcie oceny oferty
jest jakość proponowanej realizacji zadania,

Uwaga odrzucona.
Zapisy te muszą być
zgodne z procedurą
konkursową.
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zdefiniowaną grupą
docelową;
4) adekwatnością działań
w stosunku do
zakładanych celów;
5) adekwatnością
rezultatów w stosunku
do zakładanych celów i
sposobów ich realizacji;
6) efektywnie
zaplanowanym
harmonogramem;
7) efektywną kalkulacją
kosztów realizacji
zadania, w stosunku do
planowanych działań i
ich zasięgu;
11) oceną możliwości
realizacji zadania przez
daną organizację, w tym
kwalifikacjami osób,
przy udziale których
zadanie ma być
realizowane;
13) w uzasadnionych
przypadkach innymi
czynnikami takimi jak:
innowacyjność
rozwiązań, realizowanie
projektu w partnerstwie,
angażowanie
wolontariuszy czy
możliwość kontynuacji
programu.

jego adekwatność, efektywność i spójność.
Jednocześnie proponujemy uporządkowanie
punktów w taki sposób, w jaki uporządkowany
jest wzór oferty co sprawi, że punkt ten będzie
bardziej przejrzysty i spójny z innymi
dokumentami.
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36.

§ 10. 5. 5) planowanym
udziałem środków
finansowych własnych
lub środków
37. pochodzących
z innych źródeł (w
przypadku wspierania
wykonywania zadania);

Planowana wysokość
dotacji w stosunku do
zadeklarowanych środków
finansowych własnych lub
środków pochodzących z
innych źródeł i wkładu
rzeczowego

Niepotrzebne rozbicie na dwa punkty

Stowarzyszenie
Teatru
Konsekwentnego
oraz
KDS ds. Kultury
Uwaga odrzucona.
Zapisy te muszą być
zgodne z procedurą
konkursową.

Coraz bardziej skuteczność w pozyskiwaniu
środków jest kluczowa dla uzyskania dotacji,
może więc podobne zasady powinno się
wprowadzić dla działających instytucji
samorządowych? Lub jednak dać możliwość
zrównoważenia wkładu finansowego
wyjątkowo wysoką wartością merytoryczną lub
zasięgiem oddziaływania/ rozwiązania
zdiagnozowanego problemu.

Fundacja
Impact

Zadeklarowanym
wkładem rzeczowym i
osobowym, w tym
świadczeniami
wolontariuszy i/lub pracą
społeczną członków
organizacji

Żeby rozszerzyć możliwości działania
organizacjom

Fundacja Sue
Ryder

Uwaga odrzucona.
Zapisy te muszą być
zgodne z procedurą
konkursową.

“realizacją zadań
zleconych organizacji w
poprzednim okresie,
biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel

Warto promować w ten sposób działania tych
organizacji, które mogą się wykazać rzetelnie
udokumentowanymi rezultatami poprzednich
projektów realizowanych ze środków miasta.
Chodzi o rzeczywiste rezultaty, a nie czysto
proceduralną poprawność rozliczenia
projektów. Chodzi o to, żeby z co najmniej

Fundacja
Pracownia
Badań i
Innowacji
Społecznych
Stocznia

Uwaga odrzucona.
Zapisy te musza być
zgodne z procedurą
konkursową.

38. § 10. 5. 6)
zadeklarowanym
wkładem rzeczowym i
osobowym, w tym
świadczeniami
wolontariuszy i pracą
społeczną członków
organizacji;
39. § 10. 5. 7) “realizacją
zadań zleconych
organizacji w poprzednim
okresie, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel
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środków (o ile
organizacja realizowała
już zadania ze środków
Miasta)”

40. § 10. 5. 8)
zaproponowaną przez
organizację wysokością
dotacji w stosunku do
finansowego
i rzeczowego wkładu
własnego;
41.

§ 10. 5 dodać 10)

środków (o ile organizacja
realizowała już zadania ze
środków Miasta) oraz,
pozytywne rezultaty
wcześniejszych
projektów."

Dodać:
Innowacyjnością i
zaproponowanym
nowatorskim ujęciem
zadania

Zaproponowaną przez
organizację metodą
ewaluacji efektów
realizowanego
przedsięwzięcia.

analogiczną atencją podejść do kwestii
rzeczywistych efektów projektów, jak
podchodzi się do faktu, czy projekt był
realizowany w terminie i czy był dobrze
rozliczony pod względem finansowym. Wydaje
się, że bardzo często ten właśnie aspekt faktycznych rezultatów projektu, jego
oddziaływania schodzi na dalszy plan wobec
sprawdzania skrupulatności sprawozdania
finansowego. W proponowanym zapisie chodzi
w szczególności o możliwość promowania i
„nagradzania” tych organizacji, które istotne
mają kompetencje i zdolności do osiągania
rzeczywistych rezultatów. To czy rezultaty te
zostały osiągnięte w ramach projektów
finansowanych przez Miasto jest wtórne.
Wszystkie punkty dotyczą w rzeczywistości
oceny finansowej i merytorycznej. Należy
wzmocnić poziom merytoryczny, zwrócić
uwagę na nowe rozwiązania itp.

W naszym przekonaniu, zwłaszcza w
przypadku projektów o znaczącym budżecie np.
powyżej 100 000 PLN dodatkowym, istotnym
kryterium decydującym o przyznaniu dotacji
powinien być zaproponowany system
monitorowania osiąganych rezultatów oraz
ewaluacji projektu. W naszym przekonaniu
warto w ten sposób promować (np. poprzez
dodatkowe punkty) te przedsięwzięcia, którym
od samego początku towarzyszy refleksja

Stowarzyszenie
Teatru
Konsekwentnego
oraz
Prezydium KDS
ds. Kultury

Uwaga odrzucona.
Zapisy te muszą być
zgodne z procedurą
konkursową.

Fundacja
Pracownia
Badań i
Innowacji
Społecznych
Stocznia

Uwaga odrzucona.
Zapisy te muszą być
zgodne z procedurą
konkursową.
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dotycząca ich oddziaływania – dokonywanej
zmiany społecznej.
42.

§ 10. 7.
Komisje konkursowe na
zasadzie równego
uczestnictwa składają się
z co najmniej dwóch
przedstawicieli
Prezydenta oraz co
najmniej dwóch
przedstawicieli
organizacji wskazanych
przez właściwe KDS-y.
Jeżeli KDS nie wskaże
swoich przedstawicieli,
wskazuje ich Forum na
wniosek dyrektora biura.

§ 10
7. Komisje konkursowe na
zasadzie równego
uczestnictwa składają się z
co najmniej dwóch
przedstawicieli Prezydenta
oraz co najmniej dwóch
przedstawicieli organizacji
wskazanych przez
właściwe KDS-y. Jeżeli
KDS nie wskaże swoich
przedstawicieli, wskazuje
ich najbliższa
merytorycznie KDS na
wniosek dyrektora biura.
LUB
Komisje konkursowe na
zasadzie równego
uczestnictwa składają się z
co najmniej dwóch
przedstawicieli Prezydenta
oraz co najmniej dwóch
przedstawicieli organizacji
wskazanych przez
właściwe KDS-y. Jeżeli
KDS nie wskaże swoich
przedstawicieli, dyrektor
biura ogłasza otwarty
nabór na przedstawicieli
organizacji, a o
ostatecznym składzie
komisji na podstawie

Proponujemy, aby przedstawicieli organizacji
do komisji konkursowych wskazywały
najbliższe merytorycznie KDSy. Drugą opcją
jest ogłaszanie otwartego naboru na
przedstawicieli i podejmowanie decyzji o ich
wyborze przez Warszawską Radę Pożytku.

Jednocześnie, gdyby nasz postulat dotyczący
Forum (pkt. 1 tego dokumentu) nie został
uwzględniony uważamy, że nie jest zadaniem
KDS ds.
Forum wskazywanie przedstawicieli
Organizacji
organizacji. Wskazywanie przez Forum, które
Wspierających
spotyka się 4 razy do roku zdecydowanie
spowolniłoby procedurę konkursową w
przypadku konkursów ogłaszanych pomiędzy
spotkaniami Forum, co niekorzystnie wpłynie
na szybkość i efektywność oceny i wyboru
ofert, a tym samym skuteczność realizacji zadań
publicznych. Uważamy, że wskazywanie
przedstawicieli organizacji do komisji jest
działaniem operacyjnym, a zadania Forum są o
charakterze bardziej ogólnym (wymiana
doświadczeń itp.).

Uwaga odrzucona.
Przyjęto zapis: „Jeżeli
KDS nie wskaże
swoich
przedstawicieli,
komisja konkursowa
działa bez
przedstawicieli
organizacji”.
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zgłoszonych kandydatur
decyduje Warszawska
Rada Pożytku.
43.
§ 10
8. W przypadku
konkursów
organizowanych w
dzielnicach w skład
komisji konkursowych, na
zasadzie równego
§ 10. 8.
uczestnictwa, wchodzą:
W przypadku konkursów
przedstawiciele
organizowanych w
Prezydenta oraz
dzielnicach w skład
przedstawiciele
komisji konkursowych, na
organizacji wskazani przez
zasadzie równego
właściwe DKDS-y. Jeżeli
uczestnictwa, wchodzą:
DKDS nie wskaże swoich
przedstawiciele
przedstawicieli, wskazuje
Prezydenta oraz
ich najbliższa
przedstawiciele
merytorycznie KDS na
organizacji wskazani
wniosek zarządu
przez właściwe DKDS-y.
dzielnicy.
Jeżeli DKDS nie wskaże
LUB
swoich przedstawicieli,
W przypadku konkursów
wskazuje ich Forum na
organizowanych w
wniosek zarządu
dzielnicach w skład
dzielnicy.
komisji konkursowych, na
zasadzie równego
uczestnictwa, wchodzą:
przedstawiciele
Prezydenta oraz
przedstawiciele
organizacji wskazani przez
właściwe DKDS-y. Jeżeli

Proponujemy, aby przedstawicieli organizacji
do komisji konkursowych wskazywały
najbliższe merytorycznie KDSy. Drugą opcją
jest ogłaszanie otwartego naboru na
przedstawicieli i podejmowanie decyzji o ich
wyborze przez Warszawską Radę Pożytku.
Jednocześnie, gdyby nasz postulat dotyczący
Forum (pkt. 1 tego dokumentu) nie został
uwzględniony uważamy, że nie jest zadaniem
Forum wskazywanie przedstawicieli
KDS ds.
organizacji. Wskazywanie przez Forum, które
Organizacji
spotyka się 4 razy do roku zdecydowanie
Wspierających
spowolniłoby procedurę konkursową w
przypadku konkursów ogłaszanych pomiędzy
spotkaniami Forum, co niekorzystnie wpłynie
na szybkość i efektywność oceny i wyboru
ofert, a tym samym skuteczność realizacji zadań
publicznych. Uważamy, że wskazywanie
przedstawicieli organizacji do komisji jest
działaniem operacyjnym, a zadania Forum są o
charakterze bardziej ogólnym (wymiana
doświadczeń itp.).

Przyjęto zapis: „Jeżeli
przy zarządzie
dzielnicy nie działa
DKDS, wydział dla
dzielnicy zwraca się
w tej sprawie do
merytorycznego
KDS-u”.
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44.
§ 10. 10.
Komisja konkursowa
pracuje na posiedzeniach
w składzie co najmniej
1/2 pełnego składu
osobowego. Na każdym z
posiedzeń komisji
konkursowej sporządzana
jest lista obecności.
45. § 10. 13.
Oferty są udostępniane
członkom komisji
konkursowej przed
posiedzeniem tej komisji,
w terminie
umożliwiającym rzetelne
zapoznanie się z nimi.
46.
§ 10

DKDS nie wskaże swoich
przedstawicieli, zarząd
dzielnicy ogłasza otwarty
nabór na przedstawicieli
organizacji, a o
ostatecznym składzie
komisji na podstawie
zgłoszonych kandydatur
decyduje Warszawska
Rada Pożytku.
§ 10
10. Komisja konkursowa
pracuje na posiedzeniach
w składzie co najmniej ½
pełnego składu
osobowego, przy
obecności minimum 1
przedstawiciela
organizacji. Na każdym z
posiedzeń komisji
konkursowej sporządzana
jest lista obecności.
§ 10
13. Oferty są udostępniane
członkom komisji
konkursowej przed
posiedzeniem tej komisji,
w terminie minimum 7
dni przed posiedzeniem
tej komisji.
Wprowadzenie zapisu
umożliwiającego
uzupełniania oczywistych

W naszej opinii, przy ocenie złożonych ofert,
konieczne jest uzyskanie opinii zarówno
przedstawicieli Miasta, jak i organizacji.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga przyjęta.

Doprecyzowanie terminu udostępniania ofert
usprawni pracę komisji oraz gwarantuje
rzetelność i porządkuje proces oceny.
Przedstawiciele organizacji wykonują pracę
społecznie, zatem muszą mieć odpowiednią
ilość czasu na zapoznanie się z ofertami.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga odrzucona.
Nie zawsze jest to
możliwe. Zapisy te
muszą być zgodne z
procedurą
konkursową.

Być może to właśnie na poziomie Programu
współpracy warto byłoby zapisać regułę
dotyczącą tego, że błędy formalne związane z

Fundacja
Pracownia
Badań i

Uwaga odrzucona.
Uwaga nie może być
przyjęta.
Dopuszczenie
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drobnych uchybień o
charakterze formalnym

47.

§ 10

Wprowadzenie zapisu,
który pozwalałby w
procesie oceny wniosku na
promocje wniosków (np.
dodatkowe kryterium,
punkty), w którym zawarte
są dowody na to, że
proponowane we wniosku
działania są rzeczywiście
potrzebne obywatelom, że
są oni gotowi w nim
uczestniczyć.

48.

§15

49. § 16
Miasto może wspomagać
technicznie, w tym

Zastąpić słowa „będzie
zapraszało” słowem
„zaprasza”.

§ 16
Miasto może wspomagać
technicznie, w tym

niedołączeniem np. jednego załącznika
mogłyby być uzupełniane w trakcie oceny
formalnej – tzn. organizacja byłaby proszona o
dostarczenie brakującego podpisu lub
załącznika w wyznaczonym terminie i dopiero
w przypadku nieuczynienia tego wniosek byłby
odrzucany formalnie.

Chodzi o to, żeby przy ograniczonych zasobach
starać się wspierać te projekty, które
rzeczywiście odpowiadają na potrzeby
mieszkańców (a co za tym idzie daje szanse na
ich mobilizację).

Jest to uwaga redakcyjna, cały dokument jest
pisany w czasie teraźniejszym i użycie tutaj
czasu przyszłego razi jako niespójność.
Sugeruje też brak pewności co do tego, że jest
to rutynowa procedura – ale jeśli nie jest to
rutynowa procedura, to lepiej użyć mało
wiążącego zwrotu „może zapraszać”.
Zmiana o charakterze językowym, wskazująca
na fakt posiadania przez Miasto więcej niż
jednej sali.

Innowacji
Społecznych
Stocznia

możliwości
uzupełnienia oferty
stwarzałoby
podejrzenia
nieprzejrzystości
procedury.
Pracownicy
poszczególnych biur i
dzielnic mogą
sprawdzić ofertę pod
kątem formalnym
przed jej złożeniem.

Fundacja
Pracownia
Badań i
Innowacji
Społecznych
Stocznia

Uwaga odrzucona.
Brak propozycji
konkretnego zapisu.

KDS ds.
Mieszkań
Chronionych

Uwaga przyjęta.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga przyjęta.
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użyczyć salę znajdującą
się w jego zasobach,
szkoleniowo i
informacyjnie organizacje
realizujące na jego terenie
swoje zadania statutowe,
o ile są one zgodne z
zadaniami Miasta.

użyczyć sale znajdujące
się w jego zasobach,
szkoleniowo i
informacyjnie organizacje
realizujące na jego terenie
swoje zadania statutowe, o
ile są one zgodne z
zadaniami Miasta.

50.
§ 24. 1.
Miasto, w wydawanych
przez siebie materiałach
informacyjnopromocyjnych,
zamieszcza w miarę
możliwości informacje o
organizacjach.

§ 24. 1. Miasto, w
wydawanych przez siebie
materiałach informacyjnopromocyjnych, zamieszcza
informacje o
organizacjach.

§ 24. 2.
Miasto może
przekazywać
organizacjom materiały
promocyjne dotyczące
regionalnych, krajowych
i międzynarodowych
konferencji, realizacji
projektów poza granicami
52. Miasta i kraju.

§ 24. Miasto informuje
na swoich stronach
internetowych o
materiałach
promocyjnych
dotyczących regionalnych,
krajowych
i międzynarodowych
konferencji, realizacji
projektów poza granicami
Miasta i kraju.
Zmienić na: Miasto
publikuje na stronie miasta
i przekazuje organizacjom

51.

W miarę jakich możliwości: etatowych?
czasowych? finansowych? Albo zamieszcza,
albo nie zamieszcza. Zapis „w miarę
możliwości” jest niekonkretny.

Stowarzyszenie
Forum Rozwoju
Warszawy

Wątpliwości budził sformułowanie „Miasto
może…”, co nie powoduje zastrzeżenia i
wątpliwości, co do jasności i przejrzystości
zasad przekazywania takich materiałów.

KDS ds.
Ochrony
Dziedzictwa
Kulturowego

Uwaga odrzucona.
Proponowany zapis
nakazywałby
umieszczanie
informacji na
wszystkich
materiałach, nawet
niedotyczących
organizacji
pozarządowych – nie
jest to możliwe do
realizacji.

Uwaga odrzucona.
Nie ma możliwości ani
potrzeby umieszczania
wszystkich informacji.

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy
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53. § 24. 3.
Organizacje realizujące
zadania publiczne na
podstawie zawartych
umów zobowiązane są
do informowania w
wydawanych przez
siebie, w ramach
zadania, publikacjach,
materiałach
informacyjnych i
promocyjnych, poprzez
media, w tym na stronie
internetowej
Zleceniobiorcy, jak
54. również stosownie do
charakteru zadania,
poprzez widoczną w
miejscu jego realizacji
tablicę lub przez ustną
informację kierowaną do
odbiorców, o fakcie
finansowania albo
współfinansowania
realizacji zadania przez
m.st. Warszawę.
Informacja o
finansowaniu albo

materiały promocyjne
dotyczące regionalnych,
krajowych
i międzynarodowych
konferencji, realizacji poza
Miasta i kraju.
§ 24
3. Organizacje realizujące
zadania publiczne na
podstawie zawartych
umów zobowiązane są do
informowania o fakcie
finansowania lub
współfinansowania
realizacji zadania przez
m.st. Warszawę. Zakres,
zasady oraz sposób
informowania
szczegółowo określają
zapisy umowy między
Miastem a organizacją.

wykreślić

W naszej opinii dotychczasowy zapis jest zbyt
szczegółowy, zwłaszcza w stosunku do innych
zapisów dot. współpracy między organizacjami
a Miastem opisywanych w programie,
proponujemy wersję skróconą. Sformułowanie
„Zleceniobiorca” pojawia się po raz pierwszy w
programie i w tym kontekście, a nie jest
KDS ds.
właściwe na określenie organizacji. Naszym
Organizacji
zdaniem nie ma potrzeby szczegółowo określać Wspierających
w programie sposobu i prezentacji informacji o
finansowaniu/współfinansowaniu, skoro
każdorazowo są one definiowane i precyzowane
w umowach między organizacją a Miastem.
Odesłanie w tym punkcie do tychże umów jest
wystarczające.

Dezaktualizuje się, a biura wciąż zmieniają
zapisy umów

Uwaga przyjęta.

Przyjęto zapis:
„Zakres, zasady oraz
Stowarzyszenie
sposób informowania
Teatru
szczegółowo określają
Konsekwentnego
zapisy umowy między
oraz
Miastem a
KDS ds. Kultury
organizacją” (por.
uwaga nr 53).
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współfinansowaniu
zadania przez
m.st. Warszawę
powinna mieć postać
logotypu, będącego
połączeniem
identyfikatora
ze znakiem
promocyjnym oraz
napisem „Projekt
finansuje” albo „Projekt
współfinansuje”.
Logotyp, o którym
mowa w zdaniu
poprzednim, zamieszcza
się zgodnie
z Zarządzeniem nr
5293/2010 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 6
września 2010 roku
w sprawie
wprowadzenia
„Katalogu Systemu
Identyfikacji Wizualnej
m.st. Warszawy” i
uprawnień
przysługujących m.st.
Warszawie w
działaniach
promocyjnych i
informacyjnych.
55. § 25
Organizacje
współuczestniczą w

§ 25
Organizacje
współuczestniczą w

Sugerujemy zamianę Forum na konferencję
(uzasadnienie w powyższej części formularza).
Dlatego też w tym punkcie należy je usunąć.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga przyjęta.
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kształtowaniu polityki
Miasta, w szczególności
poprzez udział swoich
przedstawicieli w
Warszawskiej Radzie
Pożytku, KDS-ach,
DKDS-ach oraz Forum.

kształtowaniu polityki
Miasta, w szczególności
poprzez udział swoich
przedstawicieli w
Warszawskiej Radzie
Pożytku, KDS-ach oraz
DKDS-ach.

56.
Wykreślić Forum

57. § 26. 1. Zainteresowane
organizacje, za
wyjątkiem stowarzyszeń
zwykłych, wspólnie
z Miastem mogą tworzyć
KDS-y, działające w
poszczególnych
dziedzinach zadań
58. publicznych należących
do Miasta.

59.

§ 26. 1. Zainteresowane
organizacje, wspólnie
z Miastem mogą tworzyć
KDS-y, działające w
poszczególnych
dziedzinach zadań
publicznych należących do
Miasta.
§ 26. 1.
Zainteresowane
organizacje wspólnie z
Miastem mogą tworzyć
KDS-y, działające
w poszczególnych
dziedzinach zadań
publicznych należących do
Miasta.
Usunąć dodane
zastrzeżenie „za
wyjątkiem stowarzyszeń
zwykłych”.

Zwracamy również uwagę, że nawet przy
proponowanym rozumieniu Forum (jako
przestrzeni wymiany doświadczeń i informacji),
nie można mówić o współuczestnictwie w
kształtowaniu polityki Miasta.

Funkcje FDS spełnia Warszawska Rada
Pożytku. Istnienie tego ciała nic
merytorycznego nie wnosi, a oslabia Komisje i
Radę, jest kolejnym ciałam, z którym trzeba
konsultować, procedować itd.

Stowarzyszenie
Teatru
Konsekwentnego
oraz
KDS ds. Kultury

KDS ds.
Transportu

Uwaga przyjęta.

Jest to dyskryminacja stowarzyszeń zwykłych,
które aktualnie aktywnie uczestniczą w pracach
zarówno KDSów jak i DKDSów. Prawo Polskie
DKDS Ursynów
pozwala na tworzenie stowarzyszeń zwykłych i
nie można im zabraniać brania czynnego
udziału w KDS i DKDS.
Jest to próba niepotrzebnego ograniczania
dostępu stowarzyszeń zwykłych do
zorganizowanych form współpracy z miastem.
W świetle obowiązujących przepisów
stowarzyszenia zwykłe powinny być

KDS ds.
Mieszkań
Chronionych
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60.

traktowane pełnoprawnie i proponowane
ograniczenie jest oczywistą dyskryminacją, tym
dziwniejszą, że Miasto chlubi się gotowością do
dialogu obywatelskiego.
Nie widzimy uzasadnienia dla proponowanej
formy tego zapisu i wyłączenia stowarzyszeń
§ 26
zwykłych z prac KDS-ów. Uważamy, że
1. Zainteresowane
organizacje wspólnie z
stowarzyszenia zwykłe są przejawem
Miastem mogą tworzyć
aktywności obywatelskiej i powinny mieć
KDS ds.
możliwość udziału w pracach KDS-ów. Stoimy Organizacji
KDS-y, działające
na stanowisku, że KDS-y oraz biura mają do
w poszczególnych
Wspierających
dziedzinach zadań
dyspozycji różne demokratyczne narzędzia,
publicznych należących do które pozwalają efektywnie pracować i
umożliwiają udział różnych zainteresowanych
Miasta.
podmiotów w pracach KDS-ów.

61.
§ 26. punkt 12. Programu mówi: „KDS-y są
otwarte”. Wygląda na to, że nie dla wszystkich.
Po drugie – Program powołuje się na art. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
§ 26. 1. Zainteresowane
dnia 29 maja 2003 r.), a ustawa ta definiuje w
organizacje wspólnie z
art. 3 pkt. 2: “Organizacjami pozarządowymi
Miastem mogą tworzyć
są, niebędące jednostkami sektora finansów
Stowarzyszenie
KDS-y, działające w
publicznych, w rozumieniu przepisów o
Forum Rozwoju
poszczególnych
finansach publicznych, i niedziałające w celu
Warszawy
dziedzinach zadań
osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki
publicznych należących do
nieposiadające osobowości prawnej utworzone
Miasta.
na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje
i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” nie
rozdzielając stowarzyszeń na zwykłe I
rejestrowe.
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62.

63.

64. § 26. 2.
Stworzenie KDS-u może
zainicjować minimum 10
organizacji, które wyrażą
chęć współpracy w
danym obszarze.
Zainteresowane
organizacje zgłaszają
wolę powołania KDS-u
do dyrektora biura.
Dyrektor biura, w
przypadku uznania
zasadności tego
wniosku, powołuje KDS i
zwołuje pierwsze
spotkanie w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania
65. wniosku; nie dotyczy to
przypadku, o którym
mowa w § 30.

Należy wykreślić: za
wyjątkiem stowarzyszeń
zwykłych”

To ingerowanie i próba projektodawców
skłócania organizacji społecznych

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

§ 26. 1. Zainteresowane
organizacje, wspólnie z
Miastem mogą tworzyć
KDS-y, działające
w poszczególnych
dziedzinach zadań
publicznych należących do
Miasta.

Decyzją KDS przy BSKZ zapis o wyłączeniu
organizacji zwykłych z możliwości udziału w
KDS-ach i DKDS-ach powinien zostać
wykreślony z całego Programu współpracy
na 2012 r.
Zasada demokracji i równych szans w procesie
partycypacji społecznej.
Ideą dialogu społecznego jest możliwość
udziału jak najliczniejszego grona obywateli.

KDS ds.
Ochrony
Dziedzictwa
Kulturowego

2. Stworzenie KDS-u
może zainicjować
minimum 10 organizacji,
które wyrażą chęć
współpracy w danym
obszarze. Zainteresowane
organizacje zgłaszają
wolę powołania KDS-u
do dyrektora biura.
Dyrektor biura powołuje
KDS i zwołuje pierwsze
spotkanie w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania
wniosku; nie dotyczy to
przypadku, o którym
mowa w § 30.
3. [Usunięty]
Zdanie3: Dyrektor Biura
powołuje KDS i zwołuje
pierwsze spotkanie……..

Zasadnością jest, aby w każdej dzielnicy działał
KDS, dlatego powołanie powinno następować
natychmiast po stwierdzeniu woli organizacji i
dopełnieniu formalności

KDS ds.
Ochrony
Dziedzictwa
Kulturowego

Decyzja zostanie
podjęta po konsultacji
z Warszawską Radą
Pożytku.

Fundacja Sue
Ryder

Decyzja zostanie
podjęta po konsultacji
z Warszawską Radą
Pożytku.
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66.

67.

§ 26
2. Stworzenie KDS-u
może zainicjować
minimum 10 organizacji,
które wyrażą chęć
współpracy w danym
obszarze. Zainteresowane
organizacje zgłaszają wolę
powołania KDS-u do
dyrektora biura. Dyrektor
biura, w przypadku
uznania zasadności tego
wniosku, powołuje KDS i
zwołuje pierwsze
spotkanie w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania
wniosku; nie dotyczy to
przypadku, o którym
mowa w § 30. Do
istniejącego KDS-u
zainteresowana
organizacja może
przystąpić w każdym
momencie.
Par. 26 p.2.Stworzenie
KDS może zainicjować
minimum 10 organizacji,
które wyrażą chęć
współpracy w danym
obszarze. Zainteresowane
organizacje zgłaszają wolę
powołania KDS do
dyrektora biura lub
jednostki podległej.

W zapisach programu nie ma informacji o tym,
że można dołączać do istniejących KDS-ów. W
§ 26 punkt 12 istnieje informacja, że KDS-y są
otwarte, jednak w naszej opinii jest ona
niewystarczająco precyzyjna i może być różnie
interpretowana, dlatego proponujemy literalny
zapis, wskazujący taką możliwość.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Dialog społeczny może się odbywać między
Obywatelami i władzą.
Powołanie KDS nie może zależeć od służby
publicznej, czyli urzędnika.

Związek
Stowarzyszeń
Praskich –
Grupa
Partnerska

Zapis zostanie dodany
w § 26 ust. 5.

Decyzja zostanie
podjęta po konsultacji
z Warszawską Radą
Pożytku.
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Dyrektor zwołuje pierwsze
spotkanie w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania
wniosku; nie dotyczy to
przypadku, o którym
mowa w § 30.
Par. 26 p.2. Stworzenie
KDS-u może zainicjować
minimum 10 organizacji,
które wyrażą chęć
współpracy w danym
obszarze. Zainteresowane
organizacje zgłaszają wolę
powołania KDS-u do
dyrektora biura. Dyrektor
biura powołuje KDS i
zwołuje pierwsze
spotkanie w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania
wniosku; nie dotyczy to
przypadku, o którym
mowa w § 30.

68.

69.

§ 26. 3.
W sytuacjach wątpliwych
dyrektor biura konsultuje
zasadność powołania
KDS-u z
Pełnomocnikiem.

Usunąć punkt 3 w całości.

Zainteresowanie 10 organizacji zawiązaniem
komisji dialogu przy biurze oznacza
konieczność jej powołania, bo taka jest
obiektywna potrzeba.

Jest to furtka do podpierania się autorytetem
Pełnomocnika w sytuacji, gdy dla Miasta
niewygodne jest powołanie nowej Komisji
Dialogu. Niestety, są przykłady odmowy
powołania Komisji mimo pisemnego wniosku
10 organizacji i społecznie niezwykle ważnego
tematu, jakim jest edukacja dzieci
niepełnosprawnych.
Ten punkt rodzi podejrzenie o próbę
niedopuszczania pewnych trudnych dla Miasta
tematów do publicznej debaty w gronie
organizacji reprezentujących np. interesy

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

KDS ds.
Mieszkań
Chronionych

Zależy od
ewentualnych zmian
w § 26 ust. 2.
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niepełnosprawnych obywateli Miasta.
Groźna jest też sytuacja gdy nie zostają
uzasadnione „sytuacje wątpliwe” – w ten
sposób dopuszcza się całkowitą arbitralność
Urzędu w określeniu, co jest a co nie jest mile
widzianym tematem współpracy Miasta z
organizacjami.
70.
Usunąć

Argumentacja jak wyżej

Usunąć . Nadać nowe
brzmienie dotyczące
nowych organizacji w
KDS:
„Dołączenie do KDS
nowych organizacji
wymaga od nich złożenia
deklaracji podpisanej
Dotychczasowy brak zapisów dotyczących
przez osoby upoważnione nowych członków KDS był dotkliwy i utrudniał
do reprezentacji
współpracę.
organizacji, na ręce
przewodniczącego KDS ze
wskazaniem
przedstawiciela, który
będzie w KDS
reprezentował
Organizację”

71.

Związek
Stowarzyszeń
Praskich –
Grupa
Partnerska

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Przyjęto zapis: „[…]
Do istniejącego KDS-u
zainteresowana
organizacja może
przystąpić w
dowolnym momencie”
(§ 26 ust. 5). Szczegóły
mogą być określone w
regulaminie danego
KDS-u.

72.
§ 26. 6.
KDS-y mają charakter
inicjatywno-doradczy. Do

§ 26. 6.
KDS-y
mają charakter
opiniodawczy i

KDS ds.
Transportu

Uwaga przyjęta.
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inicjatywno-doradczy. Do
ich zadań w szczególności
należy: (...)
73.
ich zadań w szczególności
Par.26 p.6.
KDS mają
należy: (...
charakter opiniujący,
oceniający i inicjatywnodoradczy.

74. § 26. 6. 2)
opiniowanie projektów
aktów prawnych
związanych z
priorytetowymi zadaniami
publicznymi określonymi
w § 34;
75.
§ 26. 6. 4)
współpraca z właściwą
merytorycznie komórką
organizacyjną Urzędu
m.st. Warszawy w celu
polepszenia i
podwyższenia
efektywności działań
kierowanych
do Mieszkańców Miasta;

Należy dopisać na końcu ..
oraz zaopiniowanie
tematów zadań
konkursowych, o których
mowa w par. 8.

§ 26. 6. 4)
wpływ na poprawę
działań wykonywanych
przez daną komórkę
organizacyjną Urzędu
m.st. Warszawy na rzecz
Mieszkańców przez
dokonywanie oceny
działań dyr. biura lub
jednostki podległej w
zakresie właściwym
merytorycznie danemu
KDS w formie uchwały i
przekazanie jej do

KDS jest ciałem obywatelskim. Obywatele
mają prawo kontrolować i oceniać służbę
publiczną, czyli urzędników, których pracy
obecnie w praktyce nikt nie kontroluje i nie
ocenia. To błąd systemowy naszej demokracji,
który trzeba szybko naprawić. Leży to zarówno
w interesie Obywateli, jak i służby publicznej.
Kontrola działań urzędników przez urzędników
jest nie skuteczna.

Związek
Stowarzyszeń
Praskich –
Grupa
Partnerska

Uwaga odrzucona.
KDS nie są ciałem
oceniającym.

Potrzeba zgodności zapisów z par. 8.

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Uwaga przyjęta.

Taki zapis spowoduje właściwą relację między
KDS i dyrektorem i wpłynie decydująco, na
jakość obsługi Mieszkańców i poszanowanie
dysponowanych przez Biuro środków
finansowych, czyli naszych pieniędzy.

Związek
Stowarzyszeń
Praskich –
Grupa
Partnerska

Uwaga odrzucona.
KDS nie może oceniać
pracy dyrektora
biura.
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wiadomości Prezydenta
W-wy i Rady Warszawy
76.
§ 26. 6. 7)
współpraca z Warszawską
Radą Pożytku i DKDS§ 26. 6. 7)
współpraca z Warszawską ami
Radą Pożytku, DKDS77. ami i Forum;
Wykreślić Forum

78. § 26. 7.
KDS-y ustalają regulamin
pracy, który określa tryb i
organizację pracy, w tym
sposób zwoływania
posiedzeń KDS-u oraz
sposób wyboru
przewodniczących.
79.
§ 26. 9. KDS może
powołać prezydium.
Kadencja władz KDS-u
trwa jeden rok
kalendarzowy. [...]

?

§ 26. 9. KDS może
powołać prezydium.
Kadencja władz KDS-u
trwa jeden rok od chwili
wyboru. [...]

80.
§ 26. 9.

Należy zrezygnować z
publikowania nazwy
organizacji z której jest
przewodniczący

Sugerujemy zamianę Forum na konferencję.
Dlatego też w tym punkcie należy je usunąć.
Zwracamy również uwagę, że nawet przy
proponowanym rozumieniu Forum trudno
mówić o współpracy z KDS-ami – nie ma
jasności, na czym ona miałaby polegać.
Funkcje FDS spełnia Warszawska Rada
Pożytku. Istnienie tego ciała nic
merytorycznego nie wnosi, a oslabia Komisje i
Radę, jest kolejnym ciałam, z którym trzeba
konsultować, procedować itd.

To oznacza, że Każda KDS może pracować
według innego trybu, np. innego sposobu
przyjmowania nowych członków

Usunięcie zapisu o powiązania długości trwania
kadencji prezydium z rokiem kalendarzowym.
Prezydium w nowych KDSach może być
wybierane w momencie ich powołania w
dowolnym terminie w ciągu roku i powinno
mieć możliwość sprawowania stanowiska całą
kadencję.
Przewodniczący organizuje pracę KOMISJI
DIALOGU SPOŁECZNEGO. Jego
przynależność do organizacji może być
publikowana jedynie jako osoby reprezentującej
swoją organizację w Komisji, analogicznie do
pozostałych członków tej komisji.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających
Stowarzyszenie
Teatru
Konsekwentnego
oraz
KDS ds. Kultury

Uwaga odrzucona.
Forum pełni funkcję
wymiany informacji
pomiędzy KDS-ami i
DKDS-ami.

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Brak konkretnej
propozycji zapisu.

Stowarzyszenie
Forum Rozwoju
Warszawy

Uwaga odrzucona.
Program określa
zasady współpracy na
rok kalendarzowy.

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Uwaga odrzucona.
Przedstawiciele
komisji reprezentują
organizacje i
informacja o tym
powinna być jawna.
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81.

§ 26. 11. Osoba
przewodnicząca KDS-em
w 2011 roku jest
zobowiązana najpóźniej
do dnia 31 stycznia 2012
roku przedstawić
sprawozdanie z prac
KDS-u w 2011 roku i
przesłać je do
Pełnomocnika oraz do
dyrektora biura, przy
którym działa KDS.

82. § 26. 11. Osoba
przewodnicząca KDS-em
w 2011 roku jest
zobowiązana najpóźniej
do dnia 31 stycznia 2012
roku przedstawić
sprawozdanie z prac
KDS-u w 2011 roku i
przesłać je do
Pełnomocnika oraz do
dyrektora biura, przy
którym działa KDS.
83.

§ 26. 11.

§ 26. 7. Osoba
przewodnicząca KDS-em
w danym roku jest
zobowiązana najpóźniej
do dnia
31 stycznia roku
następnego przedstawić
sprawozdanie z prac KDSu w danym roku i
przesłać je do
Pełnomocnika oraz do
dyrektora biura, przy
którym działa KDS.
§ 26. 11. Przewodniczący
KDS-u w 2012 roku jest
zobowiązany najpóźniej
do dnia 31 stycznia 2013
roku przedstawić
sprawozdanie z prac KDSu w 2012 roku i przesłać
je do Pełnomocnika oraz
do dyrektora biura, przy
którym działa KDS.

1. Zmiana „osoba przewodnicząca” na
„przewodniczący” ma charakter językowy i
porządkujący (w pozostałych miejscach
programu mowa jest o „przewodniczącym”).
2. Zmiana dotyczy także prawidłowych
terminów dla programu na 2012 rok.

§ 26. 11. Osoba
przewodnicząca KDS-em
w 2012 roku jest
zobowiązana najpóźniej
Program reguluje współpracę w 2012 roku i
do dnia 31 stycznia 2013
sprawozdawczość powinna dotyczyć tego roku,
roku przedstawić
a nie minionego.
sprawozdanie z prac KDSu w 2012 roku i przesłać je
do Pełnomocnika oraz do

KDS ds.
Transportu

Uwaga odrzucona.
Program określa
zasady współpracy na
dany rok
kalendarzowy.
Obecny zapis jest
bardziej precyzyjny.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

1. Uwaga odrzucona.
Określenia
„przewodniczący” i
„osoba
przewodnicząca” są
równooznaczne.
2. Uwaga przyjęta.

Stowarzyszenie
Forum Rozwoju
Warszawy

Uwaga przyjęta.
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dyrektora biura, przy
którym działa KDS.
84.
§ 26
12. Posiedzenia KDS są
jawne i otwarte. KDS
przesyła do zamieszczenia
§ 26. 12. KDS-y są
na stronie internetowej
otwarte, a ich Posiedzenia
Miasta:
są jawne i otwarte. KDS
Należy zmienić na
85.
przesyła do zamieszczenia
„Posiedzenia KDS-ów są
na stronie internetowej
jawne i otwarte.
Miasta:
Przewodniczący KDS
przesyła do zamieszczenia
na stronie internetowej
Miasta: …..
86.

§ 26. 12.

87. § 26. 13.
W posiedzeniach KDS-u
z głosem doradczym
mogą brać udział
eksperci specjaliści i
przedstawiciele różnych
instytucji w tym
jednostek

Par. 26 p. 12 ( dopisać) p
4) podjęte w uchwałach
stanowiska, oceny i opinie

§ 26
13. W posiedzeniach
KDS-u z głosem
doradczym mogą brać
udział zewnętrzni
eksperci i specjaliści, w
tym z jednostek
organizacyjnych m.st.

Zdefiniowanie i doprecyzowanie
sformułowania „KDS-y są otwarte”
zaproponowano w § 26 punkt 2, gdzie mowa
jest o organizacjach, które tworzą KDS-y.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga przyjęta.

Zapisy wymagają jednoznaczności, co to
znaczy że komisja jest otwarta? Wymaga to
doszczegółowienia.

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Uwaga przyjęta.

Związek
Stowarzyszeń
Praskich –
Grupa
Partnerska

Uwaga odrzucona.
Zasady określa
regulamin każdego
KDS-u. Na stronie
internetowej Miasta
umieszczane są
wszystkie informacje
przesłane przez
KDS-y, więc nie ma
potrzeby zapisywania
tego w programie.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Przyjęty zapis: „W
posiedzeniach KDS-u
z głosem doradczym
mogą brać udział
eksperci, specjaliści
i przedstawiciele
różnych instytucji, w
tym jednostek

To poprawi informację o pracy urzędów i
urzędników dostępną dla Mieszkańców.
Poprawi skuteczność podejmowanych i
uchwalanych przez KDS stanowisk i opinii.

Prace Komisji może wspierać udział różnych
ekspertów, związanych z Miastem lub nie –
chodzi o wiedzę specjalistyczną i różnorodność
perspektyw.
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organizacyjnych m.st.
Warszawy oraz spółek
Miasta.

Warszawy i spółek Miasta.

88.

§ 26. 16.

89. § 26. 18.
Rozwiązaniu ulega KDS,
który:
a) nie spotka się ani razu
w ciągu dwóch
miesięcy, z
wyłączeniem okresu
wakacyjnego od 1
lipca do 31 sierpnia
2012 roku, lub
b) nie przekazuje
informacji o swoich
działaniach do
zamieszczenia na
stronie Miasta,
zgodnie z ust. 12.
90.

§ 26. 18 b

Należy uściślić, dodając
zdanie: „Zasady pracy
zespołów roboczych
ustalają powołujące je
KDSy.”

Zmienić na: Odwołaniu z
funkcji przewodniczacego
KDS, który:
c) nie zwoła kolejnego
posiedzenia KDS w
ciągu trzech miesięcy,
lub
d) nie przekazuje
informacji o
działaniach do
zamieszczenia na
stronie Miasta, zgodnie
z ust. 12.

Doprecyzować, jak
długo, np. poprzez
dodanie sformułowania
„mimo pisemnego
wezwania w terminie
kolejnego miesiąca do
wymaganego w punkcie

organizacyjnych oraz
spółek Miasta.”
Obecnie powołano podkomisję w ramach KDS
ds. Edukacji, powołując się na precedens
działania zespołu roboczego ds. mieszkań
KDS ds.
chronionych, który następnie przekształcił się w
Mieszkań
naszą Komisję.
Chronionych
W świetle możliwości arbitralnej odmowy
przez Urząd powołania nowej Komisji ten
przepis ma szczególne znaczenie.

Uwaga odrzucona.
Zasady określa
regulamin danego
KDS-u.

W dotychczasowym brzmieniu mogłaby
powstać sytuacja, że z niestaranności
przewodniczącego może ulec rozwiązaniu cała
KDS

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Uwaga odrzucona.
Inna intencja. Zapis
dotyczy rozwiązania
KDS-u.

KDS ds.
Mieszkań
Chronionych

Uwaga odrzucona.
KDS-y działają
niezależnie, nie jest
zadaniem
Pełnomocnika
wzywanie KDS-ów do
przekazywania

Warto to uściślić, a następnie egzekwować.
Dzięki temu uniknie się utrzymywania
fikcyjnych Komisji.
Jeśli ten przepis miałby być skrupulatnie
egzekwowany, powinno to zostać odpowiednio
i dobitnie nagłośnione, gdyż organizacje są
przyzwyczajone do swobodniejszych zasad.
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91. § 27. 1.
Zainteresowane
organizacje, za
wyjątkiem stowarzyszeń
zwykłych, wspólnie
z Miastem mogą tworzyć
92. DKDS-y, działające w
poszczególnych
dzielnicach.

12 terminu” lub „a więc
dwukrotnie (trzykrotnie?)
nie przekaże informacji o
swojej działalności w
wymaganym w punkcie 12
terminie”.
§ 27.1. Zainteresowane
organizacje wspólnie
z Miastem mogą tworzyć
DKDS-y, działające w
poszczególnych
dzielnicach.
§ 27. 1.
Zainteresowane
organizacje wspólnie z
Miastem mogą tworzyć
DKDS-y, działające w
poszczególnych
dzielnicach.

93.
Usunąć dodane
zastrzeżenie „za
wyjątkiem stowarzyszeń
zwykłych”.

94.
§ 27
1. Zainteresowane
organizacje wspólnie z
Miastem mogą tworzyć
DKDS-y, działające

Tym bardziej, że obecnie tryb rozwiązania KDS
został zapisany odwrotnie niż dotychczas –
będzie to załatwiane centralnie przez
Pełnomocnika, z informacją dla biura.

informacji o
działalności.

KDS ds.
Transportu

Uwaga przyjęta.

Jest to dyskryminacja stowarzyszeń zwykłych,
które aktualnie aktywnie uczestniczą w pracach
zarówno KDSów jak i DKDSów. Prawo Polskie
DKDS Ursynów
pozwala na tworzenie stowarzyszeń zwykłych i
nie można im zabraniać brania czynnego
udziału w KDS i DKDS.
Jest to próba niepotrzebnego ograniczania
dostępu stowarzyszeń zwykłych do
zorganizowanych form współpracy z miastem.
W świetle obowiązujących przepisów
stowarzyszenia zwykłe powinny być
traktowane pełnoprawnie i proponowane
ograniczenie jest oczywistą dyskryminacją, tym
dziwniejszą, że Miasto chlubi się gotowością do
dialogu obywatelskiego.
Nie widzimy uzasadnienia dla proponowanej
formy tego zapisu i wyłączenia stowarzyszeń
zwykłych z prac DKDS-ów. Uważamy, że
stowarzyszenia zwykłe są przejawem
aktywności obywatelskiej i powinny mieć
możliwość udziału w pracach DKDS-ów.

KDS ds.
Mieszkań
Chronionych

KDS ds.
Organizacji
Wspierających
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w poszczególnych
dzielnicach.

95.

96.

97. § 27. 2.
Stworzenie DKDS-u
może zainicjować
minimum 5 organizacji,
które wyrażą chęć
współpracy w danym
obszarze. Zainteresowane
organizacje zgłaszają

§ 27. 1. Zainteresowane
organizacje wspólnie z
Miastem mogą tworzyć
DKDS-y, działające w
poszczególnych
dzielnicach.

Należy wykreślić „za
wyjątkiem stowarzyszeń
zwykłych,”
§ 27
2. Stworzenie DKDS-u
może zainicjować
minimum 5 organizacji,
które wyrażą chęć
współpracy w danym
obszarze. Zainteresowane
organizacje zgłaszają wolę

Stoimy na stanowisku, że DKDS-y oraz
dzielnice mają do dyspozycji różne
demokratyczne narzędzia, które pozwalają
efektywnie pracować i umożliwiają udział
różnych zainteresowanych podmiotów w
pracach DKDS-ów
§ 27. punkt 13. Programu mówi: „DKDS-y są
otwarte”. Wygląda na to, że nie dla wszystkich.
Po drugie – Program powołuje się na art. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
dnia 29 maja 2003 r.), a ustawa ta definiuje w
art. 3 pkt. 2: “Organizacjami pozarządowymi
Stowarzyszenie
są, niebędące jednostkami sektora finansów
Forum Rozwoju
publicznych, w rozumieniu przepisów o
Warszawy
finansach publicznych, i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki
nieposiadające osobowości prawnej utworzone
na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje
i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” nie
rozdzielając stowarzyszeń na zwykłe I
rejestrowe.
Stowarzyszenie
To ingerowanie i próba projektodawców
Sąsiedzkie
skłócania organizacji społecznych
Włochy
W zapisach programu nie ma informacji o tym,
że można dołączać do istniejących DKDS-ów.
W § 27 punkt 13 istnieje informacja, że DKDSy są otwarte, jednak w naszej opinii jest ona
niewystarczająco precyzyjna i może być różnie KDS ds.
interpretowana, dlatego proponujemy literalny
Organizacji
zapis, wskazujący taką możliwość.
Wspierających

Uwaga przyjęta.
Zapis zostanie dodany
do § 27 ust. 6.
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wolę powołania DKDS-u
do burmistrza dzielnicy.
Burmistrz dzielnicy, w
przypadku uznania
zasadności tego wniosku,
powołuje DKDS i
zwołuje pierwsze
spotkanie w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania
wniosku; nie dotyczy to
przypadku, o którym
mowa w § 30.

98.

powołania DKDS-u do
burmistrza dzielnicy.
Burmistrz dzielnicy, w
przypadku uznania
zasadności tego wniosku,
powołuje DKDS i zwołuje
pierwsze spotkanie w
ciągu 30 dni od dnia
otrzymania wniosku; nie
dotyczy to przypadku, o
którym mowa w § 30. Do
istniejącego DKDS-u
zainteresowana
organizacja może
przystąpić w każdym
momencie.
Par. 27 p.2 Stworzenie
DKDS może zainicjować
minimum 5 organizacji,
które wyrażą chęć
współpracy na terenie
danej dzielnicy.
Zainteresowane
organizacje zgłaszają
wolę powołania DKDS
do burmistrza dzielnicy.
Burmistrz dzielnicy
zwołuje pierwsze
spotkanie, DKDS w
ciągu 30 dni od dnia
otrzymania wniosku; nie
dotyczy to przypadku, o
którym mowa w § 30.

To poprawi informację o pracy urzędów i
urzędników dostępną dla Mieszkańców.
Poprawi skuteczność podejmowanych i
uchwalanych przez KDS stanowisk i opinii.

Związek
Stowarzyszeń
Praskich –
Grupa
Partnerska

Decyzja zostanie
podjęta po konsultacji
z Warszawską Radą
Pożytku.
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99.

100.

Art. 27. 2. Stworzenie
DKDS-u może
zainicjować minimum 5
organizacji, które wyrażą
chęć współpracy na terenie
danej dzielnicy.
Zainteresowane
organizacje zgłaszają wolę
powołania DKDS-u do
burmistrza dzielnicy.
Burmistrz dzielnicy
powołuje DKDS i zwołuje
pierwsze spotkanie w
ciągu 30 dni od dnia
otrzymania wniosku; nie
dotyczy to przypadku, o
którym mowa w § 30.
Par. 27 p.2 Stworzenie
DKDS-u może
zainicjować minimum 5
organizacji, które wyrażą
chęć współpracy na terenie
danej dzielnicy.
Zainteresowane
organizacje zgłaszają wolę
powołania DKDS-u do
burmistrza dzielnicy.
Zarząd dzielnicy,
powołuje DKDS i zwołuje
pierwsze spotkanie w
ciągu 30 dni od dnia
otrzymania wniosku; nie
dotyczy to przypadku, o
którym mowa w § 30.

Decyzją KDS przy BSKZ zapis o wyłączeniu
organizacji zwykłych z możliwości udziału w
KDS-ach i DKDS-ach powinien zostać
wykreślony z całego Programu współpracy
na 2012 r.
Zasada demokracji i równych szans w procesie
partycypacji społecznej.
Ideą dialogu społecznego jest możliwość
udziału jak najliczniejszego grona obywateli.

KDS ds.
Ochrony
Dziedzictwa
Kulturowego

1. Decyzja zostanie
podjęta po konsultacji
z Warszawską Radą
Pożytku.
1. To ingerowanie i próba projektodawców
skłócania organizacji społecznych
2. Organem jest zarząd dzielnicy a nie
burmistrz

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

2. Przyjęto zapis:
„Zarząd dzielnic […]
powołuje DKDS i
zwołuje pierwsze
spotkanie w ciągu 30
dni od dnia
otrzymania wniosku;
nie dotyczy to
przypadku, o którym
mowa w § 29”.

47

101. § 27. 4.
W sytuacjach wątpliwych
burmistrz konsultuje
zasadność powołania
DKDS-u
z Pełnomocnikiem.
102.
§ 27. 4.

103.

§ 27. 4.

Usunąć punkt 4 w całości.

usunąć

Usunąć dotychczasowe
brzmienie. Wnieść nowe,
analogicznie do pozycji 16

Jakie mogą być sytuacje wątpliwe, dotyczące
powołania DKDSu w dzielnicy, jeśli z takim
wnioskiem wystąpi zgodnie z Programem 5
organizacji???
To poprawi informację o pracy urzędów i
urzędników dostępną dla Mieszkańców.
Poprawi skuteczność podejmowanych i
uchwalanych przez KDS stanowisk i opinii.
Dotychczasowy brak zapisów dotyczących
nowych członków DKDS był dotkliwy i
utrudniał współpracę.

104.
§ 27. 4.

usunąć

KDS ds.
Mieszkań
Chronionych
Związek
Stowarzyszeń
Praskich –
Grupa
Partnerska
Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy
KDS ds.
Ochrony
Dziedzictwa
Kulturowego

Zależy od
ewentualnych zmian
w § 27 ust. 2.

105.
§ 27. 6.
W skład DKDS-u
wchodzi po jednym
przedstawicielu
zainteresowanych
organizacji, działających
w zakresie zadań
publicznych należących
do dzielnicy, przy której
działa DKDS, oraz
przynajmniej jeden
przedstawiciel Miasta,
delegowany przez
burmistrza dzielnicy.

Winno być: W skład
DKDS-u wchodzi po
jednym przedstawicielu
zainteresowanych
organizacji, działających
w zakresie zadań
Charakter jednostki pomocniczej jaką jest
publicznych należących do dzielnica powinien skutkować relacjami
dzielnicy, przy której
DKDS-Zarząd,.
działa DKDS, oraz
przynajmniej jeden
przedstawiciel zarządu
dzielnicy.

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Do konsultacji z
Biurem Prawnym
Urzędu m.st.
Warszawy.
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§ 27. 7. DKDS-y mają
charakter opiniodawczy i
inicjatywno-doradczy. Do
§ 27. 7.
ich zadań w szczególności
DKDS-y mają charakter
należy: (...)
inicjatywno-doradczy. Do
Par. 27 p. 2 DKDS ma
107.
ich zadań w szczególności
charakter opiniodawczy,
należy: (...)
oceniający i inicjatywnodoradczy. Do ich zadań
w szczególności należy:
108.
§ 27. 7. 7)
§ 27 punkt 7
współpraca z Warszawską 7) współpraca z
Radą Pożytku, KDS-ami i Warszawską Radą
Forum;
Pożytku i KDS-ami;
106.

Par. 27 p. 7 Dokonywanie
oceny działań członków
zarządu dzielnicy,
dyrektorów zarządów i
kierowników Wydz. w
§ 27. 7. 8)
zakresie dla nich
dopisać
właściwym merytorycznie
w formie uchwały i
przekazanie jej do
wiadomości Prezydenta
W-wy i Rady Dzielnicy
§ 27. 12. Osoba
110. § 27. 12.
Osoba przewodnicząca
przewodnicząca DKDSDKDS-em w 2011 roku
em w danym roku jest
jest zobowiązana
zobowiązana najpóźniej
najpóźniej do dnia
do dnia
31 stycznia 2012 roku
31 stycznia roku
przedstawić sprawozdanie następnego przedstawić
z prac DKDS-u w 2011
sprawozdanie z prac

KDS ds.
Transportu

Uwaga przyjęta.

To poprawi informację o pracy urzędów i
urzędników dostępną dla Mieszkańców.
Poprawi skuteczność podejmowanych i
uchwalanych przez KDS stanowisk i opinii.

Związek
Stowarzyszeń
Praskich –
Grupa
Partnerska

Uwaga odrzucona.
DKDS nie są ciałem
oceniającym.

Sugerujemy zamianę Forum na konferencję.
Dlatego też w tym punkcie należy je usunąć.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga odrzucona.
Forum pełni funkcję
wymiany informacji
pomiędzy KDS-ami i
DKDS-ami.

To poprawi informację o pracy urzędów i
urzędników dostępną dla Mieszkańców.
Poprawi skuteczność podejmowanych i
uchwalanych przez KDS stanowisk i opinii.

Związek
Stowarzyszeń
Praskich –
Grupa
Partnerska

Uwaga odrzucona.
DKDS nie może
oceniać pracy
członków zarządu
dzielnicy, dyrektorów
biur i naczelników
wydziałów.

109.

KDS ds.
Transportu

Uwaga odrzucona.
Program określa
zasady współpracy na
dany rok
kalendarzowy, obecny
zapis jest bardziej
precyzyjny.
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roku i przesłać je do
Pełnomocnika i
burmistrza dzielnicy, przy
którym działa DKDS.
111.

112.

DKDS-u w danym roku i
przesłać je do
Pełnomocnika i burmistrza
dzielnicy, przy której
działa DKDS.
§ 27. 12.
Przewodniczący DKDS-u
w 2012 roku jest
zobowiązany najpóźniej
do dnia
31 stycznia 2013 roku
przedstawić sprawozdanie
z prac DKDS-u w 2012
roku i przesłać je do
Pełnomocnika i burmistrza
dzielnicy, przy którym
działa DKDS.
§ 27. 2. Osoba
przewodnicząca DKDSem w 2012 roku jest
zobowiązana najpóźniej
do dnia 31 stycznia 2013
roku przedstawić
sprawozdanie z prac
DKDS-u w 2012 roku i
przesłać je do
Pełnomocnika i burmistrza
dzielnicy, przy której
działa DKDS.

113.
§ 27. 13.
DKDS-y są otwarte, a ich
posiedzenia są jawne i
otwarte. DKDS przesyła

§ 27
13. Posiedzenia DKDS są
jawne i otwarte. DKDS
przesyła do zamieszczenia

Zmiana „osoba przewodnicząca” na
„przewodniczący” ma charakter językowy i
porządkujący (w pozostałych miejscach
programu mowa jest o „przewodniczącym”).
Zmiana dotyczy także prawidłowych terminów
dla programu na 2012 rok.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga przyjęta.

Program reguluje współpracę w 2012 roku i
sprawozdawczość powinna dotyczyć tego roku,
a nie minionego.

Stowarzyszenie
Forum Rozwoju
Warszawy

Zdefiniowanie i doprecyzowanie
sformułowania „DKDS-y są otwarte”
zaproponowano w § 26 punkt 2, gdzie mowa
jest o organizacjach, które tworzą DKDS-y.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga przyjęta.
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do zamieszczenia na
stronie internetowej
Miasta:
114. § 27. 16.
W celu usprawnienia
swoich prac DKDS może
powołać zespoły robocze.
115.
§ 27. 18. b
nie przekazuje informacji
o swoich działaniach do
zamieszczenia na stronie
Miasta, zgodnie z ust. 13.

116.

§ 28. 1.
W celu wzmocnienia i
pogłębienia współpracy
m.st. Warszawy z
organizacjami powołane
jest Forum, którego
głównymi zadaniami są:
[…]

na stronie internetowej
Miasta:
Należy uściślić, dodając
zdanie: „Zasady pracy
zespołów roboczych
ustalają powołujące je
DKDSy.”
Doprecyzować, np. „jeśli
mimo pisemnego
wezwania nie opublikuje
informacji w terminie
kolejnego miesiąca od
terminu określonego w
punkcie 13” lub „jeśli
dwukrotnie (trzykrotnie?)
nie opublikuje terminowo
wymaganych w punkcie
13 informacji”.
§ 28. 1. W celu
wzmocnienia i pogłębienia
współpracy m.st.
Warszawy z
organizacjami, Miasto
organizuje co najmniej 1
w roku konferencję,
której głównymi
zadaniami jest wymiana
doświadczeń i
wypracowanie
rekomendacji dot.
współpracy m.st
Warszawy z
organizacjami.

KDS ds.
Mieszkań
Chronionych

Uwaga odrzucona.
Zasady określa
regulamin danego
KDS-u.

Warto to uściślić, a następnie egzekwować.
Dzięki temu uniknie się utrzymywania
fikcyjnych Komisji.

KDS ds.
Mieszkań
Chronionych

Uwaga odrzucona.
DKDS-y działają
niezależnie, nie jest
zadaniem
Pełnomocnika
wzywanie DKDS-ów
do przekazywania
informacji o
działalności.

„Mniej ciał więcej ducha”
W naszej opinii Warszawska Rada Pożytku
spełnia zadania Forum i nie ma sensu sztucznie
podtrzymywać istnienia Forum w innej formie
niż konferencja. Jednocześnie sama konferencja
nie jest ciałem dialogu a jedynie formą tego
dialogu.
Nie widzimy obecnie przeszkód w wymianie
informacji między KDS, ale uważamy, że w
programie nacisk powinien być położony na
dialog organizacje-miasto, a nie organizacjeorganizacje (zgodnie z nazwą jest to program
współpracy miasta z organizacjami).
Jednocześnie po roku działania Forum w
obecnej formule widzimy konieczność zmiany i

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga odrzucona.
Forum pełni funkcję
wymiany informacji
pomiędzy KDS-ami i
DKDS-ami.

W świetle możliwości arbitralnej odmowy
przez dzielnicę powołania nowej Komisji ten
przepis ma szczególne znaczenie.
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2. Miasto może zlecić
organizację konferencji
w trybie konkursu ofert;
w tym wypadku jest
zobowiązane do
współpracy
merytorycznej przy
organizacji konferencji.
117. § 28. 1.-10.
W celu wzmocnienia i
pogłębienia współpracy
m.st. Warszawy z
organizacjami powołane
jest Forum, którego
głównymi zadaniami są:
[…]
118. § 28. 6.
Forum przygotowuje do
dnia 30 listopada
poprzedniego roku swój
roczny plan spotkań.
119.

§ 28. 7.

takie zorganizowanie konferencji, które pozwoli
na większą koncentrację na aspektach
merytorycznych, dotyczących współpracy
organizacje-miasto.

Wykreślić Forum

Funkcje FDS spełnia Warszawska Rada
Pożytku. Istnienie tego ciała nic
merytorycznego nie wnosi, a oslabia Komisje i
Radę, jest kolejnym ciałam, z którym trzeba
konsultować, procedować itd.

Stowarzyszenie
Teatru
Konsekwentnego
oraz
KDS ds. Kultury

Uwaga odrzucona.
Forum pełni funkcję
wymiany informacji
pomiędzy KDS-ami i
DKDS-ami.

Wykreślić

Wydaje się to zapisem zbyt wymagającym, bo
może zaistnieć bieżąca potrzeba innych
terminów

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Uwaga przyjęta.

Jest to kolejna próba zawężania liczby
uczestników dialogu obywatelskiego – być
może otwarte spotkania Forum to kłopot dla
Miasta, ale jest to absolutnie podstawa działania
Przywrócić słowo
„otwarte”, a więc
Forum. Natomiast warto może zaznaczyć, że
KDS ds.
sformułowanie powinno
podobnie jak na posiedzeniach ciał
Mieszkań
brzmieć: „Posiedzenia
samorządowych czy parlamentarnych prawo do Chronionych
Forum są jawne i otwarte.” zabierania głosu mają tylko przedstawiciele
KDSów i DKDSów, a inni uczestnicy – za
zgodą przewodniczącego.

Uwaga odrzucona.
Otwarte są
posiedzenia KDS-ów i
DKDS-ów. Na
posiedzeniach Forum
są tylko
przedstawiciele
wszystkich KDS-ów i
DKDS-ów.

52

120.

121.

§ 28. 8.

Dopisać „w terminie nie
dłuższym niż miesiąc od
odbycia spotkania”.

§ 29

Anulowanie w całości

Ponieważ jest bezzasadny

Fundacja Sue
Ryder

Uwaga przyjęta.

§ 29
Praca w KDS-ach, DKDSach ma charakter
społeczny, bez prawa do
wynagrodzenia.

Sugerujemy zamianę Forum na konferencję.
Dlatego też w tym punkcie należy je usunąć.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Do konsultacji z
Warszawska Radą
Pożytku.

§ 32 punkt 2
5) delegowaniu swoich
przedstawicieli do udziału
w KDS-ach, DKDS-ach
oraz zapewnianiu KDSom oraz DKDS-om
obsługi organizacyjnej w
zakresie prowadzonych
przez nie prac;

Sugerujemy zamianę Forum na konferencję.
Dlatego też w tym punkcie należy je usunąć
Konferencja oczywiście wymagałaby również
wsparcia miasta ale stosowne zapisy znalazłyby
się w punkcie, który jej dotyczy. Jednocześnie
przy organizacji konferencji kluczowa wydaje
nam się współpraca merytoryczna organizacji z
miastem, a nie obsługa organizacyjna.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga odrzucona.
Forum pełni funkcję
wymiany informacji
pomiędzy KDS-ami i
DKDS-ami.

Rok 2012 jest Europejskim rokiem aktywnego
starzenia się i solidarności międzypokoleniowej
i jako strategiczny powinien znaleźć się w
programie współpracy w Warszawie.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga przyjęta.

122. § 29
Praca w KDS-ach,
DKDS-ach i Forum ma
charakter społeczny, bez
prawa do wynagrodzenia.
123. § 32. 2. 5)
delegowaniu swoich
przedstawicieli do udziału
w KDS-ach, DKDS-ach
oraz zapewnianiu KDSom, DKDS-om oraz
Forum obsługi
organizacyjnej w zakresie
prowadzonych przez nie
prac;
124.
§33
Kierunki współpracy
Miasta z organizacjami w
2012 roku wyznaczają:
[…]
125.

KDS ds.
Mieszkań
Chronionych

Uwaga odrzucona.
Nie ma takiej
potrzeby. Zapisy
analogiczne do
zapisów dotyczących
działania KDS-ów i
DKDS-ów.

Analogicznie do zapisów dotyczących działania
KDSów i DKDSów.
Brak protokołów ze spotkań Forum był
wielokrotnie sygnalizowany jako przejaw
stosowania innych zasad jawności działania
wobec Komisji i wobec Forum.

§33
Dodać
4) Europejski rok
aktywnego starzenia się i
solidarności
międzypokoleniowej.
Dodać: przygotowania do
uchwalenia i wdrożenia
Programu rozwoju kultury
Warszawy do 2020 r

Dokument jest po fazie społecznych konsultacji
i w ostatecznej redakcji. Planowane uchwalenie
jest na jesień 2011.

Uwaga odrzucona.
Stowarzyszenie
Teatru
Nieprzyjęty jeszcze
Konsekwentnego dokument nie może
53

Dodać:
wspieranie kultury
niezależnej i jej ośrodków
jako
szczególnego przejawu
budowania społeczeństwa
obywatelskiego;
126.

127.

Sugeruję dodanie
priorytetu
4) „Wspieranie kultury
niezależnej w Warszawie”

4) Europejski Rok
Aktywności Osób
Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej - w

oraz
znaleźć się w
KDS ds. Kultury programie.

Od paru lat Warszawa w swoich działaniach
stawia na współpracę z organizacjami
pozarządowymi. To one i prowadzone przez nie
działania z obszaru kultury niezależnej
sprawiły, że w ciągu ostatnich lat Warszawa
stała się żywym, aktywnym i aktualnym
miastem kultury. W tworzony aktualnie
Programie Rozwoju Kultury oraz w aplikacji na
Europejską Stolicę Kultury – to właśnie
wykorzystanie potencjału kultury niezależniej,
wsparcie jej i umożliwienie realizacji
przedsięwzięć ambitnych, innowacyjnych – jest
najważniejszym kierunkiem wyznaczanym
przez te dokumenty. Kultura niezależna w
Warszawie – to jej tożsamość i siła. Po dwóch
latach inwestycji w ten obszar kultury –
niezbędne jest kontynuowanie tego priorytetu.
Trzeba przy tym pamiętać, że wszelkie
działania z obszaru kultury – by zakończyły się
sukcesem muszą zakładać długofalowość.
Niezbędne jest więc dalsze priorytetowe
wspieranie kultury niezależnej w Warszawie.
Już w listopadzie 2009 r. szerokie środowisko
Uniwersytetów Trzeciego Wieku wyszło z
inicjatywą ustanowienia roku 2012 jako Roku
UTW. Pierwsza Dama RP Anna Komorowska

Towarzystwo
Inicjatyw
Twórczych „ę”

Uwaga odrzucona.
„Wspieranie kultury
niezależnej w
Warszawie” nie
wyznacza kierunku
współpracy Miasta z
organizacjami w 2012.
Nieprzyjęty jeszcze
dokument nie może
znaleźć się w
programie.

KDS ds.
Przyjęto zapis:
Uniwersytetów
„Europejski Rok
Trzeciego Wieku Aktywnego Starzenia
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tym ogólnopolski projekt
Rok 2012 –ROKIEM
UTW

objęła obchody honorowym patronatem,
poparcia udzielił także Minister Jacek
Michałowski.
Miasto jest współorganizatorem Kongresu
UTW, a Prezydent m.st. Warszawy Hanna
Gronkiewicz Waltz podjęła się honorowego
przewodniczenia Komitetowi Organizacyjnemu zabezpieczając na potrzeby
Kongresu UTW Salę Kongresowa PKiN.
Poparcia i deklarację współdziałania udzielił
Rzecznik Praw Obywatelskich i liczne
organizacje społeczne.
Projekt obchodów Roku UTW jest bardzo
daleko zaawansowany i teraz najważniejszym
problemem jest zapewnienie środków
finansowych na jego realizacje.
Na projekt Europejski Rok Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
zapewne będą wyasygnowane środki rządowe,
ale prace nad tym projektem dopiero się
zaczynają i nie wiadomo kto będzie ich
dystrybutorem i beneficjentem.
Obchody ROKU UTW będą wpisywały w się
projekt europejski i będą zapewne jednym z
głównych wydarzeń w ramach obchodów
europejskich, ale środowisko UTW i Miasto,
które włożyło w ten projekt bardzo dużo pracy i
pieniędzy chce zachować swoją tożsamość tj.
zorganizować obchody pod marką Miasta i
UTW.
Tak więc tak poważny projekt stanowiący
wizytówkę i promocję Miasta Warszawy
jako przodującego w projektach na rzecz
seniorów, powinien się znaleźć na czołowym

się i Solidarności
Międzypokoleniowej”.
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miejscu katalogu zadań publicznych miasta
objętych priorytetem w roku 2012.
128.

Uwaga odrzucona.
§ 34 został w tym roku
skrócony, wszystkie
obecne zapisane
punkty są potrzebne.
Uwaga odrzucona.
„Wspólnota
samorządowa” jest
terminem bardziej
precyzyjnym,
zaczerpniętym z
ustawy o samorządzie
gminnym.

§ 34.

Zmniejszenie ilości
priorytetów

Taka ilość priorytetów-27, sugeruje raczej
plany wieloletnie, roczny powinien zawierać
max.10-15.

§ 34. 2)

2) działania na rzecz
partycypacji
obywatelskiej;

takie sformułowanie jest w naszej opinii jasne i
lepiej zrozumiałe, niż „wspólnota
samorządowa”

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

§ 34. 3), 4)
działania z zakresu
kultury i sztuki;
działania na rzecz
ochrony dziedzictwa
kulturowego i opieki nad
zabytkami;

Zamienić na:
3/ Zwiększanie i
pogłębianie uczestnictwa
w kulturze oraz
pobudzanie aktywności
społecznej i kulturalnej
mieszkańców miasta
4/ Wspieranie rozwoju
twórczości oraz
upowszechniania kultury i
sztuki
5/ poprawa jakości
infrastruktury i przestrzeni
publicznej i jej lepsze
wykorzystanie na
działania kulturalne,
społeczne i edukacyjne
6/ Zbudowanie
współczesnej tożsamości

Są zgodne z przekonsultowanymi społecznie
zapisami Programu rozwoju kultury Warszawy
do 2020 r

Stowarzyszenie
Teatru
Uwaga odrzucona.
Konsekwentnego Proponowany zapis
oraz
jest zbyt szczegółowy.
KDS ds. Kultury

Fundacja Sue
Ryder

129.

130.
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warszawskiej z
poszanowaniem tradycji i
wielokulturowości
Działania w formie seminariów, konferencji,
wydawnictw mają rozpocząć przygotowania do
Kongresu Filozofii i Paidei pod hasłem „Credo
ergo sum” (tworzę, więc jestem). Problematyka
ta wiąże się z przemianami cywilizacyjnymi,
europejskimi i globalnymi – człowiek w nowej
sytuacji globalnej. Hasło j/w jest polskie;
badania filozofii od antyku do współczesności
rozwijają się intensywnie w Polsce; rezultaty
szkoły lwosko-warszawskiej w zakresie logiki,
etyki i prakseologii są na miarę najwyższych
osiągnięć światowych – o czym nota bene
Polacy nie wiedzą. Są to podstawy organizacji,
która u nas kuleje (więc wymaga poprawy i
rozwoju.)

Polskie
Towarzystwo
Filozofii
Systematycznej

Uwaga odrzucona.
Proponowany zapis
jest zbyt szczegółowy.

Działalność na rzecz
edukacji, oświaty i
wychowania

Rozszerza poza placówki oświatowe

Społeczny
Fundusz
Stypendialny

Przyjęto zapis:
„działania związane z
edukacją, oświatą i
wychowaniem”.

Działania związane z
edukacją i wychowaniem;

sformułowanie zapewnia spójność językową z
poprzednimi punktami; słowo „edukacja”
rozszerza pojęcie „oświata”

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga przyjęta.

Nie tylko upowszechnianie

Społeczny
Fundusz
Stypendialny

Przyjęto zapis:
„wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu”.

doprecyzowanie „oraz turystycznych projektów
łączących pokolenia” jest zbędne – mieści się w
to w nowym podpunkcie 2)

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga odrzucona.
Postanowiono, że

131.

§ 34. 3), 4), 5)
kultura, oświata,
wychowanie

132.

133.

§ 34. 5)
Oświata i wychowanie;

Upowszechnianie: filozofii od antyku do
współczesności; logiki,
etyki, prakseologii (teoria
sprawności)

134.
§ 34. 6)
upowszechnianie kultury
fizycznej;
135. § 34. 7)

Działania z zakresu
kultury fizycznej

wspieranie aktywności
turystycznej
mieszkańców
wspieranie aktywności
turystycznej mieszkańców Warszawy;

57

Warszawy oraz
turystycznych projektów
łączących pokolenia;
136. § 34. 8)
działania na rzecz
rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości;

obecny zapis jest
odpowiedni.
działania na rzecz rozwoju
lokalnej
przedsiębiorczości, w tym
ekonomii społecznej;

§ 34. Do
priorytetowych zadań
publicznych w zakresie
§ 34.
współpracy Miasta z
Do priorytetowych zadań
organizacjami
publicznych w zakresie
w 2012 roku należą:
współpracy Miasta z
10) ochrona i promocja
organizacjami
zdrowia;
w 2012 roku należą:
11) przeciwdziałanie
10) ochrona i
uzależnieniom i
promocja zdrowia;
zapobieganie HIV
11) ochrona i
i AIDS;
promocja zdrowia
29 (nowy). Działania
w zakresie
zmierzające do
przeciwdziałania
udzielanie
uzależnieniom i
medycznego i
zapobiegania HIV
pozamedycznego
i AIDS;
wsparcia osobom
przewlekle chorym i
umierającym.
138. § 34. 14)
wspieranie osób i grup
wspieranie osób i rodzin
zagrożonych
zagrożonych
dyskryminacją i
dyskryminacją i
wykluczeniem
wykluczeniem
społecznym;
społecznym;

ekonomia społeczna jest ważnym
mechanizmem, którego wspieranie powinno
znaleźć się w programie

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Pkt. 10 i 11 – są pewnym powtórzeniem. 10
zawiera się w 11 i jest jego uszczegółowieniem,
a podobno miały być same kategorie ogólne.
Dodatkowo określenia „ochrona i promocja”
odnoszą się do działań profilaktycznych, a w
ten sposób pomijają problemy ludzi już
chorych. Stąd też propozycja zapisu
przedstawionego tutaj jako 29).

Fundacja
Uwaga przyjęta.
Dobrze Że Jesteś

zamiana „rodzin” na „grup”, ze względu ma to,
że rodziny pojawiają się w dwóch punktach
wyżej, a także wg nas należy to rozszerzyć
również o inne grupy zagrożone dyskryminacją

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga przyjęta.

137.

Uwaga odrzucona.
Intencją zapisu jest
wspieranie rodzin.
Słowo „grup” jest
nieprecyzyjne.
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Wspieranie aktywności
intelektualnej, fizycznej.,
zdrowotnej oraz
§ 34. 15)
zapobieganie
zapobieganie
dyskryminacji i
dyskryminacji i
wykluczenia społecznego
wykluczeniu społecznemu
osób starszych
osób starszych;
Zmienić na:
140.
„wykorzystanie potencjału
i rozwój osób 50+”
141.
139.

§ 34. 15)
oraz 22)
działania mające na celu
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
oraz dyskryminacji
z takich względów jak:
płeć, narodowość, wiek,
niepełnosprawność,
pochodzenie rasowe
i etniczne, orientacja
seksualna, religia i
wyznanie, pochodzenie
społeczne;

§ 34. Do
priorytetowych zadań
publicznych w zakresie
współpracy Miasta z
organizacjami
w 2012 roku należą:
15) wspieranie
aktywności osób
starszych;

§ 34. 20), 21)

działania na rzecz
zrównoważonego
rozwoju, w tym
dotyczące ochrony oraz

142.

Rozszerza formy pracy min. Uniwersytetu
złotego czy trzeciego wieku

Społeczny
Fundusz
Stypendialny

Negatywne brzmienie w projekcie, pomijające
pozytywny rozwój

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Proponowana zmiana zapisu dotyczącego osób
starszych polega na podkreśleniu działań
wspierających ich aktywność. Niektóre z osób
starszych wcale nie muszą czuć się wykluczone
i dyskryminowane, mogą jednak szukać
odpowiednich dla siebie form aktywności i
spędzania czasu wolnego – Uniwersytety III
Wieku i wolontariat seniorów wpisują się
świetnie w szersze pojęcie „wspierania
aktywności osób starszych”.
Jednocześnie pragnę zauważyć, że
dyskryminacja i wykluczenia ze względu na
wiek jest powtórzona w priorytecie 22)
działania mające na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji
z takich względów jak: płeć, narodowość,
wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe
i etniczne, orientacja seksualna, religia i
wyznanie, pochodzenie społeczne;
działania na rzecz ochrony przyrody mieszą się
w zrównoważonym rozwoju; ponadto
sformułowanie „działania” jest szerokie i
obejmuje wszystkie typy np. edukacyjne,

Przyjęto zapis:
„wspieranie
aktywności oraz
zapobieganie
dyskryminacji i
wykluczeniu
społecznemu osób
starszych”.
Fundacja
Dobrze Że Jesteś

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga odrzucona.
Obecny zapis jest
bardziej precyzyjny.
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promocji walorów
środowiska, przyrody i
krajobrazu;

informacyjne itp., bez potrzeby ich
wymieniania w danym podpunkcie

143.
§ 34. 21) zrównoważony
rozwój
144. § 34. 22)
działania mające na celu
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
oraz dyskryminacji z
takich względów jak:
płeć, narodowość, wiek,
niepełnosprawność,
145. pochodzenie rasowe i
etniczne, orientacja
seksualna, religia i
wyznanie, pochodzenie
społeczne;

Przyjęto zapis:
„wspieranie
zrównoważonego
rozwoju”.
Uwaga odrzucona.
Ważne jest, aby
najczęściej spotykane
przyczyny
dyskryminacji zostały
wymienione, aby nie
było
niejednoznaczności.

Wymaga wskazania
działań

Zrównoważony rozwój nie może być zadaniem
do zrealizowania na 2012 rok

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Można go skrócić,
zastępując enumeratywne
wyliczenie kategorii
określeniem „z
jakiejkolwiek
przyczyny”.

Takie sformułowanie odpowiada zakazowi
dyskryminacji zapisanemu w Konstytucji RP
(art. 32).

KDS ds.
Mieszkań
Chronionych

Proponujemy dopisanie do źródeł
dyskryminacji „stan zdrowia psychicznego i
fizycznego”, gdyż wykluczenia społeczne z
tych powodów są też bardzo częste i zasługują
na odrębne wykluczenie (nie zawsze
kwalifikują się jako niepełnosprawność).

Fundacja
Przyjęto zapis:
Dobrze Że Jesteś „choroba”.

§ 34. Do priorytetowych
zadań publicznych w
zakresie współpracy
Miasta
z organizacjami
w 2012 roku należą:
22) działania mające na
celu przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu oraz
dyskryminacji
z takich względów
jak: płeć, narodowość,
wiek,
niepełnosprawność,
stan zdrowia
psychicznego i
fizycznego,
pochodzenie rasowe
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146.

147.

§ 34. 23)
działanie na rzecz
organizacji

i etniczne, orientacja
seksualna, religia i
wyznanie,
pochodzenie
społeczne;
działania mające na celu
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
oraz dyskryminacji
z takich względów jak:
płeć, narodowość, wiek,
niepełnosprawność,
pochodzenie rasowe
i etniczne, orientacja
seksualna, religia i
wyznanie, pochodzenie
społeczne oraz status
materialny;
działanie na rzecz
organizacji, w tym
działania mające na celu
rozwijanie ich
kompetencji związanych
z jakością diagnozowania
potrzeb społecznych oraz
oceny efektów
prowadzonych działań.

ten podpunkt należy uzupełnić o
niewystępujący wcześniej „status materialny”,
ze względu na rosnącą grupę osób, które z tego
względu są zagrożone wykluczeniem; ten
podpunkt zastępuje dotychczasowy podpunkt
15)

W naszym przekonaniu obecny zapis jest zbyt
lakoniczny i warto byłoby, przy zachowaniu
jego otwartości, uszczegółowić go, zwracając
uwagę na charakter niektórych działań. Wydaje
się, że szczególnie warte wsparcia, poza
tradycyjnym wsparciem szkoleniowodoradczym związanym z prowadzeniem
organizacji (inkubatory organizacji, doradztwo
prawne, finansowe itd.), są działania
zmierzające do wyposażenia warszawskich
organizacji w dane, informacje i umiejętności
niezbędne do prowadzenia diagnoz potrzeb oraz
ewaluacji efektów realizowanych
przedsięwzięć. Te umiejętności zdają się być
kluczowe zwłaszcza w przypadku organizacji
realizujących duże projekty we współpracy z

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Fundacja
Pracownia
Badań i
Innowacji
Społecznych
Stocznia

Uwaga odrzucona.
Pochodzenie społeczne
zawiera w sobie status
materialny.

Uwaga odrzucona.
Proponowany zapis
jest zbyt szczegółowy.
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148.

działania na rzecz
wspierania organizacji;

miastem i przy wsparciu z pieniędzy miejskich.
Chodzi o uwrażliwienie organizacji na
konieczność refleksyjnego podejścia do
prowadzonych przez siebie działań, oceny ich
jakości i efektów które przynoszą.
doprecyzowanie, że chodzi o „wspieranie”
organizacji, które nigdzie indziej nie występuje
w programie

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

149.

150. § 34. 24)
działania integracyjne
skierowane do nowo
osiedlających się
mieszkańców Warszawy;
151.
§ 34. 25)

w/b: działalność na rzecz
rozwoju organizacji

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

Zmienić na: działania
integracyjne skierowane
do mieszkańców
Warszawy;

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Warszawy,
przeciwdziałanie
miejscowym zagrożeniom działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa
oraz likwidacja ich
mieszkańców Warszawy;
skutków, w tym ochrona
przeciwpożarowa i
pierwsza pomoc
przedmedyczna;

skrócenie zapisu do głównego działania
(pozostałe zapisy z dotychczasowego punktu
25) się w tym zawierają) pozwala zachować
spójność dokumentu.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga odrzucona.
Istniejący zapis ma
szersze znaczenie.
Uwaga odrzucona.
Istniejący zapis ma
szersze znaczenie. Por.
art. 4 ust. 1 pkt 33)
ustawy o działalności
pożytku publicznego i
o wolontariacie.
Uwaga odrzucona.
Znaczenie
proponowanego
zapisu zawarte jest w
§ 34 ust. 2.

Uwaga odrzucona.
Spójność dokumentu
nie jest naruszona
poprzez aktualny
zapis.
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152.

§ 34. 27)
działania na rzecz
miastotwórczych
rozwiązań
urbanistycznych i
architektonicznych,
kształtowania ładu
przestrzennego oraz
153. rozwoju i rewitalizacji
przestrzeni publicznej
– wspomagające rozwój
wspólnoty mieszkańców
Warszawy

§ 34. 27) działania i
dyskusje na rzecz
miastotwórczych
rozwiązań
urbanistycznych i
architektonicznych,
kształtowania ładu
przestrzennego oraz
rozwoju i rewitalizacji
przestrzeni publicznej
– wspomagające rozwój
wspólnoty mieszkańców
Warszawy

§ 34.

Uwaga odrzucona.
Dyskusja jest
działaniem.

działania na rzecz
miastotwórczych
rozwiązań
urbanistycznych i
architektonicznych, ze
szczególnym
uwzględnieniem
rewitalizacji społecznej;

skrócenie zapisu pozwala zachować spójność z
pozostałymi punktami dokumentu

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga odrzucona.
Spójność dokumentu
nie jest naruszona
poprzez aktualny
zapis.

Bez zmian

To bardzo ważne zadanie, na które w 2012 roku
powinien być rozpisany konkurs

Stowarzyszenie
Sąsiedzkie
Włochy

-

154.

155.

KDS ds.
Transportu

dodać 28) Wspieranie
działania promujące
aktywność charytatywną
mieszkańców i firm z
Warszawy ( jak darowizny
rzeczowe, zbiórki
finansowe, przekazywanie
1% na OPP, usługi)

Warszawiacy są w tej mierze oporni oprócz
WOSP

Społeczny
Fundusz
Stypendialny

Przyjęto zapis:
„działania
zmierzające do
rozwoju wolontariatu,
promocji filantropii
oraz innych form
partycypacji
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156.

§ 34.

§ 34. Do
priorytetowych zadań
publicznych w zakresie
współpracy Miasta z
organizacjami
w 2012 roku należą:
28 (nowy). Działania
związane z
organizowaniem,
rozwijaniem i
promowaniem
wolontariatu.

Przede wszystkim zupełnie zapomniano
„przekleić” punktu związanego z wolontariatem
– należy go koniecznie dodać (propozycja
brzmienia §34. 28).

Fundacja
Dobrze Że Jesteś

Działania zmierzające do
rozwoju wolontariatu w
Warszawie, promocji
filantropii oraz innych
form partycypacji
obywatelskiej w tym w
szczególności wyrażania
opinii na temat spraw
publicznych (np. w
formie uczestnictwa w
różnych formach
konsultacji społecznych).

Wśród wymienionych w paragrafie działań
brakuje, naszym zdaniem, takich, które
nastawione są wprost na aktywizowanie
obywatelskie Warszawiaków. Chodzi tutaj po
pierwsze o działania dotyczące szeroko
rozumianego wolontariatu w tym kształtowanie
postaw, budowanie pozytywnego wizerunku
wolontariuszy, jak i działania i narzędzia
kojarzące wolontariuszy i organizacje. Po
drugie ważne jest promowanie wśród
warszawskich organizacji i instytucji
podległych Miastu wiedzy związanej z
zarządzaniem wolontariuszami i uczynienie ich
instytucjami przyjaznymi wolontariuszom. Po
trzecie szczególnie ważne wydają się być te
działania, które dotyczą angażowania obywateli
w różnego rodzaju działania partycypacyjne
prowadzone czy to przez samo miasto, czy
przez organizacje pozarządowe – chodzi o
promocję i realizację na szerszą skalę
konsultacji społecznych, włączanie
mieszkańców w podejmowanie decyzji o

Fundacja
Pracownia
Badań i
Innowacji
Społecznych
Stocznia

157.

§ 34.

społecznej, w tym w
szczególności
wyrażania opinii na
temat spraw
publicznych”.
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158.

§ 34.

dodać dodatkowy punkt
„działania wspierające
podmiotowe
funkcjonowanie
imigrantów w Warszawie,
w tym wspierające
realizację idei
Warszawskiego Centrum
Wielokulturowego”

kwestiach istotnych dla całego miasta, czy ich
najbliższego otoczenia. W końcu warto także
podejmować wspólne wysiłki zwiększające
postawy filantropijne Warszawiaków – tym
bardziej, że powszechnej świadomości alokacja
1% błędnie utożsamiana jest z filantropią. W
tym przypadku chodziłoby o pobudzanie
autentycznej filantropii, zakorzenionej lokalnie,
która mogłaby być po pierwsze bardziej
znaczącym niż obecnie źródłem finansowania
działań warszawskich organizacji, ale po drugie
– w niektórych przypadkach - stanowiłaby
dodatkowy „test publiczny” prowadzonych
przez organizację działań.
Wszystkie te elementy są niezwykle istotne,
gdy myśli się o rozwoju Warszawy w jej
obywatelskim wymiarze i powinny być
przedmiotem współpracy miasta i działających
w nim organizacji.
Wdrożenie działań związanych z
kompleksowym podejściem do społeczności
migranckich są przedmiotem współpracy i
wspólnego planowania nieformalnej koalicji
kilkunastu warszawskich organizacji
pozarządowych i kilku struktur miejskich (m.in.
Zastępca Prezydenta, biura: edukacji, kultury,
polityki społecznej) od 2010 r. Powstanie
Warszawskiego Centrum Wielokulturowego
zostało zapowiedziane przez Prezydent m.st.
Warszawy w trakcie kampanii wyborczej.
Projekt został uwzględniony w aplikacji do
tytułu ESK2016, jako działanie, które będzie
realizowane niezależnie od wyników konkursu.
W lipcu 2011 r. odbyły się kolejne dwie sesje

Uwaga odrzucona.
W proponowanym
zapisie zawarta jest
nazwa własna
projektu.
Fundacja Inna
Przestrzeń

Znaczenie
proponowanego
zapisu zawiera się w
punktach o: działaniu
na rzecz kultury i
sztuki, wspieraniu
osób i rodzin
zagrożonych
dyskryminacją i
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planowania z udziałem organizacji i
przedstawicieli urzędu m.st. Warszawy.
Obecnie wymienione działania priorytetowe w
części pokrywają się z zadaniami włączonymi
do funkcji Centrum (m.in. pkt. 22, 24), jednak
istnieje uzasadniona potrzeba aktywnego
włączania społeczności migranckich do
realizacji w/w działań jak i włączania w
działania obywatelskie, co wymaga aktywnego
wsparcia ze strony władz samorządowych (a
także za pośrednictwem Centrum zintegrowania
z działaniami władz centralnych).
159.

§ 34.

§ 34. Do
priorytetowych zadań
publicznych w zakresie
współpracy Miasta z
organizacjami
w 2012 roku należą:
30 (nowy).
Działalność organizacji z
zakresu promocji i PR
mająca na celu
budowanie świadomości
mieszkańców Warszawy
w zakresie zadań i
znaczenia III sektora,
znaczenia aktywności
obywatelskiej oraz
wartości i możliwości
finansowego i
pozafinansowego
wspierania inicjatyw
pozarządowych.

W mieście jest mała świadomość obywateli
dotycząca działalności organizacji
pozarządowych i możliwości udzielenia im
pomocy w sposób mądry, zgodny z prawem i
zmierzający do jak najlepszego realizowania
przez organizacje celów statutowych. Działania
promocyjne i z zakresu PR są dla organizacji
podstawowym sposobem wyjścia do
mieszkańców, zapoznania ich ze swoimi
działaniami i zachęcenia do aktywności.
Niestety takie działania są robione zwykle
„przy okazji” innych projektów i w
niewystarczającym zakresie.

wykluczeniem
społecznym,
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu i
dyskryminacji.

Uwaga odrzucona.
Znaczenie
proponowanego
zapisu zawiera się w
punktach o: działaniu
na rzecz organizacji
oraz w nowym
punkcie – działania
zmierzające do
Fundacja
rozwoju wolontariatu,
Dobrze Że Jesteś
promocji filantropii
oraz innych form
partycypacji
społecznej, w tym w
szczególności
wyrażania opinii na
temat spraw
publicznych. (Por.
uwaga nr 155 i 156.)
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160.

§ 34.

Dopisać ust 28. o
treści: aktywizacja i
integracja osób starszych.
Działalność charytatywna
na rzecz osób starszych.

Program nie objął pomocy najuboższych
emerytów i rencistów miasta st. Warszawy

Promocja Warszawy jako
stolicy kraju i lidera w
zakresie innowacyjnych
rozwiązań dotyczących
aktywizacji obywatelskiej
i rozwiązywania
problemów społecznych.

W Warszawie działa ok. 1/5 wszystkich
organizacji w Polsce. Wydaje się, że warto by
Miasto we współpracy z organizacjami
podejmowało, na szerszą niż obecnie skalę,
działania zmierzające do promowania
ciekawych, innowacyjnych projektów i
narzędzi, które mogą stać się inspiracją dla
innych miast. Dotyczy to zarówno rozwiązań
związanych z mechanizmem współpracą, jak i
konkretnych przedsięwzięć, które przy wsparciu
Miasta realizują warszawskie organizacje
pozarządowe. Ten rodzaj rozumowania wydaje
się szczególnie istotny w kontekście przyjętej
polaryzacyjno – dyfuzyjnej koncepcji rozwoju.

161.

§ 34.

162.
§34

Obchody ROKU UTW

163.
§ 34.

Wsparcie działalności
uniwersytetów trzeciego
wieku

[uzasadnienie jak do §33. 4)]
Autorzy projektu wprowadzili rewolucyjne
zmiany w treści § 34 grupując tematykę wg
„branż” i zwijając ( likwidując ) rozbudowane
podpunkty.
Obecnie pozostawiony zapis § 34 p.15 w
brzmieniu: zapobieganie dyskryminacji i

Uwaga odrzucona.
Znaczenie
Krajowe
proponowanego
Stowarzyszenie
zapisu zawiera się w
Emerytów i
punkcie dot.
Rencistów
wspierania aktywności
oraz zapobiegania
Kolejarzy,
Drogowców i
dyskryminacji i
Transportowców wykluczeniu
społecznemu osób
starszych.

Fundacja
Pracownia
Badań i
Innowacji
Społecznych
Stocznia

Uwaga odrzucona.
Promocja Warszawy
nie jest zadaniem
priorytetowym w
zakresie współpracy
Miasta z
organizacjami –
promocja Miasta jest
dodatkowym
wynikiem działalności
organizacji.

KDS ds.
Uwaga odrzucona.
Uniwersytetów
§ 34 określa szerokie
Trzeciego Wieku ramy zadań
publicznych.
KDS ds.
Zdecydowano się
Uniwersytetów
Trzeciego Wieku ograniczyć § 34,
ponieważ był bardzo
rozbudowany i
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wykluczeniu społecznemu osób starszych w
marginalnym zakresie odnosi się do bardzo
szerokiego zakresu zadań pożytku publicznego
realizowanych przez UTW. Rozbudowanie
jego treści w poprzednich latach o punkty od
litery a/ do h/ w tym o podpunkt b/ w
brzmieniu „Wsparcie działalności
uniwersytetów trzeciego wieku”
doprecyzowywało go w tym zakresie
wystarczająco.
Niestety zmiany dokonano w sposób niezbyt
fortunny, bowiem zapis § 34 w obecnym
brzmieniu wyeliminował w ogóle z projektu 30
dużych organizacji pozarządowych tj.
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Być może dla innych ngo nie ma to znaczenia,
bowiem zdecydowana większość to organizacje
działające w jednej branży : nauki, kultury i
sztuki, sportu itp.
W odniesieniu do Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, takie branżowe zaszufladkowanie jest
nie do przyjęcia. Obecny zapis zupełnie
wyrzucił je poza zakres obowiązywania
Programu współpracy …i pozbawił podstawy
prawnej nawet obecnie realizowanych umów,
nie mówiąc o bardzo niejasnej przyszłości.
UTW są bowiem organizacjami
interdyscyplinarnymi, każdy z nich realizuje od
9 do 15 celów pożytku publicznego
określonych w art. 4 ustawy.
Tak więc żadna branża p.p. nie jest dominująca
i projekty UTW, w tym aktualnie realizowane
projekty 3 –letnie, nie dają się zaszufladkować
do żadnej kategorii branżowej, bo oprócz

pojawiały się
dysproporcje
pomiędzy punktami,
które były w różnym
stopniu
uszczegółowione.
Uznano, że nie ma
potrzeby wymieniania
wszystkich możliwych
zadań, pozostawiono
tylko ogólne punkty,
które zawierają w
sobie istniejące
wcześniej podpunkty.
„Wsparcie
działalności
uniwersytetów
trzeciego wieku”
mieści się w punkcie:
„wspieranie
aktywności oraz
zapobieganie
dyskryminacji i
wykluczeniu
społecznemu osób
starszych”.
Przyjęto zasadę, że w
priorytetowych
zadaniach nie będą
umieszczane nazwy
własne organizacji i
projektów.
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164.

§34

§34
nowe punkty:
1. działania na rzecz
aktywnego starzenia
się i solidarności
międzypokoleniowej;
2. działania na rzecz
aktywizacji

pewnego stałego pakietu edukacyjnego, każdy z
uniwersytetów kładzie w swoim projekcie
nacisk na zupełnie inne zagadnienia.
Jedne - na wdrażanie ISO i wydawnictwa, inne
na kontakty międzynarodowe podtrzymujące
polskość wśród Polonii, inne na działalność
artystyczną np. chór, zespół kabaretowy,
taneczny itp. Szczególne znaczenie ma więc to
ogólne sformułowanie „wspieranie”,
UTW stanowią więc na tle kilku tysięcy ngo
wyjątek wymagający odrębnego
potraktowania.
Wymaga podkreślenia, że to „Wsparcie
działalności uniwersytetów trzeciego wieku”
było wynikiem wieloletnich starań środowiska
UTW i wielkim osiągnięciem zarówno Miasta
jak i UTW. Stanowiło wielki dorobek Komisji,
budziło podziw w innych regionach,
propagowaliśmy je jako przykład dobrych
praktyk w całej Polsce, a nawet za granicą.
Jego wykreślenie to zaprzepaszczenie
wieloletniego dorobku tych organizacji.
Kuriozalną okolicznością jest fakt, że firmuje
te zmiany Rada Pożytku Publicznego, którą
wybraliśmy aby reprezentowała nasze interesy!
1. dopisanie i wyszczególnienie zadań
związanych z aktywnym starzeniem się i
solidarnością międzypokoleniową jest
zasadne ze względu na kierunek
KDS ds.
priorytetowy i europejski charakter roku
Organizacji
Wspierających
2. zaproponowany zapis jest niezwykle
istotnym uzupełnieniem pozostałych
priorytetów, uwzględnia m.in.

1. Przyjęto zapis:
„wspieranie
aktywności oraz
zapobieganie
dyskryminacji i
wykluczeniu
społecznemu osób
starszych”.
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mieszkańców Miasta,
w tym wspierania
rozwoju wspólnot są
[nie] siedzkich;
3. działania związane z
organizacją i promocją
wolontariatu.

niewystępujące nigdzie wcześniej działania
na rzecz lokalnej integracji społecznej
(poprawy jakości życia w sąsiedztwach)
3. wpieranie wolontariatu uznajemy za istotne
zadanie publiczne, stąd proponujemy aby
stanowiło osobny punkt w liście zadań.
4. Proponujemy zmiany w kolejności […].

165.

§ 34.

Propozycja
stworzenia Aneksu lub
Poradnika zawierającego
dokładniejsze
wyjaśnienie co zawiera
się w ramach danego
priorytetu – wraz z
przykładami.

Ważne jest, aby organizacje nie miały jasność,
czy dany priorytet ich dotyczy. Podpinanie
działań „na siłę” pod jakiś lekko zbieżny
priorytet utrudnia życie i organizacjom i
urzędnikom. Jest bardzo ważne, aby było jasno
wiadomo, co się mieści w danym priorytecie, a
co się w nim nie mieści. Dlatego dodatkowe
uszczegółowienia w osobnym dokumencie są
niezbędne.

2. Uwaga odrzucona.
Znaczenie
proponowanego
zapisu mieście się
w innych
punktach.
3. Przyjęto zapis:
„działania
zmierzające do
rozwoju
wolontariatu,
promocji
filantropii oraz
innych form
partycypacji
społecznej, w tym
w szczególności
wyrażania opinii
na temat spraw
publicznych”.
4. Przyjęto kolejność
alfabetyczną.

Fundacja
Uwaga przyjęta.
Dobrze Że Jesteś
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166. § 36. 2.
Za jego przygotowanie
odpowiedzialny był
Zespół roboczy,
składający się z członków
Warszawskiej Rady
Pożytku oraz
Pełnomocnika.

§ 36
2. Za jego przygotowanie
odpowiedzialny był
Zespół roboczy,
składający się z
przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz
Pełnomocnika.

Zgodnie z praktyką i stanem faktycznym: w
składzie zespołu pracującego nad programem
były osoby nie będące członkami Warszawskiej
Rady Pożytku; zatem zapis powinien brzmieć
zgodnie z tym stanem.

Uwaga przyjęta.

UWAGI OGÓLNE
167.

168.

W programie zauważamy konieczność
wypracowania i zamieszczenia rezultatów i
wskaźników, które uzupełnią postawione cele i
zadania oraz pozwolą mierzyć efektywność,
skuteczność programu oraz monitorować jego
wdrażanie.
Zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie prac
jest to trudne, w związku z tym rekomendujemy
takie przygotowanie programu na 2013 rok,
które umożliwi przemyślenie, opracowanie i
zamieszczenie w programie rezultatów i
wskaźników.
Proponuję wszędzie tam gdzie występuje nazwa
„organizacje pozarządowe” dodać słowo
„obywatelskie…” tak aby powstała nazwa
„obywatelskie organizacje pozarządowe”.
Uważam, że najwyższa pora na odchodzenie do
niefortunnego tłumaczenia nazwy tej z języka
angielskiego. Nazwa angielska powstawała w
innych czasach i w zupełnie innych
okolicznościach społecznych. Wówczas nazwa
ta znaczyła zupełnie co innego. Nomenklatura
ONZ dopuszcza stosowanie też nazwy
„organizacje społeczeństwa obywatelskiego”.

KDS ds.
Organizacji
Wspierających

Uwaga będzie
rozpatrzona podczas
prac na programem
na 2013 rok.

Fundacja
Życzliwy
Przedsiębiorca
w Polsce

Uwaga odrzucona.
Kwestię tę reguluje
art. 3 ust. 2 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i
wolontariacie.
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169.

Ze względu jednak na przyzwyczajenia,
proponuję przyjąć moją propozycję nazwy.
Uwaga o charakterze ogólnym dotycząca
pilotażu mechanizmów finansowych Warszawa mogłaby na zasadzie pilotażu i
eksperymentu wypróbować alternatywne
mechanizmy finansowania działań.
W szczególności warto rozważyć mechanizm
tzw. grantów globalnych to znaczy powierzenia
zespołu zadań wybranej organizacji, którą
odpowiada za osiągnięcie określonych łącznych
rezultatów w oparciu o współpracę z innymi
podmiotami ich wsparcie finansowe np. w
formie regrantingu. Ten rodzaj działań
sprzyjałby głębszej funkcjonalnej integracji
działań organizacji.
Warto na zasadzie pilotażu wypróbować także
mechanizm finansowania, w którym rozliczenie
projektu, i co za tym idzie akceptacja
poniesionych kosztów, uzależniona byłaby
wyłącznie od dostarczenia konkretnych
uzgodnionych rezultatów a nie rozliczaniu
kosztów (indykatywny kosztorys tak czy
inaczej powinien być podstawą ubiegania się o
finansowanie). W tym wypadku akcent byłby
położony na efektywność wydawania
publicznych środków, a nie proceduralną
poprawność. Wymuszałby on tez znacznie
silniejszą orientacje na rezultaty a także dawał
zachęty do możliwie najroztropniejszego
korzystania z powierzonych środków.
Rozwiązanie to mimo, że przypomina
kontraktowy system rozliczania fakturami, nie
powinien być formalnie traktowane jako

Fundacja
Pracownia
Badań i
Innowacji
Społecznych
Stocznia

Dziękujemy za uwagi.
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działalność gospodarcza.
Poniższa uwaga ma charakter
prawdopodobnie zbyt szczegółowy względem
charakteru zapisów Programu współpracy,
niemniej chcemy się upewnić że przy
obecnych zapisach możliwe będzie
prowadzenie tego rodzaju działań, które
uważamy za ważne i potrzebne.
Budowanie elektronicznych systemów
gromadzenia informacji o osobach dotkniętych
problemami społecznymi korzystającymi ze
wsparcia organizacji pozarządowych.
Powszechnie podkreśla się konieczność
posiadania rzetelnej wiedzy o problemie
społecznym dla możliwości planowania
efektywnych działań ku jego rozwiązaniu.
Wciąż jednak w Warszawie istnieją problemy
społeczne, o których wiedza jest
niewystarczająca np. bezdomność. W 2010 roku
przeprowadzono pilotażowy projekt testujący
metodę badania bezdomności poprzez analizę
rejestrów danych prowadzonych przez placówki
udzielające wsparcia tej grupie. Badanie
wykazało ogromny potencjał stosowania tej
metody min. dla określania skali i
podstawowych cech bezdomności w mieście
(przepływy, wiek, płeć, stan cywilny,
miejscowość/województwo
urodzenia/zameldowania, długość
bezdomności, od kiedy w Warszawie i inne)
zarówno w danym punkcie w czasie jak i
dłuższym okresie. Badanie ujawniło jednak
bardzo niską jakość rejestrów prowadzonych w
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placówkach, które w większości są oparte o
papierowe kartoteki. Konieczne jest
promowanie stosowania elektronicznych baz
danych o mieszkańcach/klientach, które z
jednej strony znacząco usprawniają bieżącą
pracę placówek a z drugiej pozwalają na
uzyskiwanie rzetelnych i niezduplikowanych
danych o osobach dotkniętych danym
problemem społecznym jako grupie. Projekt
pilotażowy finansowany był ze środków
Wojewody Mazowieckiego, konieczne jest
wyposażenie organizacji pozarządowych
prowadzących placówki w możliwość
aplikowania o środki z budżetu m.st. Warszawa
na budowanie i prowadzenie profesjonalnych
elektronicznych systemów informacji o
klientach.
1. Zdaję sobie sprawę z tego, że moja
propozycja zapisów do Programu wykracza
poza to, co obecnie możliwe na mocy
obowiązujących unormowań prawnych, ale
ma przede wszystkim na celu obudzenie
świadomości praw należnych Obywatelom
na drodze budowania społeczeństwa
obywatelskiego.
2. Raport po katastrofie smoleńskiej pokazał,
że służba wojskowa i odpowiedzialni za
armię cywilni urzędnicy nie zdawali sobie
sprawy ze skutków własnych działań bądź
zaniechań tak dalece, że wsiedli do
samolotu, za którego przygotowanie
odpowiadali i zginęli. Prezydent Warszawy,
Rada Warszawy i podlegli im urzędnicy
mają pomoc zaangażowanych Obywateli,
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działających w KDS-ch i DKDS-ch, którzy
mogą dostarczyć im bezcennej wiedzy o
skutkach podejmowanych działań i
odpowiednio wcześnie ostrzec przed
możliwą „katastrofą”. Ten program
powinien stworzyć taką możliwość.
3. Współpraca jest ze wszech miar potrzebna,
ale nie można zapominać, że to urzędnicy i
władze są dla obywateli, a nie odwrotnie,
która to refleksja powinna zawsze
towarzyszyć KDS i DKDS. Dlatego też
słowo „dialog”, które zakłada wymianę
opinii, ale już niekoniecznie rzeczowe
działania dla dobra wspólnego, powinno
zostać zastąpione przez bardziej adekwatne
do potrzeb terminy.
4. Należy odejść od nazwy organizacje
pozarządowe na rzecz organizacje
obywatelskie ( zła ustawa). Powinniśmy
wprowadzić to nazewnictwo do języka
potocznego, za czym będą musiały pójść
zmiany w prawie. KDS można nazywać
Miejską Komisją Obywatelską a DKDS
Dzielnicową Komisją Obywatelską.
5. Niewłaściwa jest procedura tworzenia i
uchwalania programu. Rada Warszawy jest
władzą i decydentem, Zespół opracowujący
projekt powinien działać przy RW i składać
się z przedstawicieli organizacji
obywatelskich oni wiedzą, co ich miastu jest
potrzebne. Projekt programu i zapisy w
protokole rozbieżności zostają poddane
analizie prawnej i wraz z nią przekazane do
Rady Warszawy.
75

