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1. Wstęp

Słowniczek
W celu zachowania pełnej jednoznaczności stosowanej w raporcie terminologii doprecyzujmy znaczenie podstawowych terminów:
 Miasto – pod pojęciem Miasta rozumiemy biura Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędy dzielnic;
 Urząd Miasta (UM) – pod tym pojęciem rozumiemy biura Urzędu m.st. Warszawy;

 urzędy dzielnic (UD) – pod tym pojęciem rozumiemy urzędy dzielnic m.st. Warszawy;
 urzędnicy – stosujemy ten ogólny termin dla wszystkich pracowników biur Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędów dzielnic m.st. Warszawy
(chcąc w niektórych miejscach doprecyzować ten termin, piszemy o urzędnikach Urzędu Miasta lub urzędnikach urzędów dzielnic);
 urzędy – stosujemy ten termin dla biur Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędów dzielnic m.st. Warszawy;
 komisje dialogu społecznego – pod tym pojęciem rozumiemy zarówno KDS, jak i DKDS (chcąc w niektórych miejscach doprecyzować ten
termin, piszemy wprost o KDS – komisjach dialogu społecznego przy biurach UM lub DKDS – komisjach dialogu społecznego przy urzędach
dzielnic);
 organizacje – pod tym pojęciem rozumiemy organizacje pozarządowe;
 organizacje „warszawskie” – organizacje pozarządowe działające na rzecz Warszawy, czyli działające na terenie Warszawy lub prowadzące
działania związane z Warszawą, jej dzielnicami, mieszkańcami miasta, warszawskimi problemami itp.
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Cele badań i analiz
Przeprowadzonym badaniom i analizom przyświecały następujące cele:
 identyfikacja najważniejszych czynników, w tym problemów wpływających na relacje pomiędzy Miastem a trzecim sektorem;
 ocena satysfakcji obu stron ze współpracy;

 określenie zmiany w ocenie tej współpracy jaka nastąpiła między 2013 a 2017 rokiem;
 charakterystyka i ocena współpracy finansowej (otwartych konkursów ofert) oraz zebranie oczekiwań wobec partnerów;
 charakterystyka i ocena współpracy pozafinansowej oraz zebranie oczekiwań wobec partnerów;
 ocena zaangażowania organizacji pozarządowych w tworzenie polityki Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem działań komisji dialogu
społecznego;
 ocena jakości dialogu między organizacjami pozarządowymi a Urzędem m.st. Warszawy z perspektywy organizacji;
 ocena funkcjonowania Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO);
 sformułowanie rekomendacji dla Miasta.
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Źródła danych
Aby zrealizować zakładane cele, przeprowadzono dedykowane badanie składające się z dwóch komponentów:
 badanie ankietowe prowadzone metodą CAWI, w ramach którego zebrano wypowiedzi 422 przedstawicieli organizacji zarejestrowanych
na terenie m.st. Warszawy, w tym 384 z wąskiej grupy celowej, a więc organizacji działających na rzecz Warszawy. Raport skupia się
głównie na analizie wyników dotyczących tej wąskiej grupy organizacji „warszawskich”. Tam, gdzie to jest możliwe, wyniki badań
ilościowych z 2017 roku porównujemy z wynikami z 2013 roku. Na wykresach prezentujących dane z obu edycji badania w nawiasach
kwadratowych podano informację o tym, do którego roku odnosi się przedstawiony wynik. Na wykresach, na których opisy etykiet są
bardzo rozbudowane, np. opisują jakąś opinię, dany opis etykiety prezentujemy tylko raz (jeśli więc dla danych z 2013 roku brakuje opisu
etykiety, oznacza to, że opis ten jest taki sam jak dla etykiety powyżej – odnoszącej się do 2017 roku).
 badanie jakościowe: indywidualne wywiady pogłębione z 12 przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz 12 pracownikami biur
Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic m.st. Warszawy. Wypowiedzi przedstawicieli organizacji oznaczono w raporcie kolorem
niebieskim, a wypowiedzi urzędników kolorem czerwonym.

Szczegółowe informacje na temat metodologii badania przedstawiono w części: 8. Nota metodologiczna.
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Badane podmioty
 Prowadząc badanie jakościowe i ilościowe, wyróżniono wśród organizacji pozarządowych dwie grupy celowe:
- szeroka grupa: organizacje zarejestrowane na terenie m.st. Warszawy (niezależnie od terenu prowadzenia działań
i związków z Warszawą)
- wąska grupa: organizacje pozarządowe działające rzecz Warszawy, czyli działające na terenie Warszawy lub prowadzące działania
związane z Warszawą, jej dzielnicami, mieszkańcami miasta, warszawskimi problemami itp.
 Rozróżnienie to wprowadzono mając na uwadze dużą liczbę organizacji ogólnopolskich mających siedziby w m.st. Warszawie.
Zarejestrowanych jest tu łącznie około 13 tys. stowarzyszeń i fundacji, spośród których (jak można ostrożnie szacować) aktywnie działa
ok. 9-10 tys. organizacji. Wśród nich tylko około połowa to organizacje prowadzące działania na terenie Warszawy. Pozostałe w stolicy
mają jedynie swoją siedzibę, jednak prowadzą działania na większą skalę (najczęściej ogólnopolską, ale także regionalną) i nie realizują
żadnych projektów związanych z Warszawą, mieszkańcami miasta itp.
 Badanie ankietowe prowadzone na potrzeby niniejszego projektu objęło szeroką grupę celową, jednak podczas analiz
koncentrowaliśmy się przede wszystkim na wąskiej grupie celowej i dla niej prezentujemy najważniejsze wskaźniki. Większość
podstawowych wskaźników pochodzących z badania ankietowego i omówionych w raporcie dotyczy właśnie tej grupy. Niewielki
odsetek
organizacji
spoza
tej
grupy
również
podejmuje
współpracę
z
Miastem
–
np.
starają
się
o dotacje lub uczestniczą w spotkaniach komisji dialogu społecznego. W takich przypadkach opinie tych organizacji (dotyczące
ubiegania się o środki, realizacji dotowanych zadań lub oceny działania komisji dialogu społecznego) zostały uwzględniane w raporcie
na równi z głosami organizacji realizujących zadania na terenie m.st. Warszawy. Przy każdym wykresie znajduje się informacja, jakiej
grupy dotyczą zaprezentowane na nim dane.


Badanie jakościowe koncentrowało się na wąskiej grupie celowej.
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Profil przebadanych organizacji
Jakie jest główne pole działań Państwa organizacji?

 W badaniu w 2017 roku wzięły udział 422 organizacje,
z czego 91% (384 podmioty) to organizacje prowadzące działania
na rzecz Warszawy, skierowane do jej mieszkańców.
 Najczęściej organizacje „warszawskie” specjalizują się
w sporcie, kulturze lub edukacji: niemal co piąta organizacja
skupia się na jednej z tych dziedzin. Podobne branże dominowały
wśród organizacji przebadanych w 2013 roku, choć tam był
mniejszy odsetek organizacji sportowych.
 Przeciętny „wiek” badanej organizacji to 11 lat. 22% organizacji
działa nie dłużej niż od 4 lat.

sport, turystyka, rekreacja, hobby

14%

19%

19%
20%
18%
19%

kultura i sztuka
edukacja i wychowanie
ochrona zdrowia
usługi socjalne, pomoc społeczna

4%

10%
10%
9%
25%

inne

2017

2013

0%

10%

20%

30%

32%
40%

Jaki jest staż działania Państwa organizacji?

22%
4 lata lub mniej
5-10 lat
50%

11 i więcej lat
28%

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
(n2017=384 | n2013=425)
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Profil przebadanych organizacji
Jakie były przychody Państwa organizacji w 2016 roku?

 Rocznym budżetem nie przekraczającym 100 tys. zł dysponuje
53% organizacji działających na rzecz Warszawy. Warto
zaznaczyć, że 14% organizacji deklaruje brak przychodów w
2016 roku. Budżet ponad 100-tysięczny ma 47% organizacji, a
w przypadku 16% jest on większy niż 1 mln zł.
 Zazwyczaj organizacje z dłuższym stażem działania dysponują
większymi rocznymi budżetami. Te większe środki pozwalają im
z kolei na bardziej sprofesjonalizowane działania: codzienny
rytm funkcjonowania, zatrudnianie regularnych pracowników.
 Zdecydowana
większość
„warszawskich”
organizacji
utrzymywała w ciągu 3 ostatnich lat kontakty z biurami Urzędu
Miasta lub z urzędami dzielnic. 15% organizacji deklaruje, że
nie miała w tym czasie żadnych kontaktów z Urzędem Miasta, a
23% z urzędami dzielnic.

28%

10-100 tys. zł
ponad 100 tys. zł
25%

Czy w ciągu ostatnich 3 lat Państwa organizacja kontaktowała się
z biurami Urzędem m.st. Warszawy lub urzędami dzielnic?
Urząd m.st.
Warszawy

urzędy dzielnic

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
(n2017=384 | n2013=425)

do 10 tys. zł

47%

39%

33%

24%

23%

18%

17%

15%

23%

tak, często

tak, czasami

tak, sporadycznie

nie, nie kontaktowaliśmy się

nie pamiętam

3%

4%
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2. Podsumowanie najważniejszych wyników
i rekomendacje

Podsumowanie najważniejszych wyników (1)
Współpraca finansowa
 Zauważalnie wzrasta odsetek organizacji ubiegających się o środki miejskie i dzielnicowe (poprzez składanie wniosków
w otwartych konkursach ofert lub o tzw. mały grant). W ciągu 3 ostatnich lat 2/3 organizacji prowadzących działania na rzecz Warszawy
ubiegało się o dotację z Urzędu Miasta, a połowa o dotację z urzędów dzielnic.
 Wzrasta nie tylko samo zainteresowanie środkami miejskimi i dzielnicowymi, ale i skuteczność w ich pozyskiwaniu. Coraz większy
odsetek aplikujących organizacji ma na swoim koncie co najmniej jeden sukces w postaci uzyskanej dotacji (85% organizacji starających
się o dotację z Urzędu Miasta przynajmniej raz ją otrzymało, na poziomie dzielnic skuteczność wynosi 82%).
 Mimo wzrostu skuteczności w pozyskiwaniu miejskich i dzielnicowych środków ciągle główną przyczyną niestarania się
o dotację jest brak wiary w powodzenie takich działań, choć procent „niedowiarków” nieznacznie spadł (z 35% do 32%).
Na przestrzeni ostatnich 4 lat nie obserwujemy dużych zmian w opiniach
w konkursach o dotacje w Urzędzie Miasta lub urzędach dzielnic dotyczących etapu aplikacji:

przedstawicieli

organizacji

startujących

 Większość organizacji ma problemy na etapie konstruowania budżetu. Problemem jest m.in. brak wiedzy dotyczącej kosztów, które
można finansować z dotacji. Wykazu takich kosztów oczekiwałoby 59% organizacji.
 64% organizacji przyznaje, że korzystne byłoby podanie maksymalnej kwoty dotacji, o jaką można się starać.
 66% organizacji uważa, że powinno być więcej konkursów wieloletnich.
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Podsumowanie najważniejszych wyników (2)
 Znacząco wzrosło zaufanie do komisji oceniających wnioski – zarówno na poziomie miejskim, jak i dzielnicowym. Zaufanie to jest nieco
większe wobec komisji miejskich (66%) niż dzielnicowych (58%).
 Wzrasta wiedza przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat kryteriów oceny wniosków. Obecnie około 3/4 organizacji
aplikujących do Urzędu Miasta lub urzędów dzielnic zna te kryteria. Jednocześnie 1/3 organizacji uważa, że na decyzje komisji
konkursowych wpływ mają relacje nieformalne. Co więcej, ponad połowa respondentów uważa, że dłuższy staż działania organizacji
pozytywnie wpływa na jej szanse na otrzymanie dotacji.
 Z perspektywy organizacji coraz lepiej wygląda dotrzymywanie terminów konkursowych przez urząd. Dotyczy to zarówno terminu
ogłaszania konkursu, jak i terminu jego rozstrzygnięcia. Część organizacji podnosi jednak temat opóźnień w tych kwestiach
i wynikających z nich trudności dla realizacji projektu.
 Z perspektywy organizacji niezmiennie brakuje informacji zwrotnej dotyczącej przyczyny odrzucenia wniosku przez komisję konkursową
– na poziomie miejskim około 1/3 organizacji nie zna przyczyn odrzucenia wniosku, na poziomie dzielnicowym ten odsetek jest jeszcze
wyższy. Organizacje, szczególnie te z brakiem doświadczeni współpracy z urzędami, wskazują na znaczenie takiej informacji dla ich szans
na rozpoczęcie współpracy z urzędami.
 Około 3/4 organizacji otrzymuje od urzędników pomoc w wystarczającym zakresie w trakcie realizacji zadania. Na poziomie miejskim
satysfakcję z poziomu wsparcia deklaruje 77% organizacji, a na poziomie dzielnicowym – 73%. Stosunkowo niewielka część organizacji
deklaruje otrzymanie wsparcia od Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) w trakcie realizacji projektu:
jest to 17% realizujących zadania na poziomie miejskim i 9% na poziomie dzielnicowym.
 Ogólnie rzecz biorąc, organizacje są zadowolone z wprowadzenia ujednoliconej procedury konkursowej i generatora wniosków WITKAC.
Zgłaszają jednak propozycje pewnych usprawnień w tym zakresie.
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Podsumowanie najważniejszych wyników (3)
Konsultacje, w tym komisje dialogu społecznego (KDS oraz DKDS)
 ¾ organizacji działających na rzecz Warszawy słyszało o konsultacjach prowadzonych przez Miasto, a połowa zetknęła się
z konkretnymi konsultacjami lub zaproszeniem na nie. Wiedza o konsultacjach rośnie z wielkością budżetu oraz wiekiem organizacji.
 Niemal co trzecia organizacja warszawska deklaruje, że przynajmniej raz w latach 2015-2017 zgłosiła uwagi do uchwał, strategii, planów
lub innych dokumentów przygotowywanych przez Urząd m.st. Warszawy lub urzędy dzielnic. Udział w konsultacjach rośnie wraz z
budżetem organizacji, z kolei rzadszym uczestnictwem w konsultacjach wyróżniają się organizacje sportowe.
 Ponad połowa (59%) organizacji twierdzi, że przynajmniej część ich uwag zgłoszonych podczas konsultacji zostało uwzględnionych, a co
piąta (20%) deklaruje, że żaden postulat nie został wzięty pod uwagę. W porównaniu do 2013 roku zdanie organizacji jest przez Miasto
trochę częściej uwzględniane w tworzonych dokumentach.
 Podobnie jak w 2013 roku ponad ¾ organizacji uważa, że konsultacje powinny być prowadzone na wcześniejszym etapie podejmowania
decyzji czy tworzenia dokumentów, ale zmniejszył się odsetek stowarzyszeń i fundacji narzekających na zbyt krótkie terminy zgłaszania
uwag, a także procent organizacji, które uważają, że urząd nie informuje o efektach konsultacji.
 68% organizacji działających na rzecz Warszawy słyszało o KDS, a 59% o DKDS. W ich pracach uczestniczy odpowiednio 26%
i 17%. Zarówno w poziomie znajomości komisji, jaki i poziomie uczestnictwa nastąpił niewielki wzrost w stosunku do 2013 roku.
 Znajomość komisji dialogu społecznego rośnie wraz z budżetem i stażem organizacji. Udział w pracach komisji rośnie wraz
z budżetem (staż przestaje mieć znaczenie). Spośród najważniejszych branż sektora wyróżniają się organizacje sportowe, które najrzadziej
uczestniczą w KDS .
 Organizacje uczestniczące w spotkaniach KDS lub DKDS w większości nie mają problemu ze znalezieniem informacji o spotkaniach komisji.

Podsumowanie najważniejszych wyników (4)
 ¾ uczestników komisji uważa, że w spotkaniach z ramienia urzędu powinny brać udział osoby decyzyjne. Istnieją przykłady pokazujące, że
taka praktyka w wielu aspektach usprawnia działania komisji.
 Poważnym problemem dla przedstawicieli urzędu jest mała aktywność organizacji w komisjach dialogu społecznego (w tym niska frekwencja
na spotkaniach). Także niemal połowa organizacji zgadza się, że aktywność pozarządowych uczestników KDS i DKDS jest zbyt niska.
 Co trzecia organizacja sądzi, że inne stowarzyszenia i fundacje uczestniczą w KDS i DKDS z chęci realizacji własnych interesów. W stosunku do
2013 roku procent organizacji przyjmujących takie założenie zmniejszył się o ok. 10 pkt. proc.
 Od 2013 roku wzrosło wśród członków komisji poczucie, głos poszczególnych organizacji ma znaczenie dla ustaleń KDS oraz DKDS. Coraz
więcej organizacji uważa też, że komisje są traktowane poważnie przez osoby decyzyjne w urzędzie.
 W stosunku do 2013 roku wpływ KDS i DKDS na działania i politykę Miasta został przez organizacje uczestniczące w pracach komisji uznany
za większy (wzrost o ok 8 pkt. proc.). Jednocześnie jako generalnie większy zostało oceniony wpływ komisji na decyzje UM i UD związane z
współpracą finansową z NGO, zaś jako mniejszy oddziaływanie na inne aspekty współpracy lub generalnie strategię oraz planowanie polityki
miasta.
 Organizacje uczestniczące w pracach KDS i DKDS oceniały na kilku wymiarach jakość dialogu z Miastem (tzw. Indeks jakości dialogu
obywatelskiego). We wszystkich wymiarach Indeksu (dotyczących stopnia poinformowania, poczucia bycia wysłuchanym, poczucia wpływu,
sprawności pracy komisji, a także przekazywania przez urząd wyczerpujących wyjaśnień własnych decyzji) więcej organizacji wyraziło opinię
pozytywną niż negatywną.
 W stosunku do roku 2013 wzrósł odsetek organizacji deklarujących, iż Miasto poinformowało KDS lub DKDS o uwzględnieniu lub
nieuwzględnieniu postulatów komisji. Ciągle jednak mniej niż połowa badanych uczestników komisji deklaruje, że dzieje się to „zawsze” lub
„często”.


Nie jest także obowiązującą w Mieście procedurą przekazywanie uzasadnienia odrzucenia postulatów komisji. O tym, że przekazywane jest
ono „zawsze” lub „często”, mówi ¼ organizacji uczestniczących w pracach komisji.
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Podsumowanie najważniejszych wyników (5)
Inne formy współpracy i wsparcia, w tym SCWO
 Inne niż dotacje formy finansowej współpracy organizacji z urzędami nadal należą raczej do rzadkości, choć są podejmowane coraz
częściej. W 2017 roku 13% organizacji zadeklarowało, że urząd kupował u nich usługi lub produkty w ciągu ostatnich 3 lat.
 Wzrasta powszechność innych (poza dotacjami, konsultacjami i komisjami dialogu) form współpracy urzędów
i organizacji lub wsparcia organizacji. Najczęściej organizacje korzystają z patronatów urzędów. Drugą co do popularności formą
współpracy jest korzystanie z preferencyjnych stawek za najem i dzierżawę lokali i gruntów.
 Ponad połowa warszawskich organizacji (59%) zna Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO), Nieco ponad
jedna trzecia (37%) korzysta z jego oferty. Wśród organizacji korzystających z oferty SCWO największym zainteresowaniem cieszą się
serwis warszawa.ngo.pl, seminaria i szkolenia oraz konsultacje i porady. Zdecydowana większość dobrze lub bardzo dobrze ocenia
ofertę SCWO.
Komunikacja
 Najczęściej wykorzystywanym przez organizacje sposobem kontaktu z Urzędem Miasta lub urzędami dzielnic jest kontakt telefoniczny,
osobisty i mailowy – z każdego z tych kanałów korzysta około 2/3 organizacji.

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych bardzo doceniają bezpośrednie kontakty z urzędnikami i są na nie otwarci.
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Podsumowanie najważniejszych wyników (6)
Oczekiwania, problemy, ocena współpracy
 Nieco więcej niż co czwarta organizacja z Warszawy nie widzi żadnego problemu we współpracy z Miastem.
 Trzy najczęściej wymieniane przez organizacje problemy we współpracy z Miastem to: brak środków na finansowanie otwartych
konkursów ofert; skomplikowane formalności i wymogi formalno-prawne; brak elastyczności urzędu.
 Około 2/3 organizacji dobrze ocenia współpracę z Urzędem Miasta i urzędami dzielnic. Ocena relacji z Miastem poprawiła się od 2013
roku, w szczególności przybyło organizacji deklarujących, że jest ona bardzo dobra.
 Członkowie KDS i DKDS z jednej strony częściej niż organizacje niepracujące w komisjach deklarują występowanie poszczególnych
problemów w relacjach z Miastem, a z drugiej strony generalnie lepiej tą współpracę oceniają.
 Fakt otrzymania lub nieotrzymania dotacji z Miasta różnicuje ogólną ocenę współpracy - organizacje, które otrzymały dotację
z UM lub UD zdecydowanie lepiej oceniają współpracę z Miastem, niż te, które się o dofinansowanie starały, ale go nie otrzymały.
Ocena
relacji
z
Miastem
dokonana
przez
stowarzyszenia
i
fundacje,
które
nie
próbowały
pozyskać
z Miasta dotacji jest raczej dobra, choć nieco gorsza niż w przypadku NGO współpracujących finansowo z UM lub UD.
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Rekomendacje (1)
Porównanie wyników badań z 2013 i 2017 roku pokazuje, że w większości obszarów współpracy warszawskiego sektora pozarządowego z Miastem
nastąpiła, zdaniem organizacji, poprawa. Można jednak wskazać szereg kwestii, które w dalszym ciągu mogą utrudniać organizacjom i Urzędowi
Miasta oraz urzędom dzielnic partnerskie współdziałanie:
Współpraca finansowa
 Wzrosła liczba organizacji, dla których barierą w staraniu się o środki miejskie i dzielnicowe są formalności – dotyczy to zwłaszcza mniej
sprofesjonalizowanych organizacji (z mniejszym budżetem, bez stałych pracowników) – pomimo działań Miasta zmniejszających te obciążenia.
W tym kontekście warto byłoby wzmocnić działania edukacyjne wspierające organizacje w aplikowaniu o środki.

 Należy przyjrzeć się tematyce zadań konkursowych w dzielnicach: rozmijają się one z możliwościami i aspiracjami organizacji, gdyż duża część
organizacji wskazuje, że nie aplikuje o środki dzielnicowe ze względu na brak odpowiednich konkursów.
 Z badań wynika, że „młode” organizacje, bez doświadczenia współpracy z urzędami, mają problem z rozpoczęciem współpracy
z Urzędem Miasta czy urzędami dzielnic (bariera wejścia). Rozwiązaniem mogłoby być kierowanie takich „młodych” organizacji do tzw. małych
grantów, dzięki czemu mogłyby zdobyć doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów miejskich lub dzielnicowych.

 Pojawia się kilka postulatów organizacji, które warto rozważyć:
 Powszechny jest postulat dotyczący większej elastyczności w konstruowaniu budżetu na etapie oferty.
 Powszechny jest postulat dotyczący większej liczby konkursów wieloletnich, co do których urzędnicy (zwłaszcza w dzielnicach) mają wiele
obaw. Warto byłoby pokazać urzędnikom, jak mogą kontrolować zadania wieloletnie i w jakich sytuacjach można rozwiązać umowę
w przypadku takiego zadania.
 Z badania wynika, że urzędnicy i organizacje nie mają ugruntowanej wiedzy na temat zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków. Oznacza to,
że istnieje potrzeba szkoleń na temat dla urzędników i przedstawicieli organizacji. Należy również sprawdzić czy niektóre biura Urzędu Miasta lub
urzędy
dzielnic
nie
stosują
innych,
własnych
kryteriów
kwalifikowalności
kosztów
poza
tymi
określonymi
w umowie na realizację zadania publicznego.
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Rekomendacje (2)
 Warte rozważenia jest wprowadzenie "progów w konkursach" (np. małe, średnie, duże granty - dotacje). Związane jest to
z powszechnym wśród organizacji oczekiwaniem dotyczącym znajomości maksymalnej kwoty dotacji, o jaką można się starać.
 Został zasygnalizowany kłopot z naborem do komisji oceniających wnioski konkursowe (ciągle te same osoby, brak chętnych do komisji).
Rekomendujemy przyjrzenie się procesowi naboru do komisji konkursowych i podjęcie ewentualnych działań w tym zakresie. Mogłoby to wpłynąć
na poprawę oceny bezstronności komisji (problem dostrzegania wpływu relacji nieformalnych na decyzje komisji konkursowych). Rozwiązaniem
wartym rozważenia jest również wprowadzenie rekompensaty dla pozarządowych członków komisji konkursowych lub płatnych ekspertów.
 Należy dążyć do lepszego uzasadniania przyczyn odrzucenia ofert – organizacje oczekują bardziej precyzyjnej i konkretnej informacji zwrotnej
w tym zakresie. Warto rozważyć wprowadzenie standardowej procedury przekazywania informacji zwrotnej, np. poprzez automatyczne wysyłanie
szczegółowej punktacji do organizacji przez system WITKAC.

 Sygnalizowany jest problem terminowości rozstrzygania konkursów (istnieje poprawa w tym zakresie, ale problem jest ciągle zgłaszany). Kłopotem
jest również długotrwałość procesu podpisywania umów. Rekomendujemy podjęcie działań w celu poprawy tych kwestii.
 Zgłaszany jest problem z różnymi standardami procedury rozliczeń i kontroli stosowanymi w różnych biurach Urzędu Miasta i urzędach dzielnic.
W związku z tym rekomendujemy wprowadzenie szczegółowej i jednolitej procedury rozliczeń i kontroli. Dodatkowo,
w kontekście głosów dotyczących drobiazgowości kontroli finansowej warto rozważyć wzmocnienie roli kontroli merytorycznej względem
finansowej.
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Rekomendacje (3)
Współpraca pozafinansowa
 Nie zmienia się udział organizacji w konsultacjach, niewiele zmienia się powszechność udziału w ciałach dialogu społecznego. Być może potrzebne są
dodatkowe działania informacyjne i edukacyjne służące uświadomieniu organizacjom korzyści płynących z uczestnictwa w dialogu z Miastem.
 Większość organizacji postuluje, aby konsultacje były prowadzone na wcześniejszym etapie tworzenia dokumentów i podejmowania decyzji. Warto
zastanowić się, w jaki sposób włączać organizacje w proces tworzenia programów czy strategii, aby jednocześnie nie miało to negatywnych skutków
dla jego efektywności.
 Zaangażowanie organizacji w konsultacje wzmocnić może świadomość, że przekazane uwagi zostały jakoś wykorzystane – dlatego istotna jest
informacja zwrotna na temat losu postulatów organizacji. Ponieważ z badania wynika, że nie zawsze organizacje są informowane o tym, czy ich
uwagi zostały przyjęte, warto uczulać przedstawicieli Miasta, aby standardem było przekazywanie tego typu informacji, wraz z ew. uzasadnieniem
decyzji odmownej.
 Poważnym problemem jest niska frekwencja organizacji na spotkaniach KDS i DKDS. Z badania wynika, że można ją stymulować m.in. poprzez
uczestnictwo osób decyzyjnych – warto promować taki model działania komisji. Dodatkowo obecność osób decyzyjnych
w spotkaniach komisji może mieć też pozytywny wpływ na efektywność ich działania.
 Warto zastanowić się, w jaki sposób możliwe byłoby mocniejsze włączanie KDS i DKDS w dyskusje i decyzje o charakterze merytorycznym dotyczące strategii, planów, kierunków działania Miasta, tak, aby przenieść akcent ze współpracy finansowej na pozafinansową (nie tracąc
jednocześnie zaangażowania organizacji).
 Należy rozważyć, w jaki sposób doprowadzić do tego, by władze komisji informowały o swoich spotkaniach z dużym wyprzedzeniem (np. wydłużyć
minimalny okres od informacji do spotkania komisji) i maksymalnie szeroko – podpowiadać nowe kanały dystrybucji informacji o działaniach i trybie
spotkań komisji.
 Istnieje problem nieznajomości oferty SCWO przez urzędników decyzyjnych. Rekomendujemy podjęcia działań w celu zmiany tej sytuacji. Warto
rozważyć również szerszą promocję oferty SCWO wśród organizacji i wszystkich urzędników.
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3. Współpraca finansowa

Staranie się o środki z UM i urzędów dzielnic

od urzędów dzielnic

od Urzędu m.st.
Warszawy

Czy w ciągu ostatnich 3 lat Państwa organizacja ubiegała się o dotacje od
Urzędu m.st. Warszawy lub urzędów dzielnic (startując w otwartych
konkursach ofert lub składając wniosek o tzw. mały grant)?

2017

58%

2013

37%

2017

2013

40%

24%

10%

31%

13%

51%

9%

52%

12%

64%

tak i dostaliśmy dotację (przynajmniej raz)
tak, ale ani razu nie dostaliśmy dotacji

 Zauważalnie wzrasta odsetek organizacji ubiegających się o środki
miejskie i dzielnicowe (poprzez składanie wniosków w otwartych
konkursach ofert lub o tzw. mały grant). W ciągu 3 ostatnich lat 2/3
organizacji prowadzących działania na terenie Warszawy ubiegało się
o dotację z Urzędu Miasta, a połowa o dotację z urzędów dzielnic.
W 2013 roku połowa organizacji ubiegała się o środki od Urzędu Miasta,
a około 1/3 o środki z urzędów dzielnic.
 Częściej o środki z Urzędu Miasta aplikują organizacje z dłuższym stażem
działania (powyżej 10 lat); bardziej sprofesjonalizowane (działające
codziennie,
zatrudniające
ludzi,
o
wyższych
budżetach),
ale też uczestniczące w pracach lub po prostu znające komisje dialogu
społecznego.
 Na poziomie dzielnicowym nie obserwujemy zależności między
aplikowaniem o środki a stażem działania czy stopniem
sprofesjonalizowania organizacji.
 Organizacje sportowe i kulturalne częściej od innych aplikują o środki
miejskie i dzielnicowe.

nie

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
(n2017=384 | n2013=425)
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Staranie się o środki z UM i urzędów dzielnic
 Wzrasta skuteczność organizacji w aplikowaniu o środki miejskie i dzielnicowe: w 2017 roku wśród wszystkich organizacji
aplikujących o dotację z Urzędu Miasta 85% przynajmniej raz ją otrzymało, na poziomie dzielnic skuteczność w aplikowaniu wynosi
82%.
 Większą skuteczność w pozyskiwaniu środków miejskich mają organizacje działające od co najmniej 10 lat, z rocznym budżetem
powyżej 100 tys. zł oraz te, których przedstawiciele uczestniczą w komisjach dialogu społecznego.
 Większa skuteczność w pozyskiwaniu środków dzielnicowych charakteryzuje organizacje sportowe i edukacyjne oraz te, które
działają w trybie codziennym.
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Powody braku starań o środki z UM
Dlaczego Państwa organizacja nie ubiegała się o dotacje
z Urzędu m.st. Warszawy? (organizacja mogła wskazać wiele odpowiedzi)
nie wierzymy, że moglibyśmy uzyskać
dotację

32%
35%
28%

to zbyt skomplikowane / czasochłonne

 Wzrósł odsetek tych, dla których barierą są formalności, tzn. starania o
dotację uznają za skomplikowane i czasochłonne, a rozliczenie dotacji za
pełne formalności  formalności przy rozliczeniu są szczególnie dotkliwe
dla organizacji bez etatowego pracownika, z mniejszymi budżetami oraz
dla organizacji z branży sportowej.

22%
27%
28%

nie ma dla nas odpowiednich konkursów
nie wiemy w jaki sposób moglibyśmy się
ubiegać

24%
24%

podczas rozliczania jest zbyt dużo
formalności

24%
18%

 Niezmienny jest odsetek organizacji, które nie wiedzą, jak można się
ubiegać o dotację  powód ten jest częściej wskazywany przez
organizacje z krótszym i średnim stażem działania (do 10 lat) niż
organizacje starsze, działające co najmniej 11 lat.

14%

nie wiedzieliśmy, że jest taka możliwość

20%
13%

wystarczą nam dotacje z innych źródeł

5%
11%
15%
8%
8%

 Niezmienny jest odsetek organizacji, które uważają, że nie ma dla nich
odpowiednich konkursów  bardziej niż inne organizacje dotyka on
organizacji mniej sprofesjonalizowanych.

10%

 Jest coraz mniej organizacji, które nie wiedzą o możliwościach uzyskania
dotacji od Urzędu Miasta  dwukrotnie częściej możliwości tych nie znają
organizacje, które nie słyszały także o komisjach dialogu społecznego.

inne
nie realizujemy działań dotyczących
Warszawy

3%
1%

nie potrzebujemy pieniędzy

0%
2017

 Podobnie jak w 2013, tak i w 2017 roku, brak wiary w powodzenie był
główną przyczyną niestarania się o dotację z Urzędu Miasta, jednak
procent „niedowiarków” spadł (z 35% do 32%).

20%

30%

40%

2013

Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat nie aplikowały o dotacje z UM
(n2017=120 | n2013=215)
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Powody braku starań o środki z urzędów dzielnic
Dlaczego Państwa organizacja nie ubiegała się o dotacje
z urzędów dzielnic? (organizacja mogła wskazać wiele odpowiedzi)
38%

nie ma dla nas odpowiednich konkursów

31%

nie realizujemy działań dotyczących
dzielnic

25%
24%

nie wierzymy, że moglibyśmy uzyskać
dotację

 Spada odsetek organizacji, które:

19%

- nie wierzą w uzyskanie dotacji od urzędów dzielnic  to powód szczególnie
istotny
dla
organizacji
bez
osoby
w
niej
zatrudnionej;
- nie wiedzą o możliwości uzyskania takiej dotacji  to sytuacja organizacji o
małych budżetach do 10 tys. rocznie, działających mniej profesjonalnie, bez
osoby
zatrudnionej
oraz
tych,
które
nie
słyszały
o
KDS;
- nie wiedzą, w jaki sposób się ubiegać  te powody i bariery dotyczą częściej
organizacji, które nie słyszały o KDS lub DKDS.

24%

podczas rozliczania jest zbyt dużo
formalności

17%
10%
16%
13%

to zbyt skomplikowane / czasochłonne

14%

nie wiedzieliśmy, że jest taka możliwość

20%
13%
13%

inne
nie wiemy w jaki sposób moglibyśmy się
ubiegać

 Więcej organizacji niż w 2013 roku wskazuje na barierę dotyczącą
formalności: skomplikowanie i czasochłonność etapu aplikacji oraz nadmiar
formalności przy rozliczaniu  powody te są szczególnie ważne dla organizacji
bez osoby regularnie pracującej w organizacji, działających mniej
profesjonalnie (np. brak codziennego działania).

13%
18%
11%

wystarczą nam dotacje z innych źródeł

5%
1%
1%

nie potrzebujemy pieniędzy

0%
2017

10%

20%

 Inaczej niż w biurach Urzędu Miasta przedstawia się sytuacja
w dzielnicach. Tu największa barierą jest brak odpowiednich konkursów – na
ten powód wskazuje więcej organizacji niż w 2013 roku.

30%

40%

2013

Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat nie aplikowały o dotacje z urzędów dzielnic
(n2017=199 | n2013=271)

 Inne powody nieubiegania się o środki z urzędów dzielnic dotyczyły
niewspółmiernych nakładów czasowych potrzebnych do przygotowania
wniosku wobec spodziewanej wysokości dotacji (dużo niższej niż
z dotacji z Urzędu Miasta).
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3. Współpraca finansowa
a. Aplikowanie o dotację

Opinie o etapie aplikacji
Proszą zaznaczyć stwierdzenia, z którymi się Pan(i) zgadza.

Nie da się precyzyjnie zaplanować
wszystkich kosztów na etapie pisania
wniosku

 Nie obserwujemy znaczących zmian w opiniach przedstawicieli
organizacji startujących w konkursach o dotacje w Urzędzie
Miasta lub urzędach dzielnic dotyczących etapu aplikacji.

76%
73%

 Większość organizacji ma problemy na etapie konstruowania
budżetu. Powszechna jest opinia, że precyzyjne zaplanowanie
wydatków jest niemożliwe (73% organizacji).

66%

Uważam, że powinno być więcej
konkursów wieloletnich

67%

Urząd m.st. Warszawy powinien/urzędy
dzielnic powinny informować o jakiej
wielkości dotacje można się starać

 Zdecydowana większość organizacji uważa, że powinno być
więcej konkursów wieloletnich (66% organizacji).

64%
64%

Uważam, że Urząd m.st. Warszawy
powinien/urzędy dzielnic powinny
publikować wykaz kosztów, które mogą
być finansowane z dotacji

 Organizacje uważają, że pomocne byłoby, gdyby urząd
informował, jaka jest maksymalna wysokość dotacji dla jednej
organizacji (64% organizacji).

59%
64%

Chciał(a)bym móc przedyskutować z
urzędnikami zawartość merytoryczną
projektu przed złożeniem wniosku

59%

62%
0%

20%

2017

2013

40%

60%

80%

100%

Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat aplikowały o dotacje z UM lub
urzędów dzielnic (n2017=295 | n2013=245)
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Konstruowanie budżetu – kwestia elastyczności
 Na etapie przygotowywania wniosku organizacje zmagają się z problemami dotyczącymi konstruowania budżetu.

 3/4 organizacji uważa, że nie da się precyzyjnie zaplanować wszystkich wydatków na etapie pisania wniosku. Część organizacji doskwiera tym
samym niewystarczająca elastyczność w podejściu do kwestii finansowych (czasami istnieje potrzeba większych niż 10-procentowych
przesunięć między kategoriami budżetowymi). Jako korzystane pod tym względem rozwiązanie organizacje podają tzw. małe granty.
Taką dobrą praktyką jest nowy mały grant, gdzie nie musimy wypisywać poszczególnej kategorii i jesteśmy w stanie zrealizować pewne rzeczy
bardziej elastycznie. Nie jesteśmy w stanie założyć pewnych rzeczy na etapie myślenia o projekcie. A potem się okazuje, że w jakiejś kategorii
brakuje dużo pieniędzy, a w drugiej jest dużo za dużo i to jest powyżej 10%. Trzeba wtedy kombinować.

Myślę, że powinna być większa elastyczność, jeżeli chodzi o harmonogram i kosztorys, dlatego że każdy projekt ma swoją specyfikę. Trudno jest tak
ogólnie znaleźć najlepszą receptę dla wszystkich.
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Konstruowanie budżetu – kwestia kwalifikowalności wydatków
 Problemem jest też brak szczegółowej wiedzy dotyczącej konstruowania budżetu projektu, w szczególności dotyczącej kosztów, które
można finansować z dotacji. Takiego wykazu oczekiwałoby 59% organizacji. Część organizacji zmaga się bowiem z problemem ustalenia
kwalifikowalności poszczególnych wydatków.
Byłoby marzeniem, żeby w każdym ogłoszeniu konkursowym było napisane, co dokładnie może być sfinansowane, a co nie. To nie chodzi o
to, żeby Miasto nam narzucało dokładnie pełny kosztorys każdej dotacji z góry. Tu chodzi o to, żeby były jasno wyznaczone granice, co
Miasto chce, a czego nie chce sfinansować.
 Sami urzędnicy zwracają uwagę na brak jednolitych zasad i odpowiedniej komunikacji w zakresie kwalifikowalności wydatków.
Zdarza się bowiem, że urzędy w sposób systematyczny stosują pewną praktykę, tzn. pewne koszty dofinansowują, a innych nie, jednak
nie umieszczają informacji o tej praktyce w ogłoszeniu konkursowym.

Nie ma jednolitych zasad, jeżeli chodzi o to, co Miasto finansuje, a co nie. Nawet jeżeli są w miarę ustalone te jednolite zasady, to bardzo
często nie są opisane w ogłoszeniu konkursowym w tak szczegółowy sposób, np. czy może być sfinansowany psycholog czy terapeuta.
 Część organizacji zwraca uwagę nie tyle na brak komunikacji w zakresie kwalifikowalności wydatków, ale na sam brak kwalifikowalności
niektórych wydatków, np. kosztów administracyjnych lub koordynacji projektów. Koszty te są realnie ponoszone przez organizacje w
ramach realizacji danego zadania publicznego, dlatego możliwość ich sfinansowania z dotacji byłaby dla organizacji pomocna.
Cały czas jednak urzędy nie rozumieją, że w fundacjach pracują ludzie, którzy mają rodziny i nie można im ciągle obcinać wynagrodzeń,
dostosowując je do taryfikatora miejskiego, który jest zupełnie nieaktualny. Mamy wtedy poważny problem
z kadrami.
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Konstruowanie budżetu
 Problemem, szczególnie dla młodych organizacji, jest określenie stopnia szczegółowości wydatków w budżecie projektu. Brak
szczegółowej wiedzy w tym zakresie może prowadzić do problemów przy rozliczeniu części wydatków, które wprost w budżecie nie
będą ujęte.
Mamy poszczególne kategorie kosztorysu i to jest jednak trochę niejasne – organizacja, która inteligentnie wpisze szereg możliwych
kategorii po przecinku w tej samej rubryce nie ma większego problemu z rozliczeniem dotacji. Nowa organizacja nie wiedząc o tym, może
wpisać jedną kategorię. Nagle podczas realizacji zadania okaże się, że potrzeba innych środków, na przykład innych materiałów do zajęć, a
to nie zostało wpisane w budżet i nie można tego sfinansować, więc tu pojawia się problem. Warto byłoby uściślić tę kwestię.

 Problematyczna jest też kwestia wkładu własnego. 17% organizacji aplikujących o środki nie wie, co może zakwalifikować jako wkład
własny i jak go obliczyć.

 W kontekście konstruowania budżetu jako dobrą praktykę organizacje wskazują na przykładowy kosztorys, jaki udostępniają niektóre
urzędy.
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Konstruowanie budżetu – możliwe ułatwienia
 64% organizacji przyznaje, że korzystne byłoby podanie maksymalnej kwoty dotacji, o jaką można się starać. Respondenci przyznają,
że taka sytuacja mogłaby być korzystna dla dwóch stron. Organizacje mogłyby na wstępie rozważyć, czy proponowana kwota dotacji
jest satysfakcjonująca, w niektórych przypadkach mogłoby to oszczędzić czas i energię, jaka została spożytkowana na przygotowanie
aplikacji, która nie otrzyma dofinansowania ze względu na zbyt wysoką kwotę dofinansowania. Z drugiej strony urzędnicy i komisje
konkursowe otrzymałyby tylko te aplikacje od organizacji, które są gotowe do realizacji zadania w wyznaczonych ramach budżetowych.
Uważam, że to jest bardzo dobre, bo to natychmiastowo oszczędza czas wszystkim – tym, którzy czytają projekty, i tym, którzy składają
projekty. Jeżeli ktoś widzi, że jego projekt nie mieści się w tej kwocie, to po prostu nie składa albo obcina coś na tym etapie, a nie później
się zastanawia, co z tym zrobić.
My tego nie wprowadziliśmy. Choć pytałem koleżanki i kolegów, czy pokusić się na przykład o to. Z racji tego, że mamy w tym roku
zmniejszoną pulę środków, (…) więc raczej będą to dotacje maksimum 15 tysięcy.

 Kolejna kwestia to wysokości stawek, które będą akceptowalne dla urzędów. Praktyką ułatwiającą odpowiednie skonstruowanie
budżetu jest publikowanie cennika przyjętego przez urząd.

Mamy na poziomie dzielnicy cennik, np. umów zleceń, stawki za godzinę prowadzenia zajęć. Ten cennik jest przekładany również na
dotację. Wiadomo, że jeśli organizacja chciałaby więcej zapłacić trenerowi, to będzie musiało być jej kosztem własnym.
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Ustalenie polityki urzędu wobec wysokości dotacji
 Część urzędników zaznaczała, że sam urząd dostrzega potrzebę wypracowania wewnętrznej polityki wobec wysokości przyznawanych
dotacji (tzw. obcinanie dotacji, przyznawanie całej wnioskowanej kwoty zgodnie z listą rankingową, każdemu po trochę). Taka
wewnętrzna polityka mogłaby ułatwić podejmowanie decyzji przez komisję konkursową.
Dyskutujemy o tym w wydziale. Nie mamy listy rankingowej, tak jak jest to w ministerstwach. Można mieć dwie filozofie: czy dajemy
dotacje wszystkim, którzy się zgłaszają i są to mikrodotacje, czy też dajemy tylko najlepszym.
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Przygotowywanie wniosków do UM - opinie
Czy zgadza się Pan(i) z tymi stwierdzeniami?
Podczas składania wniosków urzędnicy pomagają w kwestiach formalnych
[2017]

82%

[2013]

72%

Podczas składania wniosków urzędnicy pomagają w kwestiach
merytorycznych [2017]

14%

53%

[2013]

40%

15%

41%

20%

82%

[2013]

15%

76%
16%
tak

34%
nie

nie dotyczy

6%

14%

32%

Wiem dokładnie, co mogę zakwalifikować jako wkład własny i jak go obliczyć
[2017]

Podczas składania wniosków otrzymałem(am) pomoc w Stołecznym Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) [2017]

12%

17%

3%

7%

51%

Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat aplikowały o
dotacje z UM (n2017=268 | n2013=214)

 Zdecydowana większość organizacji uważa, że urzędnicy pomagają w kwestiach formalnych oraz merytorycznych (i jest to wzrost w stosunku
do 2013 roku).

 Nieznacznie zmniejsza się odsetek organizacji, które mają kłopot z ustaleniem wkładu własnego. W 2017 roku już 82% organizacji wie, co
może zakwalifikować jako wkład własny i jak go obliczyć.
 Wśród organizacji aplikujących o dotację z UM 16% deklaruje, że podczas składania wniosków otrzymała pomoc w SCWO  częściej są to
organizacje, których przedstawiciele biorą udział w pracach komisji dialogu (więcej o tym w części raportu dotyczącej SCWO).
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Przygotowywanie wniosków do urzędów dzielnic - opinie
Czy zgadza się Pan(i) z tymi stwierdzeniami?
Podczas składania wniosków urzędnicy pomagają w kwestiach formalnych
[2017]

79%

[2013]

72%

Podczas składania wniosków urzędnicy pomagają w kwestiach
merytorycznych [2017]

16%

56%

[2013]

28%

47%
74%

[2013]

73%
12%
tak

33%
nie

7%
12%
16%

36%

Wiem dokładnie, co mogę zakwalifikować jako wkład własny i jak go
obliczyć [2017]

Podczas składania wniosków otrzymałem(am) pomoc w Stołecznym
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) [2017]

14%

17%
17%
15%

10%
11%

55%

nie dotyczy
Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat aplikowały o
dotacje z urzędów dzielnic (n2017=187 | n2013=157)

 Pomoc w kwestiach formalnych i merytorycznych ze strony urzędników jest na podobnym poziomie w Urzędzie Miasta, jak
i urzędach dzielnic.
 Zarówno w biurach, jak i dzielnicach, urzędnicy w większym stopniu pomagają w kwestiach formalnych niż merytorycznych.
 Korzystanie z pomocy SCWO podczas składania wniosków o dotację do urzędów dzielnic jest mniejsza niż w przypadku wniosków do
Urzędu Miasta  najczęściej korzystają ze wsparcia SCWO organizacje o profilu sportowym.
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Pomoc urzędników w przygotowywaniu wniosków
 Ogólnie rzecz biorąc, organizacje są zadowolone z wprowadzenia ujednoliconej procedury konkursowej i generatora wniosków WITKAC
(więcej o tym w Dobrych praktykach). W kontekście wprowadzonych zmian technologicznych, które dla części organizacji mają wręcz
rewolucyjny charakter, w szczególny sposób ceniona jest pomoc ze strony urzędników.
 Przedstawiciele organizacji zaznaczają, że urzędnicy pomagają przede wszystkim w kwestiach formalnych, choć wielu pomaga także w
kwestiach merytorycznych (co potwierdzają również wyniki badań ilościowych). Do dobrych praktyk respondenci zaliczają możliwość
wcześniejszego kontaktu z urzędnikami w sprawie poprawek formalnych i merytorycznych w ofercie.
Urzędnicy z dzielnicy pomogli we właściwym sformułowaniu zapisów wniosku małograntowego – tak, żeby nasze działania pokrywały się z
zadaniami publicznymi Urzędu.
 Organizacje doceniają to, że urzędnicy oferują pomoc poprzez kontakt telefoniczny, jak i osobisty. Taka indywidualna konsultacja jest
oceniana jako bardzo pomocna przy pisaniu wniosku, choć, jak zaznacza część respondentów, przydatne są również spotkania/szkolenia
grupowe, podczas których wyjaśniana jest techniczna strona wniosku.
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Konkursy wieloletnie
 66% badanych organizacji, czyli niemal tyle samo co w 2013 roku, uważa, że powinno być więcej konkursów wieloletnich.
 Z wywiadów indywidualnych wynika, że duża część urzędników z biur Urzędu Miasta jest również otwarta na taką zmianę (mniejsza z
kolei wśród urzędników dzielnicowych). Urzędnicy podkreślali świadomość korzyści, jakie z realizacji zadań w trybie wieloletnim mogą
odnosić organizacje pozarządowe (przede wszystkim zapewnienie większej ciągłości i stabilności w działaniach organizacji,
przygotowanie tylko jednego sprawozdania), ale też i odbiorcy ich działań.
Jeżeli coś się w tych rocznych umowach przez długi czas sprawdza, to warto, żeby to była umowa wieloletnia. Nam da to rzetelną
organizację do współpracy, a tej organizacji taką stabilność, która się przekłada na to, że ludzie nie odchodzą, że są związani z tym
miejscem, z tą organizacją, nie ma co roku takiego problemu, że jest zebrana grupa, potem ona się rozsypuje. Mówię tu o odbiorcach i o
realizatorach.

 Urzędnicy zaznaczają, że wprowadzenie konkursów wieloletnich powinno mieć miejsce tam, gdzie specyfika danej branży na to
pozwala.
Jako
przykład
branży
do
tego
nieodpowiedniej
urzędnicy
dzielnicowi
podawali
np.
kulturę.
W innych z kolei branżach (np. w ochronie zabytków) urzędnicy sami dostrzegają trudność w realizacji zadania w ciągu jednego roku.
Tym samym konkursy wieloletnie mogłyby wpłynąć na podniesienie jakości realizacji zadania.
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Konkursy wieloletnie
Pracując z organizacjami, widząc projekty, które się tworzą, widzimy, że często trudno jest je zrealizować w obrębie danego roku. Czasem
lepiej byłoby spokojnie móc je realizować przez 2 lata.
 Brak akceptacji wobec wprowadzenia konkursów wieloletnich jest często uzasadniany troską o odpowiednie wydatkowanie środków
publicznych. Z perspektywy urzędników monitoring wydatkowania tych środków można precyzyjniej realizować w trybie
jednorocznych, gdyż umożliwia on szybsze reagowanie i wdrażanie zmian na podstawie sformułowanych wniosków.
Nie wyobrażam sobie, żeby co roku tego nie sprawdzać. Budżet dzielnicy jest planowany co roku i tutaj to się jakoś wiąże z tym, że można
co roku mieć możliwość sprawdzenia tego, co było w zeszłym roku, co się sprawdziło, a co nie, i podjęcia pewnych decyzji
w roku następnym .
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Konkursy wieloletnie
I choć pomysł wprowadzenia konkursów wieloletnich jest dyskutowany i rozważany w części biur, to rozważaniom tym towarzyszy szereg
obaw:
 „bycie więźniem” nieudanego projektu: urzędnicy obawiają się, że na etapie wniosku część inicjatyw może wydawać się
wartościowa, jednak ich realizacja będzie niesatysfakcjonująca, nieudana. W konsekwencji urząd zostanie wieloletnim „więźniem”
średniej jakości projektu, czego można uniknąć w konkursach jednorocznych.

(…) Jedyny negatyw jaki ja widzę to taki, że czasami są organizacje, które się pojawiają w konkursach, piszą fajną ofertę,
a potem to działanie niespecjalnie jest tak fajne. Trzeba w tym trwać. Konkurs jednoroczny spowodowałby, że ewentualnie przy
kolejnym konkursie taka organizacja mogłaby tych środków nie otrzymać.
 niezrealizowanie zadania w wyniku zmian w organizacji, chociażby takich dotyczących zawieszenia aktywności organizacji

Może się pojawić problem z trwałością samych organizacji. Czyli że w trakcie realizacji projektu zmieni się status organizacji, np. ona
zniknie, albo projekt się rozejdzie po kościach, i potem nie zostanie zrealizowany.
 trudność zerwania umowy w razie konieczności

(…) może być nowa organizacja, której nie znamy i która będzie to zadanie realizowała w sposób nieprawidłowy. A potem
egzekwowanie zapisów umowy czy zerwanie umowy będzie bardzo trudne. Z tego punktu widzenia to jest zbyt duże ryzyko dla nas.
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3. Współpraca finansowa
b. Ocena wniosków i ogłoszenie wyników

Ocena wniosków konkursowych w Urzędzie Miasta - opinie
Czy zgadza się Pan(i) z tymi stwierdzeniami?
Mam zaufanie do komisji oceniających wnioski [2017]

[2013]

66%
36%

34%

Wiem, jakie są kryteria oceny wniosków [2017]

32%

[2013]

33%

Większe szanse na pozyskanie dotacji mają organizacje o dłuższym
stażu działania [2017]

39%

nie

11%

28%
16%

18%

58%
32%
36%

trudno powiedzieć, nie dotyczy

18%
26%

77%
31%
32%

 Znacząco wzrosło zaufanie do komisji
oceniających wnioski – zarówno na
poziomie miejskim, jak i dzielnicowym.
Zaufanie to jest nieco większe wobec
komisji miejskich (66%) niż dzielnicowych
(58%).
 Wiedza
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych na temat kryteriów oceny
wniosków jest lepsza niż w 2013 roku.
Obecnie około ¾ organizacji aplikujących do
Urzędu Miasta lub urzędów dzielnic zna
kryteria oceny wniosków.

41%

57%

[2013]

4%

29%

26%

Urząd dotrzymuje terminów związanych z ogłaszaniem wyników
oceny wniosków [2017]

tak

29%

54%

[2013]

[2013]

18%

60%

Na decyzje komisji oceniających wnioski wpływ mają relacje
nieformalne członków komisji z ocenianymi organizacjami [2017]

9%

29%

78%

[2013]

Gdy odrzucono nasz wniosek, wiedzieliśmy jaka była tego przyczyna
[2017]

25%

5%
11%

 Niemal 1/3 organizacji uważa, że na decyzje
komisji konkursowych wpływ mają relacje
nieformalne.

35%
43%

21%
Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat aplikowały o
dotacje z UM (n2017=268 | n2013=214)
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Ocena wniosków konkursowym w urzędach dzielnic - opinie
Czy zgadza się Pan(i) z tymi stwierdzeniami?
Mam zaufanie do komisji oceniających wnioski [2017]
[2013]

58%
39%

[2013]

[2013]

37%

Większe szanse na pozyskanie dotacji mają organizacje o dłuższym
stażu działania [2017]

31%

17%

46%
26%

50%

17%

18%

62%
28%
40%
nie dotyczy

20%
33%

73%

[2013]

nie

15%

32%

Urząd dotrzymuje terminów związanych z ogłaszaniem wyników
oceny wniosków [2017]

9%

25%

54%

[2013]

tak

18%

60%
37%

[2013]

31%

73%

Na decyzje komisji oceniających wnioski wpływ mają relacje
nieformalne członków komisji z ocenianymi organizacjami [2017]

13%

31%

Wiem, jakie są kryteria oceny wniosków [2017]

Gdy odrzucono nasz wniosek, wiedzieliśmy jaka była tego
przyczyna [2017]

29%

20%
38%

9%
17%

 Ponad połowa respondentów uważa, że
dłuższy
staż
działania
organizacji
pozytywnie wpływa na jej szanse na
otrzymanie dotacji
 W
ocenie
coraz
większej
liczby
przedstawicieli
organizacji
urzędnicy
terminowo ogłaszają wyniki konkursów –
tak uważa około ¾ respondentów
 Z perspektywy organizacji niezmiennie
brakuje informacji zwrotnej dotyczącej
przyczyny odrzucenia wniosku przez
komisję – na poziomie miejskim około 1/3
organizacji nie zna przyczyn odrzucenia
wniosku, na poziomie dzielnicowym ten
odsetek jest jeszcze wyższy (wynosi 38%).

34%
37%

23%
Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat aplikowały o
dotacje z UM (n2017=187 | n2013=157)
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Zaufanie do komisji konkursowych
 Znacząco wzrosło zaufanie do komisji oceniających wnioski – zarówno na poziomie miejskim, jak i dzielnicowym. Zaufanie to jest dużo
większe wobec komisji miejskich niż dzielnicowych i wynosi odpowiednio 66% i 58%. Jeszcze w 2013 roku zaufanie do miejskich komisji
konkursowych było niemal dwukrotnie mniejsze i wynosiło 36%, zaś do komisji konkursowych na poziomie dzielnic 39%.
Zaufanie mam. Nie mam żalu, pretensji ani niczego innego, że nas nie wybierają.

 Obecność organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych pozytywnie wpływa na zaufanie do komisji. Dzięki temu
doświadczeniu organizacje są w stanie lepiej zrozumieć sytuację urzędników, a czasami trudne sytuacje i wybory, przed jakimi stają
uczestnicy komisji.

Dostęp do ofert pozwolił mi też na zrozumienie drugiej strony, na zrozumienie urzędników.
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Zaangażowanie organizacji w komisje konkursowe
 I choć przedstawiciele organizacji pozarządowych bardzo doceniają fakt, że połowę członków komisji konkursowych stanowią osoby z
ich środowiska, to zdarza się, że znalezienie tych osób jest problematyczne. O ile urzędnicy ocenę wniosków konkursowych wykonują w
ramach swoich godzin pracy, to dla przedstawicieli organizacji pozarządowych jest to dodatkowa praca społeczna wykonywana „po
godzinach”. Co więcej, czasami jest ona bardzo obciążająca, gdy w ramach danego konkursu wpływa bardzo dużo ofert. Czasami też, że
względu na udział członków komisji dialogu społecznego w konkursie, trudne lub wręcz niemożliwe jest znalezienie osób, które
mogłyby wejść w skład komisji oceniającej wnioski – ze względu na konflikt interesów. W tej sytuacji praktykowana jest np.
współpraca między dwoma KDS o zbliżonej tematyce, które „wymieniają” się swoimi przedstawicielami.
Oczywiście organizacje o to walczyły, żeby ich przedstawiciele byli w komisjach konkursowych. Aczkolwiek z ramienia organizacji często jest
to problem, bo to jest dodatkowa praca społeczna, którą trzeba wykonać. Zazwyczaj organizacja nie jest w stanie wydelegować kogoś na 2
dni, żeby przeczytał 30-50 wniosków i je ocenił. Jeżeli większość organizacji aplikuje o grant to są wykluczone i ich przedstawiciele nie mogą
być w komisji, więc szukamy gdzieś na zewnątrz. Czasami jest to rodzaj takiego barteru, że ktoś z innego KDS będzie u nas w komisji, a my
będziemy w komisji tego drugiego KDS.
 W związku z napotykanymi trudnościami w skompletowaniu pozarządowego składu komisji konkursowych, niektórzy przedstawiciele
komisji dialogu społecznego przyznają, że toczy się dyskusja, póki co niekonkluzywna, o jakiejś formie rekompensaty dla
pozarządowych
członków
komisji
konkursowych
za
czas
poświęcony
na
ocenę
wniosków
lub
o zatrudnieniu płatnych ekspertów.
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Współpraca w komisjach konkursowych
 Trudność w znalezieniu odpowiedniego pozarządowego przedstawicielstwa komisji konkursowej dotyczy nie tylko poziomu miejskiego,
ale też dzielnicowego. Na poziomie dzielnicowym problematyczne jest to, że bardzo ograniczone grono organizacji jest aktywne, np.
w DKDS, a tym samym grupa organizacji, które mogłyby wejść w skład komisji konkursowej, jest bardzo wąska. W rezultacie zdarza się,
że od lat te same organizacje współtworzą komisje konkursowe, co z perspektywy innych organizacji może budzić różnego rodzaju
wątpliwości i podejrzenia wobec przejrzystości procesu.
Bardzo często komisja składa się z tych samych organizacji. Wiadomo, że reprezentantami urzędu zawsze są te same osoby. Ale jeżeli jest
klika organizacji, które między sobą są… To w dzielnicach bardziej tak wygląda. Myślę, że to może być problem.

 Również urzędnicy podkreślają wagę rotacji organizacji w komisjach. Każdy nowy przedstawiciel organizacji pozarządowej jest w stanie
wnieść coś nowego, podzielić się swoim doświadczeniem. Ponadto, fakt bycia w komisji konkursowej poszerza perspektywę danej
organizacji i może pozytywnie przełożyć się na jakość składanych przez nią w przyszłości aplikacji.
My się bardzo cieszymy, że jest taka wymiana, że to nie są stałe osoby, które uczestniczą w tych komisjach, bo każdy nowy członek komisji
konkursowej, jak przychodzi na naszą komisję, to nie dość, że mówi, że to jest ciężka praca, to opowiada o swoich doświadczeniach. Wiele
osób mówi, że to jest bardzo dla nich ciekawe doświadczenie i przekłada się na późniejsze pisanie wniosków.
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Wpływ relacji nieformalnych
 Jednocześnie, mimo wzrostu zaufania do komisji konkursowych, zarówno na poziomie miejskim, jak i dzielnicowym, nie zmienia się
odsetek organizacji, które uważają, że na decyzje komisji konkursowych wpływ mają relacje nieformalne członków komisji
z ocenianymi organizacjami (ok. 1/3 organizacji tak uważa).
 Relacje nieformalne, zgodnie z badaniem ilościowym, jak i przeprowadzonymi wywiadami indywidualnymi, mają nieco większe
znaczenie na poziomie dzielnicowym. Zdarza się, że sami urzędnicy z urzędów dzielnic przyznają, że takie sytuacje mają miejsce.
[Zdarza się], że ktoś jest mieszkańcem danej dzielnicy, tworzy organizację i pracuje w wydziale. Taka oferta wpływa na przykład do
wydziału i otrzymuje dotację. Przeze mnie jest [to źle widziane]. Organizacje to widzą, bo znają tych ludzi. Każdy wie, gdzie kto pracuje, oni
są naszymi sąsiadami, spotykamy ich codziennie, więc wiedzą, kto jaką organizację tworzy.
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Kryteria oceny wniosków
 Wzrasta wiedza przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat kryteriów oceny wniosków. W 2017 roku 78% organizacji
przyznaje, że zna te kryteria w odniesieniu do konkursów miejskich, natomiast na poziomie dzielnicowym znajomość kryteriów
deklaruje 73% aplikujących organizacji. Jeszcze 4 lata temu wiedzę o kryteriach oceny wniosków miało tylko 60% organizacji (zarówno
w odniesieniu do konkursów miejskich, jak i dzielnicowych).

 Niektórzy przedstawiciele urzędów przyznają, że część kryteriów ciągle wymaga doprecyzowania. Z jednej strony ułatwiłoby to
zrozumienie oczekiwań urzędu przez organizacje. Z drugiej natomiast mogłoby mieć negatywne konsekwencje w postaci zmniejszenia
szans części organizacji na dotację, np. w sytuacji bardzo konkretnego, jednoznacznego i sformalizowanego sformułowanego kryterium
„doświadczenie”.
(...) nawet w naszym wydziale toczy się dyskusja odnośnie doszczegółowienia kryteriów, np. żeby maksymalnie doszczegółowić pojęcie
kompetencji czy też doświadczenia organizacji. Specyfika sportowa może mówić o tym, że ktoś może mieć uprawnienia,
a nie mieć doświadczenia lub też odwrotnie – może mieć doświadczenie, a nie mieć kompetencji i licencji na przykład. (...) Jesteśmy w
dyskusji. Jesteśmy cały czas w procesie zastanawiania się, czy tak szczegółowe określanie tego będzie z korzyścią, czy nie odbije się
rykoszetem.
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Kryteria oceny wniosków
 Przedstawiciele organizacji pozarządowych, szczególnie ci mający doświadczenie w komisjach konkursowych, są świadomi tego, że
bardzo trudne jest precyzyjne sformułowanie kryteriów oceny merytorycznej. Tym samym pozostaje pewna elastyczność w zakresie ich
interpretacji, jest to nieuniknione. Kluczowe jest zatem zaufanie do członków komisji, zarówno tych występujących z ramienia urzędu,
jak i organizacji pozarządowych.

Przy ocenie merytorycznej oferty podejmuje się decyzję trochę w oparciu o własne doświadczenie, własne wyczucie, własną wiedzę. Wtedy
ta decyzja może być bardzo dobra (…), a też w tym miejscu zaczyna się „pole do popisu”, bo członkowie komisji mogą chcieć coś
przeforsować. Czasem w dobrej wierze, a czasem, nie wiem, może nie. To jest trochę trudne, bo tak jak przy ocenie formalnej – im bardziej
zasady będą jasne, przejrzyste, sztywne, to tym lepiej. Przy ocenie merytorycznej bardzo byśmy chcieli, żeby to też tak było. Ale są granice,
których po prostu nie sposób przekroczyć. [...] Taka elastyczność musi być też w komisji konkursowej w pewnym momencie. Ale im bardziej
komisja będzie uczciwa, tym lepiej. A to zależy wyłącznie od ludzi. Dlatego bardzo dobrze, że KDS może tam umieszczać swoich
przedstawicieli.
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Jakość wniosków
 Część urzędników zwraca uwagę na fakt, że aplikacje niektórych organizacji są ciągle dość słabej jakości – zawierają błędy formalne, ale
i niedociągnięcia merytoryczne. Urząd podejmuje działania w kierunku poprawy tej sytuacji, np. organizując szkolenia, zachęcając do
skorzystania z oferty SCWO. Zainteresowanie tego rodzaju wsparciem jest niestety niewielkie.
Nie ma efektów, bo nie ma woli z tej drugiej strony. Teraz mieliśmy spotkanie organizowane między innymi przez Centrum Komunikacji
Społecznej „Znamy zmiany” – nie było nikogo z naszego KDS. Potem są zarzuty, że komisja konkursowa nie przyjęła oferty, że zadanie jest
niewłaściwie realizowane, że ze sprawozdaniem są problemy. A w momencie kiedy namawiamy, żeby przyjść na takie spotkanie,
dowiedzieć się jak napisać właściwą ofertę, jak właściwie rozliczyć sprawozdanie, to nie ma odzewu.
 W rezultacie oferty przygotowywane przez organizacje ciągle zawierają błędy, gdyż organizacje nie potrafią poprawnie odczytać
zapisów zawartych w ogłoszeniu konkursowym i przygotować adekwatnego do nich wniosku.

Na przykład w zeszłym roku, jak uruchamialiśmy dwa pierwsze konkursy ofert, było bardzo dużo błędów formalnych
i merytorycznych. Organizacje nie czytają ogłoszeń konkursowych, potem to się przekłada na ich punktację, na odrzucenie ich oferty. Nie
pomaga to, że kierujemy do SCWO, że zapraszamy przedstawicieli SCWO na nasze KDS. Nie każemy ludziom iść tam, ale mówimy, że mają
to
wszystko
podane
na
tacy
praktycznie,
skorzystajcie.
To
niestety
bardzo
słabo
funkcjonuje.
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Znaczenie stażu działania organizacji
 W badaniu z 2013 roku silnie wybrzmiała kwestia znaczenia stażu działania organizacji jako okoliczności ułatwiającej dostęp do środków
Miasta. Również w 2017 roku temu czynnikowi jest przypisywane duże znaczenie. Nieco ponad połowa organizacji (54%) uważa, że
zarówno na poziomie miejskim, jak i dzielnicowym, organizacje o dłuższym stażu działania mają większe szanse na uzyskanie dotacji.
Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich 4 lat opinia organizacji w tej kwestii znacząco się nie zmieniła.

 W opinii organizacji stowarzyszeniom i fundacjom działającym od dawna, posiadającym wiedzę oraz rozbudowaną sieć kontaktów z
urzędnikami, łatwiej jest starać się o dotację. Dysponują one swego rodzaju „marką”, praktyczną wiedzą
i doświadczeniem dotyczącym funkcjonowania urzędu, jego oczekiwań i wymagań, co przekłada się na skuteczność
w pozyskiwaniu środków publicznych.
 Organizacje z dłuższym stażem działania mają też zazwyczaj większe zasoby finansowe oraz ludzkie (zespół pracowników), dzięki czemu
ubieganie się o dotacje jest dla nich łatwiejsze.
 W ten sposób organizacje, które mają już pewną „historię” i „markę” łatwiej pozyskują środki na dalsze swoje funkcjonowanie.
Myślę, że cały czas krąży taki rodzaj legendy miejskiej, ale czasami pewnie to jest uzasadnione i prawdziwe, że dotacje dostają te
organizacje, które sobie wydeptały ścieżki, znają urzędników, działają w danej dzielnicy. Częściej też w komisjach dialogu działają te
organizacje, które mają granty z Miasta.
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Znaczenie stażu działania organizacji
 W ten sposób tworzy się swego rodzaju obieg zamknięty czy błędne koło. Organizacjom, które na swoim koncie nie mają
doświadczenia współpracy z Miastem czy dzielnicą, trudno jest w taką współpracę wejść. Dla urzędów są bowiem „organizacją bez
historii”. Zdarza się, że jako powód nieotrzymania dotacji organizacje słyszą argument dotyczący braku doświadczenia współpracy
z urzędem, w związku z czym z perspektywy tego urzędu organizacje te nie są sprawdzonym i bezpiecznym partnerem.

Były próby nawiązania współpracy, pisaliśmy wnioski do urzędów dzielnicy i do Urzędu Miasta. Żaden wniosek nie przeszedł. Jak się
dowiadywaliśmy, dlaczego nie przeszedł, to parę razy usłyszeliśmy jako główny powód to, że nigdy wcześniej nie współpracowaliśmy z
Urzędem Miasta czy dzielnicy i nie wiadomo, jak się rozliczymy. Więc dopóki nie zaczniemy współpracy, to nie będziemy mogli
współpracować. Czyli to jest takie błędne koło.
 Z jednej strony podejście urzędów polegające na tym, że organizacje, które w pewien sposób sprawdziły się we współpracy z Urzędem
Miasta czy urzędami dzielnic Miastem czy dzielnicą, są wybierane do realizacji kolejnych zadań, wydaje się logiczne i uzasadnione.
Szczególnie, kiedy działanie to ma charakter długofalowy, systematyczny, polega np. na prowadzeniu placówki.
Jeżeli prowadzimy długofalowe działania i Miasto jest na tyle zadowolone ze współpracy z nami i ze sposobu wykonywania przez nas tego
zadania, że jest gotowe nadal dofinansowywać to zadanie prowadzone akurat przez nas, to kontynuacja i ta kolejna dotacja jest logiczna.
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Znaczenie stażu działania organizacji
 Z drugiej strony dla organizacji, które nie współpracowały jeszcze z urzędami i starają się zaproponować nowe działania, przebić, zaistnieć
na lokalnej pozarządowej scenie, wspieranie ciągle tych samych podmiotów bywa zniechęcające. Obserwowanie tego, że w dość
ogólnie sformułowanym konkursie co roku są realizowane bardzo podobne zadania, które w dodatku są prowadzone przez te same
organizacje, skutkuje poczuciem pewnego rodzaju niesprawiedliwości i nierówności. Organizacje te oceniają, że ich szanse
w porównaniu z innymi doświadczonymi we współpracy z urzędami organizacjami są niewielkie, w związku z czym rezygnują ze starania
o środki.
Te podmioty, które dostały dotację, to były te, które od kilku lat realizują zadania i co roku te zadania są dość podobne. Mąż mi zwrócił na to
uwagę, że nawet te same fundacje co ostatnio dostały najwięcej środków. Te, które są już chyba zaprzyjaźnione
z urzędem dzielnicy. Później nawet dzwoniłam do urzędu i się dopytywałam: mówię co nam się wydaje, to ta pani była na zasadzie „ale co
wy tutaj w ogóle wygadujecie?” Ja nie chciałam jej atakować, tylko taką mieliśmy konkluzję. Później już w sumie nie aplikowaliśmy tutaj
więcej.
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Stosunek wobec „nowych” organizacji
 Z kolei urzędnicy sami przyznają, że choć nie ma formalnie sformułowanej polityki wobec „nowych” organizacji, to podmioty te są
traktowane z pewną ostrożnością. Urzędom brakuje bowiem podstaw do zbudowania zaufania wobec organizacji. W takich sytuacjach
urzędy stosują pewnego rodzaju zabezpieczenia na wypadek nieprawidłowej realizacji zadania, np. organizacjom bez doświadczenia
współpracy z urzędem nie przyznają najwyższych dotacji.

Na pewno jakiś wpływ ma [staż działania organizacji], bo jeśli Urząd zna organizację, to może powiedzieć, że tak dobrze się układa
współpraca, może liczyć na zaangażowanie itd. Jak się nie zna jakiejś organizacji to wiadomo, że udziela się pewnego kredytu zaufania
organizacji. To na pewno ma wpływ. To jest oczywiste. Na pewno tym organizacjom, które dopiero zaczynają, nie daje się największych
dotacji, bo nie wiadomo, jak będzie wyglądała realizacja zadania.
 W niektórych urzędach funkcjonowały jasno sformułowane i wprost komunikowane zasady wobec „nowych” organizacji, które
określały maksymalną kwotę dofinansowania. Z jednej strony zasady te stanowiły pewien bufor bezpieczeństwa dla urzędów, z drugiej
strony były jednak pewnym ograniczeniem. Urząd blokował bowiem rozwój inicjatyw, które mogły okazać się bardzo ciekawe i rzetelnie
realizowane. Dostrzegając tą potencjalną pułapkę swojego działania, urząd decydował się dać szansę tym „nowym” organizacjom.
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Stosunek wobec „nowych” organizacji
 Zdarzało się też tak, że „nowe” organizacje, mimo formalnego braku doświadczenia współpracy z urzędami, wzbudzały zaufanie komisji
konkursowych dzięki temu, że działały w nich osoby zaangażowane również w inne, znane urzędom
i komisji inicjatywy. Tym samym taka organizacja mogła być postrzegana jako bardziej pewna, bezpieczna, godna zaufania.
W tej chwili już tego nie ma, ale kiedyś mieliśmy taki zapis w ogłoszeniu konkursowym, że nowe organizacje nie mogą otrzymać więcej niż
20 tysięcy dotacji. To też chyba sami zlikwidowaliśmy, żeby zostawić sobie taką furtkę, żeby jednak nie ograniczać tego do tych 10 czy 20
tysięcy, bo czasami może warto komuś dać szansę, bo w naszych doświadczeniach się okazało, że organizacja, która się pojawiła i która
dosyć dużą kwotę uzyskała, bardzo dobrze zrealizowała zadanie. Czyli warto czasami zaryzykować i dać więcej. (…) Też członkowie komisji
dialogu
społecznego
są
takim
głosem
doradczym
bo
wiedzą,
że
te
nowe
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się
z innych organizacji, więc są znane w środowisku i wiadomo, że podchodzą do tematu uczciwie i rzetelnie.

 „Nowe” organizacje bywają też cenione za swoje świeże i nieszablonowe spojrzenie, możliwość wyjścia poza utarte schematy. Tym
samym są traktowane jako szczególnie wartościowe, gdyż mogą wprowadzić pewną zmianę, innowację, przełamać dotychczasowy
„zastój”.
[Nowe organizacje są traktowane] tak samo. Powiem szczerze – mnie to bardzo ciekawi, co nowego się pojawia. Być może jest to jakieś
działanie, na które nikt do tej pory jeszcze nie zwrócił uwagi i to właśnie będzie to coś. Być może nowa krew na przykład rozbudzi też
trochę naszą komisję dialogu.
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Dotrzymywanie terminów konkursowych przez urzędy
 Z perspektywy organizacji coraz lepiej wygląda dotrzymywanie terminów konkursowych przez urzędy. Dotyczy to zarówno terminu
ogłaszania konkursu, jak i terminu jego rozstrzygnięcia.
W programie współpracy z organizacjami jest to, że urząd ogłasza konkurs roczny do 15 czy 20 listopada roku poprzedzającego. Taki jest
obowiązek urzędu. Tymczasem nasze doświadczenie od roku 2015, gdy realizujemy te projekty są takie, że to jest druga połowa roku. (...)
W tym roku konkurs na rok 2018 jest ogłoszony zgodnie z regulaminem, czyli w ostatnich dniach listopada.
 Późne ogłaszanie konkursów może wynikać z długości procedury konkursowej, na którą narzeka część urzędników.
W sytuacji konieczności lub potrzeby ogłoszenia dodatkowego konkursu rozbudowana, a tym samym długotrwała procedura
konkursowa, generuje opóźnienia sięgające nawet kwartału. Stwarza to sytuację, w której urząd ma pieniądze, ale przez kilka miesięcy
nie może przeznaczyć ich na realizację zadań publicznych, gdyż musi czekać na akceptację dla swojej decyzji przez szereg miejskich
instytucji.
Oczywiście są takie tematy, które wpadają w trakcie roku. Wtedy jest to dużo trudniej zorganizować, bo trzeba przejść przez naszą
procedurę i to jest tak naprawdę problem, bo ona jest strasznie długotrwała, 2-3 miesiące to jest w ogóle minimum. To jest strasznie dużo,
to jest cały kwartał, żeby przejść przez wszystkie szczeble miejskie – CKS-y, nie CKS-y, to musi być zaopiniowane. Uważam, że tu jest jakiś
błąd systemowy. To powinno trwać tak naprawdę 2 tygodnie, maksimum miesiąc. Tak naprawdę tracimy wszyscy czas i pieniądze
podatników.
 77% organizacji uważa, że Urząd Miasta dotrzymuje terminów związanych z ogłoszeniem wyników konkursów, podczas gdy w 2013 roku
takiego zdania było 58% organizacji. Jeśli chodzi o urzędy dzielnic to w 2017 roku jako terminowe ogłoszenie wyników konkursu oceniło
73% organizacji, cztery lata wcześniej – 62% organizacji.
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Nieprzyznanie dofinansowania –informacja zwrotna
 Z perspektywy organizacji niezmiennie brakuje informacji zwrotnej dotyczącej przyczyny odrzucenia wniosku przez komisję. Na
poziomie miejskim obserwujemy pewną poprawę w tym zakresie, gdyż już „tylko” 32% organizacji deklaruje, że nie znało przyczyny
odrzucenia swojego wniosku konkursowego (w 2013 roku było to 43%). Na poziomie dzielnicowym sytuacja wygląda niemal dokładnie
tak samo jak 4 lata temu: 38% organizacji przyznaje, że przyczyny odrzucenia ich wniosku nie są im znane (37% w 2013 roku).

 Organizacje przyznają, że albo tej informacji zwrotnej w ogóle nie ma, albo jest bardzo lakoniczna i tym samym mało wnosząca.
Uzasadnienie nieprzyznania dotacji jest dla organizacji cenną informacją, gdyż pozwala zrozumieć, w jakim aspekcie organizacja nie
spełniła oczekiwań urzędu, a tym samym umożliwia przygotowanie lepszego wniosku w przyszłości.
Była taka urzędnicza informacja. Może bym chciała więcej. Niektórzy podchodzą do tego z takim większym zaangażowaniem, niektórzy
troszeczkę mniejszym, ale zawsze jakaś formuła przychodzi, choć zawsze bardzo tak punktowo wręcz. Dla nas to jest ważne, bo możemy na
tej bazie przygotować lepszy wniosek. Byłoby fajnie dostać taką informacją, jaki jest powód, że ktoś nie otrzymuje dotacji.
Czasami mieliśmy nadzieję, bo się skonsultowaliśmy i urzędnik, który przyjmował ofertę stwierdził, że fajnie, jeszcze nigdy czegoś takiego
nie było. Więc tak trochę dają nadzieję, że może tym razem się uda. Po czym jak zwykle jest odpowiedź na nie. Ale nie mam tutaj nikomu
za złe, że tak jest.
 Informacja o powodach nieprzyznania dotacji jest szczególnie istotna dla organizacji młodych, które dopiero zdobywają doświadczenie
w ubieganiu się o dofinansowanie.
Chcę wiedzieć, dlaczego organizacja nie otrzymała dofinansowania, obecnie jest ogólna formułka, z której nic nie wynika. A my jesteśmy
młodą organizacją i się uczymy.
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Nieprzyznanie dofinansowania –informacja zwrotna
 Sami urzędnicy dostrzegają wartości informacji zwrotnej na temat przyczyn odrzucenia wniosku organizacji. Rozumieją, że dzięki tej
informacji jakość składanych ofert poprawi się. Skorzysta więc na tym nie tylko sama organizacja, pisząc lepszą ofertę, ale i cały Urząd,
dzielnice oraz mieszkańcy Warszawy.
Nie jest tak, że podajemy wyniki albo decyzje i już nie rozmawiamy na ten temat. Też wychodzimy z założenia, że im bardziej omówimy
słabości ofert, tym lepiej będą w stanie organizacje przygotować się na następny raz.
 Informacje o przyczynie odrzucenia danego wniosku są udostępniane na indywidualną prośbę organizacji. Informacje te są udzielane
telefonicznie, mailowo lub w ramach spotkania, jednak stopień szczegółowości przekazywanych informacji nie jest nigdzie
dookreślony i zależy od decyzji danego urzędnika, z którym kontaktuje się organizacja. Informacje przekazywane organizacjom nie
pochodzą więc wprost od całej komisji, nie są jej oficjalnym stanowiskiem. Dlatego też część urzędników wskazuje, że dobrym
pomysłem mogłoby być formułowanie przez całą komisję konkursową takiej informacji odnośnie każdej odrzuconej oferty, gdyż
ułatwiłoby to urzędnikom odpowiadanie na pytania organizacji.
Mamy zwyczaj taki, że jeżeli ktokolwiek chce dowiedzieć się czegoś więcej o ofercie, to najczęściej przez telefon to pokrótce omawiam.
Ewentualnie umawiam się na spotkanie i przekazuję taką informację. Więc nie jest to jakoś ściśle tajne. Wydaje mi się, że to powinno się
zadziać w Urzędzie, że jest opracowywany jakiś dokument, który jest do udostępnienia organizacjom.
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Sposób oceny wniosków a formułowanie informacji zwrotnej
 Część urzędników wskazuje, że komisje konkursowe, w których biorą udział, stosują indywidualne karty oceny oferty, tzn. każdy członek
komisji indywidualnie ocenia każdą ofertę według szczegółowych kryteriów, a następnie członkowie komisji wspólnie dyskutują w
oparciu to te indywidualne karty oceny.
Stosowaliśmy ocenę poprzez indywidualną kartę ocenę oferty. Wychodziliśmy z założenia, że sposób określenia pewnych kryteriów pozwoli
na rzetelniejsze ocenienie tej oferty. A każdy z członków będzie mógł ocenić ofertę według kryteriów, a potem wspólnie przedyskutować
zamiast stosować samą dyskusję, bo ona często nie wyłapuje tych ważnych elementów.
 Taki sposób oceny wniosków konkursowych pozwala na sformułowanie bardziej szczegółowej informacji zwrotnej dla organizacji, które
się o nią ubiegają.
Nie wysyłaliśmy [informacji zwrotnej] z góry, bo nie ma takiej praktyki. Ale jeżeli organizacja na przykład zwróciła się z pytaniem dlaczego
oferta została merytorycznie oceniona tak, a nie inaczej, to wskazywaliśmy te poszczególne elementy, czy słabe elementy wynikające z
punktacji.
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3. Współpraca finansowa
c. Realizacja zadań, ich kontrola i rozliczanie

Realizacja zadań i rozliczenie dotacji w Urzędzie Miasta - opinie
Czy podczas realizacji zadań dotowanych w ciągu ostatnich 3 lat zdarzały się poniższe sytuacje?
Mieliśmy problemy z realizacją projektu z powodu zbyt późnego rozstrzygnięcia
konkursu [2017]

28%

[2013]

62%

39%

54%

W trakcie realizacji zadania okazało się, że wydatki są nieco inne niż założyliśmy
w budżecie [2017]

68%

[2013]

69%

Musieliśmy osobiście załatwiać w urzędzie wiele spraw, które dałoby się załatwić
mailowo lub telefonicznie [2017]

27%

[2013]
Rozliczenia projektu byłoby łatwiejsze, gdybyśmy wcześniej dostali informacje na
temat sposobu rozliczania i dokumentowania wydatków [2017]
[2013]

tak

nie

10%

77%

12%

69%
17%

15%

46%

12%

37%
18%
64%

37%

12%

29%
52%

nie wiem, trudno powiedzieć

11%
16%

70%
24%

4%
12%

63%

[2013]

8%

28%
66%

Podczas realizacji zadania uzyskiwaliśmy od urzędu tyle pomocy, ile
potrzebowaliśmy [2017]

Podczas realizacji projektu otrzymaliśmy pomoc w Stołecznym Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) [2017]
Podczas rozliczania projektu mieliśmy problem wynikający ze współpracy z
osobami posiadającymi jednoosobową działalność gospodarczą [2017]

6%
24%

21%

[2013]

10%

35%
28%

20%

Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich
3 lat realizowały zadania dotowane przez UM (n2017=226 | n2013=156)

58

Realizacja zadań i rozliczenie dotacji w urzędach dzielnic - opinie
Czy podczas realizacji zadań dotowanych w ciągu ostatnich 3 lat zdarzały się poniższe sytuacje?
Mieliśmy problemy z realizacją projektu z powodu zbyt późnego rozstrzygnięcia
konkursu [2017]

26%

[2013]

26%

62%
66%

W trakcie realizacji zadania okazało się, że wydatki są nieco inne niż założyliśmy
w budżecie [2017]

63%

[2013]

65%

Musieliśmy osobiście załatwiać w urzędzie wiele spraw, które dałoby się załatwić
mailowo lub telefonicznie [2017]

Rozliczenia projektu byłoby łatwiejsze, gdybyśmy wcześniej dostali informacje
na temat sposobu rozliczania i dokumentowania wydatków [2017]
[2013]

tak

nie

32%

3%
17%

33%

59%
73%

[2013]

[2013]

12%

63%

Podczas realizacji zadania uzyskiwaliśmy od urzędu tyle pomocy, ile
potrzebowaliśmy [2017]

Podczas realizacji projektu otrzymaliśmy pomoc w Stołecznym Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) [2017]
Podczas rozliczania projektu mieliśmy problem wynikający ze współpracy z
osobami posiadającymi jednoosobową działalność gospodarczą [2017]

8%
25%

20%

[2013]

12%

12%

67%
9%

24%

46%

7%

8%

10%

45%
73%

25%

15%

20%
68%

39%
51%

nie wiem, trudno powiedzieć

8%

28%

33%
29%

20%

Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich
3 lat realizowały zadania dotowane przez UM (n2017=153 | n2013=102)
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Terminowość w rozstrzyganiu konkursów
 Tak jak pisaliśmy wcześniej, z perspektywy organizacji coraz lepiej wygląda dotrzymywanie terminów konkursowych przez urzędy,
zarówno terminu ogłaszania konkursu, jak i terminu jego rozstrzygnięcia. Już „tylko” 28% organizacji realizujących projekty na poziomie
miejskim wskazuje, że miało problemy z realizacją zadania z powodu zbyt późnego rozstrzygnięcia konkursu, podczas gdy w 2013 roku
organizacji w takiej sytuacji było 39%.
 Na poziomie dzielnic taka sama jak 4 lata temu część organizacji realizujących zadania publiczne wskazuje na opóźnienia
w rozstrzyganiu konkursów i wynikające z tego problemy – z taką sytuacją zetknęło się 26% organizacji.
 Organizacje zaznaczają, że nawet niewielkie opóźnienia w rozstrzyganiu konkursów generują problemy dla organizacji, gdyż skraca się czas
na realizację bardzo ważnych z punktu widzenia powodzenia projektu zadań, np. rekrutacji i promocji (czas realizacji tych działań jest
relatywnie łatwo skrócić, jednak konsekwencje takiej decyzji mogą być duże).
Konkurs zakładał, że realizacja projektu będzie trwała od 1 marca, a on jest rozstrzygnięty dopiero 20 marca. To rodzi problemy
w realizacji tego projektu, bo jeżeli trwał on od marca do końca grudnia to nawet nie ma go już jak przesunąć. Wtedy pewne rzeczy trzeba
przyspieszać, później jest mało czasu na rekrutację i na promocję, myślę, że to chyba cały czas jest bolączką organizacji. Nawet 1-2 tygodnie
opóźnienia to dla organizacji jest czasami problem.
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Terminowość w podpisywaniu umów
 Część organizacji narzeka również na opóźnienia w podpisywaniu umów na realizację zadań publicznych. W kontekście konkursów
rocznych każdy miesiąc opóźnienia wpływa na jakość realizacji zadania, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia ich
realizację. Z relacji organizacji wynika, że po stronie urzędów brakuje zrozumienia dla sytuacji, w jakiej stawiane są organizacji, a jedyne
rozwiązanie, jakie jest przez im proponowane, polega na rezygnacji z danego działania.

Współpraca polega na tym, że dzielnica podpisała z nami umowę. W tym roku wyjątkowo wcześnie, bo na roczny projekt
z 12-miesiecznym harmonogramem na początku lipca tego roku. (…) harmonogram był rozpisany na bardzo wiele różnych zadań. On jest
też dopasowany do roku przyrodniczego, czyli jeżeli na przykład mamy sadzić drzewa, to te drzewa trzeba sadzić w marcu. To jest taki
przykład, który pokazuje, że trudno jest taki projekt zrealizować. Ze strony Urzędu jedyną propozycją jest to, żeby zrezygnować z działania.
 Problem późnego podpisywania umów jest dostrzegany także przez część urzędników. Są oni świadomi negatywnych konsekwencji,
jakie dla organizacji ta sytuacja generuje, choć jednocześnie mają poczucie ograniczonego wpływu na jej zmianę.
Potem ogłaszanie wyników, to szybko idzie, ale nigdy nie zaczyna się w styczniu, bo nie ma takiej możliwości. Zanim podpiszemy umowę, to
jest w granicach połowy marca. A realizacja działania w zakresie zdrowia od umownego marca do grudnia to jest bardzo krótki czas.
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Wsparcie urzędników w realizacji zadania
 Około ¾ organizacji otrzymuje od urzędników pomoc w wystarczającym zakresie w trakcie realizacji zadania. Na poziomie miejskim
satysfakcję z poziomu wsparcia deklaruje 77% organizacji, a na poziomie dzielnicowym – 73%. Cztery lata temu zadowolenie to było na
niższym poziomie: odpowiednio 69% i 67%.
 Stosunkowo niewielka część organizacji deklaruje otrzymanie wsparcia od Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji (SCWO): jest to
17% realizujących zadania na poziomie miejskim i 9% na poziomie dzielnicowym. Więcej o korzystaniu
z oferty SCWO i jej ocenie znajduje się w części dotyczącej SCWO.
 Wzrasta zadowolenie organizacji ze sposobu, w jaki są załatwiane sprawy w urzędach. Już tylko 21% organizacji współpracujących
finansowo z Urzędem Miasta deklaruje, że wiele spraw, które dałoby się załatwić mailowo lub telefonicznie musi załatwiać osobiście, a
cztery lata temu takich organizacji było 27%. Wśród organizacji realizujących zadania dotowane przez urzędy dzielnic jest 20% takich
organizacji, czyli o 13 punktów procentowych mniej niż w 2013 roku.
 Przedstawiciele organizacji podkreślają znaczenie osób, które są „opiekunami” danej organizacji w trakcie realizowanego przez nią
zadania. Sytuacja, w której wiadomo, do kogo można się zwrócić z wszelkiego rodzaju pytaniami, daje poczucie komfortu
i bezpieczeństwa. Niezwykle wartościowy jest również szeroki wachlarz możliwości kontaktu z urzędem: mailowy, telefoniczny, osobisty.
Jednocześnie, forma kontaktu może być dopasowywana do rodzaju sprawy do załatwienia.

Wsparcie poprzez internet jest saportowane wsparciem poprzez konsultacje z osobami dedykowanymi do tego, co faktycznie skraca
pewien dystans i daje poczucie bezpieczeństwa.
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Nastawienie urzędników do NGO
 Poza odpowiednią formą kontaktu przedstawiciele organizacji zwracają uwagę na nastawienie urzędników. Doceniają
i dostępność, zaangażowanie, chęć pomocy i rzeczowość. Cenią również ich konstruktywne podejście do problemów
i otwartość na szukanie rozwiązań.
Przy dotacjach z Urzędu Miasta mieliśmy czterokrotnie świetną komunikację z osobami rozliczającymi nasze dotacje: szybki kontakt,
otwartość na szukanie rozwiązań, a przede wszystkich - 90% rzeczy ustalanych mailowo bez składania tony pism
i wyjaśnień.
Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy faktyczny wzrost zainteresowania po stronie urzędu merytoryczną stroną realizacji projektów.
Ono się przejawia też tym, by wspólnie szukać dróg wyjścia, gdy na etapie realizacji okazuje się, że coś trzeba zmienić.
Pracownicy urzędów dzielnic są zaangażowani, wspierając organizacje pozarządowe, zachęcają do działania i doceniają naszą pracę,
naprawdę chce się współpracować.
 Z drugiej strony zdarzają się sytuacje, w których organizacjom wciąż brakuje partnerskiego traktowania, elastyczności
i otwartości na poszukiwanie rozwiązań.
Zdarza się wysyłanie pism urzędowych zamiast kontaktu w sprawie wyjaśnienia niejasności.

Mam ogólnie poczucie, że urzędnicy traktują nas jak petentów, których w dodatku trzeba pilnować, nie współpracować.
Oczekuję elastyczności na uzasadnione zmiany merytoryczne w trakcie realizacji zadania. A nie trzymania się zasady, że tak było napisane i
tak musi być.
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Zmiany w trakcie realizacji zadania
 Większość organizacji przyznaje, że w trakcie realizacji zadania wydatki okazują się być nieco inne niż te założone
w kosztorysie oferty. Taka sytuacja przydarzyła się 68% organizacji realizujących zadania dotowane przez Urząd Miasta oraz 65%
organizacji realizujących zadania z dotacji dzielnicowych. Oznacza to, że sytuacja ta zdarza się praktycznie niemal tak samo często jak 4
lata temu.

 Istotne zmiany w budżecie czy harmonogramie zadania względem złożonej oferty wymagają podpisania aneksu to umowy.
Przedstawiciele organizacji zaznaczają, że formalne wprowadzanie zmian do umowy jest długotrwałą i powolną procedurą.
Takie aneksowanie umów często trwa miesiąc, 2 miesiące. To jest bardzo powolna procedura.
 Część organizacji narzeka na brak elastyczności urzędów w sytuacji pojawienia się jakichś zmian, nawet jeśli zmiany te mają pozytywny
wpływ na realizowane zadanie.
Brakuje elastyczności urzędników wobec zmian w trakcie trwania realizacji zadania. Była to zmiana siedziby organizacji, która
w mojej ocenie, w długofalowej perspektywie, niosła większą korzyść dla odbiorców zadania.
Jest rygorystyczne wymaganie identyczności planu i wykonania, nie uwzględnia się przy tym, że pracuje się z ,,żywą materią”. To bardzo
utrudnia sprawne rozliczanie.
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Procedura kontroli i rozliczeń
 Zdaniem organizacji brakuje jednolitych standardów w zakresie kontroli i rozliczeń dotacji. Liczne problemy wynikają
z różnego podejścia stosowanego przy rozliczeniach dotacji w różnych biurach Urzędu Miasta oraz w urzędach dzielnic. Wymagania
związane ze sprawozdawczością są różne i organizacja, która realizuje kilka projektów w różnych biurach lub dzielnicach, podlega
różnym regułom. Dotyczy to np. wymaganych przez urzędników dokumentów czy wymogów co do zasad ich opisu. Taka sytuacja
powoduje zagubienie organizacji, frustrację oraz brak możliwości przełożenia doświadczenia zdobytego w ramach współpracy z daną
dzielnicą czy biurem na praktykę współpracy z innymi urzędami.
Każdy urząd ma swoje podejście do tych samych kwestii. Jedni chcą wpisywać tak, drudzy inaczej, przez to ucząc się na błędach
poprawianych przez jedną dzielnicę - popełniamy błąd w innej dzielnicy, która ma do tego inne podejście. To frustrujące.
Mam takie wrażenie, że w każdym biurze – nieważne, czy to była dzielnica, czy Urząd Miasta – była inna interpretacja tego, co było trzeba
zrobić. Ktoś chciał wyciąg z konta całościowy, kto inny chciał tylko poszczególne przelewy. Z drugiej strony dlaczego wyciąg całościowy? To
zależy tak naprawdę od interpretacji urzędnika.
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Procedura kontroli i rozliczeń
 Brak jednolitej procedury w zakresie kontroli i rozliczeń dotyka także urzędników. Sytuacja, w której okazuje się, że praktyka w innym
biurze czy dzielnicy jest zupełnie inna, powoduje różnego rodzaju niezręczności i w pewien sposób podważa pozycję urzędu jako
przewidywalnego partnera.
Uważam, że to jest bardzo potrzebna [jednolita procedura kontroli i rozliczeń]. Jeśli organizacja jeszcze gdzieś indziej bierze dotację i mówi
– bo w tamtym biurze to było inaczej. To są takie niezręczne sytuacje dla Urzędu, bo potem rzeczywiście my dzwonimy gdzieś do jakiegoś
biura i okazuje się, że u nich jest zupełnie inaczej niż u nas. Dzwonimy do kolejnego biura i tam jest jeszcze zupełnie inaczej i inne podejście
jest do rozliczenia np. kosztów przesyłki. Dobrze by było, żeby były pewne standardy.
 Urzędnicy oczekują jasno i precyzyjnie sformułowanych wytycznych dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości kontroli
organizacji. Przewidują, że poprawi to komfort nie tylko ich pracy, ale i komfort funkcjonowania organizacji, które będą pewne co do
tego, jakiej kontroli mogą się spodziewać. Obecnie urzędy zmuszone są do działania w sytuacji pewnej dowolności interpretacyjnej,
która jest niekomfortowa dla obydwu stron.
Jeśli chodzi o kontrolę finansową, to chcę, żeby jasno było określone, jaki jest zakres tej kontroli, co jest obowiązkiem, jakie elementy
kontrola musi uwzględniać i jak daleko się posuwamy w tej kontroli.
Brakuje mi procedury do spraw kontroli. To jest najgorsze. (…) Żeby było wprost napisane, co możemy kontrolować, na podstawie jakich
dokumentów, jak często się to powinno dziać, jakie są tryby odwoławcze dla nas i dla organizacji. Krok po kroku taka checklista, żeby
organizacje nie były zaskakiwane.
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Rola kontroli merytorycznej
 Kontrole merytoryczne są na ogół pozytywnie postrzegane przez organizacje. Widzą oni w tym przejaw zainteresowania urzędów
realizacją zadania przez organizację.
Ja się bardzo cieszę, że urząd się zainteresował, bo miałem trochę takie wrażenie, że oni się tym nie interesują w ogóle. Fajnie, że miałem
możliwość pokazania im swojej pracy.

Samo słowo „kontrola” to wiadomo, że wiąże się z czymś nieprzyjemnym. Ale wydaje mi się, że coraz bardziej jest wiązana ze
zrozumieniem. Bo osoby, które kontrolują, też przychodzą zobaczyć, czy się dzieje coś merytorycznego, a niekoniecznie sprawdzają, czy
kartka wisi prosto.
 Wyniki kontroli są bardzo cenne dla organizacji. Dzięki kontroli odbywającej się w trakcie realizacji zadania organizacja może wdrożyć
sugestie urzędników oraz lepiej przygotować się do etapu sprawozdania. Warunkiem takiego pozytywnego postrzegania kontroli przez
organizację jest jednak otwartość urzędników i ich działanie w celu poprawienia jakości realizacji danego zadania, a nie „przyłapania
organizacji na gorącym uczynku”.
Te kontrole z Urzędu Miasta są na ogół cenne. Znaczy kontrole są różne. Bardzo cenne są te, które są w trakcie trwania umowy,
a nie po jej zakończeniu. [...] Jeżeli w trakcie trwania umowy przyjdą do nas przedstawiciele Urzędu i mając na względzie to, jak powinno
wyglądać końcowe sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powiedzą nam, czego nam brakuje, to dla nas nie jest bicz boży, tylko
przydatna informacja. Szczególnie jeśli to są tacy przedstawiciele Urzędu Miasta, z którymi jest bardzo dobry kontakt i ta współpraca
przebiega sympatycznie. Cenne są takie kontrole w trakcie, które nie polegają na tym, że przychodzi policjant i trzepie wszystko.
Te wskazówki były na tyle sensowne, że to się dało zrobić, to nie było uciążliwe i straszne. Rzeczywiście miało się wrażenie, że te osoby
starają się nam ułatwić, a nie utrudnić życie .
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Rola kontroli merytorycznej
 Także z perspektywy urzędników kontrola merytoryczna jest traktowana jako sposób na poznanie działań organizacji. Czasami poza
podpisaniem umowy urzędy nie mają bowiem możliwości bezpośredniego spotkania się z organizacją, poznania jej.
Chodzimy na zajęcia i imprezy, które się odbywają z dotacji, mamy przygotowane protokoły, robimy dokumentację zdjęciową, pytamy o
jakieś problemy. Jest to też moment rozmowy z organizacjami, bo niejednokrotnie tak naprawdę tylko moment podpisania umowy jest
momentem, kiedy kogoś poznajemy. Taka wizyta na zajęciach daje nam ogląd, czy dane zajęcia są fajnie prowadzone.
 Niektórzy urzędnicy wskazują, że działają w tym kierunku, aby protokół z kontroli był brany pod uwagę podczas oceny kolejnych
wniosków składanych przez daną organizację. Szczególnie chodzi tu o sytuacje, w których kontrola wykazuje rażące błędy podczas
realizacja zadania. W takich przypadkach przy okazji kolejnego konkursu protokół z kontroli jest przekazywany komisji konkursowej.
Ostatnio staramy się, żeby protokół był również później podstawą do podejmowania decyzji na kolejnym konkursie. Jeżeli ktoś ewidentnie
za każdym razem, kiedy realizuje projekt, zalicza duże wtopy różnego rodzaju to niestety, potem ta informacja pójdzie na komisję
konkursową. Przekazujemy, że mamy tu partnera, który nie wywiązuje się ze swojego zadania.
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Kontrola finansowa
 Różnego rodzaju problemy rodzi kontrola finansowa. Jak zaznaczają niektórzy urzędnicy, część organizacji nie podchodzi do kwestii
formalnych i finansowych z należytą uwagą, co generuje wiele pracy dla samych organizacji, ale też i dla urzędników.
Bardziej problematyczne od merytorycznych są kontrole finansowe, bo one rodzą najwięcej takich sytuacji w których musimy rozmawiać,
wyjaśniać, instruować czy też organizacja musi dokonywać jakichś poprawek. To najwięcej tego jest. Organizacje nie podchodzą do tych
rozliczeń z należytą uwagą. Mi chodzi głównie o opisy dokumentów księgowych czy też o kwalifikowanie kosztów, wydatków zgodnie z
kosztorysem.
 Urzędnicy zwracają uwagę na rosnące wymagania wobec nich samych w zakresie kontroli. Chodzi o oczekiwanie ze strony ich
przełożonych dotyczące np. kontroli księgowości organizacji, która wymaga specjalistycznej wiedzy. Pracodawca nie zapewnia jednak
odpowiedniego szkolenia, w związku z czym urzędnicy nie wiedzą, jak tym rosnącym wymaganiom sprostać.

Mamy taką presję ze strony przełożonych, żebyśmy kontrolowali księgowość organizacji, czyli dokumenty analityczne. (…) Ja nie mam
wykształcenia finansowego i nie potrafiłbym przeczytać, czy dokument jest dobrze, czy źle przygotowany przez organizacje. Zgłosiłem
potrzebę doszkolenia. Jeśli faktycznie ta kontrola finansowa ma polegać nie tylko na sprawdzeniu faktur, to musimy mieć warsztat do
sprawdzania takich dotacji.
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Kontrola finansowa – drobiazgowość
 Urzędnicy zwracają również uwagę na fakt, że wynikiem zmian, jakim podlegają same urzędy, może być wzrost drobiazgowości kontroli.
Nie chodzi więc o to, że Miasto chce bardziej szczegółowo kontrolować organizacje, ale jest do tego niejako zmuszane. Taka sytuacja
prowadzi do nadmiernej biurokracji, której sens trudno urzędnikom zrozumieć.
To jest też tak, że nas kontrolują. Np. okazuje się że coś, co funkcjonowało przez ostatni rok, trzeba robić inaczej i teraz powinniśmy brać
jeszcze dwa papierki więcej. To jest ten problem. Z jednej strony wiem, że są to środki publiczne i że powinno być zbadane wykorzystanie
tych środków. Z drugiej strony czasami dochodzi do lekkich paranoi. Ale to wynika z tego, że od nas jako urzędników się wymaga, żebyśmy
mieli papier na papier. Ta biurokracja czasami nas przerasta.
 Nadmierna drobiazgowość, biurokratyczne podejście i brak elastyczności prowadzi czasami do absurdalnych sytuacji, które są przez
organizacje interpretowane jako przejaw sztywności urzędu i braku zdroworozsądkowego podejścia.

Czasem jest zbyt mało zaufania i zdrowego rozsądku przy rozliczaniu się, np. zbyt szczegółowa i absurdalna analiza faktur. Jeśli wśród
wydatków na artykuły spożywcze pojawiła się torebka foliowa z przeznaczeniem na przeniesienie zakupionych artykułów, to
kwestionowano całą wysokość faktury umieszczoną w rozliczeniu jako wydatek na cele spożywcze. Według urzędnika należało odjąć koszty
tej torebki foliowej, czyli kilkadziesiąt groszy.
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Rozliczenie
 Spada odsetek organizacji, które deklarują że podczas rozliczenia projektu miały problem wynikający ze współpracy
z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Taki problem zgłasza 12% organizacji realizujących zadanie z dotacji
miejskich. W 2013 roku takich organizacji było dwukrotnie więcej, czyli 24%.


Wśród organizacji realizujących zadania z dotacji dzielnicowych tylko 7% wskazuje na problemy w rozliczeniu dotacji dotyczące kwestii
jednoosobowej działalności gospodarczej. W 2013 roku było ich ponad trzykrotnie więcej (25%).

 W zakresie rozliczenia dotacji organizacje mają rozmaite i bardzo zróżnicowane doświadczenia – wynika to z opisanych wcześniej
kłopotów z jednolitością rozliczeń i kontroli. Tym samym część organizacji chwali urzędników m.in. za elastyczność, łatwość i szybkość
rozliczenia czy bazowanie wyłącznie na wykazie faktur.
W CKS w zasadzie wystarczyło złożyć sprawozdanie z wykazem faktur i to wszystko. Oczywiście mamy świadomość, że w ciągu 5 lat ktoś
może przyjść na kontrolę i sprawdzić. Ale to nie wymagało kserowania dokumentów albo nikt nie wymagał, żebyśmy przyszli z tymi
oryginałami dokumentów księgowych, więc mam poczucie, że to jest dużo prostsze.
Myślę, że jest coraz większa elastyczność. Ostatnio mieliśmy projekt, przy którym nie było problemu z tym, żeby komuś część etatu
rozliczyć, mimo, że w projekt była wpisana umowa cywilnoprawna. Myślę, że jeszcze kilka lat temu to by nie było możliwe. Teraz liczy się,
że zadanie zostało dobrze zrealizowane, więc to staje się ważniejsze, a nie jakiś szczegółowy zapis w kosztorysie.
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Rozliczanie
 Jednocześnie inne organizacje ciągle narzekają na konieczność dostarczania oryginałów dokumentów księgowych, brak elastyczności,
nadmierną biurokrację i niezrozumiałą drobiazgowość urzędników.
To w zasadzie jest wytyczna odgórna, żeby nie musieć zanosić oryginałów dokumentów księgowych przy sprawozdaniach, ale część biur
przyzwyczajona do tego mówi – to zapraszam z dokumentami. To jest tak, że część organizacji się burzy i w ogóle mówi – miało nie być
tego, a tu chcą, trudno, trzeba mieć dobre relacje z urzędnikiem, więc idę z dokumentami oryginalnymi. A część organizacji przypomina o
tych nowych zasadach i różnie się to kończy.
Nadmierna drobiazgowość na etapie rozliczeń jest znacznym utrudnieniem i buduje brak zaufania do urzędnika.
Pewna elastyczność ze strony Miasta byłaby naszym zdaniem bardzo cenna i wskazana. Żeby nie było tak, że Urząd żąda, żeby rachunek
był w ostatnim dniu miesiącu, bo inaczej pracownik nie przepracował całego miesiąca. Przepracował, tylko wystawił rachunek trochę
wcześniej. To są takie formalne pułapki. W przypadku wielu biur Urzędu Miasta można na taką elastyczność liczyć, ale nie w każdym
miejscu niestety.
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3. Współpraca finansowa
d. Dobre praktyki

Ujednolicona procedura konkursowa i WITKAC
 Organizacje, podobnie jak urzędnicy, doceniają wprowadzenie ujednoliconej procedury konkursowej. Dostrzegają jej porządkujący
charakter, który ułatwia funkcjonowanie obydwu współpracującym stronom.
Procedury konkursowe są w tej chwili bardzo przejrzyste. Do każdego ogłoszenia konkursowego jest dołączona karta oceny, wiemy
dokładnie, jak to będzie oceniane. W każdej komisji konkursowej są przedstawiciele organizacji pozarządowych. [...] wiemy jak oni są
wybierani, więc tutaj naprawdę nie ma problemu.
 Za dobrą praktykę uznawany jest też wprowadzony generator wniosków WITKAC. Ta zmiana technologiczna jest przejawem
nowoczesności warszawskich urzędów i pójścia z duchem czasu.
Generalnie organizacje wiedzą, że w innych urzędach czy ministerstwach są stosowane generatory, więc przyjęli to jako coś, co jest
pójściem z duchem czasu.
Organizacje musiały się mentalnie przestawić, ale dla nas to też była zmiana generacyjna.
 Organizacje doceniają, że wraz z generatorem WITKAC wnioski konkursowe stały się prostsze i bardziej przejrzyste,
a tym samym bardziej zrozumiałe dla organizacji.
Pojawił się WITKAC, który bardzo ułatwia sprawę. Uważam, że rzeczywiście wnioski są na tyle przejrzyste i zrozumiałe, że bez większych
komplikacji da się je wypełnić, że to nie wymaga jakiegoś mega nakładu pracy. Nie są to na tyle skomplikowane sformułowania, których
nie dałoby się rozumieć.
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Generator wniosków WITKAC
 Inną kwestią, która bardzo cieszy organizacje, jest zmniejszenie liczby załączników, które organizacja musi załączyć do swojej oferty.
To jest bardzo fajne i ułatwiające. Cieszę się, że jest coraz mniej załączników potrzebnych, bo tony papierów, które były marnowane, to jest
obłęd.
 Część organizacji zwraca jednak uwagę na niewykorzystywany potencjał generatora WITKAC. Organizacje rejestrując się do systemu,
podają w nim swój adres mailowy oraz zaznaczają interesujące je jednostki miejskie lub dzielnicowe. Logicznym i oczekiwanym przez
organizacje krokiem byłoby połącznie tych informacji i automatyczne generowanie wiadomości mailowych dotyczących konkursów
organizowanych przez interesujące daną osobę urzędy.
Tak, ja jestem bardzo zadowolona, WITKAC sporo rzeczy rozwiązuje. To, czego mi brakuje w WITKAC-u, to to, że na przykład nie dostaje się
powiadomienia mailowego o konkursach.
Skoro zaznacza się, które biura nas interesują, to system mógłby automatycznie wysyłać informację mailową o otwarciu czy rozstrzygnięciu
konkursu w tym biurze.
 Pomimo wszystkich swoich zalet, organizacje dostrzegają również pewne trudności, jakie wprowadził WITKAC. Dla części osób z
mniejszymi kompetencjami IT, czyli głównie osób starszych, system może stanowić barierę w ubieganiu się o dotację. Proponowanym
rozwiązaniem jest umożliwienia składania oferty także w wersji papierowej.
Dla mnie powinna być dodatkowo dostępna forma papierowa – dla tych, którzy nie potrafią się tym systemem obsłużyć. Bo on wymaga
odpowiedniego komputera, umiejętności itd.
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Generator wniosków WITKAC
 Ogólnie rzecz biorąc, także urzędnicy są zadowoleni z wprowadzenia generatora WITKAC. Postrzegają go jako wsparcie na etapie
składania ofert i oceny wniosków. Trudno im z kolei ocenić jego funkcjonalność w zakresie rozliczania dotacji, gdyż na razie głosy ze
strony organizacji są mieszane.
W zeszłym roku, w momencie kiedy kliknąłem „zapisz” pierwszego swojego konkursu na WITKAC-u byłem jedną
z najszczęśliwszych osób w tym budynku. (...) Też same organizacje sygnalizują nam, że jest to dla nich błogosławieństwo, że już nie walczą
z wordowskimi tabelkami, które permanentnie się przestawiały i nie można było tego edytować.
W przypadku znakomitej większości organizacji WITKAC wprowadził ułatwienia – przynajmniej na etapie składania oferty, bo potem przy
sprawozdaniach, to już mówią różnie.
 Wskazują jednak na trudności związane z wdrażaniem nowego systemu. Część urzędników ocenia, że wsparcie, jakie było oferowane
urzędnikom na tym etapie było niewystarczające.
WITKAC, który był wprowadzany przy okazji zmiany procedury i to, jak został wprowadzony, było dużą niedoskonałością. Uczestniczyłyśmy
z koleżanką w jednym szkoleniu, które tak na dobrą sprawę nie było dla nas. Napisanie oferty mało nas dotyczyło. Okej, byłyśmy w stanie
mniej więcej liznąć, jak organizacja tą ofertę będzie wypełniała. Natomiast setki telefonów do Centrum Komunikacji Społecznej, że WITKAC
nie działa albo my nie umiemy z niego skorzystać, albo WITKAC nie dostosował swojego narzędzia do obowiązującej procedury.
Rozsypywało się wszystko, okazywało się na przykład, że części punktów WITKAC nie widział, bo nie widział układu trójstopniowego tylko
dwustopniowy.
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Generator wniosków WITKAC
 W efekcie, w początkowym okresie funkcjonowania generatora WITKAC część urzędników de facto nie korzystało z jego możliwości,
a swoją pracę wykonywała dokładnie tak samo, jak dotychczas, z tym że potem wprowadzała wszystko do nowego systemu.
Za krótki był czas, żeby to ogarnąć. W związku z tym i tak to się robiło w komputerze, ale nie korzystając z tego narzędzia. Potem po prostu
przepisywało to, wkładało do niego. Podobnie było z umowami. Umowy się nie chciały pisać, w związku z tym były ręcznie wpisane. Myśmy
na razie nie skorzystały z WITKAC-a. Teraz może trochę aneksy jakoś idą w miarę.
Pracownicy na samym początku mieli z tym duży problem, było to dużą trudnością. Raczej nie pomagało to w pracy.
 Mimo zastrzeżeń co do wdrażania narzędzia oraz świadomości pewnych niedoskonałości systemu, urzędnicy na ogół doceniają to
rozwiązanie.

Myślę, że na koniec dnia jest więcej plusów niż minusów tego WITKAC-a.
To usprawniło pracę.
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Uwzględnianie specyfiki danej branży
 Do dobrych praktyk można zaliczyć działanie polegające na uwzględnieniu we współpracy finansowej z organizacjami ich rytmu
funkcjonowania, czyli np. rytmu roku szkolnego organizacji z branży edukacyjnej. Takie rozwiązanie jest wyjściem naprzeciw potrzebom
organizacji, choć też generuje pewne trudności, zarówno dla urzędów, jak i organizacji, np. w zakresie rozliczeń.
My przeszliśmy teraz w konkursach ofert na pracę rytmem roku szkolnego, czyli nie ogłaszamy konkursów w listopadzie, tylko
w pierwszym półroczu. To też była trochę rewolucja dla organizacji, ale są chyba zadowolone z tego. Daje to jakieś takie poczucie ciągłości
pracy organizacjom. To było zresztą wspólnie wypracowane z KDS. Dla biura jest to trochę trudne. Ale tak samo jak dla organizacji, bo
wiadomo, że to się wiąże z tym, że są podwójne sprawozdania, bo cały urząd pracuje rokiem budżetowym.
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4. Konsultacje, w tym komisje dialogu społecznego (KDS
oraz DKDS)

4. Konsultacje, w tym komisje dialogu społecznego
(KDS oraz DKDS)
a. Znajomość, uczestnictwo i opinie na temat konsultacji

Poziom wiedzy na temat konsultacji
 Wiedza na temat konsultacji prowadzonych przez Urząd
Miasta nie zmieniła się w ciągu ostatnich czterech lat.
 Z badań przeprowadzonych w 2017 roku wynika, że co czwarta
organizacja działająca na rzecz Warszawy – dokładnie tyle samo
co w 2013 roku – nie słyszała o możliwości udziału
przedstawicieli organizacji w konsultacjach dotyczących uchwał,
dokumentów, strategii lub planów przygotowywanych przez
Urząd m.st. Warszawy lub zgłaszania uwag do tych
dokumentów.
 Kolejne 25% (w 2013 roku 26%) słyszało o możliwości
konsultowania dokumentów, ale nie zetknęło się z żadnym
konkretnym procesem konsultacyjnym czy zaproszeniem do
udziału w nim.
 Co druga badana organizacja zetknęła się z zaproszeniem do
konkretnych konsultacji organizowanych przez Urząd m.st.
Warszawy.

Czy w słyszał(a) Pan(i) o możliwości udziału przedstawicieli organizacji w
konsultacjach dotyczących uchwał, dokumentów, strategii, planów
przygotowywanych przez Urząd m.st. Warszawy lub zgłaszania uwag do tych
dokumentów?

słyszałem(am) o konsultacjach i zetknął
się z informacjami lub zaproszeniami
na konkretne konsultacje

słyszałem(am), że coś takiego istnieje,
ale nie zetknął się z informacjami o
konkretnych konsultacjach

50%
49%

25%

2017

26%

2013

25%

nie słyszałem(am) o konsultacjach
25%

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
(n2017=384 | n2013=425)
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Zróżnicowanie wiedzy na temat konsultacji
 Wiedza o konsultacjach
i wielkością budżetu NGO:

rośnie

wraz

z

stażem

działania

 Wśród organizacji działających nie dłużej niż 4 lata nie słyszało o
konsultacjach
37%,
zaś
wśród
tych
o stażu dłuższym niż 10 lat 19%. Jednocześnie wśród
najmłodszych NGO (do 4 lat) 36% zetknęło się
z konkretnym zaproszeniem, a wśród tych, które mają co najmniej
5 lat – ponad połowa (nie ma praktycznie różnicy między tymi
działającymi 5-10 lat i 11 lat lub więcej).
 Wśród organizacji o budżetach do 10 tys. zł 38% nie słyszało o
konsultacjach,
zaś
34%
zetknęło
się
z
zarówno
z
ogólną
informacją
o
nich,
jak
i konkretnym zaproszeniem do udziału w procesie
konsultacyjnym;
wśród
tych
o
rocznych
o przychodach powyżej 100 tys. zł nie znało konsultacji 17% NGO,
a
60%
miało
do
czynienia
z konkretnym zaproszeniem.

 O konsultacjach częściej słyszały organizacje zatrudniające personel
(niekoniecznie na etat) i działające w sposób systematyczny.
 Żadna z branż nie wyróżnia się pod względem znajomości procesu
konsultacyjnego.

Czy w słyszał(a) Pan(i) o możliwości udziału w konsultacjach dotyczących
uchwał, dokumentów, strategii, planów przygotowywanych przez Urząd
m.st. Warszawy?
Staż organizacji
53%

52%
37%

36%

28%

27%

28%

20%
4 lata lub mniej

19%

5-10 lat

11 i więcej lat

Budżet organizacji
60%
51%
34%

38%
28%

do 10 tysięcy

25%

24%

10-100 tysięcy

23%

17%

ponad 100 tysięcy

słyszałem(am) o konsultacjach i zetknąłem się z informacjami lub zaproszeniami na konkretne
konsultacje
słyszałem(am), że coś takiego jakkonsultacje, ale nie zetknąłem się z informacjami o konkretnych
konsultacjach
nie słyszałem(am) o konsultacjach
Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy (n2017=384)
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Wyobrażenia na temat konsultacji
 Niemal
połowa
organizacji,
które
słyszały
o konsultacjach uważa, że jest uprawniona (może) wziąć w nich
udział. Taki sam odsetek (45%) wie, gdzie szukać informacji na
temat konsultacji. Poziom deklaracji w obydwu kwestiach nie
zmienił się znacząco od 2013 roku.
 Co czwarta organizacja, która słyszała o konsultacjach (26%)
chciałaby wziąć z nich udział (tu także nic nie zmieniło się od
2013 roku).
 14% organizacji świadomych istnienia konsultacji aktywnie
szukała w 2017 roku informacji na ich temat. W 2013 roku było
ich nieznacznie mniej – 11%.
 Jednocześnie,
15%
organizacji,
które
słyszało
o konsultacjach, nie uważa, że jest to przedsięwzięcie,
w którym mogą wziąć udział; nie wie, gdzie szukać o nich
informacji; nigdy o nich informacji nie szukało; ani nie chciałoby
w konsultacjach uczestniczyć.

Proszę wybrać stwierdzenia dotyczące konsultacji z organizacjami prowadzonych
przez Urząd m.st. Warszawy, z którymi się Pan(i) zgadza. (organizacja mogła wskazać
wiele odpowiedzi)

Uważam, że mogę wziąć udział w takich
konsultacjach

45%
46%

Wiem, gdzie mogę znaleźć informacje o
konsultacjach

45%
44%
26%
26%

Chciałabym wziąć udział w takich
konsultacjach

2017
2013

Sam(a) aktywnie szukam informacji o
konsultacjach

Żadne z powyższych

14%
11%
15%
10%

Podstawa procentowania: organizacje, które słyszały o konsultacjach
(n2017=287 | n2013=317)
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Udział w konsultacjach
 Niemal co trzecia organizacja z Warszawy (31%) brała w latach 20152017 czynny udział w konsultacjach, tzn. przekazywała uwagi do
uchwał, strategii, planów lub innych dokumentów przygotowywanych
przez Urząd m.st. Warszawy lub urzędy dzielnic. Oznacza to, że
poziom partycypacji w konsultacjach wzrósł nieznacznie (o 4 pkt.
proc. ) od 2013 roku.
 18% organizacji opiniowało dokumenty w ramach spotkań miejskich
lub
dzielnicowych
KDS.
Ten
sposób
uczestnictwa
w konsultacjach najbardziej zyskał na popularności od 2013 roku
(deklaruje go o 6 pkt. proc. więcej NGO) i stał się najczęściej
praktykowaną metodą przekazywania uwag.
 14% organizacji przesłało uwagi mailem, pocztą, lub użyło
przeznaczonego do tego formularza. W 2013 roku w tej formie w
konsultacjach uczestniczyło 13% NGO.
 Co dziesiąta organizacja przekazała
konsultacyjnych innych niż KDS.

uwagi

podczas

spotkań

Czy w ciągu ostatnich 3 lat Państwa organizacja zgłaszała uwagi do jakichś uchwał,
dokumentów, strategii, planów przygotowywanych przez Urząd m.st. Warszawy lub
urzędy dzielnic?
(organizacja mogła wskazać wiele odpowiedzi)

14%
13%

przesyłaliśmy uwagi mailem / na
formularzu / pocztą

18%
12%

przekazaliśmy uwagi w ramach
spotkania KDS-u
przekazaliśmy uwagi podczas
innego spotkania
konsultacyjnego
przekazaliśmy uwagi w inny
sposób

nie przekazaliśmy uwag w
ramach konsultacji

2017

10%
8%

2013

1%
2%
69%
77%

Podstawa procentowania: wszystkie zbadane organizacje (N2017=422 | N2013=545)

84

Zróżnicowanie udziału w konsultacjach
 Udział w konsultacjach, podobnie jak wiedza o nich, rośnie wraz
z wielkością budżetu organizacji.
 W ostatnich 3 latach przekazanie uwag w ramach konsultacji
zadeklarowało 19% organizacji o rocznych przychodach do 10 tys. zł,
27% organizacji o budżetach między 10 tys. a 100 tys. zł oraz 42%
tych, które w ciągu roku dysponują środkami większymi niż 100 tys.
zł.
 Jednocześnie
nie
ma
związku
między
udziałem
w konsultacjach a stażem organizacji (tzn. mimo że organizacje
o dłuższym stażu częściej niż podmioty młode słyszały o konsultacjach
i zetknęły się z konkretnymi zaproszeniami na nie, to jednak nie przekłada
się to na ich większy udział w procesach konsultacyjnych).
 Wśród organizacji działających systematycznie i często udział tych
uczestniczących w konsultacjach (35%) jest ponad dwa razy większy niż
wśród stowarzyszeń i fundacji działających sporadycznie (16%).

Czy w ciągu ostatnich 3 lat Państwa organizacja zgłaszała uwagi…?
(organizacja mogła wskazać wiele odpowiedzi)

42%

27%
19%

do 10 tys. zł

10-100 tys. zł

ponad 100 tys. zł

 Wśród branż wyróżnia się jedna swoim mniejszym zaangażowaniem w
konsultacje – są to organizacje zajmujące się sportem, turystyką, rekreacją
i hobby (13%).
Podstawa procentowania: wszystkie zbadane organizacje (N2017=422)
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Organizacja procesu konsultacji
 Z wywiadów z przedstawicielami Urzędu Miasta i urzędów dzielnic wynika, że sposób, w jaki organizowane jest zbieranie uwag i opinii od
organizacji pozarządowych zależy w dużej mierze od opinii czy sposobu postrzegania roli działającej przy danej jednostce (biurze lub
urzędzie) komisji dialogu społecznego. Wydaje się, że w miejscach, gdzie Urzędowi zależy na budowaniu pozycji komisji, stara się
organizować konsultacje w ramach posiedzeń komisji.

Taką formułę w DKDS ustaliliśmy. Staram się, żeby sama organizacja do dzielnicy nie występowała z jakąś rzeczą. Tylko żeby stawało to na
komisji, żeby się wypowiadali wszyscy i później DKDS jako DKDS, przewodniczący DKDS taką rzecz do zarządu wrzucał. To ma większą siłę.
Wiemy, że to jest skonsultowane, że wszyscy się na to godzą i to ma dużo mocniejszą formę sprawczą . Chcemy, żeby wszystkie rzeczy
przechodziły przez tą komisję, żeby ona była ciałem opiniotwórczym, bo też do tego jest. Jeżeli przejdą różne rzeczy, przychodzi do zarządu,
do dzielnicy – wiadomo, że ten mandat na zrobienie tego jest dużo mocniejszy.
 Im trudniej się przedstawicielom biura lub urzędu dzielnicy dogadać z KDS lub im mniej aktywnie KDS działa, tym częściej urzędnicy
korzystają z innych kanałów dotarcia do organizacji. W takich sytuacjach dokumenty przedkładane do konsultacji KDS lub DKDS są
jednocześnie rozsyłane mailem do szerszej grupy organizacji.
Nawet jeżeli [organizacje] nie są zrzeszone w KDS, ale działają w tym obszarze to włączamy ich w konsultacje. Niezależnie od tego, czy to
dotyczy działań dotacyjnych, czy wydarzeń, które organizujemy.
Na etapie konsultacji konkursu wrzucamy ogłoszenie konkursowe na stronę internetową i wysyłamy do takiej swojej bazy organizacji z którymi
współpracujemy stale bądź epizodycznie. Dopisujemy każdego, kto tam w ramach współpracy z organizacjami się pojawi.
 Zdaniem przedstawicieli organizacji o długim doświadczeniu pracy w komisjach można mówić o pewnej ewolucji w strategii Urzędu (lub
przynajmniej niektórych biur): od konsultacji skierowanych przede wszystkim do przedstawicieli KDS do większej otwartości na organizacje,
niezależnie od tego, czy w KDS/DKDS zasiadają, czy też nie.
Jeśli myśleć o perspektywie długofalowej, na pewno zmieniło się to, że jest dużo więcej konsultacji w mieście różnych rzeczy i że część
organizacji po prostu nie chodzi na komisje, a chodzi tylko na konsultacje. Wydaje mi się, że też urzędy są bardziej otwarte, czyli łatwiej się
spotkać z urzędnikami. Kiedyś jednak ta komisja była taką szansą…
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Udział w konsultacjach – uwzględnianie uwag organizacji
 W 2017 roku organizacje nieco częściej niż w 2013 roku deklarują, że
przynajmniej część ich uwag zgłoszonych w konsultacjach zostało wzięte
pod uwagę przez Urząd.

Czy zgłoszone przez Państwa organizację uwagi zostały uwzględnione?

 Odsetek organizacji, które twierdzą, że wszystkie ich uwagi zostały
uwzględnione wzrósł od 2013 roku o 2 pkt. proc. - w 2017 roku było to 4%,
a cztery lata wcześniej 2%.

wszystkie uwagi zostały
uwzględnione

 Nieco ponad połowa organizacji (55%) zgłaszających uwagi
w ramach konsultacji stwierdziła, że część z nich została przez Urząd
uwzględniona. W 2013 roku było ich o 6 pkt. proc. mniej – 49%.

część uwag zostało
uwzględnionych

 Co piąta (20%) organizacja uczestnicząca w konsultacjach twierdzi, że żadne
jej uwagi nie zostały uwzględnione. W 2013 roku deklarowała to co czwarta
(25%).

żadne uwagi nie zostały
uwzględnione

 Także co piąte stowarzyszenie lub fundacja, które przekazały uwagi do
dokumentów w ramach konsultacji, nie pamięta lub nie wie, co się z nimi
stało. W 2013 roku brak wiedzy na temat losu swoich uwag deklarowało
nieco więcej – 23%.

nie wiem / nie pamiętam

4%
2%

55%
49%

20%
25%

2017

2013

20%
23%

Podstawa procentowania: organizacje, które zgłosiły uwagi w ramach konsultacji
(n2017=132 | n2013=128)

87

Opinie na temat procesu konsultacji
Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi się Pan(i) zgadza.
Konsultacje powinny być prowadzone na wcześniejszym etapie
podejmowania decyzji lub tworzenia dokumentów [2017]

78%

[2013]

89%

Urząd informuje o efektach, skutkach konsultacji [2017]

42%

Czas na zgłoszenie uwag w miejskich konsultacjach jest wystarczająco
długi [2017]

40%

15%
4% 7%

47%

[2013]

22%

32%

30%

29%

26%

35%
tak

[2013]

35%

Przedstawiciele organizacji biorą udział w konsultacjach aby załatwić
swoje partykularne interesy [2017]

34%

[2013]

32%

W rzeczywistości urzędnicy nie biorą pod uwagę zdania
przedstawicieli organizacji [2017]

7%

37%

28%

nie
trudno powiedzieć

23%

[2013]

31%

Urząd bardziej angażuje się w konsultacje z mieszkańcami niż z
organizacjami pozarządowymi [2017]

29%

27%
22%
32%
18%
15%

39%
45%
44%
51%
56%

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy i uczestniczyły w konsultacjach społecznych (n2017=130 | n2013=108)
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Opinie na temat procesu konsultacji
 Organizowanie konsultacji na wcześniejszym etapie podejmowania decyzji lub tworzenia dokumentów w dalszym ciągu jest postulatem, pod
którym podpisuje się najwięcej organizacji (78%), choć od 2013 roku odsetek popierających go NGO zmalał o 11 pkt. proc.
 Od 2013 roku poprawiła się opinia organizacji na temat działań UM służących informowaniu o wynikach konsultacji. 47% organizacji
uczestniczących w konsultacjach uważa, że UM informuje o efektach konsultacji (wzrost o 5 pkt. proc. w ciągu 4 lat). W stosunku do 2013
roku widać spadek udziału NGO uznających, że Urząd o skutkach konsultacji nie informuje – z 30% do 22%.
 Ze stwierdzeniem „czas przeznaczany na konsultacje jest wystarczająco długi” – zgadza się 40% NGO (o 5 pkt. proc. więcej niż
w 2013 roku), zaś odsetek niezgadzających się z tą opinią wynosi 26% - o 11 pkt. proc. mniej niż w 2013 roku. W konsekwencji,
w 2017 roku zwolennicy tezy o tym, że czas na konsultacje jest wystarczający przeważają (o 14 pkt. proc.) nad organizacjami, które twierdzą,
że jest go za mało. W 2013 roku udział zwolenników i przeciwników był mniej więcej równy.

 Zwiększył się odsetek organizacji posiadających jakieś zdanie na temat tego, czy organizacje uczestniczą w konsultacjach w celu załatwiania
partykularnych interesów – o 2 pkt. proc. wzrósł procent zgadzających się z tą opinią (do 34%), jednocześnie o 5 pkt. proc. więcej jest też
tych, którzy się z nią nie zgadzają (do 27%). Cały czas przeważają zwolennicy tezy o „egoistycznych” motywacjach udziału NGO
w konsultacjach, ale różnica między nimi a jej przeciwnikami nieco się zmniejszyła.
 Więcej niż połowa organizacji (56%) nie ma zdania na temat tego, czy Urząd bardziej angażuje się w konsultacje z mieszkańcami, czy
z organizacjami. 29% sądzi, że więcej wysiłku jest wkładane w konsultacje dla mieszkańców, 15% jest przeciwnego zdania.
 W stosunku do 2013 roku organizacje w większym stopniu wierzą w to, że urzędnicy biorą pod uwagę i poważnie traktują zdanie organizacji.
Niemal co trzecia organizacja (32%) nie zgadza się z twierdzeniem, że urzędnicy w rzeczywistości lekceważą zdanie organizacji (o 14 pkt.
proc. więcej niż w 2013 roku). Jednocześnie o 8 pkt. proc. mniej NGO się z taką tezą zgadza (23%), a także mniej nie ma w tej sprawie zdania
– 44% (o 7 pkt. proc. mniej niż w 2013).
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Problemy: czas przeznaczony na konsultacje
Z badania ilościowego wynika, że dokuczliwość problemu zbyt krótkich terminów na zgłaszanie uwag w konsultacjach wyraźnie się
zmniejszyła.
Tym
niemniej organizacje, z którymi prowadzone były wywiady,
podnosiły tę kwestię,
a także zbyt bliskich terminów spotkań konsultacyjnych (w tym spotkań KDS czy DKDS). Z wywiadów wynika, że źródłem problemu
są z jednej strony ograniczenia po stronie Urzędu, ale także generalnie małe możliwości czasowe organizacji (szczególnie tych
działających niesystematycznie, o mniejszych budżetach).
Mam poczucie jednak takiego używania [wykorzystywania] organizacji w komisjach. Że opinia musi być, konsultacja musi być. Staramy
się patrzeć z perspektywy urzędników, że oni muszą mieć te opinie. Ale to naprawdę jest czasami za pięć dwunasta
i czujemy się jako organizacje czasami przyparci do muru – to do jutra, do 12 potrzebujemy opinii, to nam jest potrzebne, inaczej nie
ogłosimy konkursu.

Jak się jest już w bazie danego biura, to raczej informacja wtedy dociera. Problem jest właśnie taki, że czasami jest to informacja, że
jutro o 12 jest spotkanie albo pojutrze o 17. Jeżeli organizacja jest taka mała jak nasza, to nie mamy szans się czasami wypowiedzieć.
Dobrze, że teraz już jest ta furtka, że można konsultować różne rzeczy zdalnie, czyli można się wypowiedzieć (przez maila) i ta opinia
jest jakoś uwzględniana.
To nawet właśnie nie jest tak, że to jest jakaś zła wola urzędu tylko trochę też brak czasu ze strony organizacji. To na co my zwracamy
uwagę to, żeby te konsultacje były planowane z dużym wyprzedzeniem. Żeby to nie było tak, że to za 3 dni jest spotkanie albo czy
jutro możecie przyjść coś skonsultować. Dla nas to jest bardzo trudne i jest to duże wyzwanie.
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Problemy: brak wiedzy o rezultatach konsultacji

Z badania ilościowego wynika, że co piąta organizacja uważa, że Urząd nie przekazuje informacji o wynikach konsultacji. Wydaje się, że
opinia w tej sprawie zależy od tego, z jakimi jednostkami miejskimi (biurami, wydziałami, urzędami) organizacje mają kontakt.
Z wywiadów przeprowadzonych w trakcie badania wynika, że zdarzają się obszary współpracy, gdzie brak wiedzy na temat dalszego
losu zgłoszonych w traktacie konsultacji uwag podważa sens udziału w nich.
Pierwotnie rozmawialiśmy z jedną jednostką miejską. Oni pokazywali pewne projekty, które będą trafiały do realizacji. My składaliśmy
do tego uwagi. Muszę powiedzieć, że nie było dobrze o tyle, że my coś zgłosiliśmy i nie mieliśmy feedbacku, co się dzieje, jaki jest
status tego, co my zgłosimy. Przyszli, pogadali – no fajnie, tylko że my sobie poopowiadaliśmy, a później co
z tego powstało? No właśnie nic. Dlatego zmarnowaliśmy w efekcie mnóstwo czasu na to, żeby pójść sobie porozmawiać
z czego nic nie wynikło. Mniej więcej po roku chodzenia na „konsultacje” z których nic nie wynikało, nie dostaliśmy raportu, nie
dostaliśmy informacji, czy nasze uwagi zostały uwzględnione, czy nie, czy nasze postulaty zostały przyjęte.
Dzielnica organizuje różnego rodzaju konsultacje. My uczestniczymy w takich konsultacjach, zabieramy głos, składamy swoje
propozycje. Ale później te propozycje są w ogóle nie brane pod uwagę albo my nie wiemy, co z tymi naszymi propozycjami się dzieje.
To jest taka sztuka dla sztuki. Chodzimy, bo uważamy, że naszym obowiązkiem jest być aktywnym, szczególnie
w swoim rejonie zamieszkania.
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Problemy: nieuwzględnianie postulatów organizacji

Uczestnictwo w procesie konsultacyjnym jest często okupione przez organizacje dużym wysiłkiem, wymaga poświęcenia dodatkowego
czasu. Im większe zaangażowanie w proces, tym większe zniechęcenie w momencie, kiedy uwagi nie zostaną uwzględnione lub będą
uwzględnione w niewielkim stopniu. Nawet kiedy informacja o przyczynach nieprzyjęcia uwag zostanie przekazana, może to rodzić
podejrzenia i zniechęcenie.
Ale jest wiele takich rzeczy, które troszeczkę są jak grochem o ścianę. Wielokrotnie mówienie tego samego czy pisanie pism niewiele
zmienia. Jest takie poczucie, że po co my mamy się starać, siedzieć kolejne pół roku nad czymś, debatować, jak i potem i tak to zostanie
włożone do szuflady i nam na końcu powiedzą – nie, tego się nie da zrobić. To jest dość mocno poczucie, które demotywuje.
Mieliśmy takie poczucie trochę straconego czasu, bo troszkę nam to zajęło, troszkę mocno się zaangażowaliśmy. A potem finał był taki, że
ileś tam instytucji, bo nie tylko urząd, bo ileś instytucji w to było zaangażowanych, gdzieś tam posłuchało nas, a i tak zrobiło
przynajmniej część rzeczy po swojemu.
Podczas jednego ze spotkań nam tłumaczono, że się nie da, bo ktoś tam na przykład z architektów miał inny pomysł, bo czegoś się nie da
zrobić, z technicznego punktu widzenia czegoś się nie da wykonać. Takie uwagi do nas dochodziły, że coś tam nie zostało wykonane,
bo… Mamy takie poczucie niedosytu, że nie wszystkie odpowiedzi zostały nam jasno przekazane.
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Potencjalny udział w konsultacjach
 Odnosząc się do hipotetycznej sytuacji organizacje działające na rzecz
Warszawy, które słyszały o konsultacjach, ale nie brały w ciągu
ostatnich 3 lat w nich udziału w zdecydowanej większości (79%)
deklarują chęć zgłoszenia uwag do przygotowanych przez UM lub UD
uchwał, dokumentów, strategii lub planów dotyczących problematyki,
którą zajmuje się organizacja.
 W 2013 roku chęć udziału w konsultacjach zgłosiło 88% organizacji, a
w latach 2015-2017 (trzy lata przed badaniem z 20017 roku)
w konsultacjach wzięło udział 31%, należy więc traktować te
deklaracje raczej jako wyraz ogólnej chęci posiadania wpływu na
działania UM lub UD niż wyraz realnej gotowości do przekazania
swoich uwag.
 W tym kontekście spadek od 2013 roku odsetka organizacji
twierdzących,
że
zdecydowanie
chcą
wziąć
udział
w konsultacjach (o 13 pkt. proc.) i wzrost o 7 pkt. proc. udziału tych,
które deklarują, iż raczej nie chcieliby w nich uczestniczyć, świadczy
bardziej o zwiększeniu realizmu w ocenie własnych możliwości, niż
o zniechęceniu do procesu konsultacyjnego.

Gdyby urząd przygotował jakieś uchwały, dokumenty, strategie, plany
dotyczące problematyki, którą zajmuje się organizacja – czy chcieliby Państwo
uczestniczyć w konsultacjach?

33%

zdecydowanie tak

46%
46%

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno powiedzieć

42%
11%
4%
1%
1%
9%
7%

Podstawa procentowania: organizacje, które słyszały o konsultacjach
(n2017=290 | n2013=284)

2017

2013
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Udział w nieformalnych konsultacjach

W przypadku
urzędów dzielnic:

 W przypadku urzędów dzielnic odsetek organizacji, które
zakładają istnienie takich nieoficjalnych konsultacji spadł
z 20% do 16%. Podobnie jak w przypadku UM, co czwarta
organizacja uznająca, że taki nieoficjalny przepływ informacji
między organizacjami a urzędami dzielnic istnieje, twierdzi,
że w nim uczestniczyła.

Czy zdarza się, że konsultacje z organizacjami odbywają się
nieoficjalnie?

W przypadku
Urzędu m. st.
Warszawy:

 Nie zmienia się od 2013 roku udział organizacji, które
uważają, że w Urzędzie Miasta zdarzają się nieformalne
konsultacje z wybranymi organizacjami, o których Urząd
publicznie nie informuje – twierdzi tak 21% organizacji
działających na rzecz Warszawy, przy czym co czwarta
spośród nich (5% wszystkich) deklaruje, że w takich
konsultacjach uczestniczyła.

2017 5% 16%

79%

2013 5% 16%

79%

2017 4% 12%

2013

6% 14%

84%

80%

tak i nasza organizacja uczestniczyła w takich konsultacjach
tak, słyszałem(am) o tym, ale nasza organizacja nie uczestniczy w
takich konsultacjach
nie, nie słyszałem(am) o tym

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
(n2017=384 | n2013=405)
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4. Konsultacje, w tym komisje dialogu społecznego
(KDS oraz DKDS)
b. Znajomość, uczestnictwo i opinie na temat KDS i DKDS

Znajomość KDS i DKDS oraz uczestnictwo w ich pracach

 Uczestnictwo w pracach KDS zadeklarowało 26% badanych
organizacji (o 4 pkt. proc. więcej niż w 2013 roku). W DKDS brało
udział 17% organizacji, o 2 pkt. proc. więcej niż w 2013 roku.
 W sumie 69% warszawskich organizacji słyszało o KDS i/lub DKDS,
a 34% pracuje w miejskim i/lub dzielnicowym ciele dialogu
społecznego.

2017

26%

42%

32%

KDS-y

 Cały czas świadomość funkcjonowania także ciał dialogu
społecznego na poziomie dzielnic jest niższa niż w przypadku KDS
miejskich – słyszało o nich 59% organizacji, ale za to większy jest od
2013 roku przyrost NGO, które zyskały wiedzę o DKDS (o 9 pkt.
proc.).

A czy Pan(i) lub inni przedstawiciele Pana(i) organizacji uczestniczą w pracach
jakichś komisji dialogu społecznego funkcjonujących przy biurach Urzędu m.st.
Warszawy / dzielnicowych komisji dialogu społecznego?

2013

DKDS-y

 Ponad 2/3 (68%) organizacji działających na rzecz Warszawy i jej
mieszkańców słyszała o KDS. Oznacza to, że świadomość istnienia
ciał dialogu obywatelskiego funkcjonujących przy biurach Urzędu
m.st. Warszawy zwiększyła się w ciągu ostatnich 4 lat, ale bardzo
nieznacznie – o 5 pkt. proc.

22%

2017

17%

2013

15%

41%

37%

42%

35%

41%

50%

uczestniczą w pracach komisji
słyszeli o istnieniu komisji, ale nie uczestniczą
nie słyszeli o istnieniu komisji

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
(n2017=384 | n2013=425)

Zróżnicowanie znajomości KDS i DKDS
 Znajomość komisji dialogu społecznego jest różna w zależności od budżetu i stażu organizacji.
 O KDS i/lub DKDS słyszało 56% organizacji z budżetami poniżej 10 tys. zł i ponad 75% stowarzyszeń i fundacji
o przychodach przekraczających 10 tys. zł (84% wśród tych o przychodach 10 tys. 100 tyś zł i 76% wśród tych
o przychodach powyżej 100 tys. zł). Oznacza to, że poziomem przychodów, powyżej którego znajomość komisji się zwiększa, jest
ok 10 tys. zł.
 Z kolei w przypadku długości stażu organizacji znaczenie ma, czy organizacja działa krócej czy dłużej niż 10 lat –
w przypadku organizacji o stażu krótszym niż dekada o przynajmniej jednym typie komisji słyszało ok 65%, a wśród tych
działających powyżej 10 lat – 79%.
 Częściej o komisjach słyszały organizacje działające często i systematycznie, choć niekoniecznie „pełnoetatowo”.
Czy słyszał(a) Pan(i) o KDS i/lub DKDS?
(na wykresie przedstawiono odpowiedzi twierdzące)

84%

76%

56%

do 10 tys. zł

10-100 tys. zł

Czy słyszał(a) Pan(i) o KDS i/lub DKDS?
(na wykresie przedstawiono odpowiedzi twierdzące)

ponad 100 tys. zł

79%
66%

64%

4 lata lub mniej

5-10 lat

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy (n2017=384)
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Zróżnicowanie uczestnictwa w pracach KDS i/lub DKDS
 Udział w pracach KDS i/lub KDS rośnie wraz z budżetem organizacji.
 W pracach KDS uczestniczy 22% organizacji o budżetach poniżej 10 tys. zł , 33% tych, których przychody mieszczą się w przedziale
między 10 tys. a 100 tyś zł, oraz 41% najbogatszych NGO, o wpływach powyżej 100 tys. zł.
 W miejskich i/lub dzielnicowych komisjach dialogu społecznego częściej pracują organizacje działające często i systematycznie.
 Wyraźnie rzadziej niż organizacje z innych branż w KDS i/lub DKDS uczestniczą organizacje zajmujące się sportem, turystyką, rekreacją i
hobby (20%). Niższy poziom uczestnictwa w pracach komisji zaobserwowano także wśród organizacji zajmujące się przede wszystkim
kulturą i sztuką (26%). Z kolei wyższy udział organizacji biorących udział w pracach komisji jest wśród organizacji działających na rzecz
edukacji i wychowania.

Czy Pan(i) lub ktoś inny z organizacji uczestniczy w pracach
KDS i/lub DKDS?
(na wykresie przedstawiono odpowiedzi twierdzące)

Czy Pan(i) lub ktoś inny z organizacji uczestniczy w pracach
KDS i/lub DKDS?
(na wykresie przedstawiono odpowiedzi twierdzące)
46%

41%

35%

33%

do 10 tys. zł

26%

20%

22%

10-100 tys. zł

ponad 100 tys. zł

sport, turystyka,
rekreacja, hobby

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy (n2017=384)

edukacja i
wychowanie

kultura i sztuka

inne
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Powody braku uczestnictwa w pracach KDS i DKDS

 Najczęściej wymienianym powodem braku uczestnictwa w
pracach KDS lub DKDS jest brak czasu – wymienia go 42%
organizacji (o 10 pkt. proc. więcej niż w 2013 roku).
 20% twierdzi, że nie pasują im terminy lub miejsca spotkań.
 23% organizacji nie wierzy, że ich głos zostanie wzięty pod
uwagę przez komisję, zaś 17% wątpi, czy KDS mogą wpłynąć na
działania Urzędu Miasta.
 12% przyznaje, że nie wie, czy może brać udział w spotkaniach
komisji.
 Aż co czwarta organizacja nieuczestnicząca w KDS lub DKDS nie
umie powiedzieć, dlaczego nie bierze udziału w ich
spotkaniach.

Dlaczego Państwa organizacja nie bierze udziału w pracach Komisji?
(w pytaniu była możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi)

42%

nie mamy czasu

32%

nie wierzymy, że nasz głos zostanie wzięty
pod uwagę przez resztę Komisji

23%
23%

nie pasują nam godziny lub terminy , w
jakich odbywają się spotkania

20%
16%

nie wierzymy, że KDS-y maja na coś wpływ

17%
21%

nasze działania nie mają żadnego związku z
urzędami
nie chcemy

trudno powiedzieć

2013

12%
16%

nie wiemy, czy możemy brać udział

7%
13%
5%
4%
25%
14%

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
i nie uczestniczą w KDS ani DKDS (n2017=106 | n2013=112)

2017

Wiedza o KDS i DKDS wśród organizacji, które w nich nie uczestniczą

 Wśród organizacji niebiorących udziału w pracach KDS i DKDS
nie zwiększył się poziom wiedzy na temat komisji.
 61% zgadza się z opinią, że każda organizacja może być
członkiem KDS w swojej branży lub dzielnicy (w 2013 roku
60%).
 41% sądzi, że głos każdej organizacji należącej do KDS jest tak
samo ważny (w 2013 44%)


Zmniejszył się odsetek organizacji twierdzących, że
wiedziałoby gdzie się zgłosić, gdyby chciało wziąć udział w
posiedzeniu komisji – w 2017 roku było to 52% organizacji, a
w 2013 roku 63%.

Czy zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami?
(na wykresie przedstawiono odpowiedzi twierdzące)

Każda warszawska organizacja może
być członkiem KDS-u w swojej branży
lub dzielnicy

Każda organizacja należąca do KDS-u
ma głos tak samo ważny jak inni

Gdybym chciał/a wziąć udział w
posiedzeniu komisji wiedział(a)bym
gdzie się zgłosić

61%
60%

41%

2017
2013

44%

52%

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
i nie uczestniczą w KDS ani DKDS (n2017=106 | n2013=112)
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Opinie urzędników o KDS i DKDS
 Z wywiadów z przedstawicielami Urzędu Miasta i urzędów dzielnic wynika, że dla większości urzędników współpraca z KDS
i DKDS jest pozytywnym doświadczeniem. W wypowiedziach dominuje przekonanie, że strona pozarządowa i urząd działają w imię
wspólnego celu, wzajemnie się wspierają, na spotkaniach wypracowywane są wspólne stanowiska. Zyski, jakie dla urzędu płyną z istnienia
KDS i DKDS to przed wszystkim: wsparcie merytoryczne (ekspercka wiedza organizacji); bliższy kontakt z problemami i potrzebami
mieszkańców, w szczególności z grup o szczególnych potrzebach (np. niepełnosprawni); bardziej systemowy udział organizacji w realizacji
zadań publicznych i współtworzenie systemu świadczenia usług społecznych.
Ja uważam, że dobrze, że jest ten KDS, że my naprawdę możemy liczyć na wsparcie i też oni mogą od nas uzyskiwać różne informacje, których
oczekują.
Czasem urzędnicy nie są w stanie być tak blisko pewnych problemów (ze względu na swoje obowiązki czy pracę) jak są właśnie członkowie
organizacji, które mogą nam wskazywać jeszcze lepsze wykorzystywanie środków finansowych miasta. Myślę, że to są doradcy, który są też w
swoich dziedzinach wyedukowani.
Ja bardzo pozytywnie się wypowiadam o dzielnicowych komisjach. Uważam, że dużo wnoszą. To znaczy ich rola to jest opiniowanie, doradzanie.
Ja nie mam negatywnych doświadczeń z komisjami.(...)
 Jednocześnie zdarzają się też sytuacje, kiedy komisje są postrzegana jako mało efektywne, a relacje z organizacjami w nich uczestniczących
jako trudne.
Mówiąc wprost – nasza współpraca z KDS jest ciężka. Są organizacje z którymi naprawdę fajnie się dogadujemy, one zazwyczaj nie przychodzą
na KDS, bo bardzo często te spotkania sprowadzają się do takiej mało przyjemnej dyskusji czy krzyków z jednej strony, czy różnych ataków
personalnych. Bardzo ciężko jest nam się porozumieć w trudnych tematach, gdzie nie ma zgodności.
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Opinie NGO o KDS i DKDS
 Organizacje, dla których uczestnictwo w KDS lub DKDS jest pozytywnym doświadczeniem, podkreślały następujące korzyści z
uczestnictwa w KDS lub DKDS: stały kontakt z urzędem; współpraca i wymiana informacji między organizacjami;
Generalnie, jeżeli chodzi o nasz udział w KDS i udział Miasta w KDS też – nie w sensie formalnym, tyko w sensie, kto rzeczywiście tam
przychodzi i co ma do powiedzenia itd. – nie mam powodu do narzekania.

(KDS) jest to stały kontakt z Urzędem Miasta na poziomie poszczególnych biur. A ten stały kontakt jest bardzo potrzebny.
W momencie kiedy tworzymy taki KDS, to wszystkie organizacje, które zajmują się daną dziedziną, są zachęcone do tego, żeby się
skrzyknąć. A współpraca pomiędzy takimi organizacjami jest niesłychanie cenna.


Jednak nie brakowało głosów, które podkreślały, że komisje mają niewielki wpływ na decyzje UM lub UD i w tym sensie są to ciała
fasadowe.

[W komisji ] zaczęliśmy dyskutować o tym, że nie podoba nam się ten podział, że sport – pół miliona, kultura – 27 tys. Ale i tak co
z tego, jak zaopiniowaliśmy i to zostało uznane, i budżet znowu jest taki sam.
Właściwie tylko idziemy po to, żeby ktoś napisał protokół i zatwierdził to, co chce zatwierdzić. Czyli przychodzi pan z urzędu, mówi – proszę
zaopiniować konkursy takie i takie, panie podnoszą ręce. My najczęściej jesteśmy sami, w ogóle nie znamy realiów.
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Funkcjonowanie KDS/DKDS: informowanie o spotkaniach
Informacje o terminach i miejscach spotkań interesujących mnie
KDS są łatwo dostępne

 Większość (68%) organizacji nie ma problemu z dostępem do
informacji nt. czasu i miejsca spotkań KDS i DKDS, jednak
w 2013 roku nieco więcej NGO zadeklarowało, że są to informacje
łatwo dostępne.

23%

9%

KDS

68%

2013

77%

2017

68%

13%

18%

10%

13%

DKDS

 Organizacje uczestniczące w KDS/DKDS zostały zapytane
o dobre i złe praktyki związane z funkcjonowaniem komisji. Zarówno
po stronie pozytywnych, jak i negatywnych doświadczeń z podobną
częstotliwością pojawiały się te związane ze sposobem
informowania o spotkaniach. Wśród dobrych praktyk podkreślane
było:
 efektywne docierane z informacją o miejscu i terminie
spotkania,
 planowanie
i
informowanie
o
spotkaniach
z wyprzedzeniem.
 Z kolei wśród złych praktyk organizacje wymieniają:
 brak informacji o spotkaniach (np. na stronie internetowej),
 zwoływanie spotkań z małym wyprzedzeniem i w mało
dogodnych godzinach
 generalny mało uporządkowany sposób komunikacji.

2017

2013

73%

tak

nie

15%

12%

trudno powiedzieć

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w KDS lub DKDS
(n2017=81(KDS);60(DKDS) | n2013=82(KDS); 59(DKDS))
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Funkcjonowanie KDS/DKDS: udział osób decyzyjnych

2017

75%

11%

14%

KDS

 ¾ organizacji uczestniczących w działaniach KDS uważa, że ze
strony Urzędu Miasta powinny w nich uczestniczyć osoby
decyzyjne – wysokie poparcie dla tego postulatu nie zmienia się
od 2013 roku. Także w przypadku DKDS organizacje są zgodne, że
ważny jest udział urzędników dzielnicowych wyższego szczebla –
ze stwierdzeniem tym zgadza się 67% NGO uczestniczących w
pracach DKDS.

W posiedzeniach komisji powinny brać osoby decyzyjne / na
wysokich stanowiskach

2013

72%

9%

20%

2017

67%

12%

22%

2013

66%

14%

20%

DKDS

 Wśród dobrych praktyk funkcjonowania KDS i DKDS organizacje
wymieniały udział w spotkaniach osób przygotowanych do
merytorycznej
rozmowy
i podejmowania decyzji, a także możliwość bieżącego kontaktu z
kierownikami i naczelnikami biur lub wydziałów.

tak

nie

trudno powiedzieć

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w KDS lub DKDS
(n2017=81(KDS);60(DKDS) | n2013=82(KDS); 59(DKDS))
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Siła oddziaływania ciał dialogu a stanowisko urzędnika oddelegowanego do pracy w KDS/DKDS (1)

 Z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami Urzędu Miasta i urzędów dzielnic wynika, że osoby odpowiedzialne za KDS i DKDS i
uczestniczące
w
ich
spotkaniach
są
różnie
umiejscowione
w
hierarchii
urzędu.
Zdarza
się,
że
w spotkaniach DKDS regularnie uczestniczą przedstawiciele zarządu dzielnicy (wiceburmistrzowie), bywają też KDS,
w których na każdym spotkaniu jest obecny dyrektor biura.
 Na podstawie wywiadów wskazać można kilka zalet regularnej obecności urzędników na wysokich stanowiskach
w obradach KDS/DKDS: 1. mobilizuje to organizacje do uczestnictwa w spotkaniach (wyższa frekwencja); 2. lepsze zrozumienie
problemów/sytuacji NGO w urzędzie (na poziomie zarządu); 3. nadanie większej rangi sprawom organizacji; 4. większa efektywność
działań KDS/DKDS.
Naczelnicy tych wydziałów zawsze są na posiedzeniach, a członkiem prezydium komisji jest burmistrz. To specyficzna struktura działania
polegająca na tym, że to, co wypracowujemy nieformalnie później posiada swoje formalne odniesienie w postaci odpowiednich pism,
które
trafiają
w
odpowiednie
miejsca.
Czyli
każde
spotkanie
robocze,
choćby
miało
bardzo
luźną
i nieformalną atmosferę z reguły kończy się określonym stanowiskiem, podjęciem określonych działań i to jest później implementowane
i wprowadzane w życie.
Z racji tego, że jestem członkiem zarządu to na zarządzie mogę powiedzieć o jakiejś sprawie czy spotkać się z którymś
z burmistrzów odpowiedzialnym za jakąś dziedzinę i jest dużo szybciej, łatwiej pewne rzeczy wyjaśnić, bo jestem osobą - jako zastępca
burmistrza - decyzyjną.
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Siła oddziaływania ciał dialogu a stanowisko urzędnika oddelegowanego do pracy w KDS/DKDS (2)

 Komisje, w których prezydium jest przedstawiciel zarządu dzielnicy czy dyrektor biura są jednak wyjątkami. Zazwyczaj z ramienia
biura czy urzędu dzielnicy za KDS i DKDS odpowiadają urzędnicy na niższych stanowiskach, choć osoby bardziej decyzyjne bywają
na spotkania zapraszane (w związku z danym tematem).
Na KDS przychodzą ci, którzy mają czas. Ale na tyle na ile widzę to jest to traktowane raczej poważnie przez urząd miasta.
W urzędzie miasta, jak wiadomo w urzędzie, jest rozbudowana hierarcha. Na KDS pojawiają się osoby z różnego poziomu tej
hierarchii. Czasem w pewnych sprawach wolelibyśmy, żeby to był ktoś, kto ma więcej do powiedzenia, bo jest bliżej podejmowania
decyzji, czy też wręcz on te decyzje podejmuje. Nie zawsze to tak jest. Ale generalnie to raczej przynajmniej w miarę działa .
 Z wywiadów z przedstawicielami Miasta wynika, że to organizacje mogłyby bardziej zabiegać o udział w Komisjach decyzyjnych
urzędników, ale nie zawsze to robią.
To już inicjatywa należy całkowicie do organizacji, bo ja proponuję, żeby na spotkanie kolejne, jeżeli na przykład pojawia się pomysł,
co będziemy na kolejnym spotkaniu przedstawiać, jakie będą tematy poruszane zapraszać na przykład burmistrzów. Akurat raz się
zdarzyło, że zastępca burmistrza był zaproszony na spotkanie DKDS.
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Funkcjonowanie KDS/DKDS: aktywność NGO

2017

46%

35%

20%

KDS

 Niemal połowa organizacji uczestniczących w KDS
i DKDS (46%-45%), ocenia aktywność innych NGO
biorących udział w pracach komisji jako zbyt małą. Co
ciekawe, aktywność urzędników została przez organizacje
oceniona lepiej (procent organizacji uważających, że
urzędnicy za mało się angażują wynosi 33% w przypadku
KDS i 38% w przypadku DKDS).

Przedstawiciele organizacji za mało się angażują
w prace komisji

2013

 Niska frekwencja na spotkaniach komisji i małe
zaangażowanie organizacji było też stosunkowo często
wymieniane przez badane NGO wśród złych praktyk
działania KDS/DKDS.

26%

45%

28%

24%

27%

DKDS

2017

50%

2013

49%

tak

31%

nie

20%

trudno powiedzieć

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w KDS lub DKDS
(n2017=81(KDS);60(DKDS) | n2013=82(KDS); 59(DKDS))
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Trudności w funkcjonowaniu KDS/DKDS: mała aktywność NGO


Zarówno przedstawiciele Urzędu Miasta, urzędów dzielnic, jak i organizacji (szczególnie tych uczestniczących w pracach komisji) jako
poważny problem postrzegają małą aktywność organizacji. Przejawia się on:
 generalnie małą frekwencją na spotkaniach
 ożywieniem aktywności części organizacji tylko w okresie pracy nad ogłoszeniami konkursowymi.

To jest kwestia po prostu tego, że jeżeli są konsultacje dotyczące konkursu to się pojawia 12-15 organizacji na spotkaniu.
W momencie kiedy część z nich nie dostaje pieniędzy, to przestają przychodzić, przestają się interesować trochę tematem. To myślę, że
jest taką bolączką wszystkich komisji, bo miałam okazję przyjrzeć się różnym komisjom.
Konsekwencjami małej frekwencji i niskiego zaangażowania organizacji jest:

 trudności z dobraniem członków komisji konkursowej
 mała liczba uwag zgłaszanych w konsultacjach
 tworzenie się wąskich grup organizacji na stałe i blisko współpracujących z Miastem (zawężenie perspektywy).
Z projektów korzysta ze 40. Tak na stałe. Czyli z miejskich pieniędzy na stałe funkcjonujących korzysta ze 40 organizacji. Tak ciągle. 5 z nich
chodzi na KDS. Nie to, że chodzi – angażuje się w jakikolwiek sposób. Cała reszta pojawia się wtedy kiedy jest ogłoszenie konkursowe. Jak
z 5 osób uczestniczących w pracach KDS wybrać komisję? Za każdym razem inną.
Konsultowaliśmy konkursy. Dostałem dwie uwagi i to bardziej pod względem technicznym niż merytorycznym. W zeszłym roku to samo
mieliśmy.
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Funkcjonowanie KDS/DKDS: interes wspólny czy indywidualny?
 Poprawiła
się
opinia
uczestników
KDS
i
DKDS
o motywacjach innych organizacji do pracy w Komisjach. Jeszcze w
2013 roku przeważały opinie, że „organizacje podczas spotkań
realizują przede wszystkim swoje indywidualne interesy”. W 2017
roku wśród członków KDS przeważa przekonanie, że tak nie jest, zaś
wśród uczestników DKDS taki sam procent zgadza się w tym
poglądem, co jest mu przeciwna.

 31% organizacji uczestniczących w KDS i 38% tych, które działają w
DKDS, uważa że inne organizacje podczas spotkań komisji przede
wszystkim realizują swoje indywidualne interesy.
 Można przypuszczać, że jest to pogląd utrudniający organizacji
zaangażowanie się w prace komisji, dlatego jako pozytywną zmianę
w stosunku do roku 2013 należy uznać spadek o 9 pkt. proc.
w przypadku KDS i 11 pkt. proc. w przypadku DKDS odsetka
organizacji, które przypisują innym NGO czysto egoistyczne
motywacje.

31%

46%

23%

KDS

2017

2013

40%

2017

38%

30%

29%

38%

23%

DKDS

 46% uczestników KDS (o 16 pkt. proc. więcej niż w 2013 roku) i 38%
uczestników DKDS (0 11 pkt. proc. więcej) nie zgadza się z tezą, że
organizacje podczas spotkań komisji przede wszystkim realizują
swoje indywidualne interesy.

Organizacje podczas spotkań komisji przede wszystkim
realizują swoje indywidualne interesy

2013

49%

tak

27%

nie

24%

trudno powiedzieć

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w KDS lub DKDS
(n2017=81(KDS);60(DKDS) | n2013=82(KDS); 59(DKDS))
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Konflikt interesów czy merytoryczna rozmowa?
 Z deklaracji organizacji, a także urzędników uczestniczących pracach KDS lub DKDS wynika, że zdarza się, że organizacje (szczególnie te
większe, o wyrobionej pozycji) mają zakusy, aby w ramach działań komisji załatwić coś dla siebie, co niekoniecznie jest zgodne z interesem
większości NGO. Sytuacje takie nie są niebezpieczne, kiedy przeciwwagą dla takich postaw jest silny głos pozostałych organizacji. Jeśli – ze
względu na małą aktywność organizacji lub brak współpracy między nimi – każda organizacja obstaje przy swoim zdaniu, Urząd ma kłopot.
Czasami na tych KDS widzimy, że są takie osoby, które bardzo długo już działają w organizacjach, ewidentnie zaczynają się odcinać i walczyć o
swoje interesy. To jest całkiem spora grupa. To nie są koniecznie osoby, które zasiadają w jakiejś radzie, prezydiach czy są zawsze na
świeczniku. Ale to są ludzie, którzy po prostu bardzo długo już pracują i mają duże doświadczenie, wiedzą jak nacisnąć czasami. [...] to jest
trochę niepoważne, bo się spotykamy i pracujemy dla dobra wszystkich naszych mieszkańców albo nie. Ten kierunek już widzimy. Po którymś
KDS-ie widać, że rzeczywiście są takie jednostki, które są niekoleżeńskie.
To, co najbardziej chyba utrudniało to taki trochę konflikt interesów. Ileś było organizacji, które jakoś działały w miarę zgodnie, ale były też takie,
gdzie każda chciała coś dla siebie wyrwać i nie raz, nie dwa to, co było trudne to konflikt interesów. [...] Urząd miał taką troszkę sytuację, że
no dobrze, jest was kilka organizacji, a każdy co innego myśli i my nie bardzo wiemy, co wy chcecie.
 Ciekawa zmiana zaszła w jednej z komisji dzielnicowych, w której uczestniczy przedstawiciel organizacji, z którym prowadzony był wywiad.
Zmiana polegała na przejściu od rozproszonych głosów organizacji i spotkań kończących się konfliktami do rzeczowej rozmowy podczas
spotkań DKDS. Interwencja, jaka doprowadziła do tej zmiany, polegała na przeniesieniu w trakcie spotkań KDS-ów akcentów ze współpracy
finansowej na kwestie merytoryczne. Zmiana ta m.in. wpłynęła na atmosferę na spotkaniach i gotowość do osiągania porozumienia.
Posiedzenia właściwie w większości dotyczyły spraw finansowych. Najczęściej były to kłótnie i próby zwiększania stanu posiadania swojej
organizacji. Wprowadziliśmy zmianę w sposób funkcjonowania DKDS […] Oparliśmy całą strukturę działania na programie współpracy
i do dzisiaj właściwie nie rozmawiamy stricte o kwestiach finansowych na posiedzeniach. Rozmawiamy o kwestiach merytorycznych.
Rozmawiamy o tym, co możemy zrobić, o tym, co chcemy zrealizować. Dopiero później za ile. Poprzez to struktura działania jest inna.
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Funkcjonowanie KDS/DKDS: słyszalność głosu poszczególnych organizacji

Głos mojej organizacji ma znaczenie dla ustaleń i uchwał
podejmowanych przez komisję

 Od 2013 roku wzrosło wśród członków komisji poczucie, głos
poszczególnych organizacji ma znaczenie dla ustaleń KDS (uważa tak
56% jej uczestników) i DKDS (sądzi tak 40%).

 Tym, co może ograniczać wpływ poszczególnych organizacji na
podejmowane w trakcie komisji decyzje, jest brak kompetencji
komunikacyjnych i niemożność porozumienia się w środowisku NGO.
W badaniu pojawiły się głosy, że to jest problem, który utrudnia
funkcjonowanie KDS i DKDS.

2017

18%

26%

KDS

56%

2013

2017

46%

17%

40%

30%

37%

30%

DKDS

 Jednocześnie od 2013 roku nieco zwiększyła się różnica między KDS
i DKDS pod względem poczucia sprawczości i wpływu. Członkowie
KDS w większym stopniu (o 16 pkt. proc.) uważają, że ich głos się
liczy niż członkowie DKDS.

2013

32%

tak

29%

nie

39%

trudno powiedzieć

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w KDS lub DKDS
(n2017=81(KDS);60(DKDS) | n2013=82(KDS); 59(DKDS))
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Funkcjonowanie KDS/DKDS: postrzeganie komisji przez Miasto
Komisje traktowane są poważnie przez władze i osoby decyzyjne w
urzędach

 Od 2013 roku zwiększył się udział tych uczestników KDS i DKDS,
którzy sądzą, iż osoby decyzyjne w urzędzie („władza”) poważnie
traktują działania i rezultaty pracy komisji (obecnie stanowią oni
ok. 40%).

41%

23%

36%

KDS

 Jednocześnie 23% organizacji w przypadku KDS i 28%
w przypadku DKDS sądzi, że władza lekceważy komisje, nie
traktuje ich poważnie.

2017

2013

32%

37%

32%

 Stosunkowo wysoki (36%-32%) jest też odsetek tych, którzy nie
umieją powiedzieć, jaki jest stosunek osób decyzyjnych
w urzędzie do komisji.
40%

28%

32%

DKDS

2017

2013

32%

44%

tak

nie

24%

trudno powiedzieć

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w KDS lub DKDS
(n2017=81(KDS);60(DKDS) | n2013=82(KDS); 59(DKDS))
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Jaki wpływ mają KDS na następujące kwestie?
wybór przedstawicieli organizacji do komisji konkursowych [2017]

57%

[2013]

46%

kształt, zakres otwartych konkursów dla organizacji [2017]

34%

17%
13%

24%

OGÓLNIE: wpływ na decyzje urzędów, ich biur i wydziałów [2017]

13%

23%

duży

średni

mały

24%
20%

21%

[2013]

7%

30%

37%

13%

[2013]

21%

34%

19%

strategię oraz planowanie polityki miasta lub dzielnicy [2017]

25%
żaden

7%

33%

16%

inne kwestie dotyczące współpracy organizacji z miastem lub
dzielnicami [2017]

5% 5%

27%

29%

[2013]

[2013]

18%

14%
13%

3%

16%

4%

16%
27%

10%

38%

46%

4%

7%

39%

33%

7%

15%

14%
14%

13%
11%
17%

9%

14%

trudno powiedzieć

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w KDS (n2017=99 | n2013=82)
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KDS jako narzędzie wpływu na politykę Urzędu m.st. Warszawy
 Organizacje uczestniczące w pracach KDS zostały zapytane o to, jaki wpływ ich zdaniem mają KDS na poszczególne obszary polityki i
działań UM. W stosunku do 2013 roku wpływ KDS w niemal wszystkich obszarach został oceniony jako większy. Przy czym, podobnie
jak 4 lata temu, jako generalnie większy został oceniony wpływ komisji na decyzje UM związane z współpracą finansową z NGO, zaś
jako mniejszy oddziaływanie na inne aspekty współpracy lub generalnie strategię oraz planowanie polityki miasta.

 ¾ organizacji uważa, że KDS mają co najmniej średni wpływ na wybór członków komisji konkursowych (57% uważa, że jest on duży,
podczas gdy 4 lata temu tak postrzegało go 46%).
 62% NGO jako co najmniej średni ocenia wpływ KDS na kształt i zakres otwartych konkursów dla organizacji
(4 lata temu tak widziało to 50%).
 Ponad połowa organizacji (56%) dostrzega też średni lub duży wpływ KDS na inne obszary współpracy między miastem a NGO (w 2013
roku było to 47%).
 Jednocześnie niemal nie zmieniła się opinia nt. wpływu KDS na strategię i planowanie polityki miasta – 38% sądzi, że jest co najmniej
średnia (w 2013 roku 37%), zaś 49% że mała lub żadna (w roku 2013 52%).
 Nieco zwiększył się odsetek organizacji, które widzą ogólnie duży lub średni wpływ KDS na decyzję urzędów, biur
i wydziałów – w 2017 było to 36%, a w roku 2013 32%. Jednak nieznacznie powiększyło się też grono tych, którzy uważają, że wpływ
ten jest żaden – w 2017 było ich 14%, a w 2013 9%.
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Jaki wpływ mają DKDS na następujące kwestie?
wybór przedstawicieli organizacji do komisji konkursowych [2017]

49%

[2013]

41%

kształt, zakres otwartych konkursów dla organizacji [2017]
[2013]

10%

OGÓLNIE: wpływ na decyzje urzędów, ich biur i wydziałów [2017]

16%

średni

mały

31%

12%
14%

żaden

31%
37%

21%

31%
48%

5%

12%
8%
9%

33%

27%
19%

14%

43%

38%

6%

6% 3%

18%

25%

10%

[2013] 3%
duży

28%
25%

[2013] 3%

[2013]

25%

27%

inne kwestie dotyczące współpracy organizacji z miastem lub dzielnicami
[2017]

strategię oraz planowanie polityki miasta lub dzielnicy [2017]

24%

8%
18%
22%

18%
14%
15%
14%
18%
17%
13%
16%

18%

18%

16%

19%

trudno powiedzieć

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w DKDS (n2017=60 | n2013=59)
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DKDS jako narzędzie wpływu na politykę urzędów dzielnic
 Organizacje uczestniczące w pracach DKDS zostały zapytane o to, jaki wpływ ich zdaniem mają DKDS na poszczególne obszary polityki i
działań UD. W stosunku do 2013 roku wpływ DKDS w niemal wszystkich obszarach został oceniony jako większy. Podobnie jak 4 lata
temu, a także podobnie jak w przypadku KDS, jako generalnie większy został oceniony wpływ dzielnicowych komisji na decyzje urzędów
dzielnic związanych ze współpracą finansową z NGO, zaś jako mniejszy oddziaływanie na inne aspekty współpracy z NGO lub generalnie
strategię oraz planowanie polityki dzielnic.
 73% organizacji uważa, że DKDS mają co najmniej średni wpływ na wybór członków komisji konkursowych (49% uważa, że jest on duży,
podczas gdy 4 lata temu tak postrzegało go 41%).
 55% NGO jako co najmniej średni ocenia wpływ DKDS na kształt i zakres otwartych konkursów dla organizacji (4 lata temu tak widziało to
35%).

 41% organizacji dostrzega też średni lub duży wpływ DKDS na inne obszary współpracy między miastem a NGO; tak samo wpływ na te
kwestie postrzegały organizacje w 2013, jednak wtedy tylko 3% uważało, że jest on duży, w 2017 roku sądzi tak 25%.
 Wpływ DKDS na strategię i planowanie polityki dzielnicy jako co najmniej średni ocenia 37% organizacji (w 2013 roku 25%), zaś 49% sądzi,
ale jest on mały lub żaden (w roku 2013 59%).

 Zwiększył się też odsetek organizacji, które widzą ogólnie duży lub średni wpływ DKDS na decyzję urzędów – w 2017 było to 33%, a w
2013 17%. Jednak nieznacznie powiększyło się też grono tych, którzy uważają, że wpływ ten jest żaden – w 2017 było ich 18%, a w 2013
16%.
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Indeks jakości dialogu obywatelskiego
Moja organizacja wie, gdzie znaleźć istotne z punktu widzenia naszych działań
informacje o tym, co dzieje się w innych ciałach dialogu obywatelskiego (KDS, DKSS,
FDS, WRPP).

25%

43%

Głos mojej organizacji jest zazwyczaj wysłuchany przez przedstawicieli Urzędu m.st.
Warszawy/urzędów dzielnic w sprawach, które nas dotyczą.

16%

33%

Urząd m.st. Warszawy/urzędy dzielnic na bieżąco informują o swoich
przedsięwzięciach związanych z obszarem działalności mojej organizacji.

17%

31%

Moja organizacja dzięki uczestnictwu w pracach KDS/DKDS ma wpływ na decyzje
podejmowane przez Urząd m.st. Warszawy/urzędy dzielnic związane z obszarem
naszej działalności.

14%

Dzięki dobremu przepływowi informacji między Urzędem/ urzędami dzielnic a
organizacjami pozarządowymi, praca KDS-u/DKDS-u, w którym(ch) uczestniczy moja
organizacja jest dobrze zorganizowana.

15%

Urząd m.st. Warszawy w sposób wyczerpujący uzasadnia podejmowane przez siebie
decyzje związane z obszarem działalności mojej organizacji.

10%
0%

zdecydowanie się zgadzam

raczej się zgadzam

ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

14%

32%

25%

31%

38%

25%

32%
40%

raczej się nie zgadzam

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w KDS lub DKDS (n=123)

5%

16%

17%

33%

24%

20%

13%

3%

10%

17%

14%

24%
60%

80%

6%

8%

9%
100%

zdecydowanie się nie zgadzam
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Wyniki Indeksu jakości dialogu obywatelskiego
Organizacje uczestniczące w pracach komisji dialogu społecznego zostały poproszone o odniesienie się do sześciu stwierdzeń na temat
różnych aspektów relacji między KDS/DKDS a Urzędem Miasta i urzędami dzielnic.
 68% organizacji deklaruje, że wie gdzie znaleźć informację o tym, co dzieje się w innych ciałach dialogu obywatelskiego. 18% nie ma
takiej wiedzy.

 Niemal połowa organizacji (49%) czuje się dzięki uczestnictwu w KDS/DKDS wysłuchana przez przedstawicieli Urzędu miasta i dzielnic.
19% nie ma takiego poczucia.
 Także niemal połowa (48%) czuje się poinformowana o przedsięwzięciach Urzędu m.st. Warszawy w obszarach związanych z
dziedzinami działania poszczególnych organizacji. Jednocześnie 27% uważa, że Urząd Miasta i/lub urzędy dzielnic nie przekazują
informacji na temat swoich działań.
 45% organizacji uczestniczących w KDS lub DKDS ma poczucie wpływu na decyzje Urzędu Miasta lub urzędów dzielnic związane z
obszarem działania danego NGO. 23% nie ma poczucia wpływu.
 39% NGO uważa, że dzięki dobremu przepływowi informacji prace KDS/DKDS są dobrze zorganizowane. 24% nie zgadza się z taką
opinią.



35% organizacji uważa, że Urząd Miasta i/lub urzędy dzielnic wyczerpująco uzasadniają decyzje, jakie podejmuje. Niemal tyle samo
organizacji (34%) jest przeciwnego zdania.
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Syntetyczna wartość Indeksu jakości dialogu obywatelskiego
Wyniki:
Konstrukcja wskaźnika:
Każde z sześciu stwierdzeń ocenianych w
ramach
Indeksu
jakości
dialogu
obywatelskiego było oceniane na 5stopniowej skali, która przyjmowała
wartość od „1” (zdecydowanie się nie
zgadzam) do „5” (zdecydowanie się
zgadzam).
Dla odpowiedzi każdej z organizacji
uczestniczącej w ocenie Indeksu
obliczony został syntetyczny wynik
(średnia arytmetyczna z odpowiedzi
dotyczących
sześciu
stwierdzeń).
Podobnie jak w przypadku oceny
każdego z sześciu stwierdzeń, także
syntetyczna ocena Indeksu przyjmuje
wartość od „1” do „5”, a interpretacja
poszczególnych
ocen
także
jest
analogiczna: „1” oznacza „zdecydowanie
złą”
ocenę
jakości
dialogu
obywatelskiego, zaś „5” jego ocenę
„zdecydowanie dobrą”.

 Wśród organizacji biorących udział w
pracach komisjach nie było takiej,
której syntetyczna wartość Indeksu
oznaczała zdecydowanie złą ocenę
jakości dialogu (wartość od „1” do
„1,5”).

30%

25%

24%

20%

 Dla 17% organizacji pracujących
w KDS i/lub DKDS syntetyczna wartość
Indeksu oznaczała ocenę raczej złą
(wartość do „1,5” do „2,5”).

16%

15%
15%

12%

 Syntetyczna
wartość
Indeksu
w przypadku 40% organizacji wskazuje
na ocenę „średnią” (wartość od „2,5”
do „3,5”).

15%

10%

11%
5%
5%

3%

0%
0%

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Średnia wartość Indeksu

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w KDS lub DKDS (n=123)

5

 29% organizacji ocenia jakoś dialogu
„raczej dobrze” (wartość Indeksu od
„3,5” do „4,5”).
 14% uczestników KDS i DKDS ocenia
jakość dialogu obywatelskiego bardzo
dobrze (wartość Indeksu od „4,5” do
„5”).
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Syntetyczna wartość Indeksu jakości dialogu obywatelskiego
 Syntetyczne wartości Indeksu dla
jego poszczególnych wymiarów
przyjmują wartość od „3,0”
(wymiar dotyczący uzasadniania
decyzji przez Miasto) do „3,7”
(wymiar dotyczący dostępności
informacji o ciałach dialogu).
 Syntetyczne wartości pięciu z
sześciu
wymiarów Indeksu
wskazują na ocenę „średnią”
(wartość od „2,5” do „3,5”).
Wymiar dotyczący dostępności
informacji o ciałach dialogu
został oceniona „raczej dobrze”
(wartość od „3,5” do „4,5”).

ZBIORCZY WYNIK INDEKSU
W 2017 ROKU:
3,3

WPŁYW: Moja organizacja dzięki uczestnictwu w pracach
KDS/DKDS ma wpływ na decyzje podejmowane przez Urząd m.st.
Warszawy/urzędy dzielnic związane z obszarem naszej
działalności.
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI O CIAŁACH
DIALOGU: Moja organizacja wie, gdzie znaleźć
istotne z punktu widzenia naszych działań
informacje o tym, co dzieje się w innych ciałach
3,7
dialogu obywatelskiego (KDS, DKSS, FDS,
WRPP).

PRZEPŁYW INFORMACJI/ ZORGANIZOWANIE PRAC
CIAŁ DIALOGU: Dzięki dobremu przepływowi
informacji między Urzędem/ urzędami dzielnic a
organizacjami pozarządowymi, praca KDS/DKDS, w
którym(ch) uczestniczy moja organizacja jest dobrze
zorganizowana.

3,3

3,4

3,3

POCZUCIE BYCIA WYSŁUCHANYM:
Głos mojej organizacji jest zazwyczaj
wysłuchany przez przedstawicieli
Urzędu m.st. Warszawy/urzędów
dzielnic w sprawach, które nas
dotyczą.

3,3

3,0

UZASADNIANIE DECYZJI: Urząd m.st. Warszawy w sposób wyczerpujący
uzasadnia podejmowane przez siebie decyzje związane z obszarem działalności
mojej organizacji.

INFORMOWANIE O DZIAŁANIACH
MIASTA: Urząd m.st.
Warszawy/urzędy dzielnic na
bieżąco informują o swoich
przedsięwzięciach związanych z
obszarem działalności mojej
organizacji.

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w KDS lub DKDS (n=123)
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Informacja zwrotna nt. zgłaszanych przez komisję postulatów/uwag
 Jak zostało już powiedziane, w dalszym ciągu brak informacji
zwrotnej na temat uwag zgłaszanych w ramach konsultacji bywa
dla organizacji problemem. Jednak z danych zebranych w 2017
roku wynika, że coraz częściej, w stosunku do 2013 roku, urząd
udziela informacji zwrotnej na temat zgłaszanych postulatów i
uwag komisji. Jednocześnie ciągle zdarzają się sytuacje, kiedy
żadna informacja nie jest przekazywana.

 15% organizacji twierdzi, że zawsze otrzymuje z urzędu informację
zwrotną na temat zgłoszonych uwag i postulatów (w 2013 roku
mówiło tak 7%), a 28% deklaruje, że dzieje się tak często (w 2013
roku 24%).
 19% organizacji uważa, że czasami dostaje z UM lub UD informację
o tym, co dziele się ze zgłoszonymi uwagami (w 2013 roku taka
odpowiedz padała najczęściej – udzieliło jej 42% NGO).
 Jednocześnie 6% (podczas gdy w 2013 roku 3%) deklaruje, że nigdy
nie zostało poinformowane na temat tego, co dzieje się z uwagami
komisji.
 Wzrósł też odsetek organizacji, które nie umieją odpowiedzieć na
pytanie o częstotliwość otrzymywania informacji zwrotnej od
urzędu – w 2017 roku było to 31% NGO (w 2013 roku 24%).

Czy UM/UD informował komisję o uwzględnieniu bądź nie zgłaszanych
przez nią postulatów?

zawsze

15%
7%
28%
24%

często

19%

czasem

nigdy

42%
6%
3%
31%

trudno powiedzieć

24%
2017

2013

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w KDS lub DKDS
(n2017=130 | n2013=120)
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Uzasadnienie negatywnych decyzji
 Przekazywanie członkom komisji uzasadnienia decyzji
o odrzuceniu postulatów czy uwag KDS lub DKDS nie jest –
zgodnie z deklaracjami organizacji – standardowo stosowaną
praktyką w Urzędzie Miasta i dzielnicach.

Czy w przypadku nieuwzględnienia postulatów i uwag
komisji jej członkowie otrzymali uzasadnienie negatywnych
decyzji?

 35% organizacji uczestniczących w pracach KDS i/lub DKDS nie
umie powiedzieć, czy w przypadku nieuwzględnienia przez
Miasto postulatów komisji jej członkowie otrzymują uzasadnienie
negatywnej decyzji. Dane te z jednej strony sugerują, że nie jest
to procedura obowiązująca w UM i UD, a z drugiej świadczą być
może o niewielkim zainteresowaniu/ zaangażowaniu organizacji.

9%

często
13%

 Co czwarta organizacja (w sumie 25%) twierdzi, że dzieje się tak
zawsze lub często.
 Z doświadczenia w sumie niemal co trzeciej (31%) organizacji
wynika, że przedstawiciele Urzędu Miasta i urzędów dzielnic
uzasadnienie negatywnych decyzji oznaczających odrzucenie
postulatów komisji przekazują raczej sporadycznie – „czasem”
(17%) lub „nigdy” (14%).

zawsze

12%

czasem

nigdy

35%

17%

14%

trudno powiedzieć
nie dotyczy - nie było
takich sytuacji

 9% członków KDS i DKDS twierdzi, że nigdy nie zdarzyło się, żeby
UM lub UD odrzucił postulaty NGO.

Podstawa procentowania: organizacje, które uczestniczą w KDS lub DKDS (n=130)
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5. Inne formy współpracy i wsparcia,
w tym SCWO

Inne formy współpracy finansowej
Pomijając dotacje, czy Państwa organizacja w ciągu ostatnich 3 lat uzyskiwała
jakieś środki finansowe od Urzędu m.st. Warszawy lub urzędów dzielnic?

82%
nie
87%

 W 2017 roku 13% organizacji zadeklarowało, że urzędy
kupowały u nich usługi lub produkty w ciągu ostatnich
3 lat.
 W 2013 roku organizacji współpracujących z urzędami
w ten właśnie sposób było niemal dwukrotnie mniej,
bo 7%.

13%

tak, urząd kupował / zamawiał u
nas usługi, działania, produkty
(płacąc za nie)

 Inne niż dotacje formy finansowej współpracy
organizacji z urzędami nadal należą raczej do rzadkości,
choć są podejmowane coraz częściej.

7%

5%
inne
7%
0%
2017

20%

40%

60%

80% 100%

2013

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
(n2017=384 | n2013=425)
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Inne formy współpracy i wsparcia pozafinansowego
Pomijając dotacje, czy Państwa organizacja korzysta z innych form wsparcia ze strony
Urzędu m.st. Warszawy albo urzędów dzielnic albo w jakiś inny sposób współpracuje
z urzędami? (organizacja mogła wskazać wiele odpowiedzi)

29%

patronaty nad działaniami organizacji

 Najczęściej organizacje korzystają z patronatów
urzędów: w 2017 roku skorzystało z nich 29%
organizacji. Drugą co do popularności formą
współpracy jest korzystanie z preferencyjnych stawek
za najem i dzierżawę lokali i gruntów – w 2017 roku
23% badanych organizacji zadeklarowało korzystanie
z nich.

19%

preferencyjne stawki za najem i
dzierżawę lokali lub gruntów

23%
22%
20%
19%

użyczanie sal, pomieszczeń
pomoc w nawiązywaniu kontaktów z
innymi instytucjami lub organizacjami

17%
10%

 Co piąta organizacja korzysta z użyczanych przez
urzędy pomieszczań i sal.

14%

porady niezwiązane z dotacjami

 Wzrasta powszechność innych (poza dotacjami,
konsultacjami i komisjami dialogu) form współpracy
urzędów i organizacji lub wsparcia organizacji.

7%
10%

użyczanie sprzętu, przedmiotów

6%
0%

2017

10%

20%

30%

40%

2013

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
(n2017=384 | n2013=425)
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Znajomość SCWO
Czy zna Pan/Pani choćby ze słyszenia Stołeczne Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO)?

10%

 Urząd
m.st.
Warszawy
udziela
organizacjom
pozafinansowego wsparcia w ramach Stołecznego
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO).
Ponad połowa warszawskich organizacji (59%) zna,
słyszała o SCWO.
 Z SCWO częściej niż przeciętnie zetknęły się organizacje:

32%

tak

 realizujące zadanie dotowane przez Urząd Miasta
lub urzędy dzielnic;

nie

 uczestniczące w pracach
społecznego lub je znające;

trudno powiedzieć

 działające bardziej profesjonalnie, tzn. w rytmie
codziennym lub niecodziennym, ale częstym
i regularnym;

59%

komisji

dialogu

 ze średnimi rocznymi budżetami 10-100 tys. zł.

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
(n=384)
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Znajomość SCWO wśród organizacji różnego typu
Czy zna Pan/Pani choćby ze słyszenia Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO)?
dotacja z Urzędu Miasta

68%

brak dotacji z Urzędu Miasta

45%

18%

51%

12%

41%

zna KDS lub DKDS

8%

73%

21%

21%

61%

uczestniczy w KDS lub DKDS
45%

działa codziennie

8%
44%

62%

działa często i regularnie, ale niecodziennie

budżet do 10 tys. zł

54%

45%

budżet 10-100 tys. zł

zna SCWO

nie zna SCWO

12%
25%

62%

7%
6%

43%
67%

budżet ponad 100 tys. zł

12%

29%

40%

7%
11%

26%

64%

działa sporadycznie

6%
18%

85%

nie uczestniczy w KDS lub DKDS

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
(n=384)

12%

70%

brak dotacji z urzędów dzielnic

8%

43%

dotacja z urzędów dzielnic

nie zna KDS lub DKDS

24%

31%

8%

6%

trudno powiedzieć
127

Korzystanie z oferty SCWO
Czy w ciągu ostatnich 2 lat Państwa organizacja korzystała z usług SCWO
(np. konsultacji, szkoleń, serwisu warszawa.ngo.pl)?

2%

tak
nie
trudno powiedzieć
nie zna SCWO

37%

41%

 Nieco ponad jedna trzecia (37%) warszawskich
organizacji korzysta z oferty SCWO. Gdyby pod uwagę
wziąć tylko te organizacje, które znają ofertę SCWO,
to okaże się, że korzysta z niej 62% organizacji.

 Wśród organizacji korzystających z oferty SCWO
największym zainteresowaniem cieszą się serwis
warszawa.ngo.pl,
seminaria
i szkolenia oraz konsultacje i porady.

20%

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy (n=384)

Czy w ciągu ostatnich 2 lat Państwa organizacja korzystała z usług SCWO
(np. konsultacji, szkoleń, serwisu warszawa.ngo.pl)?
serwis warszawa.ngo.pl

91%

seminaria i szkolenia

87%

konsultacje i porady

76%

miejsca do pracy i sale na spotkania

51%

webinaria

41%

roczne cykle edukacyjne

31%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy i korzystają z oferty SCWO (n=140)
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Korzystanie z oferty SCWO przez organizacje różnego typu
Czy w ciągu ostatnich 2 lat Państwa organizacja korzystała z usług SCWO
(np. konsultacji, szkoleń, serwisu warszawa.ngo.pl)?

staż 4 lata lub mniej

staż 5-10 lat

staż 11 i więcej lat

67%

55%

nie uczestniczy w KDS
lub DKDS

korzysta z SCWO

8%

45%

64%

uczestniczy w KDS lub
DKDS

25%

53%

nie korzysta z SCWO

 najmłodsze, działające do 4 lat oraz te
z najdłuższym, minimum 11-letnim stażem
działania.
 uczestniczące
społecznego.

32%

72%

 Z oferty SCWO częściej niż przeciętnie korzystają
organizacje:

3%

26%

42%

2%

 W
przypadku
charakteryzujących
zaobserwowano
zależności.

w

komisjach

dialogu

innych
zmiennych
organizacje
nie
istotnych
statystycznie

5%

trudno powiedzieć

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy i korzystają z oferty SCWO (n=140)
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Ogólna ocena oferty SCWO
Jak ogólnie rzecz biorąc ocenia Pan(i) ofertę SCWO?

1%

 Zdecydowana większość, bo 82% organizacji,
dobrze ocenia ofertę SCWO, a co czwarta
organizacja wystawia jej ocenę bardzo dobrą.

1%

16%
27%

bardzo dobra
raczej dobra

 Jedynie 2% organizacje źle lub bardzo źle ocenia
ofertę SCWO.

ani dobra, ani zła
raczej zła
bardzo zła
55%

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy i korzystają z oferty SCWO (n=140)
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Ocena oferty SCWO
Jak ocenia Pan(i) poszczególne elementy oferty SCWO?
seminaria i szkolenia

48%

serwis warszawa.ngo.pl

46%

45%

miejsca do pracy i sale na spotkania

47%

49%

konsultacje i porady

35%

42%

42%

webinaria

47%

33%

roczne cykle edukacyjne

48%

32%

bardzo dobra

3% 2%

raczej dobra

ani dobra, ani zła

7% 1%
11%

4%

12%

2%2%

18%

2%

18%
raczej zła

2%

bardzo zła

 Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie elementy oferty SCWO są dobrze oceniane.

 Poproszeni o odniesienie się do konkretnych elementów oferty SCWO organizacje najlepiej oceniają
i szkolenia (94% ocenia je bardzo dobrze lub raczej dobrze) oraz serwis warszawa ngo.pl (92% pozytywnych ocen).

seminaria

 Przedstawiciele organizacji najsłabszą ocenę wystawiają rocznym cyklom edukacyjnym i webinariom, około co piąta organizacja
korzystająca z tej oferty ocenia ją negatywnie.

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy i korzystają z danych elementów oferty SCWO
liczebności podane w kolejności od góry do dołu: n=122 | n=128 | n=71 | n=106 | n=57 | n=44)
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Opinie organizacji o SCWO
 Organizacje pozarządowe postrzegają SCWO jako swego rodzaju pośrednictwo, bufor między Urzędem Miasta
a organizacjami. Doceniają jego rolę dla sektora pozarządowego, ale jednocześnie widzą, że stopień wykorzystania SCWO przez
organizacje mógłby być większy, w czym mogłoby pomóc lepsze dopasowanie oferty do realnych potrzeb organizacji.
To jest coś w rodzaju bufora pomiędzy Urzędem Miasta a organizacjami pozarządowymi w najróżniejszych sprawach, dotyczących wiedzy,
umiejętności, wymagań. Generalnie jest to coś bardzo cennego i przydatnego. Natomiast mam czasem wrażenie, że SCWO jest troszeczkę
za mało wykorzystywane przez organizacje pozarządowe i może byłoby dobrym pomysłem, żeby SCWO częściej dowiadywało się o
potrzeby organizacji pozarządowych.
 Organizacje z krótszym stażem działania wskazują na trudność w orientacji wśród miejskiej terminologii i rozszyfrowaniu niektórych
powszechnie stosowanych skrótów jak SCWO. Organizacje te korzystają one ze wsparcia, porad, ale nie do końca jest dla nich jasne,
jaka jednostka za tym stoi.
Ja mam takie troszeczkę pomieszanie. Ngo.pl i SCWO to tak troszeczkę identyfikuję, że to jest jedno i to samo. Pewnie bardzo niesłusznie,
bo jedno jest miejskie, a drugie niezależne. Trochę to mieszam, dla mnie nie jest to klarowne. Tamten skrót [SCWO] jest taki enigmatyczny
trochę. Ja wiem, że w urzędniczym języku jest DKS, CKS i to wszystko tak działa. Ale dla mnie to jest jak kryptonim. Ja kojarzę Centrum
Szpitalna i dla mnie to jest zawsze to wsparcie.
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Opinie urzędników o SCWO
 Z przeprowadzonych wywiadów indywidualnych wśród urzędników wynika, że znajomość SCWO i jego oferty wśród urzędników decyzyjnych
jest bardzo ograniczona.
Dla nas to abstrakcja. Serio. Ja od Pani pierwszy raz słyszę. To nie świadczy dobrze albo o mnie, albo o SCWO.
Słyszałem, organizacje opowiadają mi o tym. Ale nie zetknąłem się bezpośrednio. Trudno mi ocenić.

 Część urzędników dzielnicowych przyznaje natomiast, że rozważa bądź rozważała w przeszłości stworzenie „lokalnego SCWO”
funkcjonującego na poziomie ich dzielnicy (dotyczy to głównie dzielnic oddalonych od centrum Warszawy). Z perspektywy urzędników
organizacje miałyby w tej sposób prostszy dostęp to wsparcia, potencjalnym ryzykiem jest jednak niższy poziom świadczonych usług.
Na pewno organizacje oczekują informacji i poradnictwa. W mieście jest SCWO – takie poradnictwo dla organizacji. Tu też była kiedyś taka
inicjatywa lokalna, żeby stworzyć coś podobne do SCWO na naszym terenie, skierowane tylko do organizacji wawerskich. Ale z uwagi na to, że
to byłoby w pewnym stopniu dublowanie pewnych działań, które są w mieście, to ten pomysł upadł. Nie wiem też, czy to by było na tyle
profesjonalne, żeby nie korzystać z oferty SCWO.
To powinno być na dzielnicę. Coś takiego [jak SCWO] powinno się mieścić u nas, bo dostęp do tego musi być prosty, łatwy, a jeśli organizacje
działają tutaj, to łatwiej jest im dotrzeć do nas, niż jechać gdzieś do centrum. Tym bardziej, że tutaj wszyscy się w jakiś sposób znamy. To też
ułatwia współpracę, łamie barierę urzędnik-patent. (…) Ja mam oddzielne plany, chcę założyć inkubator organizacji pozarządowych na terenie
naszej dzielnicy. I takie ciśnienie ze strony organizacji jest bardzo duże. Mamy już wstępnie przygotowany lokal. Ja uważam, że taki inkubator
organizacji na terenie naszej dzielnicy bardzo by się przydał.
 Urzędnicy zgłaszają też problem braku wiedzy o stopniu korzystania z oferty SCWO przez „ich” organizacje. Urzędnicy rozsyłają informację o
ofercie, jednak nie wiedzą, czy spotyka się ona z zainteresowaniem organizacji.
Tą ofertę SCWO też ze strony zbieram, przesyłam organizacjom. Nie wiem jaka jest reakcja, czy organizacje jeżdżą, korzystają z tej oferty.
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Oczekiwania/sugestie organizacji wobec SCWO
Organizacje formułują następujące oczekiwania i sugestie odnoście oferty SCWO:
 więcej szkoleń z zakresu wypełniania wniosków konkursowych, pisania sprawozdań, obsługi generatora wniosków;
 więcej szkoleń na poziomie zaawansowanym, sprofilowanych, dotyczących np. rachunkowości, VAT od dotacji na działalność odpłatną,
profesjonalizacji organizacji;
 cykliczne porady księgowe;
 możliwość konsultacji telefonicznej z prawnikiem;
 szersza oferta dotycząca wynajmu sal;

 działania w zakresie stymulacji współpracy między organizacjami (np. wizyty studyjne wśród organizacji realizujących zadania publiczne
dotowane przez Urząd Miasta lub urzędy dzielnic, uczestniczących w KDS lub DKDS, spotkania branżowe, dzięki którym organizacje
mogłyby się lepiej poznać, związywać partnerstwa).
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6. Komunikacja

Kanały kontaktu najczęściej wykorzystywane przez organizacje
Z których kanałów kontaktu Państwa organizacja najczęściej korzysta(ła) w
komunikacji z Urzędem m.st. Warszawy lub urzędami dzielnic? (organizacja
mogła wskazać maksymalnie 4 odpowiedzi)
kontakt telefoniczny

 Najczęściej wykorzystywanym przez organizacje sposobem
kontaktu z Urzędem Miasta lub urzędami dzielnic jest kontakt
telefoniczny, osobisty i mailowy – z każdego z tych kanałów
korzysta około 2/3 organizacji.

70%

osobiste spotkania z pracownikami urzędu

 Wśród stron internetowych najczęściej wykorzystywana jest
strona warszawa.ngo.pl – korzystanie z niej deklaruje 1/3
organizacji.

67%

kontakt mailowy

65%

elektroniczny generator wniosków
www.witkac.pl

 Najrzadziej
z wymienionych wykorzystywany kanałem
kontaktu jest profil Centrum Komunikacji Społecznej na
portalu społecznościowym Facebook.

41%

strona internetowa www.ngo.um.warszawa.pl

34%

strona internetowa www.warszawa.ngo.pl

22%

strony internetowe i profile facebookowe
poszczególnych dzielnic

5%

profil facebookowy Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy: Warszawa…

0%

2%
20%
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60%
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Bezpośrednie relacje z urzędnikami
 Organizacje pozarządowe bardzo doceniają bezpośrednie kontakty z urzędnikami. Osobiste, niezapośredniczone relacje między
przedstawicielami organizacji i urzędów pozwalają na lepsze poznanie się, zrozumienie swoich stylów pracy, oczekiwań i potrzeb. Są
też interpretowane jako przejaw prawdziwego zaangażowania. Tym samym współpraca obu stron staje się łatwiejsza.
Bliższa relacja z urzędnikiem odpowiedzialnym za realizowany przez nas projekt znacznie poprawia komunikację.

Ja mam takie poczucie, że jeżeli dane biuro czy dzielnica przysyła swoich przedstawicieli na komisje dialogu i oni bezpośrednio rozmawiają
z organizacjami, to ta komunikacja jest dużo łatwiejsza. A jeżeli to jest tylko taka wymiana pism w zasadzie i nie ma takich relacji
bezpośrednich, to ta komunikacja jest dużo trudniejsza. Z mojej perspektywy jest to bardzo ważne, żeby przedstawiciele urzędów i
organizacji znali się, że wtedy dużo łatwiej się pracuje.
Dla mnie to jest tak, że jak ja kogoś znam z urzędu, nawet nie o to chodzi, że to jest mój znajomy, tylko po prostu współpracuję od lat, to ta
komunikacja jest dużo łatwiejsza i prostsza. Jeżeli wchodzimy do jakiegoś nowego biura albo są nowe osoby, to ta komunikacja jednak jest
utrudniona.
 Obie strony zaznaczają, że długotrwała współpraca często prowadzi do wykształcenia przyjacielskich relacji. Relacje te choć ciągle
pozostają w sferze zawodowej, to wytwarzają bardzo pozytywny klimat współpracy.

Tak naprawdę w dużej mierze jesteśmy w bardzo przyjacielskich stosunkach, przy czym to nie jest koleżeństwo. To nie o to chodzi. My się
spotykamy na KDS-ach, ale też zapraszamy się wzajemnie na różne imprezy, np. świąteczne, urodziny organizacji. Wcale nie dlatego, że
urzędnik powinien zostać zaproszony, tylko dlatego, że po prostu my się lubimy. Ja myślę, że tą dobrą praktyką jest to, że ludzie po prostu
się lubią i chcą traktować się na równi.
Mam duży kontakt z organizacjami [...], ale to też są takie kontakty nieformalne w takim sensie, że po tylu latach pracy to już znamy się i
lubimy, często się spotykamy poza projektami czy poza urzędem. To jest taki szeroki kontakt.
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Otwartość i elastyczność urzędników
 Przedstawiciele organizacji chwalą część urzędników za ich „nowoczesne” podejście do organizacji, które jest przeciwstawiane
stereotypowemu
„urzędniczemu”
podejściu.
Ten
nowy
stosunek
przejawia
się
w
większej
otwartości
i elastyczności urzędników, lepszym zrozumieniu organizacji, dopasowaniu metod komunikacji do ich potrzeb, ale też zmiany
nastawienia urzędników wobec swojej pracy i organizacji. Wszystkie te zmiany przedstawiciele organizacji interpretują jako oznakę
zaangażowania urzędników i ich nastawienia na realizację wspólnego celu.
Mam poczucie, że urzędnicy są bardziej otwarci. Po pierwsze, że starają się dostosowywać metody, narzędzia, język do organizacji. Wydaje
mi się, że jest mniej taki urzędniczy. Też część urzędników dzwoni do organizacji i mówi, że wysłało maila, dla mnie to na jest na przykład
ważne. Wcześniej miałam poczucie, że bardziej to było na takiej zasadzie, że urzędnik musiał wysłać, a jak nikt
z organizacji nie odpowiadał, to trudno. Teraz mam poczucie, że ten dialog się staje taki realny, że urzędnikom też bardziej zależy na
zmianach merytorycznych.
Moim zdaniem to jest ogromny plus, że część rzeczy załatwiamy mailowo, że ja mogę podpisać, zeskanować dokument i wysłać go w
formie elektronicznej. To jest ogromny plus. Nie oszukujmy się, że to jest tak, że skan wystarczy, bo w odpowiednim czasie trzeba ten papier
donieść. Ale mam poczucie, że to jest bardziej elastyczne.
Mam takie poczucie, że na przykład w CKS są osoby młodsze, bardziej otwarte, mniej mają tego rysu urzędniczego, z nimi się dużo łatwiej
współpracuje i porozumiewa, są bardziej elastyczni. Myśląc o przestrzeni tych 10 lat to jest dosyć duża różnica. Wcześnie było tak: my
jesteśmy tu urzędnikami, mamy wytyczne, mamy swoje uchwały itd. Ta komunikacja moim zdaniem była dużo trudniejsza. Teraz mam
poczucie, że urzędnicy bardziej rozumieją organizacje i łatwiej się z nimi komunikować.
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Czynniki utrudniające dobrą komunikację
Organizacje wymieniają następujące czynniki utrudniające dobrą komunikację, a tym samym dobrą współpracę organizacji
z urzędami:
 Brak partnerskiego traktowania organizacji
To, co przeszkadza to podejście z góry, traktowanie organizacji jak petenta w pewien sposób. Nie mogę powiedzieć, że jest to wszędzie, z
tym spotkałam się w niektórych miejscach.
 Brak/rzadkość informacji zwrotnej
Bardzo rzadko są informacje zwrotne. To nie jest tak, że tych informacji w ogóle nie ma, bo być może to się pojawia na stronie urzędu. Ale
już taka informacja, że „dziękujemy, państwa uwaga nie została uwzględniona, ponieważ…” albo „dziękujemy państwu, uwaga została
uwzględniona” to rzadko się zdarza.
 Brak zrozumienia dla sytuacji organizacji
Czasami wręcz dostajemy polecenie służbowe że my mamy coś zrobić. Z drugiej strony nie ma żadnego dystansu do tego, że
z drugiej strony jest człowiek, który nie ma sztabu informatyków pod ręką, prawników, masy różnych tego typu elementów, które urzędnicy
po prostu mają. Urzędnicy są do tego przyzwyczajeni i w pewien sposób traktują nas na takich samych zasadach, jakby traktowali innego
urzędnika.
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Informowanie a komunikacja
 Warto również zaznaczyć to, że część organizacji zwraca uwagę na to, że o ile czuje się poinformowana o działaniach urzędów, to nie
czuje się zaspokojona w aspekcie komunikacji z urzędami i urzędnikami. Chodzi tu o odróżnienie dostarczania informacji np. o
konkursach (co ma miejsce i jest oceniane pozytywnie) od bezpośredniej relacji z urzędnikami, ich zainteresowania sprawami
organizacji, wymianą opinii i dążenia do pogłębienia współpracy.

Jeżeli chodzi o aspekt informacyjny to tak, ja jestem zadowolony, bo dostaję informację, co się aktualnie w urzędzie dzieje, jakie są
konkursy. Ale to jest tylko część komunikacji, ta formalna. Natomiast mi chodzi też o tą komunikację bezpośrednią i tą komunikację
praktyczną. To tego nie ma.
 Część kanałów kontaktu, np. profil na Facebooku, ma de facto wymiar promocyjny i marketingowy, a nie komunikacyjny. Organizacjom,
szczególnie tym zaangażowanym w ciała dialogu społecznego, brakuje kanału kontaktu, który byłby nastawiony na dwustronną
komunikację, a jednocześnie mógłby być dynamiczny i dostosowany do rytmu działania organizacji.
Jeżeli chodzi o Facebooka to profil „Warszawa rodzinna” jest używany do promocji. To jest świetny pomysł. Ale nie mamy możliwości, żeby
wykorzystywać Facebooka do komunikacji. Brakuje na pewno takiego kanału do bieżącej komunikacji. Myślę, że rzeczywiście dobrym
pomysłem byłoby to, żeby dostosować go do dzisiejszych czasów, czyli popatrzeć się na to, jak my funkcjonujemy: na telefonach. Być może
coś takiego Messenger, gdzie nie trzeba wchodzić w maila, napisać wiadomości do urzędu, bo jak jestem na przykład 2 dni albo 3 dni pod
rząd non stop gdzieś i siadam do tego maila o 2 w nocy, to wiem, że nie dostanę odpowiedzi, bo tam nikogo nie ma po drugiej stronie.
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6. Ocena współpracy, problemy, oczekiwania

6. Oczekiwania, problemy, ocena współpracy
a. Oczekiwania Miasta
wobec organizacji i organizacji wobec Miasta

Oczekiwania przedstawicieli Miasta wobec organizacji (1/2)
W wywiadach pogłębionych przedstawiciele Urzędu Miasta oraz urzędów dzielnic wymienili swoje oczekiwania wobec organizacji. Większość z
oczekiwań można traktować jako sygnał o pewnym problemie (oczekujemy odpowiedzialnego podejścia, ponieważ często organizacje zachowują się
nieodpowiedzialnie), jednak część oczekiwań służy raczej podkreśleniu szczególnie istotnej roli, jaką relacje z NGO odgrywają dla Miasta (organizacje
pozwalają spojrzeć na sprawy na świeżo i tego właśnie od nich oczekujemy).


Odpowiedzialności

Ja bym chciał, żeby organizacje pozarządowe i to chyba się pokrywamy tutaj [z całym biurem] – odpowiedzialnie podchodziły do swoich zadań i do
przekazu. W ogóle żeby odpowiedzialnie działały, żeby to nie było działanie tylko i wyłącznie na efekt uzyskany jakiś szybki, tylko żeby to było jakieś
budujące.
Chciałabym , żeby organizacje wiedziały, co zawierają umowy i czego my od nich oczekujemy. Mimo tego, że składają te podpisy na załącznikach do
umów, że zapoznają się z wytycznymi chociażby dotyczącymi opisu faktur, to potem się okazuje, że tego nie stosują.
 Współpracy

Współpracy właśnie w zakresie jakichś działań – jakichś kampanii edukacyjnych czy medialnych, opiniowania różnych dokumentów, które
przygotowujemy tak jak uchwały rady, bo to komisja dialogu społecznego opiniuje. Różne są sytuacje, w których my potrzebujemy wsparcia
i współpracy, porady, wyrażenia opinii.
 Aktywności
Czasami mi brakuje ze strony organizacji pozarządowych większej aktywności w czasie roku. To nie jest obserwacja roczna. Widzę, że organizacje
mobilizują się, jeżeli chodzi o taki aktywniejszy udział, między innymi w pracach dzielnicowej komisji dialogu społecznego
w okolicach otwartych konkursów ofert. Wtedy od razu zwiększa się frekwencja, są zainteresowani, są telefony, kiedy będzie konsultacja otwartych
konkursów. W trakcie roku spotykamy się czasami w 2-3 osoby.
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Oczekiwania przedstawicieli Miasta wobec organizacji (2/2)
 Świeżego spojrzenia
Potrzebowałbym pewnych świeżych pomysłów od organizacji pozarządowych. Samokrytycznie się wypowiem – urzędnik po jakimś czasie wpada
w pewne koleiny. Zdaję sobie sprawę z tego, że na pewne rzeczy zaczynam patrzeć schematycznie. Organizacje pozarządowe mają świeższe
podejście, one nie są tak ograniczeni przepisami, jak ja jestem ograniczony przepisami.
 Wysiłku, nieosiadania na laurach
Chyba jest nasza [UM] rolą, żeby pokazywać, że [NGO] mają olbrzymi potencjał i świetnie realizują pewne rzeczy – nie tylko sam pomysł jest okej
i realizacja, ale że są w stanie zrobić to też formalnie dobrze. […]. [Więc naszą rolą jest] żeby pociągnąć to dalej, zrobić coś więcej, a nie tylko tak od
przypadku do przypadku i na taki słomiany zapał, że raz coś wyjdzie, a potem to już można przygotować gorszą ofertę, bo raz się udało, to może
drugi raz się uda.
 Bycia uważnym na rzeczywistość, dopasowywania się do niej (przy realizacji zadań), a jednocześnie informowania o tym przedstawicieli Miasta
W tych umowach wieloletnich mamy takie oczekiwania, żeby organizacje jednak reagowały na to, co się dzieje i dopasowywały to. Więc jakiejś takiej
widocznej aktywności na pewno oczekujemy. Z mojej perspektywy nie ma nic gorszego niż wieloletnia umowa z kimś, kto się do mnie odzywa przy
okazji sprawozdania jedynie. To wtedy staram się bodźcować, żeby był ten kontakt.

 Zrozumienia rzeczywistości urzędowej
Zdarzają się trudne [sytuacje]. Wtedy kiedy organizacje nie rozumieją, że na efekty trzeba trochę poczekać, że my nie działamy jak fast-food
z miesiąca na miesiąc, tylko niestety w urzędzie trochę to zajmuje więcej czasu.
 Współpracy i umiejętności dogadania się między sobą (w gronie organizacji)

Tak naprawdę mieliśmy kilka takich działań, które nawet ze sobą nie były w żaden sposób powiązane. Tak jakby to środowisko nie potrafiło się
dogadać, czy nie umiało się dogadać do złożenia oferty, mimo że pół roku wcześniej o taką rzecz postulowali.
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Oczekiwania organizacji wobec UM i UD
 Na temat oczekiwań wobec współpracy z Urzędem Miasta wypowiedziało się ok. 90 organizacji uczestniczących
w badaniu ilościowym. Najczęściej pojawiające się postulaty dotyczyły:
 Konkretnych działań lub zmian związanych z otwartymi konkursami, a także zlecaniem i rozliczaniem zadań (22 wskazania)
 Przejrzystości i uczciwości, braku niejawnych powiązań między instytucjami, apolityczności (12 wskazań)

 Partnerskich relacji (9 wskazań)
 Mniej formalności (9 wskazań)
 Więcej kompetencji po stronie przedstawicieli Miasta i większego zwracania uwagi na merytoryczną stronę współpracy (7
wskazań)
 Elastyczności i otwartości na realia, w których działają organizacje (7 wskazań)
 Wsparcia merytorycznego, w tym konkretnych szkoleń (6 wskazań)
 Oczekiwania wobec urzędów dzielnic są bardzo zbliżone do tych wysuniętych pod adresem Urzędu Miasta. W przypadku dzielnic na
plan pierwszy wysuwają się kwestie:
 Kompetencji urzędników (8 wskazań)

 Apolityczności, przejrzystości i braku powiązań (8 wskazań)
 Elastyczności i zrozumienia/ otwartości na realia, w których działają organizacje (7 wskazań)
 Partnerskiej współpracy (7 wskazań)
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Postulaty organizacji związane ze współpracą finansową
 Konkretne postulaty dotyczące działań lub zmian związanych z otwartymi konkursami, a także zlecaniem i rozliczaniem zadań dotyczyły:
 większej terminowości i krócej trwających procedur przy podpisywaniu umów/ wypłacaniu dotacji;
 generalnie większego wsparcia finansowego, w tym finansowania kluczowych projektów ze środków pozakonkursowych;
 przekazywania informacji nt. powodów nieotrzymania dotacji;

 jasnych i jednolitych zasad rozliczania dotacji;
 jednego miejsca (strony internetowej) z informacjami o konkursach;
 dłuższego czasu pomiędzy ogłoszeniem konkursów a naborem wniosków;
 zmiany tematów konkursów, dopasowania do potrzeb mieszkańców;

 pomocy przy pisaniu wniosków;
 możliwości realizacji zadań dofinansowanych w konkursach w styczniu i lutym;
 unikania sytuacji, w której oferta (harmonogram, wskaźniki) muszą być zmieniane z powodu dużo niższego dofinansowania;
 większej współpracy między Biurami/dzielnicami, a tym samym więcej konkursów interdyscyplinarnych.
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6. Oczekiwania, problemy, ocena współpracy
b. Problemy we współpracy

Problemy w relacjach z Urzędem Miasta i urzędami dzielnic
 Organizacje współpracujące z Urzędem m.st. Warszawy oraz z urzędami dzielnic zostały zapytane o to, jakie problemy pojawiły się we
współpracy w ciągu ostatnich 2 lat.
 28% organizacji zarówno w przypadku UM, jak i UD uznało, że nie było żadnych problemów.
 Trzy najczęściej wymieniane problemy – brak środków na finansowanie otwartych konkursów ofert; skomplikowane formalności
i wymogi formalno-prawne; brak elastyczności urzędu – częściej są wymieniane przez organizacje oceniające Urząd Miasta niż urzędy
dzielnic; wydaje się jednak że jest to związane z generalnie intensywniejszą współpracą (szczególnie finansową) z biurami Miasta niż z
dzielnicami.
 Poza ww. problemami (niewystarczające środki, formalności, brak elastyczności) pozostałe problemy (związane
z trudnościami w komunikacji, odmiennością metod pracy czy wizji projektów, niejasności kompetencyjnych, upolitycznieniem czy
niechęcią do projektów nowych lub nowatorskich) zgłasza od 16% do 9% NGO. Można wiec uznać, że występowanie żadnego z nich nie
jest rozpowszechnione lub intensywne na tyle, żeby być odczuwalne i utrudniać współpracę znaczącej grupie organizacji.

148

Problemy w relacjach z UM i UD
A teraz proszę wziąć pod uwagę wszystkie kontakty, jakie Państwa organizacja miała z Urzędem m.st. Warszawy/ urzędami dzielnic.
Czy w ciągu ostatnich 2 lat pojawiły się któreś z poniższych problemów we współpracy?
(w pytaniu była możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi)
Brak wystarczających środków finansowych w otwartych konkursach ofert
Skomplikowane formalności, wymogi formalno-prawne

15%

Trudności w komunikacji

14%

Odmienność wizji projektów

12%

13%
12%

Odmienność metod pracy

13%

8%
10%

22%

16%

14%

Niejasność co do zakresu kompetencji urzędu

UM
UD

12%

11%
11%

Upolitycznienie
Niechęć urzędu do realizacji nowych projektów, zamiast kontynuacji
dotychczasowych

24%

15%

Brak elastyczności urzędu

Niechęć urzędu do niestandardowych, nowatorskich, nieszablonowych pomysłów

28%

22%

9%
8%

Nie było żadnych problemów

Podstawa procentowania: wszystkie badane organizacje (N=422)

28%
28%

Zróżnicowanie problemów w relacjach z UM w zależności od uczestnictwa w KDS

 Organizacje uczestniczące w KDS odczuwają niemal
wszystkie wymienione w badaniu problemy jako
bardziej dotkliwe niż czują to wszystkie organizacje.
Można przypuszczać, że praca w KDS i bliższe kontakty z
Urzędem
m.st.
Warszawy
skutkują
większą
świadomością występowania pewnych problemów (np.
brak
wystarczających
środków
finansowych
w konkursach), a także większą liczba sytuacji,
w których problemy mogą się potencjalnie pojawić
(trudności w komunikacji, odmienna wizja projektów
i metod pracy czy stosunek UM do nowych
i nowatorskich projektów itd.).
 Z kolei organizacje, które nie biorą udziału w KDS,
rzadziej odczuwają problem, ponieważ mniej mają
okazji, żeby z pewnymi sytuacjami się zetknąć.

Czy w ciągu ostatnich 2 lat pojawiły się któreś z poniższych problemów we współpracy z UM?
(w pytaniu była możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi; na wykresie uwzględniono problemy,
których występowanie różniło się istotnie w zależności od uczestnictwa w KDS)
Skomplikowane formalności, wymogi
formalno-prawne

32%

22%

Brak wystarczających środków finansowych w
konkursach

41%
24%
35%

Brak elastyczności urzędu

18%
23%

Trudności w komunikacji

Odmienność wizji projektów
Odmienność metod pracy
Niechęć urzędu do realizacji nowych projektów
Niechęć urzędu do niestandardowych,
nowatorskich pomysłów
uczestniczy w KDS

14%
27%
10%
21%
11%
15%

8%
21%
9%
nie uczestniczy w KDS

Podstawa procentowania: wszystkie badane organizacje (N=422)
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Zróżnicowanie problemów w relacjach z UD w zależności od uczestnictwa w DKDS
 Uczestnictwo w DKDS w mniejszym stopniu zwiększa odczuwanie
problemów w relacjach z urzędami dzielnic niż praca w KDS wpływa na
postrzeganie problemów we współpracy z UM.
 Wśród NGO uczestniczących w DKDS dwa razy większy niż wśród tych,
którzy w DKDS nie pracują, jest udział organizacji odczuwających problem
braku wystarczających środków finansowych w otwartych konkursach
ofert (40%), a także odmienności metod pracy (15%). Niemal dwukrotnie
rośnie też w tej grupie udział NGO, dla których dotkliwa jest odmienność
wizji projektów urzędów dzielnic i NGO (19%).
 Organizacje uczestniczące w DKDS zdecydowanie częściej niż te niebędące
członkami komisji odczuwają problem upolitycznienia urzędów dzielnic
(co ciekawe, w przypadku UM upolitycznienie nie staje się bardziej
odczuwalne dla NGO pracujących w KDS). Może mieć to związek
z postrzeganym przez część organizacji generalnie większym
upolitycznieniem urzędów dzielnic.

Mam poczucie, że w dzielnicowych komisjach jest mniej merytorycznie,
a bardziej politycznie, że tam są różne wpływy. Tam jest chyba jednak trochę
większa walka o pieniądze. Takie mam poczucie. Od czasu do czasu tam
udaje się coś zrobić, że wspólnie organizacje wypracowują coś.

Czy w ciągu ostatnich 2 lat pojawiły się któreś z poniższych problemów we
współpracy z UD?
(w pytaniu była możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi; na wykresie
uwzględniono problemy, których występowanie różniło się istotnie w zależności
od uczestnictwa w DKDS)

Brak wystarczających środków
finansowych w otwartych
konkursach ofert

Odmienność wizji projektów

Odmienność metod pracy

Upolitycznienie

uczestniczy w DKDS

40%
19%

19%
11%

15%
7%

22%
9%

nie uczestniczy w DKDS

Podstawa procentowania: wszystkie badane organizacje (N=422)
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Zróżnicowanie problemów w relacjach z UM w zależności od wyników procesu
ubiegania się o dotację
Czy w ciągu ostatnich 2 lat pojawiły się któreś z poniższych problemów we współpracy z UM?
(w pytaniu była możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi; na wykresie uwzględniono problemy, których występowanie różniło się istotnie
w zależności od wyników procesu ubiegania się o dotację z UM)
Brak wystarczających środków finansowych w otwartych konkursach ofert

36%

10%
30%

Skomplikowane formalności, wymogi formalno-prawne

24%
18%
7%

Odmienność metod pracy

7%

16%

26%

12%
13%

Niechęć urzędu do niestandardowych, nowatorskich pomysłów

24%

7%
11%

24%

4%
10%

Niejasność co do zakresu kompetencji urzędu

21%

15%
10%

26%

8%

Nie było żadnych problemów
dostał dotacje z UM

21%

17%

14%

Trudności w komunikacji

Upolitycznienie

36%

16%

Odmienność wizji projektów

Niechęć urzędu do nowych projektów, zamiast kontynuacji dotychczasowych

41%

12%

Brak elastyczności urzędu

39%

17%

aplikował, ale nie dostał dotacji z UM
Podstawa procentowania: wszystkie organizacje (N=422)

36%
20%

nie aplikował do UM
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Zróżnicowanie problemów w relacjach z UD w zależności od wyników procesu
ubiegania się o dotację
Czy w ciągu ostatnich 2 lat pojawiły się któreś z poniższych problemów we współpracy z UD?
(w pytaniu była możliwość udzielenia wielokrotnej odpowiedzi; na wykresie uwzględniono problemy, których występowanie różniło się istotnie w zależności od
wyników procesu ubiegania się o dotację z UD)
Brak wystarczających środków finansowych w otwartych konkursach ofert

43%
5%

Skomplikowane formalności, wymogi formalno-prawne

23%

Brak elastyczności urzędu
Odmienność wizji projektów
Odmienność metod pracy

Niechęć urzędu do nowych projektów, zamiast kontynuacji dotychczasowych
Niejasność co do zakresu kompetencji urzędu
Upolitycznienie
Nie było żadnych problemów
dostał dotacje z UD

35%

7%
22%

3%

27%

12%
15%

4%

17%

Trudności w komunikacji
Niechęć urzędu do niestandardowych, nowatorskich pomysłów

26%

18%

8%

50%

35%

8%
14%
6%

18%

12%

21%

4%

18%
6%
15%

6%
9%

aplikował, ale nie dostał dotacji z UD

Podstawa procentowania: wszystkie badane organizacje (N=422)

24%
27%
35%
27%

nie aplikował do UD
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Zróżnicowanie problemów w relacjach z UM i UD w zależności od wyników
procesu ubiegania się o dotację
 Większość problemów w relacjach z Urzędem Miasta i urzędami dzielnic jest częściej odczuwanych przez organizacje, które w ciągu
ostatnich 3 lat aplikowały o środki, ale ani razu ich nie otrzymały. Część deklarowanych trudności można wytłumaczyć doświadczeniem,
jakim jest odrzucenie wniosku (brak wystarczających środków finansowych w otwartych konkursach ofert; skomplikowane formalności;
odmienna wizja projektów; niechęć do projektów nowych i nowatorskich). Są jednak też problemy (takie jak brak elastyczności urzędu,
niejasność co do zakresu kompetencji, trudności w komunikacji czy upolitycznienie), których częstsze odczuwanie przez organizacje, które
nie otrzymały dotacji, niekoniecznie musi być związane z ich doświadczeniami, a może świadczyć o ich ogólnym zniechęceniu do
współpracy z Miastem (być może spowodowane porażką w konkursach).
 Z kolei organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej raz otrzymały z Urzędu Miasta lub urzędów dzielnic dotację, częściej niż
przeciętnie (35% i 36% w stosunku do 28%) deklarują, że nie mają żadnych problemów w relacjach z UM lub UD (co z kolei może być
efektem pozytywnego nastawienia ma skutek otrzymanej dotacji). Częściej niż przeciętnie deklarują też trudności związane z brakiem
wystarczających środków finansowych w otwartych konkursach ofert, a także skomplikowane formalności i wymogi formalno-prawne
(w szczególności w przypadku Urzędu Miasta).
 Organizacje, które nie otrzymały z Urzędu Miasta lub urzędów dzielnic środków, bo o nie nie aplikowały najrzadziej wskazują na
poszczególne trudności w relacji z odpowiednio : UM lub UD, choć jednocześnie odsetek tych, które twierdzą, że nie mają żadnych
problemów w relacji z urzędami są nieco niższy niż wśród wszystkich NGO.
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7. Ocena współpracy, problemy, oczekiwania
c. Ogólna ocena współpracy

Ogólna ocena współpracy z UM i UD

raczej dobrze

bardzo
dobrze

23%

15%

ocena UM

44%

ocena UD

43%
46%

raczej źle

 Równolegle zmniejszył się odsetek organizacji, które relację
z Miastem oceniają źle. Współpraca z UM jest zła według 14%
(w 2013 było to 17%), a relacje z urzędami dzielnic ocenia tak
15% (w 2013 roku 21%).

25%

10%

ocena UD

ocena UM

bardzo źle

 Ocena współpracy z urzędami dzielnic także poprawiła się od
2013 roku, jednak w nieco mniejszym stopniu. Dobrze relację
z tymi urzędami ocenia 66%, podczas gdy 4 lata temu było to
61%.

ocena UM

ocena UM

trudno
powiedzieć

 W 2017 roku 69% organizacji oceniło ogólnie współpracę z
Urzędem Miasta jako dobrą (25% bardzo dobrze, zaś 44% raczej
dobrze).
Oznacza
to
poprawę
obrazu
relacji
z UM w oczach organizacji o 8 pkt. proc. w stosunku do 2013
roku (istotny jest też fakt, że szczególnie wzrósł procent ocen
bardzo dobrych – o 15 pkt. proc.).

Jak ogólnie ocenia Pan(i) współpracę z Urzędem m.st. Warszawy
i urzędami dzielnic?

ocena UM

ocena UD

ocena UD

ocena UD

9%
11%
8%

51%

2017
2013

15%

5%
6%
7%
6%
16%

22%

19%
18%

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy i współpracują z UM
lub urzędami dzielnic (n2017=338(UM); 294(UD) )
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Zróżnicowanie oceny współpracy z Urzędem Miasta w zależności od
uczestnictwa w KDS
Jak ogólnie ocenia Pan(i) współpracę z Urzędem m.st. Warszawy?

 Uczestnicy KDS, mimo że dostrzegają więcej problemów we
współpracy z Urzędem Miasta niż organizacje niebędące
członkami KDS, to ogólnie lepiej ją oceniają. W sumie 77%
sądzi, że relacje z UM są dobre (26% postrzega je jako bardzo
dobre, a 51% jako raczej dobre).

26%
25%

bardzo dobrze

 12% uczestników KDS uważa, że relacje z Urzędem Miasta są złe
(przeważają opinie, że są raczej złe – sądzi tak 8%,
a 4% postrzega je jako bardzo złe)

raczej dobrze

 11% organizacji pracujących w KDS nie umie ocenić współpracy
z Urzędem Miasta.

raczej źle

bardzo źle

trudno powiedzieć

51%
41%
8%
9%
4%
5%
11%
19%

uczestniczy w KDS

nie uczestniczy w KDS

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
i współpracują z UM (n=338)
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Zróżnicowanie oceny współpracy z UD w zależności od uczestnictwa w DKDS
Jak ogólnie ocenia Pan(i) współpracę z urzędami dzielnic?

 Także uczestnicy DKDS mają lepsze zdanie na temat współpracy
z
urzędami
dzielnic
niż
NGO
niepracujące
w komisjach. W sumie 80% sądzi, że relacje z urzędami dzielnic
są dobre (32% postrzega je jako bardzo dobre,
a 48% jako raczej dobre).
 10% uczestników DKDS uważa, że relacje z urzędami dzielnic są
złe (oceny „raczej złe” i „bardzo złe” zebrały po 5% wskazań)
 11% organizacji pracujących w DKDS nie umie ocenić współpracy
z urzędami dzielnic.

32%

bardzo dobrze

21%

48%

raczej dobrze

raczej źle

bardzo źle

trudno powiedzieć

42%

5%
9%

5%
7%

11%
21%

uczestniczy w DKDS

nie uczestniczy w DKDS

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy
i współpracują z urzędami dzielnic (n=294)
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Zróżnicowanie oceny współpracy z UM w zależności od rezultatów procesu
ubiegania się o dotacje z UM
 Realizacja zadań publicznych na zlecenie Urzędu m.st.
Warszawy idzie w parze z lepszą oceną współpracy z UM.
 Organizacje, które choć raz w ciągu ostatnich 3 lat otrzymały
dotację z UM w 85% oceniają dobrze współpracę z Urzędem
Miasta. Źle relacje z Urzędem Miasta ocenia 8%, kolejne 8% nie
umie dokonać oceny.
 Inny obraz współpracy z Urzędem Miasta mają stowarzyszenia
i fundacje, które aplikowały o dotacje, ale ani razu w ciągu
ostatnich 3 lat jej nie otrzymały – wśród nich 26% ocenia
współpracę pozytywnie, a 34% negatywnie, zaś 39% nie ma
zdania.
 Organizacje, które być może najbardziej „z dystansem” są
w stanie ocenić współpracę z UM, ponieważ nie otrzymały
z Urzędu Miasta dotacji, ale także się o nią nie starały, mają
raczej pozytywne zdanie o współpracy – 48% ocenia ją dobrze,
21% źle, a 30% nie ma na jej temat zdania.

Jak ogólnie ocenia Pan(i) współpracę z Urzędem m.st. Warszawy?

bardzo dobrze

32%
8%
16%
53%

raczej dobrze

18%
32%

raczej źle

6%
18%
13%

bardzo źle

2%
16%
9%

trudno powiedzieć

8%
39%
30%
dostał dotacje z UM
aplikował, ale nie dostał dotacji z UM
nie aplikował o dotację z UM

Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy i
współpracują z UM (n=338)
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Zróżnicowanie oceny współpracy z UD w zależności od rezultatów procesu
ubiegania się o dotacje z UD
Jak ogólnie ocenia Pan(i) współpracę z urzędami dzielnic?

 Podobnie jak w przypadku ocen współpracy z Urzędem Miasta
fakt otrzymania lub nie dotacji z urzędów dzielnic różnicuje
ocenę ich relacji.

 Organizacje, które przynajmniej raz otrzymały dotację
z urzędu dzielnicy w 80% ocenia relacje z urzędami dzielnic
pozytywnie. Złe zdanie o współpracy z urzędem dzielnicy ma
9%, a 11% nie umie jej ocenić.
 39% NGO, które odpadły w konkursach o dotacje
z urzędu dzielnicy oceniają swoją współpracę z UD jako złą, zaś
29% sądzi, że mimo wszystko relacje z dzielnicą są dobre.
Niemal
co
trzecia
organizacja
(32%)
nie
jest
w stanie ocenić tej współpracy.
 Organizacje nieubiegające się o dotacje z urzędu dzielnicy w
57% dobrze oceniają współpracę z dzielnicami. 17% sądzi, że
współpraca jest zła, a 26% nie ma na jej temat zdania.

bardzo dobrze

raczej dobrze

raczej źle

7%

44%

14%

2%
9%

trudno powiedzieć

47%

18%

8%
bardzo źle

33%

11%
13%

25%

11%
26%

32%

dostał dotacje z UD
aplikował, ale nie dostał dotacji z UD
nie aplikował o dotację z UD
Podstawa procentowania: organizacje, które działają na rzecz Warszawy i
współpracują z urzędami dzielnic (n=294)
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8. Nota metodologiczna

Badanie ilościowe
 Badanie zrealizowano między 13.11.2017 r. a 12.12.2017 r. z wykorzystaniem narzędzia LimeSurvey do badań ankietowych online.
Obejmowało ono fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem Ochotniczych Straży Pożarnych.
 Operat, czyli baza do badania ilościowego, została przygotowaniu w oparciu o kilka źródeł danych. Były to: 1) dane otrzymane od
Urzędu Miasta pochodzące z programu Witkac– dane dotyczące organizacji, które ubiegały się o dotację; 2) baza zbudowana przez
Stowarzyszenie
Klon/Jawor
zawierająca
informacje
na
temat
organizacji
biorących
udział
w KDS i DKDS; 3) bazy z serwisu bazy.ngo.pl, która zawiera dane o wszystkich zarejestrowanych warszawskich organizacjach (źródłem
tych danych są rejestry KRS oraz REGON). Przez połączenie danych pochodzących z tych trzech źródeł zbudowano operat składający się
z 13 274 rekordów, z czego dla 5 166 podmiotów ustalono adresy mailowe – te organizacje były zapraszane do badania. Ostatecznie,
zaproszenia zostały wysłane drogą elektroniczną do 4955 organizacji.
 Analizą objęto odpowiedzi przedstawicieli 422 organizacji, które wypełniły całą ankietę badawczą. Wśród nich znalazły się 384
organizacje prowadzące działania na rzecz Warszawy, których odpowiedzi poddano najbardziej pogłębionej analizie. Najważniejsze
wskaźniki pochodzące z badania ankietowego i omówione w raporcie dotyczą właśnie tej grupy.


O współpracę z Urzędem m.st. Warszawy oraz urzędami dzielnic m.st. Warszawy pytaliśmy też 38 organizacji, które deklarowały brak
działań
związanych
z
Warszawą.
Niewielki
odsetek
tych
organizacji
również
podejmuje
współpracę
z Miastem – np. starają się o dotacje lub uczestniczą w spotkaniach komisji dialogu społecznego. W takich przypadkach opinie tych
organizacji (dotyczące ubiegania się o środki, realizacji dotowanych zadań lub oceny działania komisji dialogu społecznego) zostały
uwzględniane w raporcie na równi z głosami organizacji realizujących zadania na rzecz Warszawy. Przy każdym wykresie znajduje się
informacja, jakiej grupy dotyczą zaprezentowane na nim odpowiedzi.
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Badanie jakościowe
 Prezentowane dane pochodzą z 24 indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych pomiędzy 22 listopada a 11 grudnia
2017 roku:


12 z nich zostało przeprowadzonych z przedstawicielami warszawskich organizacji – zarówno współpracujących
z Urzędem Miasta i/lub urzędami dzielnic, jak i niepodejmującymi takiej współpracy. Organizacje były zróżnicowane ze względu na staż
działania, tematyczny obszar aktywności oraz roczny budżet;



Kolejnych 12 wywiadów zostało przeprowadzonych z warszawskimi urzędnikami – 6 z urzędnikami z Urzędu Miasta oraz 6 z
urzędnikami z urzędów dzielnic. Respondenci byli zróżnicowani ze względu na zajmowane stanowisko (stanowiska kierownicze i nie
kierownicze: dyrektorzy, naczelnicy, inspektorzy) oraz obszar tematyczny, którą się zajmowali. Wśród badanych znaleźli się
przedstawiciele prezydenta oraz burmistrzów dzielnic w KDS oraz DKDS.
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