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I.

Wstęp

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem warszawskim i mieszkańcami oparta jest na
zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokumentach strategicznoprogramowych określających politykę Miasta oraz uchwalanych corocznie programach współpracy
m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.
W rocznych programach określane są najważniejsze cele i zadania na dany rok, które są realizowane
przez organizacje i samorząd oraz zasady regulujące współpracę Urzędu z organizacjami
pozarządowymi. Podstawową i najbardziej powszechną formą współpracy Urzędu m.st. Warszawy
i organizacji pozarządowych jest zlecanie realizacji zadań publicznych zmierzających do rozwoju
Miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Odbywa się to w wielu dziedzinach między innymi
pomocy społecznej, edukacji, kulturze, sporcie, ochronie środowiska, przeciwdziałaniu uzależnieniom
czy równemu traktowaniu.
Współpraca ma również wymiar pozafinansowy. Organizacje proponują nowatorskie rozwiązania do
dokumentów, biorą udział w tworzeniu miejskich polityk i strategii, są ważnym głosem doradczym
i eksperckim. Są również niezbędnym partnerem w budowaniu marki i wizerunku Warszawy.
Trzeci sektor jest również kluczowym partnerem w sytuacjach kryzysowych wymagających szybkiego
reagowania i działań w dynamicznie zmieniających się warunkach. W 2021 roku organizacje
pozarządowe drugi rok wspierały mieszkańców działaniami służącymi przeciwdziałaniu i łagodzeniu
skutków epidemii COVID-19.
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II. Program współpracy na 2021 rok
24 września 2020 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nr XXXVII/1166/2020 w sprawie
przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Urząd m.st. Warszawy współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sposób finansowy
i pozafinansowy w sferze zadań publicznych, wymienionych w art. 4. ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:


pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;



wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;



udzielania nieodpłatnej pomocy

prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej

społeczeństwa;


działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;



działalności charytatywnej;



podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;



działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;



działalności na rzecz integracji cudzoziemców;



ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;



działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;



promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;



działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;



działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;



działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;



działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;



działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;



nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;



działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;



kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;



wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;



ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;



turystyki i krajoznawstwa;



porządku i bezpieczeństwa publicznego;
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upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;



udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;



ratownictwa i ochrony ludności;



pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;



upowszechniania i ochrony praw konsumentów;



działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;



promocji i organizacji wolontariatu;



pomocy Polonii i Polakom za granicą;



działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;



działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;



promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;



działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;



przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;



rewitalizacji;



działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3, w zakresie określonym w ww. punktach.

Jednym z głównych celów programu jest rozwijanie współpracy Miasta z podmiotami trzeciego
sektora w zakresie:


podnoszenia skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych określonych
w ustawie,



wzmocnienia pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans w realizacji zadań
publicznych,



wspierania rozwoju organizacji,



prowadzenia nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców,



tworzenia systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych,



uzupełnienia działań Miasta w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe,



wzmocnienia wpływu organizacji na proces tworzenia i realizacji polityk publicznych,



zwiększenia aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz
mieszkańców,



przygotowania i realizacji projektów partnerskich,



zwiększenia świadomości korzyści z partnerskiej współpracy między jednostkami samorządu
terytorialnego i organizacjami,



włączenia organizacji w proces budowania marki „Warszawa”.
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Koszt realizacji programu w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt. 8
ustawy, został oszacowany na 300 000 000 złotych, w tym w części dotyczącej zlecania realizacji
zadań publicznych w ramach konkursów i małych grantów nie mniej niż 120 000 000 złotych.
Formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
Współpraca finansowa:


zlecanie zadań publicznych (powierzanie lub wspieranie) w trybie otwartych konkursów
ofert, małych dotacji, pozakonkursowym na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych lub poprzez
zakup usług



miejskie lokale użytkowe na krótkie działania



dzierżawa na preferencyjnych warunkach nieruchomości należących do Miasta



najem na preferencyjnych warunkach lokali z zasobów Miasta



udzielanie poręczeń organizacjom pozarządowym starającym się o przyznanie kredytu lub
pożyczki na realizację zadań publicznych

Współpraca pozafinansowa:


wsparcie techniczne (w tym użyczanie sal), szkoleniowe i informacyjne



porozumienie o pozafinansowej współpracy z organizacjami



zapraszanie do udziału w konferencjach, spotkaniach, wyjazdach



informowanie przez organizacje pozarządowe o finansowaniu lub współfinansowaniu zadań
realizowanych ze środków Miasta



umowa z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19b ustawy)



wyróżnienia dla organizacji pozarządowych



obejmowanie przedsięwzięć honorowym patronatem



opiniowanie dokumentów przez Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
Branżowe Komisje Dialogu Społecznego i Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego



strona internetowa um.warszawa.pl/waw/ngo

Priorytetowe zadania publiczne w zakresie współpracy Miasta i organizacji pozarządowych
Program określa priorytetowe zadania publiczne w zakresie współpracy Miasta i organizacji
pozarządowych, które określone są w Strategii #Warszawa2030, w innych dokumentach
strategicznych oraz w programach przyjętych zgodnie z odrębnymi przepisami. Priorytetowe zadania
publiczne w 2021 roku:
1) promocja współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami, wypracowanie narzędzi i
materiałów ułatwiających wspólne działania;
2) wypracowanie

rekomendacji mających na celu wsparcie

stabilności zatrudnienia

w organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne m.st. Warszawy;
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3) ujednolicenie oraz upowszechnienie zasad dotyczących przyznawania organizacjom
pozarządowym lokali na preferencyjnych warunkach.

Realizacja priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Miasta i organizacji
pozarządowych
1. Promocja współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami, wypracowanie narzędzi i
materiałów ułatwiających wspólne działania.
W 2021 roku realizowana była czwarta edycja programu Pozarządownik szkolny. Celem Programu
była promocja wiedzy o organizacjach pozarządowych w warszawskich szkołach
ponadpodstawowych oraz w klasach VII-VIII szkół podstawowych, a także zachęcanie do korzystania z
różnorodnej oferty organizacji pozarządowych w rozwijaniu zainteresowań uczniów. Podobnie jak w
poprzednich latach działania prowadziła „Fundacja Pole Dialogu” wspólnie z Fundacją „Centrum
Edukacji Obywatelskiej”.
Zadanie nie było realizowane w pełni ze względu na procedowane w 2021 roku zmiany prawa
oświatowego zakładające m.in. nowe zasady współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, tzw.
ustawa Lex Czarnek. Projektowane zmiany sprowadzały się do tego, by każda organizacja społeczna,
która będzie chciała poprowadzić zajęcia z uczniami, potrzebowała pozytywnej opinii kuratora
oświaty dotyczącej tych zajęć.
2. Ujednolicenie oraz upowszechnienie zasad dotyczących przyznawania organizacjom
pozarządowym lokali na preferencyjnych warunkach.
W ramach realizacji tego zadania 12.10.2021 r. odbyło się spotkanie online z Dyrektorką Biura Polityki
Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy, prowadzone przez redaktorkę serwisu warszawa.ngo.pl.
Transmisja rozmowy na żywo prowadzona była przez serwis warszawa.ngo.pl. Celem spotkania było
przybliżenie organizacjom pozarządowym działającym na terenie m.st. Warszawy zasad wynajmu
lokali. Poruszone zostały zatem kwestie preferencyjnych warunków najmu lokali dla organizacji
pozarządowych, obowiązujących w tym zakresie procedur i terminów, możliwości podnajmu,
prowadzenia remontów, kwestie statystyczne itp. Internauci mieli również możliwość zadawania
własnych pytań.
Przy współpracy z Biurem Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy zaktualizowana została ulotka
przeznaczona dla organizacji chcących wynająć lokal miejski. Ulotka dostępna jest na stronie
internetowej Miasta pod adresem https://biznes.um.warszawa.pl/najem-na-rzecz-ngo4.
W 2021 roku na stronach serwisu warszawa.ngo.pl publikowano także najczęstsze pytania i
odpowiedzi dotyczące najmu lokali z zasobu miejskiego. Zaktualizowany „poradnik” zawierający
odpowiedzi na najczęściej zadawane przez organizacje pytania dostępny jest na stronie serwisu. W
poradniku opisano m.in. kto i na jaką działalność może wynająć lokal na preferencyjnych warunkach,
czym są i kogo dotyczą preferencyjne stawki, jaki lokal i w jaki sposób można wynająć.
3. Wypracowanie rekomendacji mających na celu wsparcie stabilności zatrudnienia
w organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne m.st. Warszawy;
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Miasto zleciło zewnętrznym ekspertom przeprowadzenie procesu wypracowania rekomendacji
mających na celu wsparcie stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych realizujących
zadania publiczne m.st. Warszawy.
Zgodnie z umową eksperci przeprowadzili analizy, zorganizowali warsztaty konsultacyjne,
przygotowali ankietę skierowaną do organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem i
przedstawili rekomendacje w formie opracowania.
W kolejnych etapach umowy rekomendacje zostały skonsultowane z Miastem i organizacjami,
poprawione według zgłoszonych uwag. Rekomendacje znajdują się na stronie
um.warszawa.pl/waw/ngo.
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w porozumieniu z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz kierującymi właściwymi
merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu zajmował się bieżącym monitoringiem realizacji
programu.
Kontekst pandemii
Wybuch epidemii COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, wpłynął na współpracę
Miasta z organizacjami pozarządowymi. Wszyscy stanęli przed licznymi, nowymi wyzwaniami. Wiele
zaplanowanych działań nie zostało zrealizowanych, przeprowadzono je częściowo lub w formule
online. Problemy te występowały znacznie częściej w 2020 r., ale kolejne fale pandemii zmuszały
organizacje i Miasto do weryfikowania planów również w 2021 r.
Porównując sprawozdania z realizacji programów współpracy z ostatnich dwóch latach, z tymi z lat
poprzednich, trzeba pamiętać o tych uwarunkowaniach.
Miasto od początku pandemii reagowało na pojawiające się trudności i starało się wspierać
organizacje. Kluczowe działania zostały podjęte już w 2020 roku, ale miały one duże znaczenie dla
współpracy również w 2021 roku. Należałoby tu szczególnie wymienić:


Zmiany w warunkach realizacji zadań publicznych przez NGO

31 marca 2020 r. Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie nr 480/2020 w sprawie realizacji
zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z
rozprzestrzenianiem się COVID- 19. Zarządzenie dopuszcza zmianę terminów realizacji zadań
wskazanych w ogłoszeniu konkursowym. Dokument umożliwia również zmianę warunków ich
realizacji, o ile nie zmieni to kryteriów oceny ofert złożonych w otwartym konkursie, w którym
dokonano wyboru zleceniobiorcy.
Informacje na ten temat są dostępne na stronie um.warszawa.pl/waw/ngo oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.


Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania COVID-19 z
pominięciem otwartego konkursu ofert

8 grudnia 2020 roku Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie nr 1430/2020 w sprawie
określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonywania zleconego zadania publicznego organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania
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COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z ww. zarządzeniem organizacje mogą
składać oferty z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zaproszenie wskazujące zapotrzebowanie
Miasta w celu przeciwdziałania COVID-19. Ewidencja ofert znajduje się na stronie:
um.warszawa.pl/waw/ngo/baza-wiedzy.
Zarządzenie uzupełniają wytyczne Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi, skierowane do biur i dzielnic, dokładnie określające sposób
postępowania w tym trybie zamieszczone są na stronie: um.warszawa.pl/waw/ngo/baza-wiedzy.


Ulgi w zapłacie czynszu za najem miejskich lokali

Organizacje pozarządowe, które wynajmują lokale z zasobów Warszawy, mogą skorzystać z
możliwości jednokrotnego obniżenia czynszu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej – obniżka nie
może dotyczyć więcej niż 3 miesięcy w okresie 5 lat. W pandemii wprowadzona została zmiana w
zarządzeniu Prezydenta mówiąca o tym, że w przypadku, gdy pogorszenie sytuacji finansowej
związane jest z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Ministra lub Rady Ministrów
określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii lub innego
zagrożenia, dopuszcza się obniżenie czynszu na okres od wprowadzenia tych ograniczeń, nakazów lub
zakazów do 30 dni od dnia ich zniesienia, a okres 5 lat nie ma zastosowania.
Istniała również możliwość odroczenia zapłaty lub rozłożenia na raty całej należności lub jej części.
NGO mogły skorzystać z tego rozwiązania po złożeniu wniosku, ale dopiero w przypadku, jeśli
płatności są już opóźnione.
Zarządzeniem zmieniającym z 29.12.2021 roku powrócono do pierwotnych zapisów o obniżeniu
czynszu, który nie może przekroczyć 3 miesięcy w okresie 5 lat (brak możliwości wystąpienia o
dodatkową obniżkę), z zastrzeżeniem, że do tego limitu nie wlicza się obniżek, jeżeli zostały udzielone
w związku z wprowadzeniem określonych ograniczeń, nakazów lub zakazów związanych z
wystąpieniem stanu epidemii lub innego zagrożenia.
W 2021 roku Miasto wspierało organizacje otwartymi konkursami ofert, które miały pomóc w
funkcjonowaniu w warunkach epidemii.
Konkurs „Wsparcie technologiczne warszawskich organizacji pozarządowych” ogłoszony przez
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy był odpowiedzią na ograniczenia
wynikające z rozprzestrzeniającej się pandemii, która w znaczącym stopniu ograniczyła przestrzeń
aktywności wielu organizacji. W celu podniesienia jakości oferowanych usług organizacje mogły:
zakupić sprzęt informatyczny potrzebny w szczególności do świadczenia usług na odległość; zakupić
licencję oprogramowania; dokonać modernizacji posiadanego sprzętu informatycznego oraz systemu
teleinformatycznego; zorganizować np. warsztat, szkolenie, spotkanie mające na celu wdrożenie
rozwiązań teleinformatycznych usprawniających świadczenie usług na odległość oraz podniesienie
umiejętności związanych z ich stosowaniem. Zawartych zostało 25 umów, w ramach których zostało
przyznane 200 000,00 zł.
Konkursy związane z przeciwdziałaniem epidemii, przeprowadziło też m.in. Biuro Pomocy i Projektów
Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, m.in.: „Doposażenie i drobne prace remontowe związane z
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poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego i innych
placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w
rodzinie na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem potrzeb przeciwdziałania skutkom epidemii”.
Placówki oraz inne podmioty realizujące zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie mogły zostać doposażone: w sprzęt i wyposażenie niezbędne w wzbogaceniu
oferty programowej; w środki ochrony osobistej realizatorów i uczestników oraz w pomoce i sprzęt
niezbędny do zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z reżimem sanitarnym.
Organizacje mogły wykonać drobne prac remontowe służące zapewnieniu bezpiecznych warunków w
czasie pandemii COVID – 19. Mogły też podnieść dostępność miejsc, w których świadczone są usługi
w ramach zadania publicznego zleconego przez m.st. Warszawę dla osób ze szczególnymi
potrzebami. Pula środków przeznaczonych na to zadanie wynosiła 1,6 mln zł. Zawartych zostało 37
umów na łączną kwotę 1 513 286,00 zł.
Pandemia miała też wpływ na konkurs S3KTOR, w którym od 2010 roku wybierane są najlepsze
warszawskie inicjatywy pozarządowe. Jedenasta edycja była konkursem na najlepszą warszawską
inicjatywę pozarządową podjętą w celu przeciwdziałania oraz łagodzenia skutków epidemii COVID-19
– S3KTOR oraz nagrodę Za całokształt Grand S3KTOR 2020. Miasto chciało w ten sposób docenić i
podziękować organizacjom, które wspierały mieszkańców w tym trudnym czasie. Szczegółowy opis
konkursu znajduje się w innym rozdziale sprawozdania.

III. Współpraca finansowa
Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w obszarze finansowym polega na
zlecaniu realizacji zadań publicznych. Miasto w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców wyłania
najlepsze projekty na realizację zadań publicznych, wspierając je finansowo. Organizacje
pozarządowe wykonując działania publiczne, stają się skutecznym, efektywnym i gwarantującym
jakość usług realizatorem zadań publicznych. W 2021 roku współpraca odbywała się zarówno na
poziomie ogólnomiejskim, jak i na poziomie poszczególnych dzielnic Warszawy.
Tryb otwartego konkursu ofert jest podstawowym trybem zlecania zadań, w wyniku którego
samorząd wybiera organizacje, którym zleca zadania publiczne i przekazuje dotacje na ich realizację.
W 2021 roku w ramach otwartych konkursów ofert i małych dotacji przyznano organizacjom
pozarządowym 2 960 dotacji na kwotę 282 455 588,78 złotych z zaplanowanych 286 479 519,00
złotych. Podane kwoty wydatkowanych środków w danym roku obejmują również dotacje
wieloletnie.
Podział budżetu dotacyjnego w 2021 roku przedstawiał się tak:
Zakres
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Rekreacja, sport i turystyka
Kultura i ochrona dziedzictwa
kulturowego

Kwota
planowana
206 137 445,00

Kwota
wydatkowana
202 679 683,61

Procentowy
udział
71,8%

35 178 570,00
28 343 100,00

34 943 077,30
28 318 733,82

12,4%
10%
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Edukacja
Zarządzanie strukturami
samorządowymi
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Działalność promocyjna i wspieranie
rozwoju gospodarczego
Suma z wszystkich zakresów
Liczba dotacji

9 636 430,00
5 514 728,00

9 520 857,38
5 509 448,67

3,4%
2%

999 246,00

901 138,00

0,3%

670 000,00

582 650,00

0,2%

286 479 591,00
2960

282 455 588,78

Dla porównania tabela z podziałem budżetu dotacyjnego w 2020 roku.
Zakres
Kwota
Kwota
planowana
wydatkowana
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
200 258 721,00
187 774 750,93
Rekreacja, sport i turystyka
Kultura i ochrona dziedzictwa
kulturowego
Edukacja
Zarządzanie strukturami
samorządowymi
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Działalność promocyjna i wspieranie
rozwoju gospodarczego
Suma z wszystkich zakresów
Liczba dotacji

Procentowy
udział
68,7%

41 319 566,00
32 008 600,00

37 678 620,46
31 636 524,25

13,8%
11,6%

9 166 337,00
6 179 691,00

8 428 882,64
6 098 786,26

3,1%
2,2%

1 310 000,00

1 209 497,60

0,4%

685 000,00

649 896,76

0,2%

290 927 915,00
2922

273 476 958,90

Innym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych jest przekazywanie
dotacji dla szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe zgodnie
z uchwałą nr LIX/1569/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st.
Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, uwzględniającą zmiany
wprowadzone uchwałą LXXIII/2026/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r.
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1. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
Zgodnie z ustawą realizacja zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert jest głównym trybem
zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
M.st. Warszawa w celu ułatwienia procesu zlecania zadań publicznych do realizacji organizacjom
pozarządowym, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
przygotowało oraz wdrożyło procedury przyznawania dotacji. W 2021 r. w Mieście funkcjonowały 4
procedury:
1. zarządzenie 1316/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 6.11.2020 r. uwzględniające zmiany
wprowadzone zarządzeniem nr 1708/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 14.10.2021 r. –
procedura konkursowa do realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert
(zwana dalej dużą procedurą konkursową)
2. zarządzenie nr 544/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 12.04.2021 r. – procedura
konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej (zwana dalej procedurą rządową)
3. zarządzenie nr 1097/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 5.07.2021 r. – procedura małych
dotacji;
4. zarządzenie nr 1004/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z 27.06.2018 r. – procedura w sprawie
trybu postępowania w przypadku złożenia przez organizację pozarządową lub podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie wniosku o realizację zadania publicznego z inicjatywy własnej.
Najwięcej zmian zostało wprowadzonych do „dużej” procedury konkursowej zarządzeniem
zmieniającym z dnia 14.10.2021 r. Część zapisów, która została wprowadzona do procedury
konkursowej, już funkcjonowała w pozostałych procedurach, dlatego największym wyzwaniem była
praca nad uspójnieniem zasad przyznawania dotacji w ramach trzech procedur konkursowych,
zachowując jednocześnie specyfikę każdego z tych trybów.
Główną zmianą było wprowadzenie zapisów, dostosowujących tryb otwartego konkursu ofert do
zapisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W ogłoszeniach
konkursowych oraz umowach znalazły się odpowiednie zapisy regulujące wymóg zapewnienia
dostępności w zadaniach zlecanych organizacjom pozarządowym. Równolegle powstały wytyczne
dotyczące zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście realizacji
przez organizacje pozarządowe zadań publicznych m.st. Warszawy, przygotowane przez
Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności oraz Pełnomocnika Prezydenta m.st.
Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Oba te działania ułatwiły urzędnikom
pracę przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
Kolejną kwestią, która należało ujednolicić był termin zwrotu dotacji na konto Miasta. Ujednolicone
zostały również: forma aplikowania o dotację oraz usunięto zapisy o braku możliwości odwołań od
wyników otwartych konkursów ofert. W przypadku dużej procedury konkursowej, organizacje
pozarządowe nie musiały składać papierowych potwierdzeń, a procedura małych dotacji oraz
procedura rządowa cały czas wymagały złożenia potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej.
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W aktualnie obowiązujących procedurach, nie jest już wymagane składanie potwierdzenia złożenia
oferty w formie papierowej.
Nowym rozwiązaniem, w procedurze małych dotacji, jest możliwość zawieszenia naboru przez
dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy i burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy. Takie rozwiązanie ma
zastosowanie w przypadku, gdy na dany nabór zostało złożonych dużo ofert, które potencjalnie mogą
wyczerpać dostępną pulę środków.
W 2021 roku przeprowadzono 286 konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W biurach
Urzędu m.st. Warszawy – 88, a w dzielnicach m.st. Warszawy – 198. Kontynuowano zadania
wieloletnie, na które konkursy były ogłoszone w latach wcześniejszych. Dla porównania w 2020 roku
przeprowadzono 277 konkursów, w biurach – 96, w dzielnicach – 181.
Liczba konkursów przeprowadzonych w 2021 roku w biurach:
Biuro Cyfryzacji – 1 konkurs
Biuro Edukacji – 6 konkursów
Biuro Kultury – 6 konkursów
Biuro Ochrony Środowiska – 1 konkurs
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – 37 konkursów
Biuro Rozwoju Gospodarczego – 2 konkursy
Biuro Sportu i Rekreacji – 18 konkursów
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków – 3 konkursy
Centrum Komunikacji Społecznej – 14 konkursów
Liczba konkursów przeprowadzonych w 2021 roku w dzielnicach:
Bemowo – 15 konkursów
Białołęka – 14 konkursów
Bielany – 16 konkursów
Mokotów – 22 konkursy
Ochota – 10 konkursów
Praga-Południe – 10 konkursów
Praga-Północ – 5 konkursów
Rembertów – 5 konkursów
Śródmieście – 12 konkursów
Targówek – 9 konkursów
Ursus – 5 konkursów
Ursynów – 20 konkursów
Wawer – 10 konkursów
Wesoła – 10 konkursów
Wilanów – 3 konkursy
Włochy – 9 konkursów
Wola – 18 konkursów
Żoliborz – 5 konkursów
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Elektroniczny Generator Wniosków
Elektroniczny Generator Wniosków to funkcjonujący od 2016 roku w m.st. Warszawie serwis
internetowy, który pozwala na przygotowanie i złożenie ofert dotacyjnych w ramach otwartych
konkursów ofert oraz dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie przeprowadzanych w Mieście.

2. Małe dotacje
Zlecenie zadań publicznych następuje także w trybie małych dotacji na podstawie ofert organizacji.
Zasady przyznawania małych dotacji zostały określone w Procedurze małych dotacji. W 2021 roku
obowiązywało zarządzenie nr 454/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 marca 2019 r.,
zmienione zarządzeniem nr 1097/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 lipca 2021 roku.
W 2021 roku organizacje pozarządowe złożyły 653 oferty na otrzymanie dotacji w tym trybie. Łączna
kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 5 771 171,16 zł. Dofinansowanie/finansowanie otrzymały
222 oferty na kwotę 1 895 726,68 zł. Środki finansowe na realizację zadań publicznych w formie
małych dotacji wydatkowano w 3 biurach i 16 dzielnicach.
W roku 2020 dofinansowano /sfinansowano realizację 263 ofert na kwotę 2 187 673,07 zł. Więcej
informacji na temat małych dotacji w 2021 roku oraz w latach poprzednich znajduje się na stronie
um.warszawa.pl/waw/ngo w zakładce Małe dotacje.
Liczba małych dotacji przyznanych w biurach wraz z kwotami.
Biuro Edukacji
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Biuro Sportu i Rekreacji
Razem

Liczba małych dotacji
57
26
6
89

Kwota przyznana
540 188,80
225 647,38
56 500,00
822 336,18

Liczba małych dotacji przyznanych w dzielnicach wraz z kwotami.
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Północ
Praga-Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursynów
Wawer
Wesoła

Liczba małych dotacji
14
3
2
32
14
4
2
4
14
4
1
12
4

Kwota przyznana
91 200,00
20 600,00
18 000,00
252 065,00
118 676,00
36 370,00
18 000,00
32 000,00
111 632,00
30 000,00
9 210,00
120 000,00
30 000,00
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Wilanów
Wola
Żoliborz
razem

2
10
11
133

20 000,00
87 000,00
78 637,50
1 073 390,50

3. Zakup usług od organizacji pozarządowych
Zgodnie z § 7 ust. 4 programu współpracy zadania publiczne można realizować także poprzez zakup
usług od organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność
statutową, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
Zasady i tryb postępowania określone są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
§ 12 ust. 2 programu współpracy stanowi, że m.st. Warszawa podaje do publicznej wiadomości listę
organizacji realizujących zadania publiczne poza trybem otwartego konkursu ofert. Wykazy,
zawierające nazwy organizacji i zadań zleconych im do realizacji, a także kwoty, na które zostały
zakupione usługi, zamieszczane są na stronie um.warszawa.pl/waw/ngo.
Według danych otrzymanych z biur i urzędów dzielnic Miasto zakupiło od organizacji pozarządowych
378 usług na kwotę 6 273 975,82 zł, dodatkowo 19 usług miało charakter bezkosztowy. Były to
głównie usługi dotyczące m.in. wydarzeń kulturalnych i sportowych, szkoleń i warsztatów.

4. Wynajem lokali na preferencyjnych warunkach
Kolejną z form współpracy finansowej m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi jest oddanie
w najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych organizacjom pozarządowym na cel
prowadzonej działalności pożytku publicznego.
Zasady takiego najmu szczegółowo określa uchwała nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5
grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali (z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenie nr
136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali
użytkowych (z późniejszymi zmianami). Wynajęcie lokalu użytkowego na krótkie okresy lub
jednorazowe zdarzenia normuje zarządzenie nr 6056/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23
maja 2014 r. w sprawie zasad krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych w budynkach
wielolokalowych.
W 2021 roku w zasobach m.st. Warszawy znajdowały się ogółem 8523 lokale użytkowe.
Z tej liczby 891 lokali zostało wynajętych organizacjom pozarządowym, co stanowi 10,45% zasobu.
Najwięcej lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe znajdowało się na terenie Dzielnicy
Śródmieście – 456. Dzielnice Bemowo i Wesoła nie posiadają lokali użytkowych.
Na stronie www.biznes.um.warszawa.pl zamieszczone są informacje na lokali wynajmowanych
organizacjom pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy na preferencyjnych warunkach.
Liczba lokali użytkowych wynajętych organizacjom pozarządowym z zasobów Miasta w 2021 roku.

14

Dzielnica

Ogólna liczba lokali
użytkowych w
dzielnicy

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

Liczba lokali
użytkowych
wynajętych
organizacjom
pozarządowym w
dzielnicy

0
31
316
968
511
1016
1099
10
2849
136
42
16
105
0
23
77
1157
167
8523

% lokali użytkowych
wynajętych
organizacjom
pozarządowym z
ogólnej liczby lokali w
dzielnicy
0
3
39
88
53
67
80
1
456
8
2
1
5
0
2
7
59
20
891

0
9,68%
12,34%
9,09%
10,37%
6,59%
7,28%
10,00%
16,01%
5,88%
4,76%
6,25%
4,76%
0
8,70%
9,09%
5,10%
11,98%
10,45%

Liczba lokali użytkowych wynajętych organizacjom pozarządowym z zasobów Miasta w 2020 roku.

Dzielnica
m.st. Warszawy

Ogólna liczba lokali
użytkowych w
dzielnicy

Liczba lokali

% lokali użytkowych

użytkowych

wynajętych

wynajętych

organizacjom

organizacjom

pozarządowym

pozarządowym w

z ogólnej liczby lokali

dzielnicy

użytkowych w dzielnicy

Bemowo

0

0

0

Białołęka

31

3

9,68%

Bielany

316

37

11,71%

Mokotów

991

84

8,48%

Ochota

515

51

9,90%

Praga-Południe

1014

64

6,31%

Praga-Północ

1108

88

7,94%

Rembertów

10

0

0

Śródmieście

2849

446

15,56%
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Targówek

139

7

5,04%

Ursus

43

2

4,65%

Ursynów

17

1

5,88%

Wawer

55

5

9,09%

Wesoła

0

0

0

Wilanów

23

3

13,04%

Włochy

77

7

9,09%

Wola

1192

55

4,61%

Żoliborz

166

23

13,86%

razem

8546

876

10,25%

IV. Współpraca pozafinansowa
1. Inicjatywa lokalna
W 2013 r. w życie weszła uchwała nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej (z późniejszymi zmianami). Dzięki współpracy mieszkańców, urzędników i
organizacji pozarządowych obserwujemy ciągły wzrost popularności tego narzędzia. Do końca 2021 r.
zostało zrealizowanych 270 inicjatyw lokalnych.
Mieszkanki i mieszkańcy do 31 grudnia 2021 r. złożyli 44 wnioski o realizację zadań publicznych w
ramach inicjatywy lokalnej. 10 z nich zostało odrzuconych lub wycofanych przez wnioskodawców,
głównie z uwagi na brak możliwości ich realizacji w czasie pandemii. Zrealizowano 34 projekty.
W zdecydowanej większości wnioskodawcami byli bezpośrednio mieszkańcy; z pośrednictwa
organizacji pozarządowych skorzystano w tym roku w przypadku 9 wniosków. Były to m.in. wnioski:
XXV Olimpiada Sportowa w Choszczówce (Białołęka), „Mapa The best of Sadyba” (Mokotów), „V
Piknik Muranów leży nam na sercu” (Wola) czy „Wawerski O-Bieg Wodny” (Wawer). Wartość
realizacji poszczególnych inicjatyw waha się od tysiąca złotych do kilkudziesięciu tysięcy. Na realizację
inicjatyw lokalnych w 2021 roku z rezerwy celowej i budżetu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy wydano 387 759,00 zł.
Wspólnym mianownikiem wszystkich składanych wniosków były integracja i wzmacnianie wspólnot
lokalnych. Chęć wspólnego działania i lepszego poznania sąsiadów przejawiała się w składanych
wnioskach na wiele sposobów. Duża część działań, z uwagi na reżim sanitarny, realizowana była
hybrydowo lub online. Najwięcej wniosków złożono i zrealizowano w Wawrze (11) i we Włochach
(11), aktywni byli również mieszkańcy Pragi-Południe (6) oraz Mokotowa (5).
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2. Konsultacje
Akty prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej konsultowane są z
organizacjami pozarządowymi. Konsultacje są przeprowadzane na podstawie uchwały nr
LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz Uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z
dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
W 2021 roku skonsultowano w trybie ww. uchwały 23 akty prawa miejscowego. W tym uchwały
dotyczące pomników przyrody, polityk miejskich i programów:
1. Konsultacje projektu Planu działań dotyczących przeciwdziałania zakażeniom HIV na lata
2022-2024
2. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia pomnika przyrody –
jałowca pospolitego [Wawer]
3. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody – glediczji trójcierniowej [Mokotów]
4.

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody – dębu szypułkowego [Ursus]

5. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody – kasztanowca zwyczajnego [Ursus]
6. Konsultacje projektu Programu przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawa w roku 2022
7. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie kryteriów uprawniających
osoby fizyczne do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego ze Społeczną Agencją Najmu
(SAN) i zasad ubiegania się o zawarcie umowy najmu
8. Konsultacje projektu Polityki różnorodności
9. Konsultacje projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
2022
10. Konsultacje projektu polityki młodzieżowej m.st. Warszawy
11. Konsultacje Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025
12. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie
konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego
13. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zespołu przyrodniczokrajobrazowego „Park SGGW” [Mokotów]
14. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały ustanowienia
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „ARKADIA” [Mokotów]
15. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika
przyrody - dębu szypułkowego, rosnącego przy ul. Dzierżoniowskiej 12 [Bielany]
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16. Konsultacje projektu Standardów organizacji i pracy placówek wsparcia dziennego m.st.
Warszawy
17. Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy w 2022
18. Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia i zmiany statutu jednostki budżetowej
m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt”
19. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu rozwoju
współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych na lata 2021 – 2025
20. Konsultacje uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (sosna
zwyczajna) [Wawer Falenica]
21. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usuwanie i przechowywanie statków na rok 2021
22. Konsultacje projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na lata
2021-2030
23. Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i
sezonu kąpielowego
Więcej informacji o prowadzonych konsultacjach znajduje się na stronie:
konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacje-z-ngo.

3. Projekt „Ochotnicy warszawscy”
Poprzez projekt „Ochotnicy warszawscy” Miasto Stołeczne Warszawa zachęca mieszkańców do
aktywności społecznej, wspiera warszawskich wolontariuszy i organizatorów wolontariatu, w tym
organizacje pozarządowe. W 2021 r. ruszyła kolejna, pięcioletnia edycja projektu.
Najważniejszym elementem projektu jest Miejski Portal Wolontariatu – ochotnicy.waw.pl, na którym
w 2021 r. pojawiło się aż 300 różnorodnych propozycji zaangażowania, zamieszczonych w dużej
części przez organizacje pozarządowe. Portal od 2016 r. stanowi istotne wsparcie dla warszawskich
NGO - jest skutecznym narzędziem szybkiego pozyskiwania wolontariuszy do współpracy, zarówno w
działaniach doraźnych, akcyjnych jak i długofalowych.
W ramach projektu warszawskie organizacje pozarządowe mają również możliwość korzystania z
szerokiej oferty spotkań, szkoleń, warsztatów, webinarów, debat, czy superwizji, przeznaczonych
zarówno dla przedstawicieli organizacji, jak i samych wolontariuszy. Szkolenia dla organizatorów
wolontariatu pozwalają formułować coraz lepsze propozycje i doskonalić wolontariat w
organizacjach, a także otwierać na współpracę z wolontariuszami nowe podmioty. Szkolenia dla
wolontariuszy odciążają organizację, dając możliwość bezpłatnego przeszkolenia współpracujących z
nią osób w ważnych tematach (np. pierwsza pomoc, kurs wychowawcy kolonijnego). Wszystkie
wydarzenia w ramach projektu są przestrzenią do międzyorganizacyjnej integracji środowiska
warszawskiego wolontariatu i wymiany doświadczeń. W 2021 r. odbyło się ok. 170 takich działań,
które zgromadziły łącznie ok. 2300 uczestników z NGO i miejskich instytucji. Zostały zorganizowane
przez realizujące elementy projektu „Ochotnicy warszawscy” organizacje wyłonione w otwartych
konkursach ofert.
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4. Konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR
Od 2010 roku Urząd m.st. Warszawy organizuje co roku konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę
pozarządową S3KTOR. Nagrody te promują działania społeczne oraz zaangażowanie na rzecz
mieszkańców stolicy. Do dotychczasowych jedenastu edycji konkursu zostało zgłoszonych ponad
1000 inicjatyw. Z roku na rok konkurs staje się coraz bardziej rozpoznawalny zarówno wśród
organizacji pozarządowych, jak i wśród mieszkańców stolicy.
Otrzymanie nagrody traktowane jest jako wyróżnienie i docenienie wysiłku organizacji. Dzięki
zachowaniu ciągłości, sprawiedliwej ocenie inicjatyw, jak również rozpoznawalnej identyfikacji
wizualnej, S3KTOR zdążył wyrobić sobie markę i uznanie.
Jedenasta edycja konkursu zorganizowana w 2021 roku była inna niż dotychczasowe. Ze względu na
wyjątkowy, pandemiczny czas i wyzwania, z którymi mierzyły się organizacje Miasto postanowiło
nagrodzić w niej inicjatywy, które służyły przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków epidemii COVID-19.
Chciało w ten sposób docenić i podziękować organizacjom, które wspierały mieszkańców w tym
trudnym czasie.
Konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową podjętą w celu przeciwdziałania oraz
łagodzenia skutków epidemii COVID-19 – S3KTOR oraz nagrodę Za całokształt Grand S3KTOR 2020
został ogłoszony zarządzeniem nr 1315/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2021 r.
Regulamin stanowił załącznik do zarządzenia.
Konkurs zorganizowany został w oparciu o program współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z
organizacjami pozarządowymi przyjęty uchwałą Rady Miasta st. Warszawy nr XXXVII/1166/2020 z
dnia 24 września 2020 roku.
W konkursie przyznane zostały trzy rodzaje nagród:
•

nagrody i wyróżnienie w kategorii podstawowej – dla najlepszej warszawskiej inicjatywy

pozarządowej podjętej w celu przeciwdziałania oraz łagodzenia skutków epidemii COVID-19 –
S3KTOR. Laureatów wybrała tu Kapituła Konkursu
•

nagroda Za całokształt Grand S3KTOR. Tu zwycięzcę wskazała Warszawska Rada Działalności

Pożytku Publicznego (WRDPP).
•

nagroda Tramwajów Warszawskich, w której partner konkursu sam wskazał laureata spośród

zgłoszonych w kategorii podstawowej inicjatyw.
Kapituła Konkursu powołana została odrębnym zarządzeniem nr 1659/2021 Prezydenta m.st.
Warszawy z 1 października 2021 r. Zgodnie z regulaminem w jej skład weszło trzech przedstawicieli
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, trzech przedstawicieli Prezydenta m.st.
Warszawy oraz trzech przedstawicieli laureatów poprzedniej edycji konkursu.
Ze względu na pandemię zamiast wielu kategorii, jak to było w latach ubiegłych, została stworzona
tylko jedna. Laureatem konkursu w kategorii podstawowej mogła zostać organizacja pozarządowa
podejmująca w roku 2020 lub 2021 działania mające na celu przeciwdziałanie oraz łagodzenie
skutków epidemii COVID-19. Jak co roku, została przyznana nagroda Za całokształt Grand S3KTOR
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2020 dla organizacji działającej na rzecz m.st. Warszawy i jego mieszkańców minimum od ostatnich
10 lat. Swoją nagrodę przyznały też i wskazały Tramwaje Warszawskie.
Inicjatywy do konkursu w kategorii podstawowej oraz nagrody Za całokształt Grand S3KTOR mogły
zgłosić biura Urzędu m.st. Warszawy, dzielnice m.st. Warszawy lub organizacje pozarządowe.
Wpłynęły łącznie 83 zgłoszenia: 54 zgłoszenia inicjatyw i 29 zgłoszeń organizacji do nagrody Za
całokształt Grand S3KTOR.
Kapituła Konkursu postanowiła nagrodzić następujące inicjatywy podjęte w celu przeciwdziałania
oraz łagodzenia skutków epidemii COVID-19 – S3KTOR:
I miejsce i nagrodę w wysokości 20 tys. złotych otrzymała Fundacja Twarze Depresji za Program
bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i młodych
dorosłych do 24. roku życia. Dzięki inicjatywie młodzi ludzie, którzy najgorzej znosili zamknięcie w
domach i wyzwania pandemii, mogli spotkać się online i porozmawiać z lekarzami psychiatrami,
psychologami i terapeutami.
II miejsce i nagrodę w wysokości 15 tys. złotych otrzymała Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa
Polskiego za Stołeczne szycie maseczek. Przez kilka tygodni ponad 2 tysiące wolontariuszy – harcerzy,
ich rodziców, przyjaciół, sąsiadów i innych społeczników uszyło ponad ćwierć miliona maseczek.
Trafiały one do szpitali, placówek medycznych, policji, straży miejskiej, domów pomocy społecznej,
przedszkoli i innych kluczowych miejsc.
III miejsce i nagrodę w wysokości 10 tys. złotych otrzymało Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog za
inicjatywę Chatbot „Edzia” zrealizowaną wspólnie z partnerami: Centralnym Domem Technologii,
Fundacją Centrum Cyfrowe, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Szkoła z Klasą oraz firmą IBM.
Był to wirtualny asystent nauczyciela, który odpowiadał na pytania dotyczące narzędzi do edukacji
zdalnej, wsparcia metodycznego, wyszukiwania wiarygodnych źródeł dla materiałów edukacyjnych
czy sposobu organizacji zajęć.
Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 5 tys. złotych ufundowaną przez Tramwaje Warszawskie
otrzymała Fundacja Artystyczna MŁYN za cykl słuchowisk dla kilkulatków „Słonik w domu”.
Dziesięciominutowe bajki pomagały najmłodszym zrozumieć świat, pracujących w domu rodziców,
brak przedszkola, ale przede wszystkim ich własne emocje. Jednocześnie pomagały rodzicom
przyjrzeć się sytuacjom potencjalnie konfliktowym i wskazywały, jak porozmawiać o tym z dziećmi.
Laureatem nagrody Za całokształt Grand S3KTOR i nagrody w wysokości 20 tys. złotych został
założony w 1916 r. Akademicki Związek Sportowy Warszawa. Obecnie w blisko trzydziestu klubach
AZS w Warszawie zrzeszonych jest prawie 8,5 tys. studentów-sportowców. Działania Związku
adresowane są też do odbiorców w każdym wieku – dzieci czy seniorów.
Nagrodę Tramwajów Warszawskich w wysokości 10 tys. zł. otrzymały Fundacja Stocznia, Fundacja
Pole Dialogu i Fundacja Civis Polonus za inicjatywę Warszawski Panel Klimatyczny. Wynikiem prac 90
panelistów wyłonionych spośród mieszkańców Warszawy, a także ekspertów, przedstawicieli
organizacji społecznych, przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy są rekomendacje, które wyznaczają
kierunki rozwoju polityki energetycznej dla stolicy w kontekście zmiany klimatu.
Laureaci w każdej kategorii otrzymywali pamiątkowe neony z logo konkursu.
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Zwycięskie organizacje otrzymały też prawo do posługiwania się tytułem i logotypem „Najlepszej
warszawskiej inicjatywy pozarządowej S3KTOR”.
Ze względu na pandemię po raz drugi w historii konkursu nie odbyła się uroczysta gala finałowa,
a rozstrzygnięcie ogłoszono 3 grudnia 2021 r., poprzez publikację filmu z udziałem zwycięzców. Jest
on dostępny na kanale YouTube Miasta i ma ponad 1 000 wyświetleń:
https://www.youtube.com/watch?v=XuxZh4N8fHY
Również ze względu na pandemię promocja odbywała się głównie w Internecie. Stworzony został
spot zapowiadający (https://www.youtube.com/watch?v=7IYceWji3R0) i podsumowujący
(https://www.youtube.com/watch?v=t0aPFRDZjQU) konkurs, opublikowane na kanale YouTube
Miasta.
Powstały również krótkie filmy na temat każdego z laureatów. Były one publikowane na profilu
Facebook-owym konkursu S3KTOR - https://www.facebook.com/Konkurs.S3KTOR, jak również na
profilach laureatów i partnerów konkursu.
O każdym etapie konkursu pojawiała się aktualność na stronie internetowej Miasta i pisał o nich
portal warszawa.ngo.pl.
Przez cały czas trwania konkursu, jak również po ogłoszeniu laureatów prowadzony był profil
Facebook-owy konkursu S3KTOR (https://www.facebook.com/Konkurs.S3KTOR), który ma ponad 1,9
tys. obserwujących. Publikowane były na nim wszystkie filmy, relacjonowane wszystkie wydarzenia,
przedstawiani laureaci. Po zakończeniu konkursu systematycznie przybliżane są tam wszystkie
zgłoszone inicjatywy. Jest to forma podziękowania Miasta, za wszelkie działania organizacji na rzecz
mieszkańców Warszawy w trakcie pandemii.

5. Honorowe patronaty
Kolejną formą współpracy pozafinansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi jest objęcie
honorowym patronatem Prezydenta m.st. Warszawy działań lub programów prowadzonych przez
organizacje. W 2021 roku 145 działań zostało objętych patronatem Prezydenta.
Prezydent obejmował swoimi patronatami głównie:


inicjatywy kulturalne: festiwale, koncerty, konkursy, wystawy;



imprezy sportowe: zawody, turnieje, biegi, memoriały, maratony;



wydarzenia okolicznościowe: obchody uroczystości, jubileusze;



programy edukacyjne, kongresy, konferencje, debaty, czy kampanie społeczne.

6. Strona internetowa
Urząd m.st. Warszawy prowadzi wydzieloną z głównego serwisu stronę internetową
www.um.warszawa.pl/waw/ngo, dedykowaną organizacjom pozarządowym, na której zamieszczane
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są informacje dotyczące aktualnych wydarzeń skierowanych do organizacji pozarządowych. Na
stronie publikowane są informacje o otwartych konkursach ofert, małych dotacjach, pracach
branżowych komisji dialogu społecznego (BKDS), dzielnicowych komisjach dialogu społecznego
(DKDS), Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (WRRDP), Forum Komisji Dialogu
Społecznego (FKDS), a także o konkursie S3KTOR. W zakładce „Baza wiedzy” można znaleźć
najważniejsze przepisy prawne dotyczące organizacji pozarządowych i współpracy warszawskiego
samorządu ze stołecznym III sektorem.
W lipcu 2021 roku strona została przyłączona do nowego portalu informacyjnego miasta
www.um.warszawa.pl, dzięki temu stała się bardziej spójna oraz przejrzysta. Serwis ten zastąpił
blisko pięćdziesiąt miejskich stron internetowych, w tym strony 18 dzielnic.

7. Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
W 2021 roku na zlecenie m.st. Warszawy Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
BORIS, Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor prowadziły Stołeczne Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych, w ramach umowy wieloletniej (w wyniku otwartego konkursu ofert
przeprowadzonego w 2020 roku oraz konkursu na lata 2021-2024). Stołeczne Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych to kompleksowa oferta usług i produktów nastawionych na rozwój
organizacji pozarządowych oraz pomoc w ich sprawnym i efektywnym współdziałaniu z samorządem
m.st. Warszawy. Działania są odpowiedzią na potrzeby warszawskiego sektora pozarządowego,
uwidocznione w Programie Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych na lata
2021- 2025. Adresatami zadania były przede wszystkim warszawskie organizacje pozarządowe, ale
także urzędnicy miejscy współpracujący z organizacjami oraz osoby, które chcą założyć organizację
pozarządową. W 2021 roku z oferty SCWO skorzystało 3064 niepowtarzających się organizacji
pozarządowych. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCov-2 oraz obowiązującymi obostrzeniami, aneksem do umowy został wprowadzony zapis
pozwalający na oferowanie usług SCWO również w formie zdalnej (online).
W ramach oferowanych usług osiągnięto następujące rezultaty twarde w 2021 roku:


7600 godzin dostępności konsultantów;



246 godzin i 45 minut porad prawnych;



344 godzin porad księgowych;



290 godzin pozostałych porad specjalistycznych;



Przeprowadzono łącznie 24 otwartych szkoleń, w których wzięło udział 403 uczestników;



Przeprowadzono 26 seminariów, w których wzięło udział 502 osób;



Przeprowadzono 9 wspólnych szkoleń dla urzędników i organizacji, w których wzięło udział
108 osób;



Przy pomocy SCWO zorganizowano 50 wydarzeń online organizacji.

Przeprowadzono Inkubator dla organizacji pozarządowych oraz Akademię Zarządzania Finansami.
Równolegle w ramach działania SCWO prowadzony był portal warszawa.ngo.pl, który w 2021 roku
opublikował 10 868 informacji w serwisie i odnotowywał 22 707 odsłon miesięcznie.
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8. Wieloletni Program rozwoju współpracy
Możliwość uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z
art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535). Ustawodawca przewidział
fakultatywność programu. Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego zarekomendowała
prace nad dokumentem.
Program został przyjęty uchwałą nr LV/1705/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 14
października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy na lata 20212025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (PRW).
Prace nad programem rozpoczęły się na początku 2020 roku, jednak z powodu pandemii musiały być
przerwane na kilka miesięcy, a ich harmonogram kilkukrotnie zmieniany.
Program wyznacza kierunki rozwoju tej współpracy, która powinna opierać się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności czy jawności. Działania oparte na
powyższych zasadach umożliwiają realizację długofalowych projektów, zaspakajają potrzeby
społeczne, wzmacniają pozycję trzeciego sektora wśród obywateli i zwiększają jego rolę jako partnera
dla Miasta.
Głównym celem programu jest rozwój współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych jako
kluczowego partnera przy tworzeniu polityk publicznych oraz efektywnej realizacji zadań publicznych.
Współpraca ta odbywa się na trzech polach: dialogu, współpracy finansowej oraz współpracy
pozafinansowej.
Dla każdego z tych pól wyznaczone zostały cele szczegółowe, kierunki działań i zadania priorytetowe.
Zapisane cele szczegółowe to:
1. Rozwijamy dialog we współpracy Miasta i organizacji (dialog).
2. Budujemy stabilny system oparty na przejrzystych zasadach zlecania zadań publicznych
organizacjom (współpraca finansowa).
3. Wzmacniamy współpracę pozafinansową (współpraca pozafinansowa).
Program realizowany jest za pomocą projektów i procesów, które dla przejrzystości Programu i
ułatwienia lektury łącznie nazywane są zadaniami priorytetowymi i wymienione dla każdego
działania.
Realizacja programu ma doprowadzić m.in. do: wzrostu liczby zadań wieloletnich zlecanych
organizacjom; wzrostu liczby umów najmu lokali miejskich dla organizacji pozarządowych
zawieranych na okres powyżej 3 lat; rozwoju usług Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych; organizacji spotkania sieciującego służącego zawiązywaniu partnerstw
międzysektorowych oraz wypracowania spójnych zasad kontroli merytorycznej i finansowej.
Ze względu na dużą skalę i wagę współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, ważne jest
programowanie jej rozwoju w dłuższej niż roczna perspektywie.
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Program powstawał w dużo trudniejszych do przewidzenia czasach niż jego poprzednik. Z jednej
strony epidemia COVID-19, a z drugiej niepewna sytuacja finansowa miasta sprawiły, że dokument
ten jest ostrożniejszy w założeniach finansowych.
W programie zapisane są cele, działania oraz wskaźniki produktów i rezultatów, którymi mierzona
będzie realizacja programu.
Realizacja wskaźników produktów monitorowana jest na bieżąco. W ostatnich trzech miesiącach
2021 roku (będących jednocześnie pierwszymi 3 miesiącami obowiązywania programu) udało się
przeprowadzić pierwsze działania i zostały zrealizowane następujące produkty:
Działania zapisane w PRW zrealizowane w 2021 roku:
Cel szczegółowy 1: Rozwijamy dialog we współpracy Miasta i organizacji
Przygotowaniem do działań, służących realizacji pierwszego celu szczegółowego: Rozwijamy dialog
we współpracy Miasta i organizacji, był projekt badawczy: „Droga do współdziałania. Ewaluacja
współpracy pozafinansowej m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych”. Przeprowadziła go Justyna
Kościńska, doktorantka na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach stypendium
m.st. Warszawy dla doktorantów, edycji 2020/2021.
Badanie to umożliwiło częściową ewaluację Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i
Organizacji Pozarządowych do 2020 roku i będzie cennym wkładem merytorycznym przy realizacji
programu na lata 2021 - 2025.
Stypendystkę szczególnie interesował pozafinansowy aspekt współpracy Miasta z trzecim sektorem,
jak współpraca przebiega, co wpływa pozytywnie na jej przebieg, a co może ją utrudniać.
Stypendystka próbowała poznać przyczyny stojące za decyzją o niewspółpracowaniu z Urzędem
Miasta i w ten sposób zidentyfikować główne bariery i możliwości działań. W 2020 roku stypendystka
przeprowadziła ankietę dotyczącą współpracy wśród członków komisji Dialogu Społecznego oraz
pracowników biur Urzędu m.st. Warszawy i dzielnic m.st. Warszawy oraz wywiady z
przedstawicielami organizacji pozarządowych zarówno współpracujących, jak i nie współpracujących
z Miastem. W 2021 roku stypendystka przygotowała opracowanie wyników ankiety, studiów
przypadków oraz raport z badania.
Cel szczegółowy 2: Budujemy stabilny system oparty na przejrzystych zasadach zlecania zadań
publicznych organizacjom
2.1 Działania na rzecz budowania pozycji organizacji jako kluczowego partnera Miasta w realizacji
zadań publicznych/zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
Nazwa wskaźnika:
Elektroniczny Generator Wniosków
Przez cały 2021 rok Miasto kontynuowało rozwijanie, utrzymywanie i obsługiwanie elektronicznego
generatora wniosków. Narzędzie to służy głównie współpracy finansowej Miasta i organizacji.
Generator jest szczegółowo opisany w innym rozdziale sprawozdania.
Zgodnie z zapisami nowej umowy na prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, od końca 2021 do 2024 to SCWO będzie zapewniało rozwijanie, utrzymywanie i
obsługiwanie generatora wniosków.
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2.2 Działania na rzecz rozwoju systemu współpracy finansowej w oparciu o otwarte konkursy ofert
Nazwa wskaźnika:
Liczba dokumentów zawierających rekomendacje wspierające stabilność zatrudnienia
w organizacjach.
W 2021 r. Miasto zleciło zewnętrznym ekspertom przeprowadzenie procesu wypracowania
rekomendacji mających na celu wsparcie stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych
realizujących zadania publiczne m.st. Warszawy.
Zgodnie z umową eksperci przeprowadzili analizy, zorganizowali warsztaty konsultacyjne,
przygotowali ankietę skierowaną do organizacji pozarządowych współpracujących z Miastem i
przedstawili rekomendacje w formie opracowania.
W kolejnych etapach umowy rekomendacje zostały skonsultowane z Miastem i organizacjami,
poprawione według zgłoszonych uwag.
Cel szczegółowy 3: Wzmacniamy współpracę pozafinansową
3.2 Działania na rzecz promocji i rozwoju współpracy pozafinansowej
Nazwa wskaźnika:
Liczba kampanii promujących konkurs S3KTOR.
Przy realizacji konkursu S3KTOR prowadzone były różne działania promocyjne.
W 2021 roku promocja konkursu opierała się na materiałach filmowych, mediach społecznościowych,
stronach internetowych. Bezpośrednio docieraliśmy też do adresatów poprzez korespondencję
elektroniczną z przewodniczącymi Komisji Dialogu Społecznego i urzędnikami zajmującymi się w
Mieście współpracą z organizacjami.
W ramach promocji konkursu Stołeczna Estrada stworzyła profesjonalne spoty i filmy. Zostały one
opublikowane na kanale YouTube m.st. Warszawy:
•

spot zapowiadający konkurs: https://www.youtube.com/watch?v=7IYceWji3R0

•

film - gala ogłoszenia laureatów konkursu:

https://www.youtube.com/watch?v=XuxZh4N8fHY
•

krótki spot podsumowujący konkurs: https://www.youtube.com/watch?v=t0aPFRDZjQU

Powstały również krótkie filmy na temat każdego z laureatów. Były one publikowane na profilu
Facebook-owym konkursu S3KTOR - https://www.facebook.com/Konkurs.S3KTOR, jak również na
profilach laureatów i partnerów.
O wszystkich etapach konkursu informowaliśmy na stronie internetowej Miasta i opisywał je również
portal warszawa.ngo.pl.
Prowadziliśmy też profil konkursu na Facebook-u. Publikowaliśmy tam aktualności, filmy, w osobnych
postach opowiedzieliśmy o każdym z laureatów.
3.3 Działania na rzecz wzmacniania potencjału organizacji
Nazwa wskaźnika:
Liczba umów na prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
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W 2021 roku Centrum Komunikacji Społecznej przeprowadziło konkurs na prowadzenie Stołecznego
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Konsorcjum czterech organizacji prowadzi Centrum
w latach 2021 – 2024.
Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to kompleksowa oferta dla organizacji
pozarządowych, działających na rzecz m.st. Warszawy i jego mieszkańców, w szczególności
nieodpłatne wsparcie, doradztwo i pomoc, głównie poprzez szkolenia, doradztwo prawno-księgowe,
porady w serwisie informacyjnym.
Nowością jest to, że SCWO w ramach tej umowy zapewni również działanie generatora wniosków dla
organizacji pozarządowych.
Na prowadzenie Centrum zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 4 180 000,00 zł.

V. Podmioty uczestniczące we współpracy
1. Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe to podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, których
działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Funkcjonują w różnych dziedzinach życia, a ich
działania najczęściej mają charakter społeczny, charytatywny lub wolontariacki. Nazwa „organizacje
pozarządowe” związana jest z ich działalnością, ponieważ nie są zależne od działalności rządu, tj.
realizują zadania publiczne, ale stanowią odrębny od państwa byt prawny.
Organizacje pozarządowe realizują zadania z katalogu zadań publicznych gminy na podstawie
udzielonego zlecenia, które nie są zadaniami własnymi gminy. Organizacje pozarządowe,
w odróżnieniu od organów publicznych, są prywatne, gdyż powstają z inicjatywy prywatnych
założycieli, ale działają w interesie publicznym. Organizacje pozarządowe określane są również takimi
nazwami jak:


NGO – z języka angielskiego Non-governmental Organization;



Organizacje Non-Profit – co oznacza, że ich działalność nie jest nastawiona na zysk;



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



Organizacje społeczne;



Organizacje użyteczności publicznej.

Nadzorem Prezydenta m.st. Warszawy (rejestr prowadzony przez Biuro Administracji i Spraw
Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy) objętych było 13 283 organizacji – stan na koniec 2021 r.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba podmiotów wpisanych do prowadzonych przez
Biuro Sportu i Rekreacji w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy dwóch ewidencji łącznie wynosiła
1005 podmiotów w tym:


Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych – 533



Ewidencja Klubów Sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – 472
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Poza tym Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy w 2021 roku nadzorowało 429
stowarzyszeń działających w zakresie sportu wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (a nie do
ewidencji prowadzonej przez Prezydenta m.st Warszawy).
Łącznie liczba podmiotów nadzorowanych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
wynosiła według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. – 1 434.

2. Biura Urzędu m.st. Warszawy i dzielnice m.st. Warszawy
Ważną rolę we współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi pełnią podstawowe
komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy jakimi są biura Urzędu m.st. Warszawy i jednostki
pomocnicze m.st. Warszawy, czyli dzielnice m.st. Warszawy, które bezpośrednio współpracują z
organizacjami pozarządowymi. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi biura są: wydziały,
zespoły, delegatury (właściwość miejscowa delegatury obejmuje obszar jednej dzielnicy, a jej siedziba
znajduje się na terenie tej dzielnicy) oraz samodzielne jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy. Biura
wykonują bieżącą kontrolę nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.
W 2021 roku współpracę finansową i pozafinansową z organizacjami pozarządowymi prowadziły
wszystkie dzielnice m.st. Warszawy oraz 17 biur Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Cyfryzacji
Miasta, Biuro Edukacji, Biuro Infrastruktury, Biuro Kultury, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Ochrony
Środowiska, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biuro Polityki Lokalowej, Biuro Polityki
Zdrowotnej, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Sportu i
Rekreacji, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Centrum
Komunikacji Społecznej.

3. Pełnomocnik

Prezydenta

m.st.

Warszawy

ds.

współpracy

z organizacjami pozarządowymi
Funkcję Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
pełni Ewa Kolankiewicz powołana zarządzeniem nr 688/2016 dnia 11 maja 2016 roku zmienionym
zarządzeniem nr 1856/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku.
Do zadań Pełnomocnika należy m.in.: współpraca z organizacjami pozarządowymi, realizowanie
polityki Miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, rola mediatora pomiędzy
organizacjami pozarządowymi a Miastem w sytuacjach konfliktowych, koordynacja działań komórek
organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
ujednolicanie procedur poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie współpracy z
organizacjami pozarządowymi, współpraca z ciałami dialogu obywatelskiego, przygotowywanie
projektów rocznych programów współpracy oraz uchwał i zarządzeń w zakresie współpracy z
organizacjami pozarządowymi, współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji
pozarządowych, prowadzenie internetowego rejestru dotacji, monitorowanie zmian aktów prawnych
dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, reprezentowanie Urzędu m.st.
Warszawy na konferencjach, spotkaniach itd. dotyczących problematyki sektora pozarządowego,
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organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi.
Obsługę organizacyjno-biurową w zakresie zadań Pełnomocnika wykonuje Wydział Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi w Centrum Komunikacji Społecznej. Do zakresu działań Wydziału w
2021 roku należało w szczególności:
1. obsługa organizacyjna Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi, w tym:


planowanie i organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,



koordynowanie przeprowadzanych przez biura, urzędy dzielnic i jednostki organizacyjne
m.st. Warszawy otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,



koordynowanie działań prowadzonych przez biura i urzędy dzielnic związanych
z rozpatrywaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,



współpraca z ciałami dialogu społecznego, określonymi w aktualnym programie
współpracy,



prowadzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych,



monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi,



wzmacnianie mechanizmów współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi
w zakresie realizacji zadań publicznych,



przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań Pełnomocnika
Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;

2. wsparcie i monitoring wdrażania przez poszczególne biura, urzędy dzielnic
i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zadań, wynikających z Programu Rozwoju Współpracy
m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do roku 2020;
3. przygotowywanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta w zakresie
zadań Wydziału;
4. inicjowanie i współpraca przy organizacji szkoleń z zakresu Wydziału;
5. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działań Wydziału
w uzgodnieniu z biurem właściwym do spraw marketingu miasta;
6. przygotowywanie analiz, sprawozdań i innych opracowań z zakresu zadań Wydziału;
7. współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań
Wydziału.
W 2021 r. bardzo ważną kwestią dla organizacji pozarządowych było zapewnienie dostępności. Od 5
września 2021 roku wszystkie umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego
obligatoryjnie muszą zawierać warunki służące jej zapewnieniu. Organizacje miały dużo pytań i
wątpliwości w tym temacie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi wspólnie z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy
ds. dostępności przygotowali wytyczne dotyczące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
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potrzebami w kontekście realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych m.st.
Warszawy.
W temacie dostępności Pełnomocnik zorganizował również i przeprowadził spotkanie z burmistrzami
dzielnic m.st. Warszawy oraz dyrektorami biur dotacyjnych i zainicjował dwa spotkania Forum Komisji
Dialogu Społecznego.

4. Branżowe komisje dialogu społecznego
Branżowe komisje dialogu społecznego (BKDS) mają charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy.
Tworzone są przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz biura urzędu m.st. Warszawy.
Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że
są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań
publicznych należących do m.st. Warszawy.
W skład BKDS-u wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych, jednostek
organizacyjnych z głosem doradczym, działających w poszczególnych dziedzinach, oraz przynajmniej
jeden przedstawiciel Miasta delegowany przez kierującego właściwą merytorycznie komórką
organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy.
Do istniejącego BKDS-u zainteresowana organizacja pozarządowa lub jednostka organizacyjna może
przystąpić w dowolnym momencie.
Do głównych zadań BKDS-ów należy:
1) konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez
władze Miasta w zakresie działalności danego BKDS-u;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi określonymi w § 6
ust. 1 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz
opiniowanie projektów ogłoszeń konkursowych;
3)

delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych
rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów opiniujących oferty składane w
ramach trybu małych dotacji;

4) wskazywanie przedstawicieli organizacji do zespołów roboczych, o których mowa
w § 6 ust. 2 uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji;
5) współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy w celu
polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców;
6) współpraca z WRDPP, BKDS-ami, DKDS-ami i FKDS;
7) przygotowanie założeń do konkursów ofert w ramach grup roboczych powołanych na podstawie
procedury wniosków z inicjatywy własnej.
BKDS-y realizując swoje zadania, mogą:
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1) określać potrzeby społeczne, sposoby ich zaspokajania oraz animować i utrzymywać kontakty z
mieszkańcami np.: poprzez organizowanie otwartych spotkań;
2) występować do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności.
W 2021 roku funkcjonowało 29 BKDS-ów, działając przy 15 biurach Urzędu m.st. Warszawy:

1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego

2. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności

3. Biuro Cyfryzacji Miasta
Branżowa Komisja dialogu Społecznego ds. Cyfryzacji

4. Biuro Edukacji
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji

5. Biuro Infrastruktury
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu

6. Biuro Kultury
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Tańca

7. Biuro Marketingu Miasta
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły

8. Biuro Ochrony Środowiska
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Środowiska
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt

9. Biuro Polityki Lokalowej
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Lokalowych i Ochrony Praw Lokatorów

10. Biuro Polityki Zdrowotnej
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia

11. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Lokalnego Systemu Wsparcia i Placówek Wsparcia
Dziennego
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

12. Biuro Sportu i Rekreacji
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Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Sportu

13. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

14. Biuro Współpracy Międzynarodowej
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców

15. Centrum Komunikacji Społecznej
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania
Przedstawiciele BKDS-ów włączali się w działania animacyjne realizowane przez biura merytoryczne
na rzecz mieszkańców, brali udział w konsultowaniu dokumentów strategicznych dla Miasta.
Uczestniczyli również w komisjach konkursowych do oceny ofert złożonych w trybie małych dotacji.
Informacje na temat działalności branżowych komisji dialogu społecznego dostępne są na stronie:
um.warszawa.pl/waw/ngo.

5. Dzielnicowe komisje dialogu społecznego
Dzielnicowe komisje dialogu społecznego (DKDS) mają charakter opiniodawczy, inicjatywny i
doradczy. Tworzą je zainteresowane organizacje pozarządowe oraz dzielnice m.st. Warszawy.
W każdej dzielnicy m.st. Warszawy może działać jeden DKDS.
W skład DKDS-u wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych i jednostek
organizacyjnych z głosem doradczym działających w zakresie zadań publicznych należących do
dzielnicy, przy której działa DKDS oraz przynajmniej jeden przedstawiciel Miasta, delegowany przez
zarząd dzielnicy.
Do istniejącego DKDS-u zainteresowana organizacja pozarządowa lub jednostka organizacyjna może
przystąpić w dowolnym momencie.
Do głównych zadań DKDS-ów należy:
1) konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez
organy dzielnicy, w zakresie działalności danego DKDS-u;
2) konsultowanie dokumentów dotyczących polityki lokalowej dzielnicy wobec organizacji
pozarządowych;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi określonymi w § 6
ust. 1 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz
opiniowanie projektów ogłoszeń konkursowych;
4) delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych
rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów opiniujących oferty składane w
ramach trybu małych dotacji;
5) wskazywanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do zespołów roboczych,
o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013
r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
6) współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań
kierowanych do mieszkańców;
7) współpraca z WRDPP, BKDS-ami, DKDS-ami i FKDS;
8) przygotowanie założeń do konkursów ofert w ramach grup roboczych powołanych na podstawie
procedury wniosków z inicjatywy własnej.
DKDS-y realizując swoje zadania, mogą:
1) określać potrzeby społeczne, sposoby ich zaspokajania oraz animować i utrzymywać kontakty z
mieszkańcami np.: poprzez organizowanie otwartych spotkań dla mieszkańców;
2) występować do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności.
W 2021 roku działało 18 Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego:
1. DKDS Bemowo
2. DKDS Białołęka
3. DKDS Bielany
4. DKDS Mokotów
5. DKDS Ochota
6. DKDS Praga-Południe
7. DKDS Praga-Północ
8. DKDS Rembertów
9. DKDS Śródmieście
10. DKDS Targówek
11. DKDS Ursus
12. DKDS Ursynów
13. DKDS Wawer
14. DKDS Wesoła
15. DKDS Wilanów
16. DKDS Włochy
17. DKDS Wola
18. DKDS Żoliborz
DKDS-y były zapraszane do konsultowania tematów i treści zadań konkursowych oraz do udziału w
spotkaniach zespołów w sprawie oceny małych dotacji. Informacje na temat działalności
dzielnicowych komisji dialogu społecznego dostępne są na stronie: um.warszawa.pl/waw/ngo.

6. Forum Komisji Dialogu Społecznego
Oprócz komisji dialogu społecznego działa Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS), którego celem
jest wzmocnienie i pogłębienie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi poprzez
wymianę informacji pomiędzy komisjami dialogu społecznego.
W 2021 roku Forum spotkało się trzy razy: 20 kwietnia, 19 października oraz 15 grudnia.
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Posiedzenia były jawne i otwarte. Z powodu pandemii wszystkie spotkania odbyły się online, co
znacznie ograniczało możliwość zastosowania różnorodnych form pracy. Na spotkania FKDS
zapraszani byli eksperci w omawianym temacie.


Pierwsze spotkanie (20.04.2021 r.) dotyczyło rezultatów i wskaźników w ofertach do Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy. Od 1 marca 2019 konkursy na realizację zadań publicznych
ogłaszane są na podstawie nowych wzorów oferty, umowy i sprawozdania. Jedną z
kluczowych zmian wprowadzonych w 2019 roku jest rozliczanie organizacji z osiągnięcia
rezultatów projektu. Kwestia określania rezultatów oraz wskaźników, czy np. zrozumienie
logiki projektowej i różnicy pomiędzy takimi pojęciami jak produkt czy rezultat miękki, były
tematem tego spotkania.



Drugie spotkanie (19.10.2021 r.) dotyczyło ustawy o dostępności. Od 5 września 2021 r.
podmiot publiczny wspierając lub powierzając realizację zadań publicznych organizacjom
społecznym, musi określić w treści umowy warunki służące zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami. W praktyce oznacza to, że w umowach podpisywanych przez
samorząd warszawski z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w
2022 r. pojawiły się zapisy dotyczące zapewnienia dostępności działań podejmowanych w
ramach projektów finansowanych lub dofinansowanych przez m.st. Warszawa. Podczas
spotkania rozmawiano jak sprostać wymogom formalnym w tym zakresie.



Trzecie spotkanie (15.12.2021 r.), na prośbę organizacji, po raz drugi poświęcone było kwestii
dostępności. Podczas spotkania rozmawiano jak sprostać wymogom formalnym w tym
zakresie, dzielono się praktycznymi rozwiązaniami zapewniającymi dostępność.

7. Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Organizację oraz tryb działania WRDPP określa uchwała nr XLIX/1374/2013 Rady m.st. Warszawy z
dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz uchwała nr XXXIX/1046/2017 Rady m.st.
Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji (lata 2020 – 2022) obradowała w
składzie:
Przedstawiciele warszawskich organizacji pozarządowych:
1. Monika Chrzczonowicz
2. Anna Gierałtowska
3. Tomasz Harasimowicz
4. Dariusz Jarosiński
5. Piotr Kaliszek
6. Marta Lewandowska
7. Rafał Miłkowski
8. Andrzej Mrowiec
9. Maria Pokój
10. Andrzej Trzeciakowski
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11. Bartłomiej Włodkowski
12. Anna Zielińska
Przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:
1. Joanna Gospodarczyk,
2. Artur Jóźwik,
3. Ewa Kolankiewicz
4. Katarzyna Łęgiewicz,
5. Aldona Machnowska-Góra,
6. Magdalena Młochowska (do 21 stycznia 2021 r.),
7. Tomasz Pactwa,
8. Olga Pilarska-Siennicka,
9. Janusz Samel,
10. Karolina Zdrodowska (od 21 stycznia 2021 r.)
Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:
1. Renata Niewitecka,
2. Magdalena Roguska,
3. Jarosław Szostakowski;
Funkcję Przewodniczącej Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pełniła Aldona
Machnowska-Góra Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy, a współprzewodniczącej Anna
Gierałtowska.
W roku 2021 odbyło się 11 posiedzeń Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas
których WRDPP zajęła stanowisko w sprawie następujących dokumentów:
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie m.st. Warszawy w 2021 r.,
2. Projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przedłużenia terminów na
wniesienie opłaty za korzystania w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3. Projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w zwolnienia z opłaty za korzystanie w
2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu
kąpielowego na terenie m.st. Warszawy,
5. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu ochrony środowiska,
6. Projektu Program Mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata 2021-2025,
7. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę Nr LXI/1640/2018 Rady m.st.
Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz
wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki
sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej,
8. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - sosny
przy ul. Patriotów,
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9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków
lub innych obiektów pływających na rok 2021,
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy,
11. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy oraz uchwały w sprawie
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata
2021-2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy,
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
13. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody klon srebrzysty – ul. Wołoska
139,
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ustanowienia zespołu przyrodniczokrajobrazowego „ARKADIA”,
15. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie w 2021
r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
16. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie programu współpracy na 2022 rok,
17. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania
problemów społecznych 2030,
18. Projekty uchwał w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ul. Krasnobrodzkiej w
Dzielnicy Targówek oraz pomnika przyrody przy ul. Dzierżoniowskiej 12 w Dzielnicy Bielany.
19. Zmniejszenie środków przeznaczonych w budżecie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na
realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
2021 roku,
20. Zmniejszenie środków przeznaczonych w budżecie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2021
roku,
21. Projekt programu rozwoju współpracy na lata 2021 - 2025 organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
22. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025,
23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
24. Projekt uchwały w sprawie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park SGGW”,
25. Projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
m.st. Warszawy w 2022 r. oraz projekt uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania
Narkomanii m.st. Warszawa w roku 2022.
Ponadto Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego podejmowała następujące
tematy:
1. Dyskusja dotycząca Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030,

35

2. Omówienie konsekwencji dla budżetu Miasta opiniowanych przez Radę uchwał dotyczących
zwalniania przedsiębiorców z konieczności ponoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż alkoholu,
3. Omówienie Umowy Partnerstwa na lata 2021 -2027,
4. Omówienie Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym,
5. Omówienie stanowiska Branżowej Komisji Dialogu Społecznego do spraw lokalowych i
ochrony praw lokatorów,
6. Omówienie przepisów dotyczących dostępności dla organizacji pozarządowych,
7. Poparcie apelu wystosowanego przez przedstawicieli organizacji obywatelskich w sprawie
Ustawy o ekonomii społecznej,
8. Zatwierdzenie wyboru priorytetowych zadań publicznych do programu współpracy na 2022
rok,
9. Wyrażenie stanowiska dotyczącego zmian w prawie oświatowym,
10. Konsultacje „Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji m.st. Warszawy”,
11. Dyskusja na temat wstępnych założeń budżetowych dotyczących dotacji w biurach i
dzielnicach,
12. Wydanie rekomendacji do nagrody za całokształt Grand S3KTOR,
13. Opinia dotycząca połączenia Szpitala Bielańskiego i Szpitala Inflancka,
14. Wsparcie w rozwiązaniu sporu BKDS ds. ochrony zwierząt z dyrekcją Biura Ochrony
Środowiska.
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