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I. PROGRAM WSPÓŁPRACY M.ST. WARSZAWY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok
powstał na bazie programu współpracy na 2005 rok. Biorąc pod uwagę
dotychczasowe postulaty i doświadczenia z dwóch poprzednich konsultacji
(programy na 2004 i 2005), juŜ w czerwcu 2005 roku rozpoczęły się konsultacje
społeczne programu współpracy na rok 2006. Pierwszym etapem prac była prośba
skierowana do organizacji pozarządowych o wstępne zgłaszanie postulatów
i propozycji dotyczących kształtu programu. Wynikiem tej fazy konsultowania było
przedstawienie przez Forum Dialogu Społecznego (FDS), własnego projektu. FDS
przyjęło i przekazało Miastu swój projekt w dniu 19 sierpnia 2005 r. Drugą fazą był
szereg spotkań i konsultacji z biurami Urzędu Miasta oraz z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Warszawy. Konsultacje te doprowadziły
do przyjęcia kompromisowego rozwiązania.
Program współpracy na 2006 rok został przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy
Nr LXIII/1892/2005 z dnia 9 grudnia 2005 roku (Załącznik 1). Cele programu
obejmowały:
1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju
społeczności lokalnych, w tym:
a) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na
rzecz Miasta i rozwoju więzi lokalnych;
b) rozwijanie poczucia przynaleŜności do społeczności lokalnej Miasta;
c) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie,
swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;
d) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych;
e) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
f) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców
Miasta;
g) tworzenie warunków do wyrównywania szans niepełnosprawnych członków
społeczności Miasta, w kaŜdym aspekcie Ŝycia społeczności;
2) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;
3) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami
szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im
zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację;
4) realizację zadań publicznych określonych w ustawie, wymienionych w § 25
uchwały;
5) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz Miasta oraz tworzenie
systemowych rozwiązań dla waŜnych problemów społecznych;
6) uzupełnienie działań Miasta w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.
II. FORMY
WSPÓŁPRACY
POZARZĄDOWYMI

M.ST.

WARSZAWY

Z

ORGANIZACJAMI

Zgodnie z programem współpracy na 2006 rok współpraca Miasta z organizacjami
pozarządowymi miała charakter:
• finansowy - polegający głównie na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku
postępowania konkursowego wykonywały zadanie publiczne. Taką współpracę
prowadzili na bieŜąco dyrektorzy biur, których zadania mieściły się w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
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• pozafinansowy - oparty na instytucjach dialogu społecznego i konsultacji,
a takŜe systemie wymiany informacji. Taka współpraca odbywała się na bieŜąco
dzięki działalności komisji dialogu społecznego oraz Forum Dialogu Społecznego.
1.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci powierzania
wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji lub wspierania takiego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie jego realizacji.
Konkursy na finansowanie lub dofinansowanie zadań były organizowane przez
jednostki merytorycznie odpowiedzialne za realizację zadań priorytetowych
(§27 programu współpracy na 2006 r.) – biura: Edukacji, Kultury, Ochrony
Środowiska, Polityki Społecznej, Polityki Zdrowotnej, Sportu i Rekreacji, Teatru
i Muzyki, oraz dzielnice. Najczęściej biura podpisywały z organizacjami
pozarządowymi roczne umowy na realizację zadań, wyjątek stanowiło Biuro Polityki
Społecznej, które od 2004 roku podpisuje równieŜ umowy trzy- i pięcioletnie.
Co roku budŜet Miasta przeznaczony na dotacje na zadania zlecone do realizacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wzrasta, co ilustruje
Tabela1.
W budŜecie m.st. Warszawy zaplanowano w 2006 roku 82 003 144 złotych
na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych. W sumie w 2006 roku podpisano 1 599 umów
z organizacjami pozarządowymi. Łącznie na realizacje zadań zleconych
organizacjom pozarządowym przekazano 80 804 333 złotych, co stanowiło 1%
całego budŜetu Miasta.
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Tabela 1
Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w latach 2004 – 2006
(dane Biura BudŜetu).

2004 rok

Dotacje w budŜecie m.st.
Warszawy
A. ogółem
w tym:
1. Turystyka
2. Oświata i wychowanie
3. Ochrona zdrowia
4. Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
5. polityki społecznej
6. Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
7. środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
8. narodowego
9. Kultura fizyczna i sport
ilość udzielonych dotacji

2005 rok

2006 rok

Plan

Wykonanie

Wskaźnik
wykonania

Plan

Wykonanie

Wskaźnik
wykonania

52 765 315

51 948 230

98,45%

75 436 750

74 142 079

98,28%

82 003 144 80 804 333

98,50%

40 000
420 920
8 272 891
12 096 810

39 972
395 090
8 151 725
11 840 904

99,93%
93,86%
98,54%
97,88%

0
448 818
9 009 421
20 499 000

0
440 487
8 901 916
20 356 512

0,00%
98,14%
98,81%
99,30%

16 000
10 400
248 400
242 117
11 045 244 11 026 459
20 725 000 20 676 844

65,00%
97,50%
99,80%
99,80%

215 740

198 031

91,79%

589 609

583 113

98,90%

Plan

Wykonanie

Wskaźnik
wykonania

3 692 507

3 630 960

98,33%

4 051 182

4 018 662

99,20%

4 172 741

3 919 624

93,90%

465 000

465 000

100,00%

500 000

490 451

98,09%

540 000

540 000

100,00%

13 055 189

12 945 748

99,16%

21 453 895

21 022 585

97,99%

22 000 050 21 394 797

97,20%

14 501 998

14 258 902

98,32%

19 258 694

18 713 435

97,17%

22 666 100 22 410 979

98,90%

1 048

999

1195

B.
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Realizacja współpracy finansowej w poszczególnych biurach Urzędu
m. st. Warszawy
1. Biuro Edukacji
W budŜecie m.st. Warszawy zaplanowano 4 421 141 złotych przeznaczonych
na zlecanie zadań publicznych w 2006 roku z zakresu oświaty i wychowania oraz
edukacyjnej opieki wychowawczej. Biuro Edukacji ogłosiło pięć konkursów ofert
na realizacje w/w zadań. Do konkursu zgłosiło się 236 organizacji pozarządowych,
w tym 60 podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie. W konkursie wyłoniono 144 oferty, na które
przeznaczono łącznie 4 161 741 złotych. Rozwiązano cztery umowy z powodu
rezygnacji podmiotu z realizacji zadania.
2. Biuro Kultury
BudŜet na zlecanie zadań publicznych w 2006 roku z zakresu kultury wynosił
22 000 050 złotych. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Biuro Kultury oraz wydziały kultury dla
dzielnic miały do dyspozycji 8 980 050 złotych, pozostałe 13 020 000 złotych było do
rozdysponowania przez Biuro Teatru i Muzyki. W 2006 roku Biuro Kultury
przygotowało trzy konkursy ofert, natomiast dzielnice 15 konkursów.
Łącznie organizacje pozarządowe złoŜyły 797 ofert konkursowych (w tym dziewięć
zostało zgłoszonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie). Podpisano 307 umów, w tym
siedem z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 pkt 1. Łącznie przekazano
organizacjom pozarządowym na realizacje zadań w zakresie kultury 8 630 349,97
złotych. Rozwiązano 8 umów z następujących powodów:
• rezygnacja podmiotu z realizacji zadania,
• brak pozyskania dostatecznych środków finansowych z innych źródeł, tak jak
zakładano w ofercie,
• nie wywiązanie się z obowiązku złoŜenia sprawozdania z realizacji zadania
we właściwym terminie,
• przeszkody natury obiektywnej.
Nie wykorzystano 367 631,34 złotych z zaplanowanego na dotacje budŜetu.
3. Biuro Ochrony Środowiska
W budŜecie m.st. Warszawy zaplanowano 540 000 złotych przeznaczonych
na zlecanie zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych w 2006
roku. Biuro Ochrony Środowiska ogłosiło jeden konkurs ofert na realizacje w/w
zadania, do którego zgłosiło się 20 organizacji pozarządowych. W konkursie
wyłoniono 17 oferty, na które przeznaczono całą zaplanowaną kwotę.
Niepokojące jest to, Ŝe ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych w roku 2006 ukazało się
dopiero 21 marca 2006 roku, a jego rozstrzygnięcie zostało ogłoszone 12 lipca 2006
roku.
4. Biuro Polityki Społecznej
W zakresie polityki społecznej i zwalczania uzaleŜnień zaplanowano 30 918 268
złotych środków w budŜecie Miasta na dotacje celowe przeznaczonych do realizacji
przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Ponadto
zaplanowano 6 024 580 złotych na zadania ustawowo określone i przekazane
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do realizacji organizacjom pozarządowym (działalność Domów Pomocy Społecznej).
Na powierzenie zadań publicznych w 2006 roku podpisano 47 umów wieloletnich.
Łącznie na powierzanie zadania, wg umów wieloletnich z 2006 roku oraz z lat
poprzednich, przeznaczono 18 582 741 złotych. Na wspieranie zadań publicznych
z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania uzaleŜnieniom ogłoszono 12
konkursów ofert, z czego dwa zostały odwołane. Podpisano 319 umów na realizacje
w/w zadań na łączną kwotę 11 745 918 złotych. Wszystkie umowy na wspieranie
były jednoroczne.
5. Biuro Polityki Zdrowotnej
W budŜecie m.st. Warszawy zaplanowano 1 441 585 złotych przeznaczonych na
zlecanie zadań publicznych w 2006 roku związanych z działalnością zakładów
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz programy polityki
zdrowotnej. Biuro Polityki Zdrowotnej ogłosiło pięć konkursów ofert na realizacje w/w
zadań. Do konkursu zgłosiły się 103 organizacje pozarządowe, w tym siedem
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie. W konkursie wyłoniono 29 ofert, na które
przeznaczono łącznie 1 441 585 złotych.
6. Biuro Sportu i Rekreacji
Wysokość zaplanowanych środków przeznaczonych na zlecanie zadań publicznych
w 2006 roku z zakresu sportu i rekreacji wyniosła 22 666 100 złotych. Biuro Sportu
przygotowało dziewięć konkursów (w tym na powierzanie zadania publicznego),
natomiast wydziały sportu dla dzielnic – 20. W odpowiedzi na ogłoszenia konkursowe
wpłynęły 1 482 oferty i podpisano 514 umów na kwotę 22 410 979 złotych. śadna
z zawartych umów nie została uniewaŜniona ani zerwana.
7. Biuro Teatru i Muzyki
Na zlecania zadań publicznych z zakresu upowszechniania muzyki oraz
upowszechniania twórczości teatralnej w budŜecie miasta zaplanowano 13 020 000
złotych. Ogłoszono dwa konkursy ofert na realizację ww. zadań. Wpłynęły 483 oferty
w tym dwie złoŜone przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Podpisano 222 umowy na
łączną kwotę 12 863 215 złotych. Trzy umowy zostały rozwiązane z powodu
rezygnacji podmiotu z realizacji zadania lub teŜ z przyczyn natury obiektywnej.
2. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
Głównymi podmiotami realizującymi współpracę pozafinansową są komórki
organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Forum Dialogu Społecznego
oraz komisje dialogu społecznego.
Forum Dialogu Społecznego
Forum Dialogu Społecznego (FDS) rozpoczęło swoją działalność w maju 2005 roku
jako organ opiniująco-doradczy. Jego głównym zadaniem jest współtworzenie
i opiniowanie kierunków działań władz Miasta w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi, współtworzenie i opiniowanie corocznych programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi, a następnie dokonywanie oceny realizacji tych
programów.
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W skład Forum wchodzi po jednym przedstawicielu spośród działających komisji
dialogu społecznego oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Obecnie, od dnia 15 marca 2006 roku,
przewodniczącym jest pan Witold Klaus - przedstawiciel Komisji Dialogu
Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego.
FDS działa na podstawie uchwalanego co roku przez Radę m.st. Warszawy
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie.
W 2006 roku odbyło się 12 posiedzeń FDS, w których brało udział średnio 11
przedstawicieli komisji dialogu społecznego. Podczas spotkań konsultowane były
dwa projekty – program współpracy na 2007 rok i uchwała Rady m.st. Warszawy
w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2007-2010. Członkowie FDS brali udział w Zespole ujednolicania procedur
ogłaszania otwartych konkursów ofert.
Zgodnie z programem współpracy na 2006 rok FDS było współorganizatorem, wraz
z Urzędem m.st. Warszawy, seminarium dla urzędników i organizacji pozarządowych
pt. „Wspólne działania – wspólna odpowiedzialność. Rozwój współpracy organizacji
pozarządowych z samorządem m.st. Warszawy”, które odbyło się w dniach 5 - 6
grudnia 2006 roku.
Podczas współpracy organizacji pozarządowych i FDS z Urzędem m.st. Warszawy
w 2006 roku pojawiły się następujące kwestie problemowe:
•

praca zespołów opiniujących;

•

problem ujednolicania procedur przyznawania dotacji;

•

brak udziału niektórych biur we współpracy zarówno finansowej,
jak i pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi oraz Forum;

•

praktyczny brak powierzania zadań organizacjom przez Urząd oraz
przejmowanie przez Urząd niektórych projektów prowadzonych przez
organizacje.

Członkowie Forum określili jako najwaŜniejsze zadania dotyczące współpracy na
kolejne lata:
1.

z zakresu współpracy pozafinansowej:
• stworzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych;
• stworzenie programów wieloletnich;
• rozwiązanie
problemu
lokalowego
odpowiednich zasad wykorzystywania
pozarządowe;

poprzez
wprowadzenie
lokali przez organizacje

• edukacja urzędników samorządowych w celu lepszego zrozumienia
specyfiki organizacji;
• zmiana systemu przyznawania dotacji szczególnie w kontekście
opiniowania i oceniania ofert;
• wprowadzenie jednolitego systemu rozliczania dotacji.
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2.

z zakresu współpracy finansowej:
• zwiększenie środków
pozarządowym;

na

zadania

przekazywane

organizacjom

• zwiększenie ilości powierzanych zadań organizacjom pozarządowym
przez Urząd m.st. Warszawy (czyli finansowanie projektów w 100%);
• podpisywanie umów wieloletnich;
• wspólne wykorzystywanie Funduszy Unijnych – prowadzenie
wspólnych projektów z Urzędem m.st. Warszawy, co gwarantuje
większą skuteczność.
Realizacja współpracy pozafinansowej w poszczególnych biurach Urzędu
m.st. Warszawy oraz komisjach dialogu społecznego
Komisje dialogu społecznego tworzone są przez organizacje pozarządowe i Miasto.
Działają w bardzo wielu dziedzinach zadań publicznych i mają charakter inicjatywnodoradczy. Funkcjonują na podstawie uchwalanego co roku przez Radę
m.st. Warszawy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. Do ich głównych zadań naleŜy:
• opiniowanie dokumentów i aktów prawnych wydawanych przez władze Miasta
w zakresie działalności danej Komisji;
• delegowanie ekspertów do udziału w zespołach, rozpatrujących oferty
o przyznanie dotacji;
• współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu
m.st. Warszawy w celu polepszenia i podwyŜszenia efektywności działań
kierowanych do mieszkańców Miasta;
• określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
• występowanie do władz miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej
działalności;
• aktywna współpraca z Forum.
W pracach Komisji moŜe brać udział przedstawiciel kaŜdej zainteresowanej
organizacji pozarządowej oraz pracownik Biura, przy którym działa Komisja. Z jej
grona wybierany jest przewodniczący, zastępca, Prezydium oraz przedstawiciel do
Forum Dialogu Społecznego. KaŜda Komisja ma moŜliwość umieszczania informacji
dotyczących podejmowanych działań i protokołów ze spotkań na stronie internetowej
Urzędu
m.st.
Warszawy
poświęconej
organizacjom
pozarządowym
www.um.warszawa.pl/ngo. W 2006 roku istniało 15 komisji dialogu społecznego
(KDS) przy siedmiu biurach Urzędu m.st. Warszawy, które spotykały się na
posiedzeniach lub teŜ w mniejszym gronie Prezydium lub zespołów roboczych.
Liczba spotkań poszczególnych komisji, prezydiów i zespołów roboczych oraz
średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniach komisji zawarta jest
w Tabeli 2.
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Tabela 2. Liczba spotkań komisji dialogu społecznego i średnia liczba organizacji
biorących udział w spotkaniu.

Nazwa Komisji Dialogu Społecznego
(KDS)

Biuro, przy którym działa
Komisja Dialogu
Społecznego

Liczba
spotkań
Komisji
(Prezydium
/zespołów
roboczych)
w 2006
roku

Średnia
liczba
organizacji
biorących
udział
w
spotkaniu

KDS ds. Edukacji

Biuro Edukacji

6
(8)

15 - 85

KDS ds. Funduszy Europejskich

Biuro Funduszy
Europejskich

4
(4)

6

KDS ds. Kultury

Biuro Kultury

3
(6)

6

KDS ds. Ochrony Zwierząt
(powstała we wrześniu 2006 roku)

Biuro Ochrony Środowiska

6
(1)

18

KDS ds. Bezdomności (Rada Opiekuńcza
przy Prezydencie m.st. Warszawy)

Biuro Polityki Społecznej

9
(3)

18

KDS ds. Dzieci i MłodzieŜy

Biuro Polityki Społecznej

3

15

KDS ds. Niepełnosprawności

Biuro Polityki Społecznej

8
(9)

15

KDS ds. Osób Starszych i Kombatantów

Biuro Polityki Społecznej

9

6-9

KDS ds. Pomocy NajuboŜszym
(reaktywowana w sierpniu 2006 roku)

Biuro Polityki Społecznej

5

10

KDS ds. Poradnictwa Specjalistycznego

Biuro Polityki Społecznej

13

11

KDS ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Biuro Polityki Społecznej

7

3–6

KDS ds. Przeciwdziałania Narkomanii
i HIV / AIDS

Biuro Polityki Społecznej

1
(4)

brak
danych

KDS ds. Ochrony i Promocji Zdrowia

Biuro Polityki Zdrowotnej

5

13

KDS ds. Muzyki

Biuro Teatru i Muzyki

3

80

KDS ds. Teatru

Biuro Teatru i Muzyki

6
(12)

15

10

Biuro Edukacji
Przy Biurze Edukacji w 2006 roku istniało 21 zespołów doradczych i inicjatywnych,
takich jak:
• Zespół Doradczy ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań dotyczących
organizacji róŜnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieŜy
• Zespół Doradczy ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań dotyczących realizacji
programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy;
• Zespoły Doradcze ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań dotyczących
organizacji róŜnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieŜy
(18 zespołów dzielnicowych);
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji.
Z organizacjami pozarządowymi został skonsultowany projekt programu współpracy
na 2007 rok i została stworzona lista zadań priorytetowych z zakresu oświaty
i wychowania. Wg Biura kwestią problemową w zakresie współpracy z sektorem
pozarządowym był obowiązek ogłaszania konkursu z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem, który uniemoŜliwił ogłoszenie dodatkowego otwartego konkursu
ofert na organizację wypoczynku letniego w dzielnicach z odpowiednim
wyprzedzeniem i tym samym pozwoliłby na wykorzystanie posiadanych środków.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji
Odbyło się sześć spotkań Komisji, w których brało udział od 15 do 85 organizacji,
oraz osiem spotkań Prezydium/zespołów roboczych. W posiedzeniach uczestniczył
przedstawiciel Biura Edukacji. Komisja wskazała ekspertów do prac Zespołu
ds. Opiniowania Ofert, którzy zostali członkami tego Zespołu. Informacje
o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego były przekazywane
członkom Komisji. Zdaniem Komisji Ŝaden z projektów dokumentów i aktów
prawnych wydanych przez Urząd m.st. Warszawy nie był z nią konsultowany,
chociaŜ Biuro twierdzi, Ŝe omawiał z Komisją projekt programu współpracy na 2007
rok. Natomiast Komisja przedstawiła Biuru projekt/prośbę zwiększenia budŜetu na
programy edukacyjno-wychowawcze realizowane w ramach współpracy organizacji
pozarządowych z Biurem Edukacji, ale Biuro uwaŜa, Ŝe Komisja nie przedłoŜyła
Ŝadnych własnych projektów rozwiązań dotyczących współpracy. Urząd wspierał
Komisję organizacyjnie, współpracował z nią w sferze programowej i w zakresie
opiniowania przedstawianych ofert, promował działalność poŜytku publicznego,
pomagał organizacjom pozarządowych w publikowaniu informacji i nawiązywaniu
kontaktów, prowadził konsultacje telefoniczne dla organizacji oraz brał udział i
pomagał w organizacji spotkań integracyjnych dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych
i przedstawicieli Urzędu np. w Sanktuarium MB Nauczycieli MłodzieŜy w czerwcu
i grudniu. Komisja nie miała Ŝadnych problemów w zakresie współpracy organizacji
pozarządowych z Urzędem w związku z obowiązującą ustawą o działalności poŜytku
publicznego i wolontariacie.
Biuro Funduszy Europejskich
Komisja Dialogu Społecznego ds. Funduszy Zewnętrznych
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Komisja spotkała się cztery razy w gronie średnio sześciu organizacji. Odbyły się
równieŜ cztery spotkania Prezydium/zespołów roboczych. W posiedzeniach brał
udział przedstawiciel Biura Funduszy Zewnętrznych. Komisja nie wskazała
ekspertów do Zespołu ds. Opiniowania Ofert, gdyŜ Biuro Funduszy Zewnętrznych nie
przeprowadzało zlecania realizacji zadań publicznych w formie otwartego konkursu
ofert. Komisja otrzymywała informacje dotyczące działań podejmowanych przez
Forum Dialogu Społecznego. Nie były z nią konsultowane Ŝadne projekty
dokumentów i aktów prawnych wydawanych przez Urząd. Stanowisko Komisji
(z dnia 30.11.2006 roku) dotyczące współpracy organizacjami pozarządowymi nie
zostało zaopiniowane przez Biuro do końca lutego 2007 roku. Urząd wsparł Komisję
organizacyjnie, a takŜe współpracował z nią w sferze programowej. Komisja uwaŜa,
Ŝe wymaga uściślenia i skonkretyzowania pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego
w związku z obowiązującą ustawą o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.
Biuro Kultury
Przy Biurze Kultury w 2006 roku istniały dwa zespoły doradcze: Komisja Dialogu
Społecznego ds. Kultury i Zespół ds. Opiniowania Ofert. Było konsultowanych
dziewięć projektów dokumentów z organizacjami pozarządowymi:
• trzy projekty ogłoszeń o konkursach;
• trzy wzory umów o udzielenie dotacji;
• regulamin pracy Zespołu ds. opiniowania ofert z załącznikami;
• załączniki do oferty na realizację zadań publicznych
• wzór sprawozdania z rozliczenia projektu.
Konsultacje były prowadzone przy pomocy strony internetowej Urzędu Miasta
oraz urzędowej strony przeznaczonej dla stołecznych organizacji pozarządowych
www.um.warszawa.pl/ngo.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury
Odbyły się trzy spotkania Komisji, w których brało udział około sześciu organizacji,
ale przedstawiciel Biura Kultury nie był na nich obecny. Sześć razy spotykało się
równieŜ Prezydium. Komisja wskazała ekspertów do Zespołu ds. Opiniowania Ofert,
ale nawet nie została poinformowana przez Biuro Kultury o fakcie odrzucenia tych
kandydatur. Informacje o bieŜących działaniach Forum Dialogu Społecznego były
przekazywane Komisji. Urząd konsultował z Komisją projekt związany z pracą
Zespołu ds. Opiniowania Ofert na realizację zadań publicznych finansowanych
z budŜetu m.st. Warszawy. Projekt był przedstawiony Komisji na spotkaniu
konsultacyjnym i w formie elektronicznej. Komisja zaprezentowała Biuru propozycję
comiesięcznych spotkań przedstawicieli Prezydium Komisji z kierownictwem Biura
Kultury w celu omawiania bieŜących spraw, ale spotkania zostały zaprzestane
z powodu „niekonstruktywnej postawy kierownictwa Biura”. Komisja równieŜ zwróciła
się o wskazania osoby z Biura Kultury do bezpośrednich kontaktów z organizacjami
pozarządowymi, ale nie otrzymała odpowiedzi na złoŜone pismo. Zadaniem Komisji
Ŝadne inne formy współpracy z organizacjami nie były praktykowane przez Urząd,
ale Biuro Kultury twierdzi, Ŝe wspierało trzeci sektor organizacyjnie, informowało
o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych środków finansowych, pomagało
organizacjom w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i Internecie,
przeprowadzało konsultacje telefoniczne, pomagało w zakładaniu organizacji
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pozarządowych oraz tworzyło banki danych o organizacjach. W związku
z obowiązującą ustawą o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie Komisja
napotkała następujące problemy:
•
interpretacja pojęcia pozafinansowym wkład własny i zasady jego
udokumentowania;
•
jakie przesłanki stoją na przeszkodzie w przyjmowaniu do rozliczeń
dokumentów księgowych, których daty wystawienia są wcześniejsze niŜ data
podpisania umowy z Miastem, jeśli te dokumenty stanowią niezbędny element
realizacji zadania i jest on uwzględniony w harmonogramie realizacji zadania w
ofercie konkursowej;
•
jakie przesłanki stoją na przeszkodzie finansowania przez Biuro Kultury kosztów
administracyjnych, kosztów księgowych oraz zakupów środków do realizacji
zadań w ofercie konkursowej, jeŜeli stanowią one niezbędny element realizacji
zadania i jest on uwzględniony w harmonogramie realizacji zadania w ofercie
konkursowej;
•
jakie przesłanki prawne uniemoŜliwiają dokonywanie przesunięć w rozliczeniach
pomiędzy pozycjami w wysokości 5%.
Biuro Ochrony Środowiska
Przy Biurze Ochrony Środowiska funkcjonował zespół doradczy dotyczący Programu
Wiślany Park Przyrodniczy – rewitalizacja Wisły. Współpraca Biura z organizacjami
pozarządowymi ograniczyła się do współpracy w sferze programowej, informowania
o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych środków finansowych, konsultacjach
telefonicznych oraz uczestnictwa przedstawicieli Biura w cyklicznych spotkaniach
organizowanych przez trzeci sektor i konsultowania organizacji „Dnia bez
Samochodu”. Lokalna społeczność, w tym takŜe organizacje pozarządowe,
uczestniczyły w procesie wydawania decyzji środowiskowych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt
Komisja powstała we wrześniu 2006 roku. Odbyło się sześć spotkań Komisji,
w których uczestniczyło 18 organizacji. Miało równieŜ miejsce jedno spotkanie
Prezydium/zespołów roboczych. W posiedzeniach uczestniczył przedstawiciel Biura
Ochrony Środowiska. Komisja w 2006 roku nie wskazywała ekspertów do Zespołu
ds. Opiniowania Ofert, poniewaŜ dopiero w lutym 2007 roku został ogłoszony otwarty
konkurs ofert i wtedy Komisja wybrała eksperta. Na bieŜąco członkowie Komisji byli
informowani o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego.
Urząd nie konsultował z Komisją projektów dokumentów i aktów prawnych
wydawanych przez Miasto, jak równieŜ Komisja nie przedstawiła Ŝadnych własnych
projektów dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi. Urząd wspierał
Komisję organizacyjnie, współpracował z nią w sferze programowej, zorganizował
dwa szkolenia dotyczące wypełniania wniosków na otwarte konkursy ofert oraz
informował organizacje pozarządowe o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych
środków finansowych. Problemem dla Komisji, w związku z ustawą o działalności
poŜytku publicznego i wolontariacie, były kwestie związane z formularzami
ofertowymi i załącznikami na otwarte konkursy ofert.
Biuro Polityki Społecznej
Przy Biurze Polityki Społecznej w 2006 roku funkcjonowało siedem Komisji Dialogu
Społecznego (KDS):
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• KDS ds. ds. Bezdomności (Rada Opiekuńcza ds. Bezdomności przy Prezydencie
m.st. Warszawy);
• KDS ds. Dzieci i MłodzieŜy;
• KDS ds. Niepełnosprawności;
• KDS ds. Osób Starszych i Kombatantów;
• KDS ds. Pomocy NajuboŜszym;
• KDS ds. Poradnictwa Specjalistycznego;
• KDS ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
• KDS ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV / AIDS.
Biuro konsultowało z organizacjami pozarządowymi 11 projektów:
• Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych m.st. Warszawy
na rok 2007;
• współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wsparcia aktywizacji zawodowej
osób uzaleŜnionych;
• osiem zarządzeń o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert;
• Standardy Prowadzenia Poradnictwa przez Organizacje Pozarządowe na terenie
Warszawy.
Konsultowane dokumenty były udostępniane organizacją przy pomocy urzędowej
strony
internetowej
przeznaczonej
dla
stołecznego
trzeciego
sektora
www.um.warszawa.pl/ngo, w siedzibie Urzędu, w trakcie konferencji konsultacyjnej
oraz podczas spotkań z komisjami i Forum Dialogu Społecznego. Biuro
współpracowało równieŜ z organizacjami w sferze programowej i w zakresie
opiniowania przedstawianych ofert, informowało o źródłach pozyskiwania
pozabudŜetowych środków finansowych, prowadziło konsultacje telefoniczne.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności (Rada Opiekuńcza ds. Bezdomności
przy Prezydencie m.st. Warszawy)
Odbyło się dziewięć spotkań Komisji, w których uczestniczyło 18 organizacji.
Dodatkowo trzy razy doszło do spotkania Prezydium/zespołów roboczych.
W posiedzeniach Komisji brał udział przedstawiciel Biura Polityki Społecznej.
Komisja wskazała ekspertów do Zespołów ds. Opiniowania Ofert, którzy zostali
członkami tego Zespołu. Jedynie na wniosek lub okazjonalnie były przekazywane
Komisji informacje o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego.
Urząd, na spotkaniu konsultacyjnym, omawiał z Komisją projekt otwartego konkursu
ofert z zakresu pomocy społecznej dotyczący pomocy osobom bezdomnym
wymagającym wsparcia specjalistycznego. Komisja przedstawiła Biuru dwa robocze
projekty: regulamin Komisji (Rady Opiekuńczej) i standardy placówek dla osób
bezdomnych. Urząd podejmował z Komisją współpracę w zakresie opiniowania
przedstawionych ofert oraz w zakresie oceny realizacji programów. Komisja zwróciła
uwagę na następujące kwestie problemowe w zakresie współpracy z Urzędem:
odmowa przyznania dotacji niektórym organizacjom z przyczyn formalnych lub
merytorycznych, brak łaźni dla osób bezdomnych, brak schroniska dla osób
bezdomnych niepełnosprawnych (aktualna ilość jest niewystarczająca).
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Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci i MłodzieŜy
Komisja spotkała się trzy razy w gronie 15 organizacji. W posiedzeniach nie brał
udział przedstawiciel Biura Polityki Społecznej. Komisja była informowana
o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego. Eksperci,
wskazani przez Komisję, zostali członkami Zespołu ds. Opiniowania Ofert. Zdaniem
Komisji zarówno Urząd nie konsultował z nią Ŝadnych projektów dokumentów,
jak i Komisja nie zgłosiła własnych propozycji.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności
W ośmiu spotkaniach Komisji wzięło udział średnio 15 organizacji.
Prezydium/zespoły robocze spotkały się dziewięć razy. W posiedzeniach Komisji
uczestniczył przedstawiciel Biura Polityki Społecznej. Komisja wskazała eksperta
do Zespołu ds. Opiniowania Ofert, ale nie został on zaakceptowany przez Biuro.
Komisji nie przestawiono przyczyn, z powodu których jej kandydat został odrzucony,
a wybrany kandydat innej Komisji. Znalezienie i przekonanie kompetentnej osoby
do płacy bez wynagrodzenia jest niezwykle trudne, dlatego teŜ Komisja
zrezygnowała z delegowania swojego kandydata do Zespołu w 2007 roku.
Informacje dotyczące działań Forum Dialogu Społecznego były na bieŜąco
przekazywane Komisji. Urząd konsultował z Komisją, na spotkaniach i poprzez
pocztę
elektroniczną,
projekt
dotyczący
centrum
asystentów
osób
niepełnosprawnych oraz priorytety do programu współpracy na 2007 rok. Nie był
natomiast z nią omawiany projekt ”Warszawa bez barier”. Komisja przedstawiła Biuru
projekt rozwiązywania problemów mieszkaniowych osób niepełnosprawnych (taki
priorytet znalazł się w programie współpracy na 2006 rok) oraz projekt internetowego
systemu informacji o dostępności budynków i obiektów uŜyteczności publicznej (taki
priorytet znalazł się w programie współpracy na 2006 rok). Członkowie Komisji brali
udział w posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta w kwestiach
dotyczących osób niepełnosprawnych oraz w radzie programowej Programu
Asystenta Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem Komisji, Centrum Asystentów Osób
Niepełnosprawnych, uruchomione przez Urząd przy wykorzystaniu wiedzy
organizacji, okazało się drogą i nieefektywną miejską instytucją.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
Komisja spotkała się dziewięć razy w siedzibie stowarzyszenia, które wchodzi
w skład Komisji. Początkowo w spotkaniach brało udział sześć organizacji, a później
dziewięć. W razie potrzeby członkowie Komisji kontaktowali się telefonicznie lub
za pomocą poczty elektronicznej. Ustalono, Ŝe przedstawiciel Biura Polityki
Społecznej będzie zapraszany na posiedzenia raz na kwartał. Ekspert, wskazany
przez Komisję do Zespołu ds. Opiniowania Ofert, został zaakceptowany przez Biuro.
Informacje dotyczące Forum Dialogu Społecznego były przekazywane członkom
Komisji. Komisja zgłaszała, za pomocą Forum Dialogu Społecznego, uwagi
do Programu Przeciwdziałania Przemocy, ale nie dostała Ŝadnej odpowiedzi.
Przedstawiła równieŜ propozycje priorytetów do programu współpracy na 2007 rok
dotyczące działań na rzecz osób starszych. Zostały one uwzględnione tylko
w niewielkim stopniu i z błędami.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy NajuboŜszym
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Komisja miała dość duŜą przerwę w działaniu. Pierwsze spotkanie robocze odbyło
się w lutym 2005 roku, gdy powstawały komisje. Została ona reaktywowana
w sierpniu 2006 roku i do końca roku spotkała się pięć razy w gronie 10 organizacji.
W posiedzeniach brał udział przedstawiciel Biura Polityki Społecznej. Komisja
wskazała swojego kandydata na eksperta do Zespołu ds. Opiniowania Ofert. Osoba
ta została członkiem tego Zespołu. Przedstawiciel Komisji był obecny na kaŜdym
spotkaniu Forum Dialogu Społecznego i później zdawał relację z działań Forum
członkom Komisji. Według Komisji zarówno Urząd nie konsultował z nią Ŝadnych
projektów, jak i Komisja nie przedstawiła swoich projektów dotyczących współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
Komisja spotkała się 13 razy. W spotkaniach brało udział średnio 11 organizacji.
Wskazała eksperta do Zespołu ds. Opiniowania Ofert, który został członkiem tego
Zespołu. W posiedzeniach Komisji uczestniczył przedstawiciel Biura Polityki
Społecznej. Członkowie Komisji byli informowani na bieŜąco o pracach Forum
Dialogu Społecznego. Urząd konsultował z Komisją, w formie elektronicznej, jedynie
program współpracy na 2007 rok, ale nie przedstawił podsumowania konsultacji i ich
rezultatów. Komisja przedłoŜyła Biuru dwa projekty dotyczące współpracy
z Organizacjami pozarządowymi:
•
rozwiązania ułatwiające prace Zespołu ds. Opiniowania Ofert – wcześniejsze
zawiadamianie ekspertów o terminie posiedzeń Zespołu, moŜliwość
wcześniejszego udostępnienia ekspertom ofert w wersji elektronicznej. Komisja
nie otrzymała Ŝadnej odpowiedzi na te propozycje;
•
„Standardy prowadzenia poradnictwa przez organizacje pozarządowe na
terenie Warszawy”, które stały się merytorycznymi wytycznymi dotyczącymi
prowadzenia poradnictwa wśród organizacji pozarządowych przystępujących do
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2007 roku.
Komisja współpracowała z Urzędem w zakresie planowania i realizacji szkoleń.
W związku z obowiązującą ustawą o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie
problemowymi kwestiami, zdaniem Komisji, okazały się zagadnienia związane
z rozpatrywaniem ofert w ramach otwartego konkursu ofert (art. 15 ustawy). Zespół
ds. Opiniowania Ofert w Biurze Polityki Społecznej miał jedynie dwie godziny na
ocenę 200 wniosków, więc tylko urzędnicy z Biura mieli szansę na zapoznanie się
ze złoŜonymi ofertami. Komisja odniosła wraŜenie, Ŝe rola ekspertów wskazanych
przez organizacje pozarządowe była czysto figuratywna, bez decyzyjnego głosu.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
W siedmiu spotkaniach Komisji brało udział od trzech do sześciu organizacji, ale nie
uczestniczył w nich przedstawiciel Biura Polityki Społecznej. Komisja wskazała
ekspertów do prac Zespołu ds. Opiniowania Ofert, którzy zostali zaakceptowani
przez Biuro. Urząd konsultował z Komisją za pomocą strony internetowej
przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.um.warszawa.pl/ngo projekty
dokumentów i aktów prawnych, ale Komisja nie wskazała jakie konkretnie były to
projekty. Komisja nie przedstawiła Biuru Ŝadnych projektów własnych rozwiązań
dotyczących współpracy Urzędu z organizacjami.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS
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Odbyło się jedno spotkanie Komisji i cztery posiedzenia Prezydium. Na bieŜąco
przekazywane są Komisji informacje dotyczące działań podejmowanych przez Forum
Dialogu Społecznego. Komisja wskazała ekspertów do Zespołu ds. Opiniowania
Ofert, ale nie przedstawiła Biuru własnych projektów rozwiązań dotyczących
współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi. Zdaniem Komisji, to nie
postawa Urzędu Miasta stanowiła problem w zakresie obustronnej współpracy, lecz
brak zaangaŜowania organizacji pozarządowych.
Biuro Polityki Zdrowotnej
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia
Komisja spotkała się pięć razy w gronie około 13 organizacji oraz przedstawiciela
Biura Polityki Zdrowotnej. Eksperci wskazani przez Komisję do Zespołu
ds. Opiniowania Ofert zostali członkami tego Zespołu. Komisja na bieŜąco
otrzymywała informacje dotyczące działań podejmowanych przez Forum Dialogu
Społecznego. Z Komisją był konsultowany program współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku. Projekt programu był udostępniony na
stronie internetowej www.um.warszawa.pl i www.um.warszawa/ngo, w siedzibie
Urzędu i na spotkaniu konsultacyjnym. Komisja przedstawiła Biuru propozycję zadań
priorytetowych z zakresu ochrony i promocji zdrowia do programu współpracy na
2006 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Biuro. Urząd wspierał
Komisję organizacyjnie, informował organizacje pozarządowe o źródłach
pozyskiwania pozabudŜetowych środków finansowych, współpracował w zakresie
opiniowania przedstawianych ofert, udzielał konsultacji telefonicznych.
Biuro Sportu i Rekreacji
Przy Biurze Sportu I Rekreacji w 2006 roku nie funkcjonowała Ŝadna Komisja Dialogu
Społecznego. Biuro nie podejmowało równieŜ współpracy pozafinansowej
z organizacjami pozarządowymi.
Biuro Teatru i Muzyki
W 2006 roku przy Biurze Teatru i Muzyki istniały dwa zespoły doradczo – inicjatywne:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki i Komisja Dialogu Społecznego ds. Teatru.
Biuro konsultowało z organizacjami pozarządowymi projekt programu współpracy
na 2007 rok. Współpracowało takŜe z organizacjami w sferze programowej,
promowało działalność poŜytku publicznego, pomagało w publikowaniu informacji
w prasie lokalnej i Internecie oraz tworzyło banki danych o organizacjach
pozarządowych. Biuro zorganizowało dla przedstawicieli organizacji trzy szkolenia
dotyczące:
• wprowadzenia nowych druków ofert, umów i rozliczeń przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej (z dnia 27 .12.2005 roku) – wspólne szkolenie dla dwóch
komisji;
• wprowadzenia zmian do zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie
wymaganych dokumentów do oferty – po jednym szkoleniu dla kaŜdej komisji;
• ogłoszeń o otwartych konkursach ofert oraz polityki kulturalnej m.st. Warszawy
w zakresie promocji twórczości teatralnej i muzycznej, poinformowanie o nowych
zadaniach konkursowych oraz zmianie polityki wspierania poszczególnych ofert.

17

Zdaniem Biura Teatru i Muzyki następujące kwestie problemowe związane
ze współpracą Miasta z organizacjami pozarządowymi wymagają rozwiązania:
• umowy wieloletnie;
• finansowanie kosztów stałych działania organizacji pozarządowych (dotyczy to
głównie organizacji działających w sferze teatru i posiadających własny lokal);
• brak jednej powierzchni / miejsca przeznaczonej / przeznaczonego na próby
teatru offowego;
• brak wynagrodzeń dla
ds. Opiniowania Ofert.

ekspertów

biorących

udział

w

pracy

Zespołów

Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki
W trzech spotkaniach wzięło udział około 80 organizacji oraz przedstawiciel Biura
Teatru i Muzyki. Komisji nie były przekazywane bieŜące informacje dotyczące działań
podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego. Eksperci, którzy zostali
wskazani przez Komisję, zostali członkami Zespołu ds. Opiniowania Ofert. Urząd
konsultował z Komisją jeden projekt dokumentu za pomocą strony internetowej
www.um.warszawa.pl i www.um.warszawa.pl/ngo, poczty elektronicznej, podczas
prac Komisji i do wglądu w siedzibie Urzędu. Komisja przedstawiła Biuru propozycje
własnych rozwiązań związanych z wcześniejszym terminem składania ofert
o dotacje, budową centrum kulturalnego na terenie Mola Mokotowskiego, animacji
obiektów postindustrialnych (Koneser) oraz skuteczną reklamą miejską
realizowanych wydarzeń artystycznych.. Urząd wspierał Komisję organizacyjnie,
pomagał organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej
i Internecie, współpracował w zakresie opiniowania przedstawianych ofert,
przeprowadzał konsultacje telefoniczne i tworzył banki danych o organizacjach
pozarządowych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Teatru
W 2006 roku odbyło się sześć spotkań Komisji, w których brało udział średnio 15
organizacji oraz przedstawiciel Biura Muzyki i Teatru. Na 12 posiedzeniach spotkało
się Prezydium/zespoły robocze. Eksperci, wskazani przez Komisję, zostali członkami
Zespołu ds. Opiniowania Ofert. Informacje o działaniach podejmowanych przez
Forum Dialogu Społecznego były na bieŜąco przekazywane Komisji. Zarówno Urząd
nie konsultował z Komisją projektów Ŝadnych dokumentów, jak i Komisja nie
przedstawiła Biuru własnych propozycji dotyczących współpracy organizacji
pozarządowych z Miastem. Urząd wspierał Komisję organizacyjnie i merytorycznie,
a takŜe promował działalność poŜytku publicznego. Zdaniem Komisji urzędnicy
m.st. Warszawy dokonują nadinterpretacji zapisów ustawy o działalności poŜytku
publicznego i wolontariacie.
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi
W marcu 2006 roku, w drodze konkursu, został wyłoniony nowy Pełnomocnik
Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, który
na tym stanowisku zastąpił pana Tomasza Tracza. W dniu 11 kwietnia 2006 roku
Prezydent m.st. Warszawy powołał na tę funkcję pana Marcina Wojdata.
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Do głównych zadań pełnomocnika naleŜy:
1. organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami
pozarządowymi;
2. współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego;
3. realizowanie polityki m.st. Warszawy w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi (w oparciu o Uchwałę Nr LXII/1789/2005 Rady
m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 r.);
4. prowadzenie spraw związanych z ujednolicaniem procedur obowiązujących
w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności
w zakresie udzielania dotacji;
organizacjami
pozarządowymi
5. pełnienie
roli
mediatora
pomiędzy
a m.st. Warszawą, w sytuacjach konfliktowych;
6. koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
7. przygotowywanie projektów rocznych programów współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi;
8. współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych;
9. prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych
oraz internetowej księgi dotacji;
10. monitorowanie
zmian
aktów
prawnych
dotyczących
współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz umieszczanie ich na stronie internetowej
m.st. Warszawy;
11. reprezentowanie Prezydenta m.st. Warszawy na konferencjach i spotkaniach
dotyczących problematyki sektora pozarządowego;
12. organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi;
13. przedstawianie Prezydentowi m.st. Warszawy corocznych sprawozdań
z działalności Pełnomocnika oraz wniosków ze współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi.

inicjatywy związane z programem współpracy a podjęte przez Pełnomocnika (Berlin
konferencja)
Strona internetowa Urzędu m.st. Warszawy dla organizacji pozarządowych
W lipcu 2006 roku została uruchomiona strona internetowa Urzędu m.st. Warszawy
www.um.warszawa.pl/ngo z informacjami dla III sektora. Podstawowym celem
utworzonej strony jest umieszczenie w jednym miejscu wszystkich informacji, które
mogą zainteresować organizacje pozarządowe współpracujące z samorządem
Miasta. Znajdują się na niej bieŜące informacje o ogłaszanych konkursach ofert,
Forum Dialogu Społecznego i komisjach dialogu społecznego, prowadzonych
konsultacjach, a takŜe innych waŜnych wydarzeniach realizowanych samodzielnie
przez organizacje pozarządowe lub we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy.
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Mapa aktywności
Mapa aktywności organizacji warszawskiego sektora pozarządowego jest
internetową bazą organizacji pozarządowych działających na terenie m.st. Warszawy
na rzecz mieszkańców Stolicy. Jej zadaniem jest ułatwienie komunikacji między
mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi a Urzędem m.st. Warszawy. Została
utworzona na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 2500/2005
z dnia 27 czerwca 2005 roku.
Baza zamieszczona jest na urzędowej stronie internetowej poświęconej
warszawskim organizacjom pozarządowym www.um.warszawa.pl/ngo w pliku excel.
Znajdują się tam takie dane dotyczące organizacji pozarządowych, jak: nazwa,
adres, numery telefonów, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, imię
i nazwisko przedstawiciela organizacji zakres działalności, typ organizacji, stan
współpracy z Miastem.
Ze względu na specyfikę III sektora mapa aktywności jest stale poszerzana
i poprawiana. Ostatnia wersja została uaktualniona w grudniu 2006 roku i zawiera
informacje o 1895 organizacjach.
Seminarium
Zgodnie z programem współpracy na rok 2006 Pełnomocnik Prezydenta
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z Forum Dialogu Społecznego
zorganizował w grudniu seminarium „Wspólna odpowiedzialność – wspólne
działanie. Rozwój współpracy organizacji pozarządowych z samorządem
m.st. Warszawy”. Głównym celem seminarium było polepszenie jakości współpracy
między Urzędem a organizacjami.
W seminarium wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta współpracujący
z organizacjami pozarządowymi, dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej oraz
reprezentanci organizacji pozarządowych współpracujących z samorządem,
w szczególności członkowie Forum i Komisji Dialogu Społecznego.
Pierwszego dnia konferencji uczestnicy zostali podzieleni na sześć grup
seminaryjnych, których zadaniem było omówienie róŜnorodnych moŜliwości
współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele
trzeciego sektora mogli zapoznać się z zasadami funkcjonowania urzędu, regułami
dotyczącymi powierzania organizacjom realizacji zadań, natomiast urzędnicy –
z problemami, z którymi borykają się organizacje podejmując współpracę
z samorządem. Uczestnicy mieli moŜliwość przedyskutowania zalet i wad
obustronnej współpracy, a takŜe wypracowania propozycji dotyczących dalszego
wspólnego działania.
Drugi dzień seminarium był przeznaczony dla pracowników Urzędu Miasta
współpracujących z organizacjami oraz dla członków Forum Dialogu Społecznego
i przewodniczących Komisji Dialogu Społecznego. Celem spotkania było omówienie
specyfiki wspólnego działania i wypracowania nowych form dialogu społecznego.
Uczestnicy pracowali w sześciu zespołach zadaniowych debatując nad
następującymi kwestiami:
1.

Powierzanie zadań jako jedna z form współpracy finansowej Urzędu
m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi;
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2.

Współpraca Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi
w realizacji projektów interdyscyplinarnych;

3.

Współpraca pozafinansowa Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi jako element dialogu społecznego;

4.

Współpraca organizacji infrastrukturalnych z Urzędem m.st. Warszawy na
rzecz rozwoju III sektora;

5.

Zasady współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem m.st. Warszawy
w zakresie wspólnej realizacji projektów finansowanych ze środków
europejskich na rzecz mieszkańców Warszawy;

6.

Wieloletni program
pozarządowymi.

współpracy

m.st.

Warszawy

z

organizacjami
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