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I. PROGRAM WSPÓŁPRACY M.ST. WARSZAWY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nakłada na organy administracji
publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy. Podstawowe
znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3 nakładający na organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego.
Począwszy od 2004 roku, Rada m.st. Warszawy uchwala corocznie program
współpracy z organizacjami pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz
formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera
wykaz zadań priorytetowych, stanowiących podstawę dla władz Miasta do
dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub
dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu
Miasta, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.
1. Konsultacje społeczne do programu współpracy m.st. Warszawy w 2008
roku z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi
jest wynikiem kilkuletnich doświadczeń w tworzeniu i realizacji programów
współpracy w m.st. Warszawa. Udział w jego przygotowaniu mieli
w równym stopniu przedstawiciele III sektora i przedstawiciele Urzędu Miasta.
Konsultacje rozpoczęły się 15 czerwca i planowo miały zakończyć się 15 sierpnia
2007 roku, ale z uwagi na to, Ŝe niektóre organizacje pozarządowe i komórki
organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy nie zdąŜyły w tym terminie przesłać swoich
propozycji do programu, zbieranie uwag i sugestii zostało przedłuŜone do końca
sierpnia, chociaŜ jeszcze na początku września przyjęto uwagi do projektu programu.
Informacje o przeprowadzanych konsultacjach zostały umieszczone w Internecie
(strony Urzędu m. st. Warszawy: www.um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl/ngo
i www.bip.warszawa.pl oraz portal ngo: www.ngo.pl), w prasie lokalnej (Gazeta
Stołeczna, Rzeczpospolita, Dziennik, śycie Warszawy i Metro) oraz rozesłane pocztą
elektroniczną do członków Forum Dialogu Społecznego, przewodniczących komisji
dialogu społecznego (KDS) oraz organizacji pozarządowych, których adresy znajdują
się bazie aktywności społecznej. O konsultacjach zostali powiadomieni równieŜ
dyrektorzy 6 biur Urzędu m.st. Warszawy współpracujących z organizacjami
pozarządowymi oraz burmistrzowie 18 dzielnic Urzędu m.st. Warszawy.
Swoje propozycje przesłało, głównie w wersji elektronicznej:
•

•

22 organizacje pozarządowe, 7 komisji dialogu społecznego
(KDS ds. Osób Starszych i Kombatantów, KDS ds. Niepełnosprawności,
KDS
ds.
Organizacji
Wspierających,
KDS
ds.
Teatru,
KDS ds. Poradnictwa Specjalistycznego, KDS ds. Ochrony Zwierząt,
KDS ds. Ochrony i Promocji Zdrowia);
5 biur Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Kultury,
Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Polityki Zdrowotnej oraz Biuro Edukacji);

•
•

5 dzielnic Urzędu m.st. Warszawy (Dzielnica Włochy, Wydział Sportu
i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe i Dzielnica Bielany oraz Dzielnica
Praga Południe i Dzielnica Białołęka – bez uwag);
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy śoliborz – bez uwag.

Większość zgłaszanych zmian dotyczyła zadań priorytetowych – dodawanie nowych
punktów lub uzupełnianie juŜ istniejących. Zostały takŜe poruszone m.in. następujące
zagadnienia:
• termin ogłaszania konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2008 roku,
• moŜliwość przesunięcia środków finansowych w poszczególnych
pozycjach kosztorysu o 10% w czasie realizacji zadania,
• wynagradzanie ekspertów za pracę w zespołach ds. opiniowania ofert,
• termin ogłoszenia wyników konkursów razem z informacją o przyczynach
odrzucenia ofert,
• dotacje na koszty programowe i administracyjne stanowiące niezbędny
element realizacji zadania,
• konkursy ogólnomiejskie organizowane przez biura, lokalne – przez
dzielnice,
• samorozwiązanie komisji dialogu społecznego, która nie spotyka się
przez kwartał.
Efektem konsultacji było wprowadzenie do projektu programu na 2008 rok kilkunastu
istotnych poprawek.
2. Program współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami
pozarządowymi
Program współpracy m.st. Warszawy w 2008 roku z organizacjami pozarządowymi
został przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XIX/639/2007 z dnia
22 listopada 2007 roku. Tekst uchwały znajduje się w załączniku nr 1.

II. FORMY
WSPÓŁPRACY
POZARZĄDOWYMI

M.ST.

WARSZAWY

Z

ORGANIZACJAMI

Zgodnie z programem współpracy na 2008 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 oraz burmistrzowie dzielnic, których zadania
mieściły się w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
• 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
(§ 25 programu współpracy na 2008 rok), tj. przez osiem biur: Edukacji, Kultury,
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Ochrony Środowiska, Polityki Społecznej, Polityki Zdrowotnej, Sportu i Rekreacji,
Funduszy Europejskich, Centrum Komunikacji Społecznej oraz wydziały dla dzielnic.
W porównaniu z ubiegłymi latami większa liczba biur podpisywała z organizacjami
pozarządowymi w 2008 roku umowy wieloletnie. Oprócz Biura Polityki Społecznej,
które juŜ od 2004 roku zawiera umowy trzy- i pięcioletnie, równieŜ Biuro Sportu
i Rekreacji, Biuro Kultury, Biuro Polityki Zdrowotnej oraz Biuro Funduszy
Europejskich ogłosiło i rozstrzygnęło w tym roku konkursy wieloletnie.
W 2008 roku po raz pierwszy dwa biura, Centrum Komunikacji Społecznej oraz Biuro
Funduszy Europejskich, ogłosiły otwarte konkursy ofert.
W budŜecie m.st. Warszawy zaplanowano na 2008 rok 117.388.301 złotych
na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych. W sumie organizacjom pozarządowym w 2008
roku udzielono 2 232 dotacje. Łącznie na realizację zadań zleconych organizacjom
pozarządowym przekazano 113.359.877 złotych, co stanowiło około 1% całego
budŜetu Miasta.
Co roku budŜet Miasta przeznaczony na dotacje na zadania zlecone do realizacji
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych systematycznie wzrasta,
co ilustruje wykres nr 1 oraz tabela nr 1.
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Wykres nr 1. Kwoty udzielonych dotacji w latach 2004 – 2008.
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2004 rok

A.

Dotacje
w budŜecie
m.st.
Warszawy
ogółem

2005 rok

%
wykonania

Plan

2006 rok

Plan

Wykonanie

Wykonanie

52 765 315

51 948 230

98,45%

75 436 750

74 142 079

4 113 427

4 026 050

97,88%

4 500 000

420 920

395 090

93,86%

3 692 507

3 630 960

14 541 998

Wykonanie

2007 rok

Plan

Wykonanie

98,28%

82 003 144

80 804 333

4 459 149

99,09%

4 421 141

448 818

440 487

98,14%

98,33%

4 051 182

4 018 662

14 298 874

98,33%

19 258 694

14 501 998

14 258 902

98,32%

40 000

39 972

99,93%

8 272 891

8 151 725

12 096 810

%
wykonania

2008 rok

%
wykonania

Plan

%
wykonania

Plan

Wykonanie

Wykonanie

98,50%

90 542 502

89 777 312

99,20%

117 388 301

113 359 877

96,60%

4 161 741

94,13%

5 385 398

5 330 512

98,90%

6 477 748

6 398 949

98,80%

248 400

242 117

97,50%

1 048 400

1026 177

97,90%

1 620 000

1 599 677

98,70%

99,20%

4 172 741

3 919 624

93,90%

4 336 99

4 304 335

99,20%

4 857 748

4 799 272

98,80%

18 713 435

97,17%

22 682 100

22 421 379

98,85%

30 606 017

30 220 958

98,70%

39 887 581

38 012 068

95,30%

19 258 694

18 713 435

97.17%

22 666 100

22 410 979

98,90%

30 606 017

30 220 958

98,70%

39 887 581

38 012 068

95,30%

0

0

0%

16 000

10 400

65,00%

0

0

0

0

0

0

98,54%

9 009 421

8 901 916

98,81%

11 045 244

11 026 459

99,80%

12 037 900

11 948 816

99,30%

13 529 169

13 466 770

99,50%

11 840 904

97,88%

20 714 740

20 554 543

99,23%

21 314 609

21 259 957

99,74%

22 195 780

22 104 140

99,60%

23 760 100

23 327 097

98,20%

12 096 810

11 840 904

97,88%

20 499 000

20 356 512

99,30%

20 725 000

20 676 844

99,80%

21 860 400

21 768 761

99,60%

23 730 100

23 297 097

98,20%

0

0

0

215 740

198 031

91,79%

589 609

583 113

98,90%

335 380

335 375

99,99%

30 000

30 000

100%

w tym:

1

2

Edukacja
Oświata
i wychowanie
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Sport i
rekreacja
Kultura fizyczna
i sport
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Turystyka
Ochrona
zdrowia
Pomoc
społeczna
Pomoc
społeczna
Pozostałe
zadania
w zakresie
polityki
społecznej
Ochrona
środowiska

465 000

465 000

100,00%

500 000

490 451

98,09%

540 000

540 000

100,00%

750 000

747 098

99,60%

1 001 500

1 000 815

99,90%

5

Kultura
Działalność
usługowa
/wsparcie
organizacji
pozarządowych
ilość
udzielonych
dotacji

13 055 189

12 945 748

99,16%

21 453 895

21 022 585

97,99%

22 000 050

21 394 797

97,20%

19 567 407

19 425 788

93,30%

29 732 203

29 574 080

99,50%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

3 000 000

1 580 098

52,70%

3

6

7

B.

1 048

999

1 195

2 038

2 232

Tabela nr 1. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w latach 2004-2008 (dane Biura
Planowania BudŜetowego).

5

Edukacja
W budŜecie m.st. Warszawy zaplanowano 6.477.748 złote przeznaczone
na zlecanie zadań publicznych w 2008 roku z zakresu oświaty i wychowania oraz
edukacyjnej
opieki
wychowawczej.
Ogłoszono
22
konkursy
ofert
na realizację ww. zadań. Udzielono w sumie 314 dotacji, na które przeznaczono
łącznie 6.398.949 złotych. Nie wykorzystano 78.799 złotych. Na poniŜszym wykresie
przedstawiono wysokość udzielonych dotacji z zakresu edukacji w latach 2004-2008.
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Wykres nr 2. Kwoty udzielonych dotacji z zakresu edukacji w latach 2004 – 2008.

Działalność usługowa / wsparcie organizacji pozarządowych
Na zadania z zakresu działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo
i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzenia upowszechniania i ochrony praw konsumentów, takŜe
promocji idei samorządowej oraz wspierania samoorganizacji obywatelskiej
ogłoszonych zostało pięć konkursów – cztery zostały przygotowane przez Centrum
Komunikacji Społecznej, a jeden przez Biuro Funduszy Europejskich. BudŜet Miasta
na te zadnia wynosił 3.000.000 złotych, ale rozdysponowano jedynie 1.580.098
złotych podpisując 71 umów. Główną przyczyną niewykorzystania zaplanowanych
środków było odrzucenie z przyczyn formalnych wielu złoŜonych wniosków. Późne
ogłoszenie konkursów przeprowadzanych przez Centrum Komunikacji Społecznej,
związane z tworzeniem się tego nowego Biura, uniemoŜliwiło powtórne ogłoszenie
konkursów na te zadania jeszcze 2008 roku.
WaŜnymi i nowymi zadaniami realizowanymi z tych środków finansowych było
m.in.: stworzenie i prowadzenie portalu dla stołecznego III sektora warszawa.ngo.pl
oraz centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych. Organizacje, otrzymując
dotację w ramach tych konkursów, miały moŜliwość wsparcia innych organizacji
działających na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy np. poprzez zwiększenie.
świadomości organizacji w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Mogły
równieŜ doskonalić swój potencjał osobowy kształcąc wolontariuszy na potrzeby
statutowe organizacji.
Konkursy na powyŜsze działania były ogłaszane po raz pierwszy w historii Miasta.
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Kultura
BudŜet na zlecanie zadań publicznych w 2008 roku z zakresu kultury wynosił
29.732.203 złote. Przygotowano 33 konkursy ofert. Udzielono 561 dotacji. Łącznie
przekazano organizacjom pozarządowym na realizacje zadań w zakresie kultury
29.574.080 złotych. Nie wykorzystano 158.123 złotych z zaplanowanego na dotacje
budŜetu. Na poniŜszym wykresie przedstawiono wysokość udzielonych dotacji
z zakresu kultury w latach 2004-2008.
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Wykres nr 3. Kwoty udzielonych dotacji z zakresu kultury w latach 2004 – 2008.

Ochrona środowiska
W budŜecie m.st. Warszawy w 2008 roku zaplanowano 900.000 złotych na zlecanie
zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych oraz 101.500 złotych
z zakresu zrównowaŜonego rozwoju dla obszaru rzeki Wisły w m.st. Warszawa.
Ogłoszono cztery konkursy ofert i przyznano 25 dotacji na kwotę 1.000.815 złotych.
Nie rozdysponowano 685 złotych. Na poniŜszym wykresie przedstawiono wysokość
udzielonych dotacji z zakresu ochrony środowiska w latach 2004-2008.
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Wykres nr 4. Kwoty udzielonych dotacji z zakresu ochrony środowiska w ochrony środowiska w latach
2004 – 2008.
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Polityka społeczna i przeciwdziałanie uzaleŜnieniom
W zakresie polityki społecznej i zwalczania uzaleŜnień zaplanowano 34.062.781
złotych w budŜecie Miasta na dotacje celowe przeznaczone do realizacji przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Na wspieranie i powierzanie
zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania uzaleŜnieniom
ogłoszono 18 konkursów ofert. Udzielono 415 dotacji na realizację ww. zadań na
łączną kwotę 33.580.065 złote. Nie rozdysponowano 482.716 złotych.
Ze względu na klasyfikację budŜetową kwoty dotacji przedstawione na wykresie nr 5
nie obejmują dotacji z profilaktyki uzaleŜnień w kwocie 10.252.968 złotych. Dotacje
z zakresu profilaktyki uzaleŜnień uwzględnione są na wykresie nr 6.
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Wykres nr 5. Kwoty udzielonych dotacji z zakresu pomocy społecznej w latach 2004 – 2008.

Polityka zdrowotna
W budŜecie m.st. Warszawy zaplanowano 3.196.488 złotych przeznaczonych na
zlecanie zadań publicznych w 2008 roku związanych z działalnością zakładów
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz programy polityki
zdrowotnej.
Zostały
ogłoszone
cztery
konkursy
ofert
na
realizację
ww. zadań. Udzielono 32 dotacje, na które przeznaczono łącznie 3.183.801 złotych.
Nie wykorzystano 12.687 złotych.

8

16 000 000,00 zł

14 000 000,00 zł

13 466 770,00 zł

11 948 816,00 zł

12 000 000,00 zł
11 026 459,00 zł
10 000 000,00 zł
8 901 916,00 zł
8 151 725,00 zł
8 000 000,00 zł

6 000 000,00 zł

4 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

0,00 zł
2004

Wykres nr 6.
2004 – 2008.

2005

Kwoty

udzielonych

2006

dotacji

2007

z

zakresu

2008

polityki

zdrowotnej

w

latach

Sport i rekreacja
Wysokość zaplanowanych środków przeznaczonych na zlecanie zadań publicznych
w 2008 roku z zakresu sportu i rekreacji wyniosła 39.887.581 złotych. Przygotowano
36 konkursów. Udzielono 814 dotacji na kwotę 38.012.068 złotych. Nie
rozdysponowano 1.875.513 złotych.
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Wykres nr 7. Kwoty udzielonych dotacji z zakresu sportu i rekreacji w latach 2004 – 2008.
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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.
1. 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.
W skład Forum wchodzi po jednym przedstawicielu spośród działających komisji
dialogu społecznego oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi. W 2008 roku funkcję przewodniczącego Forum
pełniła Alina Gałązka - przedstawicielka Komisji Dialogu Społecznego
ds. Upowszechniania Kultury.
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 2008 roku odbyło się 10 posiedzeń Forum. Członkowie FDS konsultowali projekt
programu współpracy m.st. Warszawy na 2009 roku z organizacjami pozarządowymi.

2. Realizacja współpracy pozafinansowej w poszczególnych biurach
Urzędu m.st. Warszawy oraz komisjach dialogu społecznego
Komisje dialogu społecznego (KDS) tworzone są przez organizacje pozarządowe
i Miasto. Działają w bardzo wielu dziedzinach zadań publicznych i mają charakter
inicjatywno-doradczy. 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 o 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
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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 2008 roku istniały 23 komisje dialogu społecznego,
działające przy ośmiu biurach Urzędu m.st. Warszawy i spotykające się średnio raz
na miesiąc na posiedzeniach lub teŜ w mniejszym gronie Prezydium albo zespołów
roboczych. W porównaniu do 2007 roku liczba działających komisji zwiększyła się
o jedną – Komisję Dialogu Społecznego ds. Plastyki.
Biuro Edukacji
Przy Biurze Edukacji w 2008 roku istniało siedem zespołów doradczych
i inicjatywnych, takich jak:
•
•
•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji;
nieformalne zespoły koordynujące działania w ramach obszarów priorytetowych
„Polityki Edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”;
dwa zespoły ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie oświaty i wychowania.

Z organizacjami pozarządowymi zostały skonsultowane następujące dokumenty
– trzy projekty ogłoszeń o otwartych konkursów ofert oraz program współpracy na
2009 rok. Konsultacje odbywały się w postaci zgłaszania przez Komisję Dialogu
Społecznego ds. Edukacji propozycji zmian do ww. projektów. Dokumenty
udostępnione były równieŜ na stronie internetowej Biura oraz w siedzibie Urzędu.
Biuro współpracowało z organizacjami pozarządowymi w sferze programowej,
w zakresie opiniowania przedstawianych ofert, przy planowaniu i realizacji wspólnych
przedsięwzięć oraz projektowaniu budŜetu Miasta w zakresie dotyczącym obszaru
działania organizacji, informowało organizacje o źródłach pozyskiwania
pozabudŜetowych środków finansowych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji
Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji powstała w 2004 roku. W 2008 roku
odbyły się cztery spotkania Komisji, w których brało udział średnio 13 organizacji,
oraz 11 spotkań Prezydium/zespołów roboczych. W posiedzeniach uczestniczył
przedstawiciel Biura Edukacji. Spotkania Komisji odbywały się zgodnie
z uchwalonym przez nią regulaminem. 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. Członkowie Komisji zgłosili zmiany do projektu ogłoszeń otwartych
konkursów ofert oraz do projektu Strategii Społecznej Warszawy w ramach
przeprowadzonych przez Urząd konsultacji. Urząd wspierał Komisję organizacyjnie,
współpracował z nią w zakresie opiniowania przedstawianych ofert, pomagał
organizacjom
pozarządowych
w
nawiązywaniu
kontaktów
krajowych
i międzynarodowych. Komisja korzystała z podstrony Komisji zamieszczonej na
stronie Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo oraz na bieŜąco przesyłała
informacje do zamieszczenia na tej podstronie. Przedstawiciele Komisji wystąpili
z propozycją, która uzyskała akceptację Biura, zmian w dofinansowaniu wyjazdów
letnich i zimowych w zakresie wykorzystywania środków finansowych z dotacji na
wyjazdy zagraniczne. Następna sugestia Komisji związana z dofinansowywaniem
kosztów organizacyjnych projektów (np. księgowej) spotkała się równieŜ z aprobatą
Biura, ale propozycja dofinansowywania wynajmowania lokalu została juŜ odrzucona
przez urzędników.
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Biuro Funduszy Europejskich
Komisja Dialogu Społecznego ds. Funduszy Zewnętrznych
Komisja Dialogu Społecznego ds. Funduszy Zewnętrznych istniała od 2006 roku.
Decyzją Forum Dialogu Społecznego została rozwiązana w 2008 roku z powodu
braku aktywności.
Biuro Kultury
Przy Biurze Kultury w 2008 roku istniały cztery zespoły doradcze: Komisja Dialogu
Społecznego ds. Upowszechniania Kultury, Komisja Dialogu Społecznego
ds. Muzyki, Komisja Dialogu Społecznego ds. Teatru oraz nowopowstała Komisja
Dialogu Społecznego ds. Plastyki. W ciągu roku odbyło się siedem spotkań
połączonych komisji działających przy Biurze.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Upowszechniania Kultury
Odbyło się osiem spotkań Komisji, w których brało udział około 25 organizacji oraz
przedstawiciel Biura Kultury. Dwa razy spotykały się równieŜ zespoły robocze.
Komisja wskazała ekspertów do Zespołu ds. opiniowania ofert. Informacje
o bieŜących działaniach Forum Dialogu Społecznego były przekazywane Komisji.
Członkowie Komisji korzystali z podstrony Komisji zamieszczonej na stronie Urzędu
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo i przesyłali aktualne informacje do
zamieszczenia na tej stronie. Urząd konsultował na spotkaniach z Komisją oraz za
pomocą poczty elektronicznej dwa projekty dokumentów:
•
•

zadania priorytetowe do programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku
z organizacjami pozarządowymi;
zadania konkursowe na II półrocze 2008 roku.

Komisja przedstawiła Biuru propozycje dotyczące przygotowań Warszawy do
uzyskania Tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i skierowała prośbę o wskazanie
tematów proponowanych zadań konkursowych na 2009 rok, ale nie uzyskała na to
Ŝadnej odpowiedzi. Biuro Kultury zaprosiło przedstawiciela organizacji
pozarządowych do wzięcia udziału w studyjnym wyjeździe zagranicznym.
Zdaniem Komisji kwestiami problemowymi w ramach współpracy z Biurem było:
•
dowolność
w
interpretowaniu
przez
pracowników
Biura
kosztów
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w rozliczeniach z organizacjami;
•
duŜa dowolność w interpretacji zapisów ogłoszeń konkursowych;
•
brak konsultacji przygotowywanych ogłoszeń konkursowych;
•
późny termin konsultacji zadań konkursowych na 2009 rok;
•
późny termin ogłoszenia konkursów na 2009 rok.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki
W ośmiu spotkaniach brało udział średnio 15 organizacji oraz przedstawiciel Biura
Kultury. Odbyło się równieŜ jedno posiedzenie Prezydium Komisji/zespołów
roboczych. Członkom Komisji były przekazywane bieŜące informacje dotyczące
działań podejmowanych przez Forum Dialogu Społecznego. Komisja korzystała
z podstrony internetowej umieszczonej na stronie Urzędu m.st. Warszawy
www.um.warszawa.pl/ngo i przesyłała aktualne informacje do zamieszczenia na tej
stronie. Eksperci, którzy zostali wskazani przez Komisję, zostali członkami Zespołu
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ds. opiniowania ofert. Urząd konsultował z Komisją na spotkaniu konsultacyjnym
oraz w formie elektronicznej następujące projekty dokumentów:
•
•

projekty zarządzeń konkursowych na 2008 rok;
program współpracy m.st. Warszawy w 2009
pozarządowymi.

roku

z

organizacjami

Komisja Dialogu Społecznego ds. Teatru
W 2008 roku odbyło się osiem posiedzeń Komisji, w których brało udział średnio
osiem organizacji. W spotkaniach uczestniczył równieŜ przedstawiciel Biura Kultury.
Członkowie Komisji korzystali z podstrony Komisji zamieszczonej na stronie Urzędu
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo oraz przesyłali aktualne informacje do
zamieszczenia na tej podstronie. Eksperci, wskazani przez Komisję, zostali
członkami Zespołu ds. opiniowania ofert. Informacje o działaniach podejmowanych
przez Forum Dialogu Społecznego były na bieŜąco przekazywane Komisji.
Na spotkaniach i drogą elektroniczną były skonsultowane z Komisją obszary
priorytetowe na 2009 rok oraz obszary współpracy z Pełnomocnikiem ds. ESK.
Członkowie Komisji przedstawili Biuru propozycje dotyczące przygotowań Warszawy
do uzyskania Tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz skierowali prośbę
o wskazanie tematów zadań konkursowych na 2009 rok.
Zadaniem Komisji problemem we współpracy z m.st. Warszawa jest:
•
•
•
•
•

dowolność
w
interpretowaniu
przez
pracowników
Biura
kosztów
kwalifikowanych i niekwalifikowanych w rozliczeniach i przy konstruowaniu
kosztorysów jeszcze przed podpisaniem umowy;
zmiany w zapisach umów trzyletnich – wymuszenie rozłoŜenia transz rocznych
na mniejsze wbrew zapisom w umowach;
brak konsultacji w zakresie wytycznych zawartych w ogłoszeniach dotyczących
zadań konkursowych;
późny termin konsultacji i ogłoszenia konkursów na 2009 rok;
brak części danych w Internetowej Księdze Dotacji.

Biuro Ochrony Środowiska
Przy Biurze Ochrony Środowiska działał jeden zespół doradczy w 2008 roku
- Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt. Biuro konsultowało
z organizacjami projekt ogłoszenia konkursowego oraz zakres merytoryczny
realizowanego zadania. Urzędnicy współpracowali z organizacjami w sferze
programowej oraz w zakresie opiniowania przedstawianych ofert, a takŜe
zorganizowali szkolenia dotyczące prawidłowego wypełniania i składania ofert oraz
sprawozdania z rozliczenia dotacji.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt
Komisja powstała we wrześniu 2006 roku. W 2008 roku odbyło się 14 spotkań
Komisji, w których uczestniczyło średnio dziewięć organizacji. W posiedzeniach,
które odbywały się na podstawie opracowanego przez Komisję regulaminu,
uczestniczył przedstawiciel Biura Ochrony Środowiska. Komisja wskazała ekspertów,
którzy zostali członkami Zespołu ds. opiniowania ofert. Na bieŜąco członkowie
Komisji byli informowani o działaniach podejmowanych przez Forum Dialogu
Społecznego. Urząd konsultował z Komisją na spotkaniach i w formie elektronicznej
projekty ogłoszeń konkursowych oraz zorganizował szkolenia dotyczące składania
ofert i rozliczania dotacji. Komisja przedstawiła Biuru propozycje dotyczące
powstania nowego schroniska, zaliczenia pracy wolontariuszy we wkład własny
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organizacji, zapewnienie opieki prawnej dla organizacji, otrzymywania środków od
Miasta na przewoŜenie chorych zwierząt do weterynarzy oraz na cele organizacje
związane z realizacją zadania, a takŜe podpisywania umów wieloletnich, które nie
zostały przyjęte z powodu braku środków finansowych lub moŜliwości. Zdaniem
członków Komisji kwestiami problemowymi we współpracy Miasta z sektorem
pozarządowym w 2008 roku był brak jednoznacznych kryteriów przyznawania
dotacji, brak umów wieloletnich, brak funduszy na transport zwierząt oraz na cele
organizacyjne związane z realizacją zadania (np. koszty za telefon, materiały
biurowe).
Biuro Polityki Społecznej
Przy Biurze Polityki Społecznej w 2008 roku funkcjonowało dziewięć zespołów
doradczych i inicjatywnych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komisja Dialogu Społecznego ds. ds. Bezdomności (Rada Opiekuńcza
ds. Bezdomności przy Prezydencie m.st. Warszawy);
Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci i MłodzieŜy;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy NajuboŜszym;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV / AIDS;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Biuro konsultowało z organizacjami pozarządowymi dwa projekty dokumentów:
•
•

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
m.st. Warszawy na rok 2009;
realizacja świadczenia specjalistycznych usług przewozowych na terenie
m.st. Warszawy.

Konsultowane dokumenty były udostępniane organizacjom do wglądu w siedzibie
Urzędu, w trakcie konferencji konsultacyjnej, podczas spotkań z komisjami, Forum
Dialogu Społecznego i Forum Polityki Społecznej. Biuro współpracowało równieŜ
z organizacjami w sferze programowej, w zakresie opiniowania przedstawianych
ofert oraz realizacji programów, a takŜe pomagało w publikowaniu informacji w prasie
lokalnej i Internecie oraz w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych,
wspierało
organizacyjnie
oraz
informowało
o
źródłach
pozyskiwania
pozabudŜetowych środków finansowych. Jedna z komisji dialogu społecznego
zaproponowała zorganizowanie przez Biuro warsztatów dla organizacji
pozarządowych dotyczących wypełniania ofert składanych w ramach otwartych
konkursów ofert. Warsztaty takie zostały przeprowadzone w maju 2008 roku.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności
W 11 spotkaniach Komisji brało udział średnio 30 organizacji. Prezydium/zespoły
robocze Komisji spotkały jeden raz. W posiedzeniach Komisji uczestniczył
przedstawiciel Biura Polityki Społecznej. Komisja nie wskazała ekspertów do
zespołów ds. opiniowania ofert, gdyŜ osoby, które wyraziły chęć uczestniczenia
w zespołach, reprezentowały organizacje składające oferty w ramach konkursów
ogłaszanych przez Biuro. Komisja przekazywała aktualne informacje do
zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy poświęconej
organizacjom pozarządowym www.um.warszawa.pl/ngo i jej członkowie korzystali
z podstrony internetowej Komisji. Informacje dotyczące działań Forum Dialogu
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Społecznego były nie zawsze na bieŜąco przekazywane Komisji. Urząd konsultował
z Komisją, poprzez stronę internetową www.um.warszawa.pl/ngo i w formie
papierowej, projekt programu współpracy na 2009 rok oraz Społecznej Strategii
Warszawy. Wg Komisji kwestią problemową we współpracy z Urzędem
m.st. Warszawy były zasady dotyczące otwartych konkursów na realizację zadań
publicznych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
W spotkaniach Komisji, których odbyło się dziewięć, brało udział średnio pięć
organizacji oraz przedstawiciel Biura Polityki Społecznej. Dodatkowo cztery razy
spotkało się Prezydium/zespoły robocze. Komisja zarówno przesyłała informacje do
zamieszczenia na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo, jak i sama
korzystała z informacji tam umieszczonych. Ekspert, wskazany przez Komisję do
zespołu ds. opiniowania ofert, nie został zaakceptowany, ale Komisji nie
powiadomiono o powodach takiej decyzji. Informacje dotyczące Forum Dialogu
Społecznego były przekazywane członkom Komisji. Urząd konsultował z Komisją
w formie elektronicznej projekt programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz Społeczną Strategię Warszawy w części
dotyczącej integracji społecznej i seniorów. Propozycje zgłoszone przez Komisję do
tego pierwszego dokumentu nie zostały uwzględnione przez Urząd.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy NajuboŜszym
W ośmiu spotkaniach Komisji uczestniczyło średnio dziewięć organizacji. Komisja
była na bieŜąco informowana o pracach Forum Dialogu Społecznego. Informacje
o działaniach Komisji były zamieszczane na miejskiej stronie internetowej, z której
członkowie tego gremium korzystali. Komisja nie wskazała ekspertów do zespołów
ds. opiniowania ofert. Drogą elektroniczną, tj. poprzez stronę internetową oraz za
pomocą poczty elektronicznej, został przedstawiony Komisji do konsultacji projekt
programu współpracy na 2009 rok. Zdaniem Komisji naleŜałby wydłuŜyć czas na
zapoznanie się członków zespołów ds. opiniowania ofert z ofertami.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
Komisja spotkała się 10 razy w gronie średnio ośmiu organizacji i przedstawiciela
Biura Polityki Społecznej. Poza posiedzeniami Komisji odbyły się dodatkowo trzy
spotkania zespołów roboczych opracowujących ewaluację standardów poradniczych.
Komisja korzystała ze strony internetowej www.um.warszawa.pl/ngo i systematycznie
przekazywała informacje o swoich działaniach do zamieszczenia na tej stronie.
W prawie wszystkich spotkaniach Forum Dialogu Społecznego brał udział
przedstawiciel Komisji, który następnie dzielił się uzyskanymi informacjami
z pozostałymi członkami Komisji. Kandydat wskazany przez Komisję został
członkiem zespołu ds. opiniowania ofert. Urząd skonsultował z Komisją, w formie
elektronicznej, projekt programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku
z organizacjami pozarządowymi. Poza tym współpraca Urzędu z Komisją polegała
na pomocy w dystrybucji do organizacji i instytucji poradniczych ankiet stworzonych
przez Komisję w celu ewaluacji standardów poradniczych, sfinansowaniu
opracowania zebranych ankiet i stworzenia raportu z otrzymanego materiału, a takŜe
wsparciu stworzenia internetowej strony poradniczej www.poradnictwo.waw.pl.
Komisja mogła liczyć równieŜ na współpracę w ramach tworzenia banków danych
o organizacjach pozarządowych oraz współopiniowania przedstawianych ofert.
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Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
W 10 spotkaniach Komisji brało udział średnio 10 organizacji oraz przedstawiciel
Biura Polityki Społecznej. Odbyły się dwa posiedzenia Prezydium/zespołów
roboczych. Komisja przesyłała informacje do zamieszczenia na stronie internetowej
www.um.warszawa.pl/ngo i korzystała z podstrony, która została stworzona
specjalnie dla niej. Komisja wskazała ekspertów do prac Zespołu
ds. opiniowania ofert, którzy zostali zaakceptowani przez Biuro. Informacje
o działaniach Forum Dialogu Społecznego były na bieŜąco przekazywane członkom
Komisji. Urząd konsultował z Komisją, w formie elektronicznej oraz podczas
posiedzeń Komisji, trzy projekty - programu współpracy m.st. Warszawy w 2009 roku
z organizacjami pozarządowymi, Społecznej Strategii Warszawy, Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2009 roku oraz zadania konkursowe
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2008 i 2009 roku. Komisja przedstawiła
Biuru propozycje, które zostały zaakceptowane, podziału zadań z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi pomiędzy Biuro Polityki Społecznej a wydziały dla
dzielnic. Natomiast projekt taryfikatora usług na 2009 rok został negatywnie
zaopiniowany przez Biuro, ale nadal w tej kwestii prowadzone są konsultacje. Urząd
wspierał Komisję organizacyjnie i merytorycznie, informował o źródłach pozyskiwania
pozabudŜetowych środków finansowych, pomagał organizacjom w publikowaniu
informacji mediach, współpracował w zakresie oceny realizacji programów, zaprosił
organizacje do wzięcia udziału w projektowaniu budŜetu Miasta oraz prowadził
konsultacje telefoniczne.
Zdaniem Komisji warto byłoby, aby przedstawiciel Biura częściej był obecny podczas
spotkań Komisji. Członkowie tego gremium zwrócili równieŜ uwagę na małą
decyzyjność Biura w sprawie prowadzenia współpracy finansowej i pozafinansowej
przez wydziały dla dzielnic, a takŜe na przedstawianie dokumentów do konsultacji
organizacjom w ostatniej chwili lub nieprzedstawianie ich wcale (np. taryfikator
usług).
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS
Odbyło się 12 spotkań Komisji, w których uczestniczyło średnio sześć organizacji, ale
brak było przedstawiciela Biura Polityki Społecznej. Komisja raczej nie przekazywała
informacji do zamieszczenia na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo. Na
bieŜąco przekazywane były Komisji informacje dotyczące działań podejmowanych
przez Forum Dialogu Społecznego. Komisja wskazała ekspertów do Zespołu
ds. opiniowania ofert. Na spotkaniu Urząd konsultował z Komisją dwa projekty Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011 oraz Miejski
Program Przeciwdziałania ZakaŜeniom HIV i Działania na Rzecz Osób śyjących
z HIV/AIDS na lata 2008-2011. Komisja wystosowała do Prezydenta m.st. Warszawy
zapytanie dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi przy rozstrzyganiu
otwartych konkursów ofert. Zdaniem Komisji ta kwestia wymaga wyjaśnienia.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy
Komisja istnieje od maja 2007 roku. W kolejnym roku odbyło się 10 spotkań w gronie
średnio 15 organizacji oraz przedstawiciela Biura Polityki Społecznej. Komisja
przesyłała
aktualne
informacje
do
zamieszczenia
na
stronie
www.um.warszawa.pl/ngo, a takŜe korzystała z podstrony Komisji umieszczonej na
stronie Urzędu m.st. Warszawy. Komisja nie wskazała ekspertów do prac w zespole
ds. opiniowania ofert w Biurze Polityki Społecznej, gdyŜ wszystkie organizacje
będące członkami Komisji składały oferty na konkursy ogłoszone przez to Biuro,
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Komisja wyznaczyła ekspertów do zespołów w Centrum Komunikacji Społecznej
i w Dzielnicy śoliborz. Urząd konsultował z Komisją w formie elektronicznej projekty
- programu współpracy na 2009 rok, Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Społecznej Strategii Warszawy. Komisja postulowała wcześniejsze
ogłaszanie konkursów na zadania całoroczne oraz ogłoszenie konkursu na wsparcie
projektów finansowanych ze środków pozabudŜetowych. Pierwsza propozycja
została odrzucona, natomiast druga spotkała się z akceptacją urzędników. Zadaniem
Komisji głównym problemem, który pojawił się we współpracy z Urzędem, jest zbyt
późne ogłaszanie otwartych konkursów ofert na zadania całoroczne, co skutkuje
opóźnieniem w finansowaniu projektów. Poza tym kłopotliwe dla organizacji jest
ogłaszanie konkursów w okresie świątecznym, gdyŜ wówczas jedynie 10-15 dni
roboczych zostaje na opracowanie oferty.
Biuro Polityki Zdrowotnej
Przy Biurze Polityki Zdrowotnej w 2008 roku istniał jeden zespół doradczo
-inicjatywny, czyli Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia.
Biuro konsultowało z organizacjami projekt programu współpracy m.st. Warszawy
w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje odbywały się poprzez
urzędową stronę internetową przeznaczoną dla III sektora www.um.warszawa.pl/ngo
oraz wymianę informacji z Komisją Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji
Zdrowia. Urząd pomagał organizacjom w publikowaniu informacji w prasie lokalnej
i Internecie, współpracował z organizacjami w zakresie opiniowania przedstawianych
ofert i oceny realizacji programów, pomagał w nawiązywaniu kontaktów krajowych
i zagranicznych, prowadził konsultacje telefoniczne oraz punkty poradnictwa, a takŜe
tworzył banki danych o organizacjach pozarządowych.
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia
Komisja spotkała się pięć razy w gronie około ośmiu organizacji oraz przedstawiciela
Biura Polityki Zdrowotnej. Członkowie Komisji zarówno korzystali z przeznaczonej
dla nich podstrony internetowej, ale nie przesyłali informacji do zamieszczenia na
urzędowej stronie internetowej przeznaczonej dla organizacji pozarządowych
www.um.warszawa.pl/ngo. 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
w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu był udostępniony na
stronach internetowych www.um.warszawa.pl i www.um.warszawa/ngo. Komisja
przedstawiła Biuru swoje sugestie do projektu programu współpracy na 2009 rok,
a takŜe propozycje ułatwień związane z aplikowaniem w ramach otwartych
konkursów ofert. Urząd wspierał Komisję organizacyjnie, informował o źródłach
pozyskiwania pozabudŜetowych środków finansowych oraz współpracował
w zakresie opiniowania przedstawionych ofert.
Biuro Sportu i Rekreacji
Przy Biurze Sportu i Rekreacji w 2008 roku funkcjonowały cztery zespoły doradczoinicjatywne:
•
•
•
•

Komisja Dialogu Społecznego ds. Sportu Kwalifikowanego;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji;
Komisja Dialogu Społecznego ds. Upowszechniania Kultury.
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Biuro konsultowało na spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych
dwa projekty – program pn. „Sportowy talent” oraz program pn. „Rewitalizacja
warszawskich klubów sportowych”, współpracowało z organizacjami w zakresie
opiniowania przedstawianych ofert, prowadziło konsultacje oraz pomagało
w zakładaniu organizacji pozarządowych. Kwestią problemową, która pojawiła się we
współpracy z III sektorem był brak jasnych i zrozumiałych procedur, jednolitych dla
całego m.st. Warszawa, w zakresie przygotowywania, przeprowadzania, ogłaszania,
rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, a takŜe
rozliczania przyznanych dotacji. Zdaniem Biura komisje dialogu społecznego nie
przedstawiły Ŝadnych projektów rozwiązań dotyczących współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi.
Centrum Komunikacji Społecznej
Przy Centrum Komunikacji Społecznej w 2008 roku funkcjonowały dwa zespoły
doradczo-inicjatywne – Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających
oraz Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły.
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Od 11 kwietnia 2006 roku funkcję Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pełni Marcin Wojdat.
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;
5. pełnienie
roli
mediatora
pomiędzy
organizacjami
pozarządowymi
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.
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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 m.st. Warszawa.
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. Obecnie baza zawiera blisko 3 000 rekordów. Do bazy moŜe dopisać
się kaŜda organizacja, która wyrazi taką chęć.
Internetowa Księga Dotacji
W drugiej połowie 2008 roku zaczęła działać Internetowa Księga Dotacji. Jest to
narzędzie
umoŜliwiające
zapoznanie
się
wszystkim
zainteresowanym
z dotacjami, które zostały udzielone przez m.st. Warszawa organizacjom
pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych.
Księga
została
umieszczona
na
stronie
internetowej
www.um.warszawa.pl/ngo. MoŜna w niej znaleźć informacje dotyczące projektów,
które zostały zgłoszone do otwartych konkursów ofert, m.in. dane adresowe
organizacji, nazwę projektu, grupę docelową beneficjentów zadania, całkowitą,
wnioskowaną oraz otrzymaną kwotę dotacji, przyczyny odrzucenia oferty
(w przypadku, gdy dotacja nie została przyznana), a takŜe numery zarządzeń
ogłaszających i rozstrzygających konkursy. Z uwagi na krótki okres funkcjonowania
tego narzędzia, na koniec 2008 roku nie wszystkie dane zostały do niej
wprowadzone. W przyszłości dane do bazy będą zaciągane bezpośrednio z systemu
SIGNUM i uzupełniane na bieŜąco przez pracowników Urzędu odpowiedzialnych za
organizacje konkursów dotacyjnych
Honorowe patronaty Prezydenta m.st. Warszawy
W 2008 roku zostało złoŜonych 250 wniosków w zakresie objęcia honorowym
patronatem Prezydenta m.st. Warszawy działań lub programów prowadzonych przez
organizacje pozarządowe. Po rozpatrzeniu wniosków honorowy patronat Prezydenta
uzyskało 207 projektów.
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Akcja 1%
Urząd m.st. Warszawy na początku roku przeprowadził akcję 1% podatku
adresowaną do warszawiaków płacących podatek dochodowy od osób fizycznych.
Celem tej kampanii było wsparcie warszawskich organizacji poŜytku publicznego
poprzez zachęcenie podatników do przekazania tym organizacjom 1% podatku
i dostarczenie informacji mieszkańcom Stolicy na temat działalności warszawskiego
III sektora. Warszawiacy często korzystają z pomocy lokalnych organizacji
pozarządowych i prowadzonych przez nie działań, dlatego teŜ istotne jest, aby środki
finansowe pochodzące od stołecznych podatników były przeznaczone na rzecz
organizacji poŜytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Stolicy. Drugim
waŜnym zamierzeniem akcji 1% było pokazanie mieszkańcom Warszawy, Ŝe to od
nich zaleŜy, na co będzie wydatkowana część ich podatków – czy oni sami
o tym zdecydują, czy teŜ decyzję za nich podejmą urzędnicy.
Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy poświęconej organizacjom
pozarządowym została utworzona podstrona zawierająca wszystkie niezbędne
informacje dotyczące sposobu przekazania 1% podatku, link do bazy stołecznych
organizacji poŜytku publicznego w portalu ngo.pl i linki do odpowiednich formularzy
rozliczeń rocznych.
Plakaty i ulotki zostały umieszczone w środkach komunikacji miejskiej (autobusy,
tramwaje i metro), urzędach skarbowych, urzędach dzielnic m.st. i w Urzędzie
m.st. Warszawy, na słupach ogłoszeniowych Warexpo oraz dzielnicowych. Niektóre
autobusy i tramwaje jeździły po Warszawie z naklejkami akcji 1% na burtach
zewnętrznych.
Tydzień Obywatelski
Tydzień Obywatelski odbył się w dniach 13-20 września 2008 r. w Warszawie,
w ramach V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Ogólnopolskie Forum
Inicjatyw Pozarządowych (OFIP), organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz
Forum Inicjatyw Pozarządowych (Stowarzyszenie na rzecz FIP), jest największą
cykliczną imprezą trzeciego sektora w Polsce, która po raz kolejny odbyła się
w Warszawie. W tym roku Urząd m.st. Warszawy postanowił aktywnie włączyć się
w tę inicjatywę poprzez współorganizację Tygodnia Obywatelskiego oraz wsparcie
stołecznych organizacji w prezentacji ich działalności i dorobku. Koordynacji
organizacji tej imprezy ze strony Miasta podjęło się Centrum Komunikacji Społecznej.
Honorowy patronat nad Tygodniem Obywatelskim objął Prezydent m.st. Warszawy.
Tydzień Obywatelski składał się z następujących elementów:
1. projekty 11 organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego realizacji
przedsięwzięć podczas Tygodnia Obywatelskiego;
2. Piknik Organizacji Pozarządowych, który był kulminacją Tygodnia
Obywatelskiego, odbył się w dniu 20 września 2008 r. w godz. 10-18
na ulicach Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście (na odc. Świętokrzyska –
Królewska). W trakcie Pikniku swoją działalność zaprezentowało
warszawiakom ponad 80 organizacji pozarządowych, z czego aŜ 59
działających na rzecz stolicy i jej mieszkańców. Zainteresowanie Piknikiem
było spore, mimo niesprzyjającej aury.
3. wystawa „Warszawa – Da się zrobić!” W dniach 13.09 – 13.10.2008 r.
na ul. Krakowskie Przedmieście (na wysokości kościoła św. Anny) ustawiona
była wystawa historyczna o społecznikowskich korzeniach Warszawy,
pn. „Warszawa – Da się zrobić!”;
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4. spotkanie urzędników odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami
pozarządowymi z wybranych Urzędów Miast oraz Urzędów Wojewódzkich
i Marszałkowskich w Polsce w dniu 18 września 2008 roku;
5. samorządowa gra negocjacyjna dla licealistów, będąca elementem konsultacji
społecznych projektu strategii komunikacji Urzędu m.st. Warszawy
z młodzieŜą, odbyła się w dniu 20 września 2008 roku, w której wzięło udział
20 warszawskich licealistów;
6. debaty w kawiarniach – poza Centrum Komunikacji Społecznej, w Tydzień
Obywatelski włączyły się równieŜ inne biura Urzędu Miasta, organizując
spotkania z mieszkańcami, w ramach tzw. kawiarni obywatelskich;
7. kawiarnie obywatelskie – w 17 kawiarniach i klubokawiarniach odbyły się
spotkania, dyskusje, wykłady, pokazy, prezentacje na róŜnorodne tematy
zorganizowane przez przedstawicieli III sektora dla mieszkańców Warszawy.
Ocena współpracy warszawskich organizacji pozarządowych z m.st. Warszawą
oraz analiza ich potrzeb szkoleniowych
Raport cząstkowy z badania pt.: „Kondycja warszawskiego sektora pozarządowego
2008”, które zostało przeprowadzone z inicjatywy Pełnomocnika Prezydenta
m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przez
Stowarzyszenie Klon/Jawor, pokazuje charakterystykę warszawskich organizacji
pozarządowych oraz stan współpracy z m.st. Warszawa z punktu widzenia
stołecznego III sektora. Treść raportu znajduje się w załączniku nr 2.
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