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I. Wstęp
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (dalej jako ustawa) jednostka samorządu terytorialnego prowadzi
współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy (dalej jako organizacje pozarządowe). Współpraca ta dotyczy sfery zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami własnymi danej
administracji publicznej. Współpraca, mająca charakter finansowy i pozafinansowy, powinna
odbywać się w oparciu o pięć podstawowych zasad – pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Ustawodawca narzucił
obowiązek uchwalenia na dany rok programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi, po skonsultowaniu go z organizacjami pozarządowymi,
co wynika to z art. 5a ust. 1 ustawy. Do 30 kwietnia następnego roku sprawozdanie
z realizacji programu współpracy przedkładane jest organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

II. Tworzenie programu współpracy na 2011 rok
Już od pierwszego programu współpracy, który był przygotowywany w 2004 roku, projekty
programów współpracy tworzone są przy bardzo dużym udziale stołecznego środowiska
pozarządowego, pomimo że do tej pory nie było żadnego formalnego wymogu, aby włączać
w ten proces organizacje pozarządowe. Projekt programu współpracy na 2011 rok został
stworzony przez zespół roboczy składający się z sześciu osób wyznaczonych z grona Forum
Dialogu Społecznego (dalej jako FDS), czyli przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Taki projekt dokumentu został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz
uzgodniony z biurami Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicami m.st. Warszawy,
współpracującymi
z III sektorem.

1. Zespół roboczy
Na podstawie programu współpracy na 2010 rok zespół roboczy przygotował projekt
programu współpracy na 2011 rok uwzględniając w nim zmiany wynikające z nowelizacji
ustawy oraz dotychczasowych doświadczeń. Do projektu programu współpracy zostały
wprowadzone nowe zapisy – m.in. dotyczące inicjatywy lokalnej, Warszawskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego (dalej jako WRP), zlecania realizacji zadań publicznych
na podstawie art. 19a ustawy oraz w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej. Z uwagi na unormowanie w ustawie kwestii związanej
z określeniem składu komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych,
w ramach otwartych konkursów, ofert realizacji zadań publicznych, skład komisji
konkursowych został ograniczony do urzędników i przedstawicieli organizacji
pozarządowych, z wyłączeniem radnych m.st. Warszawy oraz dzielnic m.st. Warszawy.
Z tego też powodu występujące do tej pory w programach współpracy m.st. Warszawy
z organizacjami pozarządowymi pojęcie obszary współpracy zostało zamienione
na priorytetowe zadania publiczne. Istotna modyfikacja została również wprowadzona
w odniesieniu do Forum Dialogu Społecznego. Rola tego gremium, jaką było przede
wszystkim współtworzenie kierunków działań m.st. Warszawy w zakresie współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz opiniowanie strategicznych dokumentów
m.st. Warszawy dotyczących tej współpracy, straciła rację bytu z powodu planowanego
utworzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której kompetencje
w części miały pokrywać się z tymi, które w 2010 roku zarezerwowane były dla Forum
Dialogu Społecznego. Tym samym głównym zadaniem Forum Dialogu Społecznego w nowej
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postaci, którego skład został poszerzony o przedstawicieli dzielnicowych komisji dialogu
społecznego, stała się wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy komisjami dialogu
społecznego (dalej jako KDS-y) i dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego (dalej jako
DKDS-y, a także pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
m.st. Warszawy, jak również wypracowanie rekomendacji dotyczących współpracy
m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.

2. Konsultacje
Konsultacje projektu programu współpracy na 2011 rok przeprowadzone zostały w dniach
10-28 września 2010 roku. Podstawą prawną do ogłoszenia konsultacji była uchwała
Nr LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Informacja o konsultacjach wraz z projektem programu współpracy na 2011 rok
i formularzem do zgłaszania uwag została:
1. zamieszczona
na
stronach
www.um.warszawa.pl/ngo,
www.warszawa.ngo.pl,
www.um.warszawa.pl,
2. wysłana za pomocą poczty elektronicznej do komisji dialogu społecznego, dzielnicowych
komisji dialogu społecznego, Forum Dialogu Społecznego, organizacji pozarządowych
z bazy aktywności społecznej oraz do Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
3. zamieszczona w Echu Miasta (sama informacja) – 16 września 2010 roku,
4. wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27.
Równolegle do przeprowadzanych konsultacji z organizacjami pozarządowymi zostały
przekazane do współpracujących z organizacjami biur Urzędu m.st. Warszawy i dzielnic
m.st. Warszawy karty uzgodnienia projektu programu współpracy na 2011 rok.
W wyznaczonym terminie konsultacji swoje uwagi zgłosiło 11 komisji dialogu społecznego
(dalej jako KDS), 3 dzielnicowe komisje dialogu społecznego (dalej jako DKDS),
24 organizacje i jeden zespół społeczny.
Komisje dialogu społecznego:
1. KDS ds. Architektury i Planowania Przestrzennego,
2. KDS ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny,
3. KDS ds. Muzyki,
4. KDS ds. Niepełnosprawności,
5. KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego,
6. KDS ds. Ochrony i Promocji Zdrowia,
7. KDS ds. Organizacji Wspierających,
8. KDS ds. Osób Starszych i Kombatantów,
9. KDS ds. Pomocy Najuboższym,
10. KDS ds. Środowiska Przyrodniczego,
11. KDS ds. Wspierania Lokalnych Społeczności i Propagowania Postaw Prospołecznych.
Dzielnicowe komisje dialogu społecznego:
1. DKDS Ursynów,
2. DKDS Praga-Południe,
3. DKDS Praga-Północ.
Organizacje pozarządowe:
1. Automobil Klub Stołeczny MAK,
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2. wspólnie cztery organizacje (Hospicjum Św. Krzyża, Wspólnota Chleb Życia, Bursa
Kofoeda i Caritas AW),
3. Fundacja Drugi Plan,
4. Fundacja KIM,
5. Fundacja Mleko Mamy,
6. Fundacja Otwarty Teatr,
7. Fundacja Synapsis,
8. Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Muszelka”,
9. Kampania Przeciwko Homofonii,
10. Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyszłość Mediów,
11. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP,
12. Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki „Moja Białołęka”,
13. Polskie Towarzystwo Nauczycieli Koło,
14. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego,
15. Stowarzyszenie Creo,
16. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe,
17. Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei,
18. Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów”,
19. Stowarzyszenie Monar,
20. Stowarzyszenie na Rzecz Banku Mleka Kobiecego,
21. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy,
22. Stowarzyszenie Właścicieli Lokali,
23. Unia Teatr Niemożliwy,
24. Warszawski Oddział PK OMEP.
Zespół społeczny – Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.
Konsultacje projektu programu trwały ponad dwa tygodnie, czyli nieco krócej niż zazwyczaj
w przypadku konsultowania poprzednich projektów programów, co było spowodowane
koniecznością przyjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały regulującej przeprowadzanie
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej
działalności organizacji pozarządowych. Niemniej jednak liczba podmiotów nie różniła się
od tej, która wzięła udział w konsultacjach w latach ubiegłych.
W konsultacjach wzięło udział 39 podmiotów, z których znacząca większość, czyli 24,
przekazała swoje uwagi do projektu programu na 2011 rok ostatniego dnia konsultacji
– 28 września 2010 roku, co ilustruje wykres 1.
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Wykres 1. Liczba podmiotów zgłaszający uwagi w poszczególnych dniach września 2010 roku
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3. Uchwalenie programu
Po zakończeniu konsultacji projektu programu współpracy na 2011 rok zespół roboczy
przeanalizował uwagi, które wpłynęły w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz uzgodnień z biurami Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicami m.st. Warszawy. Część z tych
uwag została uwzględniona w projekcie dokumentu, który został przekazany
do zaopiniowania przez Forum Dialogu Społecznego, a następnie do akceptacji przez Biuro
Prawne Urzędu m.st. Warszawy i Skarbnika m.st. Warszawy. Prezydent m.st. Warszawy
skierował projekt programu współpracy na 2011 rok do Rady m.st. Warszawy, która przyjęła
go uchwałą nr XCIII/2731/2010w dniu 21 października 2010 roku. Dokument został
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie poświęconej współpracy
m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi znajdującej się pod adresem
www.ngo.um.warszawa.pl.
W celu rozpropagowania programu współpracy na 2011 rok wśród osób, które powinny się
z nim zapoznać, wzorem lat ubiegłych zostało wydrukowanych w formie poręcznej broszury
4 000 egzemplarzy programu, przekazanych następnie urzędnikom z biur Urzędu
m.st. Warszawy i dzielnic m.st. Warszawy współpracujących z organizacjami
pozarządowymi, a także organizacjom pozarządowym, szczególnie tym skupionym
w KDS-ach i DKDS-ach.

III. Współpraca finansowa
Jedną form współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku, obok
współpracy pozafinansowej, była współpraca finansowa. Polegała ona na zlecaniu
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych należących do m.st. Warszawy
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy. Takie zlecanie mogło mieć charakter wsparcia,
czyli dofinansowania realizacji zadania, lub powierzenia, czyli finansowania realizacji
zadania. Występowało ono przede wszystkim w ramach otwartych konkursów na realizację
zadań publicznych, ale także jako udzielanie dotacji zgodnie z art. 19a ustawy, które
w m.st. Warszawie potocznie nazywane jest małymi grantami.
Na realizację zadań publicznych w tych dwóch trybach, tj. w ramach otwartych konkursów
ofert i małych grantów, łącznie zostało w 2011 roku przyznanych 2 400 dotacji na kwotę
122 273 956 złotych z 123 802 719 złotych zaplanowanych. Różnicą są głównie
niewydatkowane przez organizacje środki, które podlegały zwrotowi. Wydatkowana kwota
dotacji jest niższa niż w poprzednich dwóch latach, co przedstawione zostało na wykresie 2.
Jest to związane ze zmniejszonym budżetem m.st. Warszawy na 2011 rok w porównaniu
z latami ubiegłymi, ale nadal środki finansowe przeznaczone na realizację zadań przez
organizacje pozarządowe stanowią około 1% całego stołecznego budżetu, podobnie jak
w latach ubiegłych.

6

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Wykres 2 . Kwoty dotacji udzielonych w złotych w latach 2004-2011

Podział budżetu dotacyjnego na 2011 rok ilustruje wykres 3. Prawie jedna trzecia środków
finansowych została przeznaczona na zadania z zakresu sportu. Blisko co czwarta złotówka
trafiła do organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.
Nieco mniej, bo po 19% całego budżetu dotacyjnego zostało wydatkowanych
na przedsięwzięcia związane z kulturą oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i AIDS.
Na zadania dotyczące edukacji przeznaczono 6% z puli dotacyjnej, o połowę mniej
na projekty interdyscyplinarne, a co 50 złotówka została wydatkowana na zadania związane
ochroną zdrowia. Najmniej, bo niecałe 1% budżetu dotacyjnego, zostało wydatkowanych
na zadania dotyczące ochrony środowiska (ochrony zwierząt). Taki podział jest zbliżonych do
tych z lat ubiegłych, przy czym w poprzednich sprawozdaniach z realizacji programu
współpracy w kategorii pomoc społeczna uwzględniane były również środki finansowe
przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i AIDS, a w tym
sprawozdaniu zostały one wyodrębnione.
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Wykres 3. Procentowy podział dotacji w 2011 roku ze względu na zakres zadań zleconych do realizacji przez
organizacje pozarządowe
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Oprócz dotacji przyznawanych w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów
przekazywane są również środki finansowe na realizację zadań publicznych przez Ochotniczą
Straż Pożarną (dalej jako OSP), która zgodnie z ustawą działa w sferze zadań publicznych
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy. W 2011 roku w ramach zawartych, zgodnie z art. 28
ust. 1-6 i art. 32 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
porozumień z trzema jednostkami OSP – Ursus, Wesoła i Stara Miłosna – sfinansowane
zostały w łącznej kwocie 796 770 złotych koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia
i zapewnienia gotowości jednostek OSP oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom
OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez OSP lub m.st. Warszawę.
Innym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznym jest
przekazywanie, w ramach art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty oraz zgodnie z uchwałą nr LVII/1813/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca
2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych, prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby
prawne i fizyczne, oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, dotacji dla szkół prowadzonych przez organizacje
pozarządowe. W tym trybie, w którym nie są zawierane żadne umowy i porozumienia,
organizacje pozarządowe, prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe,
w sumie otrzymały 116 786 094 złote składając 258 wniosków, w tym stowarzyszenia
i fundacje – 76 874 251 złotych (173 wnioski) oraz kościelne osoby prawne i jednostki
organizacyjne – 39 911 843 złote (85 wniosków).
M.st. Warszawa zleciło również organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych
poprzez zakup usług od tych organizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, na kwotę 5 796 794 złote.
W ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów, a także zakupu usług, dotacji
oświatowych oraz środków finansowych na rzecz OSP m.st. Warszawa w sumie przekazało
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 245 582 003 złote. Najwięcej
środków finansowych przeznaczonych zostało na otwarte konkursy ofert i dotacje oświatowe,
zaś najmniej na OSP, co zostało przedstawione na wykresie 3.
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Wykres 3. Wysokość środków finansowych przekazana organizacjom pozarządowym w ramach współpracy
finansowej w różnych trybach

1. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
Głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych był, zgodnie z ustawą, tryb otwartego
konkursu ofert. Na realizację zadań publicznych na 2011 rok ogłoszono 139 jednorocznych
konkursów, w tym 30 na zadania ogólnomiejskie, za które odpowiedzialne były biura Urzędu
m.st. Warszawy (tabela 1), i 109 na dzielnicowe (tabela 2), z których dwa zostały
unieważnione zgodnie z art. 18a ustawy.
Tabela 1.Liczba konkursów jednorocznych przeprowadzonych przez biura Urzędu m.st. Warszawy w 2011 roku

Biuro
Kultury
2

Biuro
Biuro
Biuro
Centrum
Biuro
Biuro
Sportu i
Polityki
Polityki
Komunikacji
Ochrony
Edukacji
Rekreacji
Społecznej Zdrowotnej Społecznej Środowiska
6

6

12

0

2

2

W niektórych dzielnicach m.st. Warszawy jednoroczne konkursy nie zostały przeprowadzone.
Powodem tego jest brak zlecania przez dzielnice m.st. Warszawy realizacji zadań publicznych
we wszystkich pięciu dziedzinach (kultura, sport, oświata i wychowanie, polityka społeczna
oraz ochrona i promocja zdrowia) lub ogłoszenie przez nie konkursów wieloletnich
na realizację tych zadań.
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej
w latach 2010-2012 zostały ogłoszone przez dwie dzielnice m.st. Warszawy – Bemowo
i Wesołą. Zostały przeprowadzone cztery konkursy z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
dwa przez Dzielnicę Ochota m.st. Warszawy i po jednym przez Dzielnicę Bemowo
m.st. Warszawy i Dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy. Konkurs bemowski dotyczył realizacji
zadań publicznych w latach 2010-2013, natomiast pozostałe – lat 2010-2012. Ponadto
wszystkie dzielnice m.st. Warszawy, z wyjątkiem Wilanowa, ogłosiły konkursy na realizację
zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom w latach 2009-2012.
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Tabela 2. Liczba konkursów jednorocznych przeprowadzonych w dzielnicach m.st. Warszawy w 2011 roku
w podziale na poszczególne dziedziny

Ochrona
i promocja
zdrowia

Kultura

Sport

Edukacja

Polityka
społeczna

Bemowo

1

1

2

0

1

Białołęka

1

2

0

1

1

Bielany

1

1

0

2

3

Mokotów

1

2

2

1

2

Ochota

1

1

2

1

2

Praga-Południe

2

2

2

0

1

Praga-Północ

2

1

1

0

1

Rembertów

0

1

0

0

0

Śródmieście

2

2

2

2

4

Targówek

1

1

2

0

0

Ursus

0

3

1

0

0

Ursynów

1

2

1

2

2

Wawer

1

1

2

0

0

Wesoła

1

3

2

1

1

Wilanów

1

2

1

0

3

Włochy

1

2

1

0

1

Wola

2

1

2

0

2

Żoliborz

1

1

0

1

2

RAZEM

20

29

23

11

26

Oprócz konkursów jednorocznych zostały przeprowadzone ogólnomiejskie konkursy
wieloletnie – pięć konkursów na realizację zadań w latach 2011-2013, w tym jeden z zakresu
kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz cztery z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
a także siedem konkursów na realizację zadań w latach 2011-2014 – trzy z zakresu sportu,
trzy z działań interdyscyplinarnych oraz jeden z zakresu pomocy społecznej. Tylko jeden
konkurs wieloletni został ogłoszony na poziomie dzielnicowym – w Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy przeprowadzono konkurs z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w latach
2011-2014, ale został on unieważniony zgodnie z art. 18a ustawy.
W tym miejscu należy podkreślić, że konkursy na niektóre zadania realizowane w 2011 roku
zostały ogłoszone w latach ubiegłych, gdyż m.st. Warszawa stara się coraz więcej zadań
zlecać w ramach umów wieloletnich. Jest to korzystne zarówno dla organizacji
pozarządowych, ponieważ mają one zapewnioną stabilność finansowania swoich działań,
jak również dla urzędników, którzy nie muszą co roku przygotowywać całej dokumentacji
konkursowej i przeprowadzać konkursów na cykliczne działania.
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2. Małe granty
Po raz pierwszy w 2011 roku organizacje pozarządowe miały możliwość przez cały rok
kalendarzowy starać się o przyznanie dotacji w ramach art. 19a ustawy, czyli małych
grantów, ze względu na to, że taki mechanizm został wprowadzony w ustawie dopiero
w 2010 roku.
Małe granty, czyli uproszczony tryb zlecania realizacji zadań publicznych, wiąże się
z przyznaniem dotacji na zadanie, którego realizacja nie trwa dłużej niż 90 dni, a kwota
dotacji nie przekracza 10 000 złotych na dany projekt. W tym trybie organizacja pozarządowa
może uzyskać łącznie nie więcej niż 20 000 złotych w roku kalendarzowym. Z uwagi na to,
że nie jest to podstawowa forma zlecania realizacji zadań, jednostka samorządu terytorialnego
w tym trybie nie może przekazać więcej niż 20% budżetu przeznaczonego na dotacje dla
organizacji pozarządowych.
W 2011 roku wpłynęło łącznie 496 ofert na łączną kwotę dotyczącą dofinansowania
ze środków m.st. Warszawy w wysokości 4 523 292 złotych. Pomimo uproszczonej
procedury i braku wymogu dołączania załączników do formularza ofertowego oprócz
wymienionych we wzorze oferty, aż 134 oferty nie spełniły wymagań formalnych.
Najczęściej powtarzającym się błędem było przekroczenie dziewięćdziesięciodniowego
terminu realizacji zadania, gdyż wiele osób utożsamiało 90 dni z trzema miesiącami.
Dofinansowanie uzyskało 198 projektów na kwotę 1 683 373 złotych. Kwota ta byłaby
większa o 13 000 złotych, gdyby dwie organizacje nie wycofały się z realizacji zadań.

3. Zakup usług od organizacji pozarządowych
W 2011 roku m.st. Warszawa zakupiło od organizacji pozarządowych usługi, zawierając 304
umowy ze 181 podmiotami na łączną kwotę 5 796 794 złotych, co stanowi ponad milion
złotych różnicy in minus w stosunku do roku poprzedniego (7 124 627 złotych i 267 umów).

4. Wynajem lokali na preferencyjnych warunkach
Zgodnie z programem współpracy na 2011 rok jedną z form współpracy finansowej
m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi jest oddanie w najem na preferencyjnych
warunkach lokali użytkowych organizacjom pozarządowym na cel prowadzonej działalności
pożytku publicznego. Preferencyjne warunki oznaczają tryb pozakonkursowy
i pozaprzetargowy, a także możliwość uzyskania obniżonej stawki czynszu.
Szczegółowe zasady takiego najmu zawarte są w uchwale nr LVI/1668/2009 Rady
m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych
w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia
zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym
samym najemcą (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 104, poz. 2968 z późn. zm.) oraz w zarządzeniu
nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu
lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu
oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy
niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.
W porównaniu z 2010 rokiem liczba lokali wynajmowanych organizacjom pozarządowym
z zasobów m.st. Warszawy ulega w 2011 roku niewielkiemu, bo o 9 lokali, zmniejszeniu
(z 691 do 682), co ilustruje tabela 3, ale wynika to z mniejszej liczby (o 134 niż
w 2010 roku) lokali użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy. Tym samym
procent lokali wynajętych organizacjom pozarządowym z ogólnej liczby lokali użytkowych
jest na tym samym poziomie – ok. 7,2%.
W niektórych dzielnicach m.st. Warszawy (Bemowo, Białołęka, Rembertów i Wesoła)
w 2011 roku nie został wynajęty żaden lokal organizacjom pozarządowym. W dwóch z nich
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(Bemowo i Wesoła) m.st. Warszawa nie posiada ani jednego lokalu użytkowego. W jednej
z dzielnic m.st. Warszawy (Ursynów) organizacja stała się najemcą lokalu miejskiego,
pomimo że w 2010 roku nie było lokalu, któryby w tej dzielnicy został wynajęty organizacji
pozarządowej.
Tabela 3. Liczba lokali użytkowych wynajętych organizacjom pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy
w 2011 roku (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku) i w 2010 roku (wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku)

dzielnica
m.st. Warszawy

lokale wynajęte
organizacjom
pozarządowym

2011 rok
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
RAZEM

0
0
24
57
38
67
42
0
394
3
7
1
2
0
2
1
32
12
682

ogólna liczba lokali
użytkowych

2010 rok
0
0
28
76
38
52
44
0
396
2
7
0
2
0
1
1
33
11
691

2011 rok
0
29
349
1 150
701
1 138
1 200
14
3 092
138
45
8
54
0
7
82
1 277
163
9 447

2010 rok
0
22
351
1 261
706
1 141
1 235
7
3 147
130
41
5
46
0
9
41
1 272
167
9 581

% lokali
wynajętych
organizacjom
pozarządowym
z ogólnej liczby
lokali użytkowych
2011 rok 2010 rok
0
0
6,88
4,96
5,42
5,89
3,50
0
12,74
2,17
15,56
12,50
3,70
0
28,57
1,22
2,51
7,36
7,22

0
0
7,98
6,03
5,38
4,56
3,56
0
12,62
1,54
17,07
0
4,35
0
11,11
2,44
2,67
6,59
7,21

Dzięki wspólnym ustaleniom dwóch biur Urzędu m.st. Warszawy – Biura Polityki Lokalowej
i Centrum Komunikacji Społecznej – oraz Pozarządowej Inspekcji Lokalowej udało się
wprowadzić oznakowanie lokali należących do m.st. Warszawy i udostępnianych
na preferencyjnych warunkach organizacjom pozarządowym. W 2011 roku naklejki, takie jak
na rycinie 1, informujące o tym fakcie zostały zamieszczone przy drzwiach wejściowych
do takich lokali.
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Rycina 1. Naklejka informująca, że oznakowany lokal, należący do zasobów m.st. Warszawy został wynajęty
na preferencyjnych warunkach organizacji pozarządowej

IV. Współpraca pozafinansowa
1. Konsultacje
Organizacje pozarządowe zaproszone są konsultowania aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr LXXXIX/2653/2010 Rady
m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji (z późn. zm.).
W 2011 roku w tym trybie zostało przeprowadzonych osiem konsultacji:
1. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zniesienia statusu
pomnika przyrody – konsultacje trwały od 21 listopada do 5 grudnia 2011 roku,
2. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia
statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą "Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt" – konsultacje trwały od 7 do 20 listopada 2011 roku,
3. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2015
– konsultacje trwały od 14 do 24 października 2011 roku,
4. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu zapobiegania
bezdomności
zwierząt
na
terenie
miasta
stołecznego
Warszawy
konsultacje trwały od 15 do 30 września 2011 roku,
5. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomników przyrody
– konsultacje trwały od 8 sierpnia do 26 sierpnia 2011 roku,
6. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy
m.st. Warszawy w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – konsultacje trwały od 27 czerwca do 16 sierpnia 2011
roku,
7. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
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działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części, na terenie m.st. Warszawy – konsultacje trwały od 6 czerwca do 25 czerwca
2011 roku,
8. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
– konsultacje trwały od 6 do 19 czerwca 2011 roku.
Z konsultacji zostały przygotowane sprawozdanie, które zostały zamieszczone na stronie
www.um.warszawa.pl/ngo.

2. Honorowe patronaty
Prezydent m.st. Warszawy może obejmować honorowym patronatem działania lub programy
prowadzone przez organizacje pozarządowe, dla których nie wiąże się to z uzyskaniem
środków finansowych, lecz jest prestiżowym wyróżnieniem. W 2011 roku organizacje
pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie honorowym patronatem przez Prezydenta
m.st. Warszawy 221 przedsięwzięć przez nie realizowanych, z których 80% (179 programów)
uzyskało taki patronat.

3. Strona internetowa
Internetowa strona urzędowa z informacjami dla organizacji pozarządowych
i współpracujących z nimi stołecznymi urzędnikami działa od 2006 roku pod adresem
www.um.warszawa.pl/ngo. W 2011 roku zmienił się wygląd strony, przez co ten portal stał
się narzędziem bardziej przyjaznym użytkownikowi. Na przełomie 2011 i 2012 roku zmianie
uległ również adres strony – www.ngo.um.warszawa.pl, jednak po podaniu poprzedniego
adresu następuje przekierowanie na nowy.
Wszyscy zainteresowani mogą na tej stronie znaleźć informacje o otwartych konkursach
ofert, pracach poszczególnych KDS-ów i DKDS-ów, a także WRP i FDS-u. Zamieszczane są
również na niej przesyłane przez organizacje i urzędników informacje o spotkaniach,
warsztatach i szkoleniach. Ze statystyk wejść na stronę wynika, że największym
zainteresowaniem użytkowników cieszy się dział związany z otwartymi konkursami ofert,
a zwłaszcza dotyczącym ogłoszeń konkursów, jak również zakładka poświęcona małym
grantom.

4. Projekty partnerskie
Miasto stołeczne Warszawa może zawierać umowy partnerskie z organizacjami
pozarządowymi w celu wspólnej realizacji projektów finansowanych ze środków spoza
budżetu m.st. Warszawy. Liderem takich przedsięwzięć może być m.st. Warszawa
lub organizacja pozarządowa. Wg danych pochodzących z Biura Funduszy Europejskich
Urzędu m.st. Warszawy w 2011 roku zawartych było 12 takich umów na wspólną realizację
projektów, w tym siedem, których liderem było m.st. Warszawa, i pięć, których
m.st. Warszawa było partnerem, a liderem organizacja pozarządowa.

5. Wspieranie organizacji
Miasto stołeczne Warszawa w 2011 roku prowadziło działania wspierające stołeczny
III sektor, do których można zaliczyć m.in. udostępnianie powierzchni na plakaty informujące
o przedsięwzięciach skierowanych do mieszkańców Warszawy oraz udostępnianie miejsca
na realizację projektów angażujących warszawiaków w działania lokalne, a także
przeprowadzenie konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2010 roku
S3KTOR i współorganizowanie Tygodnia Obywatelskiego w ramach VI Ogólnopolskiego
Forum Inicjatyw Pozarządowych.
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Oprócz wyżej wymienionych działań, poszczególne komórki organizacyjne Urzędu
m.st. Warszawy i jednostki pomocnicze m.st. Warszawy wspierały organizacje pozarządowe
poprzez udostępnianie sal w urzędzie ich na spotkania, organizowanie i przeprowadzanie
szkoleń z tematyki

Słup ogłoszeniowy
W październiku 2011 roku została nieodpłatnie udostępniona na słupie ogłoszeniowym,
zlokalizowanym przy ul. Senatorskiej i wynajmowanym przez m.st. Warszawę od jednej
ze spółek miejskich, powierzchnia na plakaty informujące mieszkańców Warszawy
o przedsięwzięciach realizowanych na ich rzecz przez organizacje pozarządowe.
Pierwszeństwo w rezerwacji powierzchni miały organizacje, których inicjatywy były
finansowane lub współfinansowane z budżetu m.st. Warszawy albo zostały objęte
honorowym patronatem przez Prezydenta m.st. Warszawy. Szczególna uwaga była zwracana
na zamieszczenie na plakacie prawidłowej informacji na temat udziału m.st. Warszawy
w realizowanym przedsięwzięciu (współfinansowanie/finansowanie i honorowy patronat).
Do końca roku organizacje zarezerwowały miejsce na plakaty informujące o siedmiu
wydarzeniach realizowanych w 2011 roku.
Zostały opracowane jasne zasady udostępniania i rezerwacji powierzchni na słupie
ogłoszeniowym, które zostały zamieszczone w specjalnej zakładka na stronie
www.um.warszawa.pl/ngo.

WARSZTAT
Pod koniec 2011 roku została nieodpłatnie udostępniona powierzchnia WARSZTATU, lokalu
należącego do m.st. Warszawy i mieszczącego się przy pl. Konstytucji 4, na działania
realizowane m.in. przez organizacje pozarządowe i skierowane do mieszkańców Warszawy.
Takie projekty, wpisujące się w założenia Społecznej Strategii Warszawy – Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, a szczególności Programu
Operacyjnego „Wzmocnienie terytorialnej wspólnoty sąsiedzkiej”, zakładały:
• aktywizowanie społeczności lokalnych,
• animowanie działań na poziomie lokalnym,
• wspieranie integracji na poziomie lokalnym,
• pobudzanie mieszkańców Warszawy do wspólnych działań na rzecz swojego
otoczenia.
Od 7 listopada do 31 grudnia 2011 roku dziewięć organizacji pozarządowych realizowało
swoje projekty w przestrzeni WARSZTATU – m.in. spotkania konsultacyjne, warsztaty,
wystawę. Ta liczba organizacji pozarządowych nie jest zbyt wielka, gdyż WARSZAT jest
głównie udostępniany na przeprowadzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców, a także
początkujących nieformalnych grup.

Konkurs
na
najlepszą
2010 roku S3KTOR

warszawską

inicjatywę

pozarządową

Kilka lat temu narodził się pomysł, aby wyróżniać najlepsze przedsięwzięcia realizowane
przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Warszawy. W drugiej połowie 2010
roku zespól roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele Forum Dialogu Społecznego,
w tym Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi (dalej jako Pełnomocnik), opracował zasady konkursu na najlepszą
warszawską inicjatywę pozarządową 2010 roku S3KTOR.
Do konkursu S3KTOR 2010 każdy zainteresowany mógł zgłosić inicjatywy, które były
realizowane przez organizacje w 2010 roku na rzecz mieszkańców Warszawy. Zostały
przesłane 164 zgłoszenia, z których 124 były poprawne formalnie. W konkursie ostatecznie
uczestniczyło 111 inicjatyw, gdyż organizacje musiały wyrazić zgodę na udział w tym
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przedsięwzięciu. Wstępnej oceny inicjatyw dokonały biura Urzędu m.st. Warszawy
współpracujące z organizacjami pozarządowymi, wraz z działającymi przy nich KDS-ami.
O wyborze zwycięzców w dziewięciu kategoriach konkursowych zadecydowała Kapituła
Konkursowa pod przewodnictwem Pełnomocnika, będącego przedstawicielem Prezydenta
m.st. Warszawy, natomiast mieszkańcy Warszawy wybrali swojego laureata głosując
na zwycięzcę Nagrody Mieszkańców. Kapituła Konkursowa wskazała najlepsze inicjatywy
w sześciu kategoriach, jednocześnie nie przyznając wyróżnień w trzech kategoriach z powodu
niewystarczającego poziomu zgłoszonych inicjatyw:
1. Edukacja – Wielka architektura dla Wszystkich Dzieci Stowarzyszenia „Z Siedzibą
w Warszawie”,
2. Ekologia i środowisko przyrodnicze – nie przyznano nagrody,
3. Kultura – Najdłuższe Urodziny Stowarzyszenia Mieszkańców Ulicy Smolnej,
4. Pomoc społeczna i profilaktyka uzależnień – Jesień na Sielecko – lokalnie, twórczo,
sąsiedzko Fundacji Pro Bono PL,
5. Projekty interdyscyplinarne – Festiwal Powielenia 2010 Fundacji Działań
Kulturalnych i Społecznych,
6. Przestrzeń miejska – Kampania Społeczna „O Mamma Mia! Tu wózkiem nie wjadę”
Fundacji Mama,
7. Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka – nie przyznano nagrody,
8. Sport i rekreacja – nie przyznano nagrody,
9. Zdrowie – Wszechstronna i profesjonalna opieka domowa nad chorymi w terminalnej
fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także
w okresie żałoby Warszawskiego Hospicjum Społecznego.
Mieszkańcy przyznali swoją nagrodę inicjatywie Poza Ciszą i Ciemnością Fundacji Pomocy
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oddając na nią 655 głosów z 4 740 wszystkich głosów.
Laureatem Grand Prix został zwycięzca w kategorii kultura, czyli Najdłuższe Urodziny
Stowarzyszenia Mieszkańców Ulicy Smolnej.
Nagrodą dla laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych było przyznanie
symbolicznych nagród – S3KTOR-ów oraz prawa do posługiwania się logotypem najlepszej
inicjatywy pozarządowej 2010 roku w określonej kategorii. Organizacja, której inicjatywa
została wyróżniona Grand Prix, otrzymała 10 000 złotych ufundowane przez jedną ze spółek
miejskich.

Tydzień Obywatelski w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw
Pozarządowych
Podobnie jak w 2008 roku, m.st. Warszawa włączyło się w organizację Tygodnia
Obywatelskiego odbywającego się w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw
Pozarządowych (dalej jako VI OFIP) w dniach 10-17 września 2011 roku. W tym celu
m.st. Warszawa zawarło porozumienie o współpracy z Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Całkowity koszt realizacji tego porozumienia po stronie m.st. Warszawy wyniósł w sumie
178 939 złotych i dotyczył głównie kwestii informacyjnych i organizacyjnych. Organizacje
pozarządowe zainteresowane pokazaniem swoich działań mieszkańcom Warszawy w trakcie
Tygodnia Obywatelskiego mogły wziąć udział w otwartym konkursie ofert na realizację
czterech zadań:
1. organizację spotkań w Kawiarniach Obywatelskich w ramach Tygodnia
Obywatelskiego,
2. organizację przedsięwzięć w przestrzeni miejskiej w ramach Tygodnia
Obywatelskiego,
3. przygotowanie i prezentację mieszkańcom m.st. Warszawy działań podejmowanych
na ich rzecz przez organizacje pozarządowe podczas Pikniku Organizacji
Pozarządowych,
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4. przygotowanie i prezentację mieszkańcom m.st. Warszawy działań w formie spektakli
teatralnych, w tym teatru tańca, w przestrzeni miejskiej podczas Pikniku Organizacji
Pozarządowych.
W sumie zostało przyznanych 27 dotacji na łączną kwotę 49 500 złotych.
Tydzień Obywatelski składał się m.in. z gry miejskiej Franza Fiszera, Forum Pełnomocników
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wystawy „Warszawa – da się zrobić!”
i Pikniku Organizacji Pozarządowych.

V. Podmioty realizujące współpracę
Jest wiele podmiotów, które realizują współpracę m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi. Są to z jednej strony organizacje pozarządowe, a z drugiej komórki
organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy i jednostki pomocnicze m.st. Warszawy.

1. Organizacje pozarządowe
Wg bazy Stowarzyszenia Klon/Jawor zamieszczonej na portalu www.ngo.pl w Warszawie
zarejestrowanych jest ok. 12 000 organizacji pozarządowych. Oczywiście, nie oznacza to,
że taka liczba organizacji prowadzi działania na rzecz mieszkańców Warszawy. Szacuje się,
że ok. 40% z nich działa. Jedynie część z tych aktywnych organizacji współpracuje
z m.st. Warszawą.

2. Biura Urzędu m.st. Warszawy i dzielnice m.st. Warszawy
Ważną rolę we współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi pełnią
podstawowe komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy, jakimi są biura Urzędu
m.st. Warszawy i jednostki pomocnicze m.st. Warszawy, czyli dzielnice m.st. Warszawy. To
właśnie one bezpośrednio współpracują z organizacjami pozarządowymi.
W 2011 roku osiem biur Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Edukacji, Biuro Funduszy
Europejskich, Biuro Kultury, Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Polityki Społecznej, Biuro
Polityki Zdrowotnej, Biuro Sportu i Rekreacji oraz Centrum Komunikacji Społecznej)
współpracowało z organizacjami finansowo, przekazując im dotacje na realizację zadań
publicznych. Oprócz tych wyżej wymienionych biur trzy inne, Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego, Biuro Koordynacji Remontów i Inwestycji w Pasie Drogowym
oraz Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, prowadziły współpracę z organizacjami
pozarządowymi jedynie w formie pozafinansowej tworząc wspólne zespoły doradcze,
konsultując i opiniując dokumenty z zakresu działalności danego biura Urzędu
m.st. Warszawy, znajdujące się w polu zainteresowania organizacji pozarządowych.
Na poziomie lokalnym z organizacjami pozarządowymi współpracują wydziały dla dzielnic
m.st. Warszawy. W danej dzielnicy m.st. Warszawy, a jest ich 18, nawet cztery wydziały
merytoryczne mogą prowadzić taką współpracę – wydział kultury, wydział oświaty
i wychowania, wydział sportu i wydział spraw społecznych i zdrowia.
Jak widać, liczba podmiotów ze strony m.st. Warszawy prowadząca współpracę
ze stołecznym III sektorem jest niemała, co pokazuje skalę tej współpracy.

3. 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 (dalej jako Pełnomocnik) pełni Marcin
Wojdat.
Do głównych zadań Pełnomocnika należy:
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1. organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami
pozarządowymi,
2. współpraca z WRP, KDS-ami, DKDS-ami i FDS-em,
3. realizowanie polityki m.st. Warszawy w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
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,
14. przeprowadzenie oraz koordynacja naboru ekspertów zatrudnianych do oceny
merytorycznej ofert składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych,
15. kontrola pracy zespołów opiniujących oferty składane w trybie otwartych konkursów
ofert na zadania publiczne.

4. Komisje dialogu społecznego
Komisje dialogu społecznego (dalej jako KDS-y) 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 programu współpracy.
Do ich głównych zadań należy:
•
•
•
•
•
•
•

konsultowanie i współtworzenie dokumentów i aktów prawnych wydawanych przez
m.st. Warszawę w zakresie działalności danego KDS-u,
opiniowanie projektów aktów prawnych związanymi z priorytetowymi zadaniami
publicznymi,
delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących
oferty o przyznanie dotacji,
współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy
w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców
Warszawy,
określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
występowanie do władz m.st. Warszawy z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej
działalności,
aktywna współpraca z WRP, DKDS-ami i FDS-em.
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W pracach KDS-u może brać udział przedstawiciel każdej zainteresowanej organizacji
pozarządowej oraz pracownik biura Urzędu m.st. Warszawy, przy którym działa KDS. Z tego
grona wybierane są władze KDS-u – przewodniczący oraz prezydium. Każdy KDS ma
możliwość 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 2011 roku funkcjonowało 28 KDS-ów,
podobnie jak w poprzednim roku, działających przy 10 biurach Urzędu m.st. Warszawy
i spotykających się średnio raz na miesiąc na posiedzeniach lub też w mniejszym gronie
Prezydium albo zespołów roboczych. W stosunku do 2010 roku jeden z KDS-ów, KDS
ds. Równego Traktowania, został przeniesiony z Gabinetu Prezydenta do Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ze względu na zmianę związaną
z umiejscowieniem Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania.
Komisje działające przy Biurze Polityki Społecznej:
1. Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
2. Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności
3. Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności - Rada Opiekuńcza dla Bezdomnych
przy Prezydencie m.st. Warszawy
4. Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
5. Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny
6. Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS
7. Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
8. Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy Najuboższym
9. Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy
10. Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
11. Komisja Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych
Komisja działająca przy Biurze Polityki Zdrowotnej - Komisja Dialogu Społecznego
ds. Ochrony i Promocji Zdrowia
Komisje Dialogu Społecznego działające przy Biurze Kultury:
1. Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki
2. Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury
3. Komisja Dialogu Społecznego ds. Tańca
4. Komisja Dialogu Społecznego ds. Teatru
Komisja Dialogu Społecznego działająca przy Biurze Edukacji - Komisja Dialogu
Społecznego ds. Edukacji
Komisja Dialogu Społecznego działająca przy Biurze Ochrony Środowiska:
1. Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt
2. Komisja Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego
Komisje Dialogu Społecznego działające przy Biurze Sportu i Rekreacji:
1. Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji
2. Komisja Dialogu Społecznego ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej
Komisje Dialogu Społecznego działające przy Centrum Komunikacji Społecznej:
1. Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających
2. Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły
3. Komisja Dialogu Społecznego ds. Wspierania Lokalnych Społeczności oraz
Propagowania Postaw Prospołecznych
4. Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania
Komisja Dialogu Społecznego działające przy Biurze Koordynacji Inwestycji
i
Remontów
w
Pasie
Drogowym
Komisja
Dialogu
Społecznego
ds. Transportu
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Komisja
Dialogu
Społecznego
działająca
przy
Biurze
Architektury
i Planowania Przestrzennego - Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury
i Planowania Przestrzennego
Komisja Dialogu Społecznego działająca przy Biurze Stołecznego Konserwatora
Zabytków - Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

5. Dzielnicowe komisje dialogu społecznego
Dzielnicowe komisje dialogu społecznego, działające od 2009 roku, tworzone są przez
organizacje pozarządowe i m.st. Warszawę na poziomie lokalnym. Mają charakter
inicjatywno-doradczy oraz interdyscyplinarny, tj. skupiają organizacje działające
w różnorodnym zakresie, które łączy realizacja zadań na rzecz mieszkańców określonej
dzielnicy m.st. Warszawy. Funkcjonują na podstawie uchwalanego co roku programu
współpracy. Do ich głównych zadań należy:
•
opiniowanie i współtworzenie dokumentów i aktów prawnych wydawanych przez
organy dzielnicy, z zakresie działalności danej komisji,
•
opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z priorytetowymi zadaniami
publicznymi określonymi w programie współpracy,
•
delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących
oferty o przyznanie dotacji,
•
współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności
działań kierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy,
•
określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
•
występowanie do władz miasta z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej
działalności,
•
aktywna współpraca z WRP, KDS-ami i FDS-em.
W pracach DKDS-u może brać udział przedstawiciel każdej zainteresowanej organizacji
pozarządowej oraz pracownik dzielnicy, na terenie której działa DKDS. Z jego grona
wybierany jest przewodniczący oraz prezydium. Każdy DKDS ma możliwość umieszczania
informacji dotyczących podejmowanych działań i protokołów ze spotkań na stronie
internetowej Urzędu m.st. Warszawy poświęconej organizacjom pozarządowym
www.um.warszawa.pl/ngo. Podobnie jak w przypadku KDS-ów, liczba DKDS-ów w 2011
roku w porównaniu z rokiem poprzednim funkcjonowało tyle samo DKDS-ów, tj. 13.
Rozwiązany w ciągu 2010 roku DKDS Wola został na nowo utworzony w 2011 roku.

6. Forum Dialogu Społecznego
W 2011 roku nastąpiła diametralna zmiana roli i zadań Forum Dialogu Społecznego (dalej
jako FDS). Z uwagi na utworzenie WRP zaszła konieczność znalezienia nowej formuły
działania FDS. Zgodnie z programem współpracy na 2011 rok celem funkcjonowania FDS
jest wzmocnienie i pogłębianie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi,
co powinno być realizowane przez wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy różnymi
podmiotami – organizacjami pozarządowymi, KDS-ami, DKDS-ami i WRP, a także
wypracowanie rekomendacji dotyczących współpracy m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi. Zostały zorganizowane trzy spotkania FDS poświęcone interesującym
organizacje pozarządowe tematom – najmie lokali i nieruchomości z zasobów
m.st. Warszawy oraz konsultacjom społecznym, w których brali udział oprócz członków
FDS, czyli przewodniczących lub członków KDS-ów i DKDS-ów oraz Pełnomocnika,
zaproszeni goście.
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7. Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego (dalej jako WRP) została utworzona
na dwuletnią kadencję zgodnie z art. 41e ustawy zarządzeniem nr 317/2011 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 25 lutego 2011 roku. W jej dwudziestoosobowy skład weszło
10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, siedmiu urzędników i trzech radnych
m.st. Warszawy. Prezydent m.st. Warszawy wskazał na Przewodniczącego WRP swojego
zastępcę – Włodzimierza Paszyńskiego, natomiast pozarządowa część WRP – Anną
Gierałowską na funkcję Wiceprzewodniczącej. Głównymi zadaniami WRP, jako gremium
opiniodawczo-konsultacyjnego, jest opiniowanie W 2011 roku odbyło się dziewięć spotkań
WRP:
1. 23 marca,
2. 20 kwietnia,
3. 8 czerwca,
4. 13 lipca,
5. 14 września,
6. 28 września,
7. 19 października,
8. 23 listopada,
9. 7 grudnia.
Zakres poruszanych tematów podczas spotkań WRP dotyczył przede wszystkim:
1. wyznaczenia Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego WRP,
2. przyjęcia regulaminu działalności WRP,
3. opracowania wykazu dokumentów podlegających w 2011 roku opiniowaniu przez
WRP,
4. wyznaczenia przedstawicieli WRP do Kapituły Konkursowej konkursu na najlepszą
inicjatywę pozarządową w 2010 roku S3KTOR,
5. wyznaczania osób do zespołów roboczych analizujących uwagi, które zostały
zgłoszone w ramach konsultacji projektów aktów prawa miejscowego:
• projekt uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zniesienia statusu pomnika
przyrody - 2 osoby,
• projekt uchwały Rady m.st. Warszawy ws. określenia wymagań, jakie
powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części, na terenie
m.st. Warszawy – 1 osoba,
• projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie m.st. Warszawy w 2012 roku – 2 osoby,
• projekt uchwały Rady m.st. Warszawy ws. zniesienia statusu pomnika
przyrody - 1 osoba;
6. kwestii nowelizacji art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
7. trudności finansowych m.st. Warszawy w związku z projektem budżetu dotacyjnego
m.st. Warszawy na 2012 rok,
8. wyznaczenia przedstawicieli WRP do zespołu roboczego przygotowującego projekty
programów współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2013 rok i wieloletniego,
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9. omówienia założeń konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową w 2011 roku
S3KTOR i wyznaczenie przedstawicieli WRP do zespołu roboczego
przygotowującego zasady konkursowe.
Członkowie WRP opiniowali siedem projektów uchwał i aktów prawa miejscowego
dotyczących sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, z których
to projektów cztery zostały zaopiniowane pozytywnie:
1. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2012,
2. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu
przeciwdziałania narkomanii na lata 2012-2015,
3. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu
przeciwdziałania zakażeniom, HIV i działań na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS
na lata 2012-2015,
4. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy
m.st. Warszawy w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wobec trzech projektów uchwał członkowie WRP zgłosili uwagi z rekomendacją
ponownego przedłożenia tych projektów dokumentów do zaopiniowania
po wprowadzeniu zmian. Sugestie takie dotyczyły:
1. projektu dokumentu pn. Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury
w Warszawie do roku 2020,
2. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
m.st. Warszawy w 2012 roku,
3. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie m.st. Warszawy na lata
2012-2015.
Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy
oraz wyróżnień sportowych m.st. warszawy dla zawodników i ich trenerów
za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia
w działalności sportowej nie był rozpatrywany przez WRP, ponieważ to gremium uznało,
że ów projekt nie wymaga opinii WRP, gdyż jest jedynie nowelizacją obowiązującego już
dokumentu.
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