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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 2012 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 2010 roku nie było żadnego formalnego wymogu,
aby włączać w ten proces organizacje pozarządowe.
Projekt programu współpracy na 2012 rok został stworzony przez zespół roboczy, w pracach
którego wzięli udział członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
(WRP), wskazani przez to gremium – Anna Gierałtowska, Tomasz Harasimowicz, Piotr
Kaliszek, Andrzej Mrowiec, a także Dariusz Jarosiński – rekomendowany przez pozarządową
część WRP (członek DKDS Mokotów i KDS ds. Kultury) oraz Martyna Leciak i Marcin
Wojdat (również członkowie WRP) jako przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy i Anna
Malinowska, odpowiedzialna za kwestie organizacyjno-techniczne. 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. Projekt programu współpracy
Na podstawie programu współpracy na 2011 rok zespół roboczy przygotował projekt
programu współpracy na 2012 rok uwzględniając w nim zmiany wynikające z nowelizacji
ustawy oraz dotychczasowych doświadczeń. Materiałem wyjściowym był program
współpracy na 2011 rok, do którego wprowadzono kilka zmian – m.in. doprecyzowano zapisy
dotyczące komisji dialogu społecznego, dzielnicowych komisji dialogu społecznego i Forum
Dialogu Społecznego oraz skrócono zawartość paragrafu 34 zawierającego wykaz
priorytetowych zadań publicznych.

Konsultacje i uzgodnienia projektu programu
Konsultacje zostały ogłoszone przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą nr LXXXIX/2653/2010
Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
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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.) i trwały od 27 czerwca do 16 sierpnia 2011 roku.
Informacja o konsultacjach została:
1. zamieszczona
na
stronach
internetowych:
www.um.warszawa.pl/ngo,
www.um.warszawa.pl oraz www.warszawa.ngo.pl,
2. przesłana za pomocą poczty elektronicznej do organizacji z bazy aktywności oraz do
komisji dialogu społecznego (KDS-ów) i dzielnicowych komisji dialogu społecznego
(DKDS-ów),
3. wywieszona w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
4. umieszczona w gazecie „Echo Miasta” w dniu 14 lipca 2011 roku.
Uwagi do projektu dokumentu można było zgłaszać poprzez:
1. formularz uwag, który należało odesłać na adres poczty elektronicznej
ngo@um.warszawa.pl, numer faksu 22 443-34-02 lub na adres siedziby Pełnomocnika
Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa,
2. platformę
konsultacyjną
znajdującą
się
pod
adresem
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/konsultacje-programu-wsp-pracy-na-rok2012.
W dniu 28 lipca 2011 roku o godzinie 17:30 odbyło się spotkanie
konsultacyjne w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy
ul. Elektoralnej 12. W spotkaniu wzięło udział 60 przedstawicieli
organizacji
pozarządowych.
Celem
spotkania
było
przedstawienie głównych założeń programu współpracy na 2012
rok, wprowadzonych zmian względem programu współpracy na
2011 rok i omówienie propozycji zmian zgłaszanych przez
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na spotkanie
przybyło ok. 60 przedstawicieli warszawskich organizacji
pozarządowych. Zapoznali się oni z procedurą przygotowania
projektu tego dokumentu i najważniejszymi punktami projektu
programu na 2012 rok. Kolejna cześć spotkania była
przeznaczona na pytania uczestników i dyskusję. Najwięcej
wypowiedzi dotyczyło zmiany w § 34, dotyczącym
priorytetowych zadań publicznych oraz wykluczenia stowarzyszeń zwykłych z możliwości
uczestniczenia w KDS-ach i DKDS-ach. Pełnomocnik odpowiadał na pytania
i wątpliwości dotyczące programu – wytłumaczył, że zespół pracujący nad projektem
programu zdecydował ograniczyć zawartość § 34, ponieważ paragraf ten był bardzo
rozbudowany i pojawiały się dysproporcje pomiędzy punktami, które były w różnym stopniu
uszczegółowione. Uznano, że nie ma potrzeby wymieniania wszystkich możliwych zadań,
więc zostały pozostawione tylko ogólne punkty, które zawierają w sobie istniejące wcześniej
podpunkty. W sprawie wykluczenia stowarzyszeń zwykłych z prac KDS-ów i DKDS-ów
Pełnomocnik podkreślił, że pomysł takiego rozwiązania wynika z przypadków tworzenia
stowarzyszeń zwykłych tylko po to, aby móc forsować w KDS-ach i DKDS-ach swoje idee,
jednak wobec licznych głosów sprzeciwu, zostanie to jeszcze przedyskutowane. Prawie
wszystkie uwagi zgłoszone podczas spotkania wpłynęły w późniejszym terminie w formie
pisemnej.
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W czasie trwania konsultacji wpłynęło 25 formularzy z uwagami:
1. od sześciu KDS-ów:
KDS ds. Kultury;
KDS ds. Mieszkań Chronionych;
KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego;
KDS ds. Organizacji Wspierających;
KDS ds. Transportu;
KDS ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
2. jednego DKDS-u – DKDS Ursynów,
3. 18 organizacji pozarządowych:
Fundacji Centrum Praw Kobiet;
Fundacji Dobrze Że Jesteś;
Fundacji Impact;
Fundacji Inna Przestrzeń;
Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia;
Fundacji Sue Ryder;
Fundacji Życzliwy Przedsiębiorca;
Krajowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Kolejarzy, Drogowców
i Transportowców;
Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki;
Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej;
Społecznego Funduszu Stypendialnego;
Stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy;
Stowarzyszenia Sąsiedzkie Włochy;
Stowarzyszenia Sztuka-Edukacja-Promocja;
Stowarzyszenia Teatru Konsekwentnego;
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę";
Związku Stowarzyszeń Praskich - Grupa Partnerska (grupa nieformalna).
Równolegle, od 6 lipca do 5 sierpnia 2011 roku, projekt programu na 2012 rok był
uzgadniany z biurami Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicami m.st. Warszawy. Spośród nich
swoje sugestie zgłosiło 8 dzielnic m.st. Warszawy (Bemowo, Praga-Południe, Praga-Północ,
Śródmieście, Targówek, Ursynów, Włochy, Wola) i 9 biur Urzędu m.st. Warszawy (Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Edukacji, Biuro Koordynacji Inwestycji
i Remontów w Pasie Drogowym, Biuro Kultury, Biuro Polityki Społecznej, Biuro Promocji
Miasta, Biuro Sportu i Rekreacji i Gabinet Prezydenta).

2. Uchwalenie programu
Po zakończeniu konsultacji i uzgodnień projektu programu współpracy na 2012 rok zespół
roboczy przeanalizował uwagi, które wpłynęły w ich ramach. Uwagi, które zostały
zaakceptowane przez zespół, uwzględniono w projekcie programu w zaproponowanej treści.
Niektóre z uwag zostały przyjęte tylko w części bądź przeformułowane, a pozostałe nie
zyskały akceptacji z powodu m.in. niezgodności z ustawą lub wcześniejszymi uchwałami
Rady m.st. Warszawy, braku propozycji konkretnego zapisu lub nieprecyzyjnej propozycji
zapisu (zbyt ogólnej lub zbyt szczegółowej). Projekt został pozytywnie zaopiniowany pod
względem formalno-prawnym przez Biuro Prawne Urzędu m.st. Warszawy, uzyskał
pozytywną opinię Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Skarbnika
m.st. Warszawy. Prezydent m.st. Warszawy skierował projekt programu współpracy
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na 2012 rok do Rady m.st. Warszawy, która przyjęła go uchwałą nr XXVI/541/2011 w dniu
20 października 2011 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 2012 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 2012 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, w 2012 roku zostało przyznanych 950 organizacjom pozarządowym
łącznie 2 577 dotacji na kwotę 114 245 302 złotych z 116 409 329 złotych zaplanowanych.
Różnicą są głównie niewydatkowane przez organizacje środki, które podlegały zwrotowi.
Wydatkowana kwota dotacji jest niższa niż w poprzednich trzech latach, co przedstawione
zostało na wykresie 1. Jest to związane ze zmniejszonym budżetem m.st. Warszawy
na 2012 rok w porównaniu z latami ubiegłymi, ale nadal środki finansowe przeznaczone na
realizację zadań przez organizacje pozarządowe stanowią około 1% całego stołecznego
budżetu.
150 000 000
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50 000 000
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Wykres 1 . Kwoty dotacji udzielonych w złotych w latach 2004–2012
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Podział budżetu dotacyjnego na 2012 rok w porównaniu do 2011 roku ilustruje wykres 2.
Co czwarta złotówka z budżetu m.st. Warszawy została przeznaczona na zadania z zakresu
sportu. Tyle samo zostało przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej. W stosunku do 2011 roku nieco więcej środków zostało
wydatkowanych na zadania z zakresu pomocy społecznej, a mniej – ze sportu. 20% środków
dotacyjnych
zostało
przeznaczonych
na
przedsięwzięcia
związane
z przeciwdziałaniem uzależnieniom i HIV/AIDS, a trochę mniej na zadania dotyczące
kultury. Dotacje na pozostałe zadania były na tym samym poziomie, co w 2011 roku.
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 przekazanych
na zadania dotyczące ochrony środowiska (ochrony zwierząt). Taki podział jest zbliżonych do
tych z lat ubiegłych, przy czym w poprzednich sprawozdaniach (oprócz dotyczącego
2011 roku) z realizacji programu współpracy w kategorii pomoc społeczna uwzględniane
były również środki finansowe przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i HIV/AIDS, a w tym sprawozdaniu zostały one wyodrębnione.
Ochrona środowiska 11
Ochrona zdrowia 2 2
3 3

Projekty interdyscyplinarne
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Wykres 2. Procentowy podział dotacji w latach 2011–2012 roku ze względu na zakres zadań zleconych
do realizacji przez organizacje pozarządowe

Szczegółowe dane dotyczące środków finansowych wydatkowanych z budżetu
m.st. Warszawy na dotacje w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów,
wg klasyfikacji budżetowej, w latach 2004–2012 zawarte są w tabeli 1. W tym miejscu warto
podkreślić, że w kategorii Ochrona zdrowia uwzględnione są również środki finansowe
przeznaczone na zadania dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom i HIV/AIDS. Pod
pojęciem Działalność usługowa kryją się projekty interdyscyplinarne, a w Administracji
publicznej (dotyczy lat 2009–2011) zawarta jest dotacja na prowadzenie punktu
informacyjnego o funduszach europejskich. Zamieszczona została w tej tabeli informacja
dotycząca liczby udzielonych dotacji w danym roku. Wynika z niej, że nie ma
jednoznacznego związku pomiędzy liczbą takich dotacji a ogólną kwotą środków
finansowych przeznaczonych na te dotacje. Istotne jest, że podane liczby przyznanych dotacji
w danym roku obejmują również dotacje wieloletnie na dany rok – np. dotacja na lata
2010–2012 jest wyszczególniona w każdym z tych trzech lat.
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Tabela nr 1. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w latach 2004–2012 (wg klasyfikacji budżetowej).
2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

51 948 230

74 142 079

80 804 333

89 777 312

113 359 877

129 206 809

130 447 440

122 273 955

114 245 302

4 026 050

4 459 149

4 161 741

5 330 512

6 398 949

8 576 211

8 968 249

7 858 264

6 808 579

395 090

440 487

242 117

1026 177

1 599 677

1 968 612

2 192 653

2 404 565

2 498 231

3 630 960

4 018 662

3 919 624

4 304 335

4 799 272

6 607 599

6 775 596

5 453 699

4 310 348

14 298 874

18 713 435

22 421 379

30 220 958

38 012 068

39 713 026

38 276 513

33 974 102

27 954 838

14 258 902

18 713 435

22 410 979

30 220 958

38 012 068

39 668 026

38 228 513

33 926 902

27 892 338

39 972

0

10 400

0

0

45 000

48 000

47 200

62 500

8 151 725

8 901 916

11 026 459

11 948 816

13 466 770

18 209 063

26 036 917

25 794 189

25 678 725

11 840 904

20 554 543

21 259 957

22 104 140

23 327 097

28 781 199

25 559 086

26 597 252

28 943 882

Pomoc
społeczna

11 840 904

20 356 512

20 676 844

21 768 761

23 297 097

26 870 537

24 229 761

26 007 928

27 326 370

Pozostałe
zadania
w zakresie
polityki
społecznej

0

198 031

583 113

335 375

30 000

1 910 662

1 329 325

589 324

1 617 512

465 000

490 451

540 000

747 098

1 000 815

895 600

899 016

999 802

998 019

12 945 748

21 022 585

21 394 797

19 425 788

29 574 080

30 346 742

27 867 196

23 721 734

21 088 536

0

0

0

0

1 580 098

2 634 968

2 790 461

3 278 612

2 772 723

0

0

0

0

0

50 000

50 000

50 000

0

1 048

999

1 195

2 038

2 232

2 508

2 020

2 400

2 577

Przyznane dotacje
z budżecie
m.st. Warszawy
ogółem
w tym:

1

2

3

4

5

Edukacja
Oświata
i wychowanie
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Sport i
rekreacja
Kultura fizyczna
i sport
Turystyka
Ochrona
zdrowia
Pomoc
społeczna

Ochrona
środowiska

Kultura
Działalność
7
usługowa
Administracja
8
publiczna
Liczba przyznanych
dotacji
6

Oprócz dotacji przyznawanych w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów środki
finansowe przeznaczane są również 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 2012 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 785 894 złote 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. Kwota ta, w stosunku do 2011 roku, była
mniejsza o 10 876 złotych.
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
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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 127 507 447 złotych, w tym stowarzyszenia i fundacje – 84 338 045
złotych oraz kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne – 43 169 402 złote,
co w porównaniu z 2011 rokiem stanowi kwotę większą o 10 721 353 złote.
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 6 851 418 złotych.
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 249 390 061 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 w 2012 roku organizacjom pozarządowym w ramach
współpracy finansowej w różnych trybach

1. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
W 2009 roku została wprowadzona zarządzeniem
Prezydenta m.st. Warszawy jednolita procedura dotycząca
ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych
ze środków m.st. Warszawy, a także rozliczania i kontroli
przyznanych dotacji. Obowiązywała ona we wszystkich biurach Urzędu m.st. Warszawy
i dzielnicach m.st. Warszawy, które przygotowywały otwarte konkursy ofert. Z uwagi
na nowelizację ustawy w 2010 roku i doświadczenia związane z stosowaniem procedury
w praktyce, przez dłuższy czas trwały intensywne prace, w które zaangażowani byli
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przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz poszczególnych biur Urzędu m.st. Warszawy
i dzielnic m.st. Warszawy, nad zmianą procedury. Nowa procedura została przyjęta
zarządzeniem nr 3463/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i ogłaszania wyników otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych
ze środków z budżetu m.st. Warszawy w biurach Urzędu m.st. Warszawy i wydziałach dla
dzielnic m.st. Warszawy oraz trybu rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych
zadań publicznych. Główne zmiany polegają na znacznym skróceniu zawartości ogłoszenia
konkursowego i wymaganych załączników obowiązkowych do oferty. Wprowadzono
również możliwość przeprowadzania przez pracownika Urzędu oceny formalnej oferty przed
jej złożeniem, a także punktowej oceny oferty. Takie działania będą z pewnością ułatwieniem
zarówno dla organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki finansowe z budżetu
m.st. Warszawy, jak i dla urzędników zaangażowanych w proces przyznawania dotacji.
Głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych jest, zgodnie z ustawą, tryb otwartego
konkursu ofert. Na realizację zadań publicznych na 2012 rok ogłoszono 127 jednorocznych
konkursów, w tym 29 na zadania ogólnomiejskie, za które odpowiedzialne były biura Urzędu
m.st. Warszawy, co ilustruje tabela 2, i 98 na dzielnicowe, co zostało przedstawione
w tabeli 3.
Tabela 2.Liczba konkursów jednorocznych przeprowadzonych przez biura Urzędu m.st. Warszawy w 2012 roku

Biuro
Kultury

Biuro
Sportu i
Rekreacji

Biuro
Edukacji

1

7

5

Biuro
Pomocy
i Projektów
Społecznych
(Biuro
Polityki
Społecznej)

Biuro
Polityki
Zdrowotnej

Centrum
Komunikacji
Społecznej

Biuro
Ochrony
Środowiska

0

4

2

10

Biuro Polityki Zdrowotnej od kilku lat nie ogłasza konkursów jednorocznych, gdyż zlecanie
zadań odbywa się w ramach konkursów wieloletnich.
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.
Tabela 3. Liczba konkursów jednorocznych przeprowadzonych w dzielnicach m.st. Warszawy w 2012 roku
w podziale na poszczególne dziedziny

Kultura

Sport

Edukacja

Polityka
społeczna

Ochrona
i promocja
zdrowia

Bemowo

1

1

0

0

2

Białołęka

1

2

0

1

1

Bielany

1

1

0

2

2

Mokotów

1

1

2

1

1

Ochota

2

1

2

2

1

10

Praga-Południe

1

1

1

0

0

Praga-Północ

1

1

0

0

1

Rembertów

0

2

0

0

0

Śródmieście

2

2

2

2

4

Targówek

1

1

1

0

0

Ursus

0

2

1

0

0

Ursynów

2

2

1

1

1

Wawer

1

1

1

1

1

Wesoła

2

1

0

1

1

Wilanów

1

2

1

1

2

Włochy

1

3

0

0

2

Wola

1

1

2

0

2

Żoliborz

1

2

0

1

3

RAZEM

20

27

14

13

24

Oprócz konkursów jednorocznych zostały przeprowadzone w 2012 roku ogólnomiejskie
konkursy wieloletnie – spośród 16 konkursów prawie połowa z nich (7) dotyczyła polityki
społecznej, po trzy projektów interdyscyplinarnych oraz ochrony i promocji zdrowia, dwa
sportu, a jeden obejmował zadania z zakresu kultury.
Większość dzielnic m.st. Warszawy (oprócz Bemowa, Białołęki, Wilanowa i Włoch)
w 2012 roku ogłosiła konkursy wieloletnie z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Jedna
z dzielnic (Ochota) taki konkurs przeprowadziła dwukrotnie. Jedynie cztery dzielnice
m.st. Warszawy (Bielany, Mokotów, Ochota i Śródmieście) przekazały dotacje w ramach
konkursów wieloletnich z zakresu polityki społecznej, a jedna (Bemowo) – z zakresu sportu.
W tym miejscu należy podkreślić, że konkursy na niektóre zadania realizowane w 2012 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.

2. Małe granty
Po raz drugi 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 pojawiał w ustawie dopiero w 2010 roku. W drugiej połowie 2012 roku
została wprowadzona tzw. procedura małograntowa, tj. tryb przyznawania dotacji
na podstawie art. 19a ustawy na realizację zadań publicznych ze środków m.st. Warszawy
w biurach Urzędu m.st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy oraz trybu
rozliczania i kontroli tych dotacji (zarządzenie nr 2907/2012 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 13 lipca 2012 r.). Powstała ona na bazie doświadczeń związanych z przyznawaniem
dotacji w tym trybie.
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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 2012 roku wpłynęło łącznie 549 ofert (w 2011 takich ofert było 496) na łączną kwotę
dotyczącą dofinansowania ze środków m.st. Warszawy w wysokości 4 857 076 złotych
(w 2011 roku kwota ta stanowiła 4 523 292 złote). Wymaga podkreślenia, że w porównaniu
z 2011 rokiem pomimo zwiększenia liczy złożonych ofert w tym trybie, znacząco uległa
zmniejszeniu liczba ofert, które nie spełniły wymagań formalnych (41 w 2012 roku i 134
w 2011 roku). Najczęściej powtarzające się błędy to:
realizacja zadania przekraczająca 90 dni,
nieczytelne podpisy,
niezałączona kopia aktualnego odpisu z KRS, ewidencji lub innego wyciągu,
złożone pod ofertą podpisy - niezgodne z KRS.
Dofinansowanie uzyskało 260 projektów (w 2011 roku 198) na kwotę 2 056 986 złotych
(w 2011 roku 1 683 373 złotych).

3. Zakup usług od organizacji pozarządowych
Głównym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych jest,
zgodnie z z art. 11 ust. 1 ustawy, tryb otwartego konkursu ofert. Ustawodawca przewidział
jednakże inne tryby zlecania, które są dopuszczalne na podstawie odrębnych przepisów,
w tym zakup usługi od organizacji pozarządowych (prowadzących działalność gospodarczą
lub odpłatną działalność statutową).
Zgodnie z § 6 ust. 4 programu współpracy na 2012 rok, jeżeli zadania publiczne mogą być
zrealizowane efektywniej niż trybie otwartego konkursu ofert, można powierzyć wykonanie
takich zadań w trybie zakupu usługi od organizacji pozarządowych, prowadzących
działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową, przy porównywalności metod
kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania. Taki zakup usług dokonywany jest
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Jednocześnie § 14 ust. 2 programu współpracy na 2012 rok stanowił, że m.st. Warszawa
podaje do publicznej wiadomości listę organizacji realizujących zadania publiczne poza
trybem otwartego konkursu ofert. Wykazy, zawierające m. in. nazwy organizacji, i zadań
zleconych im do realizacji, a także kwoty, na które zostały zakupione usługi, są od 2010 roku
zamieszczane na stronie www.ngo.um.warszawa.pl.
W 2012 roku m.st. Warszawa zakupiło od organizacji pozarządowych usługi, zawierając 375
umów (w 2011 roku 304) z 206 podmiotami (w 2011 roku z 181) na łączną kwotę 6 851 418
złotych (w 2011 roku 5 796 794 złotych), co stanowi ponad milion złotych różnicy in plus
w stosunku do roku poprzedniego, tym samym zbliżając się do poziomu z 2010 roku
(7 124 627 złotych).
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4. Wynajem lokali na preferencyjnych warunkach
Zgodnie z programem współpracy na 2012 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 (z późn. zm.).
W porównaniu z rokiem 2010 i 2011 liczba lokali wynajmowanych organizacjom
pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy ulega w 2012 roku zwiększeniu do 727
(z 691 w 2010 roku i 682 w 2011 roku), co ilustruje tabela 3. Warto przy tym zauważyć,
że ogólna liczba lokali pozostających w zasobach m.st. Warszawy zmniejszyła się do 9 393
(z 9 581 w 2010 roku i 9 447 w 2011 roku), co w dużej mierze związane jest ze zwrotem
nieruchomości ich danym właścicielom. Procent lokali wynajętych organizacjom
pozarządowym z ogólnej liczby lokali użytkowych zbliżył się w 2012 roku do 8%, czyli
wzrósł o ponad 0,5% w porównaniu do 2010 i 2011 roku).
W niektórych dzielnicach m.st. Warszawy (Bemowo, Białołęka, Rembertów i Wesoła)
w 2012 roku nie został wynajęty żaden lokal organizacjom pozarządowym. W dwóch z nich
(Bemowo i Wesoła) m.st. Warszawa nie posiada ani jednego lokalu użytkowego.
Tabela 3. Liczba lokali użytkowych wynajętych organizacjom pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy
w latach 2010–2012 (wg stanu na ostatni dzień danego roku)

dzielnica
m.st. Warszawy

lokale wynajęte
organizacjom
pozarządowym

2012
rok
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów

0
0
25
69
43
63
38
0
427
2
8
2

2011
rok
0
0
24
57
38
67
42
0
394
3
7
1

ogólna liczba lokali
użytkowych

2010
rok
0
0
28
76
38
52
44
0
396
2
7
0

2012
rok
0
29
331
1 154
669
1 136
1 220
11
3 021
145
45
10

2011
rok
0
29
349
1 150
701
1 138
1 200
14
3 092
138
45
8

2010
rok
0
22
351
1 261
706
1 141
1 235
7
3 147
130
41
5

% lokali wynajętych
organizacjom
pozarządowym
z ogólnej liczby lokali
użytkowych
2012
rok

2011
rok

2010
rok

0
0
7,55
5,98
6,15
5,55
3,11
0
14,13
1,38
17,78
20,00

0
0
6,88
4,96
5,42
5,89
3,50
0
12,74
2,17
15,56
12,50

0
0
7,98
6,03
5,38
4,56
3,56
0
12,62
1,54
17,07
0
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Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
RAZEM

2
0
2
1
31
14
727

2
0
2
1
32
12
682

2
0
1
1
33
11
691

51
0
11
90
1 273
167
9 393

54
0
7
82
1 277
163
9 447

46
0
9
41
1 272
167
9 581

3,92
0
18,18
1,11
2,44
8,38
7,74

3,70
0
28,57
1,22
2,51
7,36
7,22

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. Od 2011 roku naklejki, takie
jak na rycinie 1, informujące o tym fakcie są zamieszczane przy drzwiach wejściowych
do takich lokali.

Rycina 1. Naklejka informująca, że oznakowany lokal, należący do zasobów m.st. Warszawy został wynajęty
na preferencyjnych warunkach organizacji pozarządowej

Od trzech lat upubliczniane są na stronie www.ngo.um.warszawa.pl kwartalne dane
dotyczące lokali wynajmowanych organizacjom pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy
na preferencyjnych warunkach.

5. Projekt TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia
podmiotów ekonomii społecznej
Projekt TORO jest realizowany od stycznia 2011 roku do czerwca 2013 przez
m.st. Warszawę wraz z partnerami – czterema organizacjami pozarządowymi: Fundacją
Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, Wspólnotą Roboczą Związków
Organizacji Socjalnych, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Stowarzyszeniem
Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej (partner zagraniczny) oraz z WYG International
Sp. z o.o., Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Polsko-Amerykańskim Funduszem
Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich. Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.4 Projekty innowacyjne.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału podmiotów
ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie
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i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych
podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych.
W ramach projektu zostały opracowane cztery produkty, składające się na kompleksowe
wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (PES):
Produkt I – modelowy Instrument Finansowy. Kredyty i pożyczki dla PES
przygotowane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz Polsko - Amerykański
Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich.
Produkt II
– System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć. Narzędzie
informatyczne służące monitoringowi realizacji zadań publicznych, ze zintegrowaną
bazą danych o PES i ich współpracy finansowej z m.st. Warszawą.
Produkt III – Wieloletni program współpracy m.st. Warszawy z podmiotami ekonomii
społecznej. Dokument, przyjęty 24 grudnia 2012 roku przez Pełnomocnika Prezydenta
m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, który określa
procedury wspólnego wypracowywania przez m.st. Warszawę i PES podstawowych
kierunków działania w obszarze ekonomii społecznej. Program rozwija stosowane
dotychczas formy współpracy finansowej i pozafinansowej, a także zwiększa
skuteczność oraz efektywność relacji zachodzących między sektorami ekonomii
społecznej i publicznym, w szczególności poprzez wdrożenie pozostałych produktów
finalnych projektu „TORO”.
Produkt IV – wypracowanie Mechanizmu Wsparcia podmiotów ekonomii społecznej
w prowadzeniu działalności pożytku publicznego. W ramach testowania tego produktu
w 2011 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert, w którym została wybrana oferta
realizacji zadania publicznego Fundacji MaMa. Fundacja realizowała w 2012 roku
projekt KES-Kobieca Ekonomia Społeczna w lokalu wynajętym z zasobu
m.st. Warszawy przy ul. Wilczej 27 b.
W ramach projektu TORO zostały opracowane raporty z badań m.in. diagnozujące potrzeby
środowiska podmiotów ekonomii społecznej. W 2012 odbyły się szkolenia i warsztaty
(organizowane przez partnera projektu Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz przez
m.st. Warszawę) skoncentrowane na podnoszeniu kompetencji zawodowych kadry
podmiotów ekonomii społecznej i urzędników współpracujących z PES oraz innych
zagadnieniach związanych z ekonomią społeczną. Partner zagraniczny projektu TORO,
Stowarzyszenie Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej, zorganizował dwie wizyty
studyjne w Niemczech (w 2011 oraz w 2012 roku).
Więcej
informacji
o
projekcie
TORO
można
www.ngo.um.warszawa.pl/ekonomia-spoleczna-i-projekt-toro.

znaleźć

na

stronie

IV. Współpraca pozafinansowa
1. Konsultacje
Organizacje pozarządowe zaproszone są konsultowania aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje takie przeprowadzane były 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.).
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W 2012 roku w tym trybie zostało przeprowadzonych
15 konsultacji, w tym po jednej na przełomie 2011 i 2012 roku
oraz na przełomie 2012 i 2013 roku, (w porównaniu do ośmiu,
które odbyły się w 2011 roku), z których większość dotyczyła
pomników przyrody:
projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy – konsultacje trwały
od 28 grudnia 2012 roku do 4 stycznia 2013 roku,
2. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
– głazu narzutowego znajdującego się przy ul. A. Bożka 4 na terenie Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy – konsultacje trwały od 16 do 30 listopada 2012 roku,
3. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
– drzewa rosnącego przy ul. Rozłogi 4 na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
– konsultacje trwały od 16 do 30 listopada 2012 roku,
4. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomników przyrody
– drzew z gatunku: dąb szypułkowy rosnący w rejonie ul. Biały Kamień oraz dwa dęby
szypułkowe odm. stożkowa rosnące przy ul. Łowickiej 52 na terenie Dzielnicy Mokotów
m.st. Warszawy – konsultacje trwały od 16 do 30 listopada 2012 roku,
5. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomników przyrody
– drzew z gatunku: wiąz szypułkowy rosnący przy ul. Ateńskiej 37 oraz dąb szypułkowy
rosnący przy ul. Styki 22 na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
– konsultacje trwały od 16 do 30 listopada 2012 roku,
6. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie w sprawie określenia trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego (II konsultacje) – konsultacje trwały
od 6 do 26 listopada 2012 roku,
7. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
– głazu narzutowego znajdującego się przy ul. Grójeckiej 93 na terenie Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy – konsultacje trwały od 16 do 30 października 2012 roku,
8. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tej Rady
– konsultacje trwały od 21 sierpnia do 17 września 2012 roku,
9. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy 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 – konsultacje trwały od 21 sierpnia
do 17 września 2012 roku,
10. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
– konsultacje trwały od 30 lipca do 12 sierpnia 2012 roku,
11. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy
m.st. Warszawy w 2013 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 8 czerwca do 2 lipca 2012 roku,
projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
– konsultacje trwały od 14 maja do 11 czerwca 2012 roku,
12. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście
im. prof. Andrzeja Tymowskiego” – konsultacje trwały od 9 do 24 maja 2012 roku,
1.
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13. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
– głaz narzutowy – konsultacje trwały od 8 do 22 maja 2012 roku,
14. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
– konsultacje trwały od 6 do 23 kwietnia 2012 roku,
15. 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 – konsultacje trwały od 22 grudnia 2011 roku do
12 stycznia 2012 roku.
Z konsultacji zostały przygotowane sprawozdania, które zostały zamieszczone na stronie
www.mgo.um.warszawa.pl.

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 2012 roku organizacje
pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie honorowym patronatem przez Prezydenta
m.st. Warszawy 209 przedsięwzięć przez nie realizowanych (o 12 mniej niż w 2011 roku),
z których trzy na cztery (157 programów) uzyskało taki patronat.

3. Strony internetowe
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 dotyczący ogłoszeń konkursów,
jak również zakładka poświęcona małym grantom.
W 2012 roku zanotowano 647 530 odsłon witryny, 162 848 odwiedzin i 64 615
odwiedzających witrynę, z których 3 060 wchodziło na tę stronę za pomocą telefonów
komórkowych.
Dodatkowo,
w
marcu
2012
roku
został
uruchomiony
profil
www.facebook.com/Warszawa.pozarzadowa na jednym z portali społecznościowych.
Pozwoliło to na szybkie dotarcie z informacjami do osób, które na co dzień korzystają
z takich portali.
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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. W 2012 roku zawarte było 22 takie umowy (o 10 więcej niż
w 2011 roku) na wspólną realizację projektów, w tym 14 (wzrost o 100% w stosunku
do 2011 roku), których liderem było m.st. Warszawa, i osiem (w 2011 roku pięć), których
m.st. Warszawa było partnerem, a liderem organizacja pozarządowa. W trzech przypadkach
umów, w których m.st. Warszawa było liderem, co najmniej dwie organizacje były parterami.

5. Wspieranie organizacji
Miasto stołeczne Warszawa w 2012 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 2011 roku
S3KTOR.
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.

Słup ogłoszeniowy
Od październiku 2011 roku nieodpłatnie jest
udostępniana
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). Szczegółowe
wytyczne dotyczące zasad korzystania z powierzchni na słupie zostały zawarte na stronie
www.ngo.um.warszawa.pl w zakładce dedykowanej temu zagadnieniu.
W ciągu całego 2012 roku ekspozycja na słupie była zmieniana 19 razy, skorzystały z niej
42 organizacje, w tym plakaty czterech organizacji były eksponowane przez cały rok.
Prawie połowę prezentowanych plakatów na słupie ogłoszeniowym stanowiły materiały
dotyczące zdrowia i projektów społecznych, a co czwarty plakat zawierał informacje
o inicjatywach kulturalnych skierowanych do mieszkańców Warszawy, co obrazuje wykres 4.
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Tematyka plakatów

9%

zdrowie i projekty
społeczne

5%

kultura
45%
sport i turystyka
41%
inne

Wykres 4. Tematyka plakatów zamieszczanych w 2012 roku na słupie ogłoszeniowym przy ul. Senatorskiej 27

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.
W 2012 roku 48 organizacji pozarządowych zrealizowało w Warsztacie 61 projektów.
Z przestrzeni Warsztatu skorzystały również organizując tam 16 swoich spotkań.

Konkurs
na
najlepszą
2011 roku S3KTOR

warszawską

inicjatywę

pozarządową

Kilka lat temu narodził się pomysł, aby wyróżniać najlepsze przedsięwzięcia realizowane
przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Warszawy i tym samym zachęcić
warszawiaków do włączenia się w działania na rzecz lokalnej społeczności. W drugiej
połowie 2010 roku ruszyły prace przygotowawcze konkursu na najlepszą inicjatywę 2010
roku S3KTOR, który został rozstrzygnięty w maju 2011 roku. Bazując
na doświadczeniach z I edycji tego konkursu, w 2012 roku przeprowadzono jego II edycję,
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która dotyczyła inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2011 roku. Zespół
roboczy, w skład którego weszli przede przedstawiciele Warszawskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego oraz pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy, opracował zasady konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę
pozarządową 2011 roku S3KTOR.
Do konkursu S3KTOR 2011 każdy zainteresowany
mógł zgłosić inicjatywy, które były realizowane
przez organizacje w 2011 roku na rzecz mieszkańców
Warszawy. Zostały przesłane 164 zgłoszenia,
z których 130 były poprawne formalnie, a 43 zostały
zakwalifikowane do ostatniego etapu. Nowością,
w stosunku do poprzedniej edycji było to,
że dana inicjatywa mogła być zgłoszona, a następnie
potwierdzona w konkursie w więcej niż jednej
kategorii. Ponadto została wprowadzona nowa
kategoria konkursowa Społeczność lokalna, która
dotyczyła inicjatyw sprzyjających rozwojowi
środowisk lokalnych oraz integracji mieszkańców w poszczególnych dzielnicach
m.st. Warszawy np. wspólnot terytorialnych.
Wstępnej oceny inicjatyw dokonały biura Urzędu m.st. Warszawy współpracujące
z organizacjami pozarządowymi, wraz z działającymi przy nich KDS-ami. O wyborze
zwycięzców w dziesięciu 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 dziewięciu kategoriach,
jednocześnie nie przyznając wyróżnienia w jednej (podobnie jak w I edycji
w kategorii Ekologia i środowisko przyrodnicze z powodu niewystarczającego poziomu
zgłoszonych inicjatyw):
1. Edukacja – BZIK za BZIKA Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „e”,
2. Ekologia i środowisko przyrodnicze – nie przyznano nagrody,
3. Kultura – Pracownia Duży Pokój Stowarzyszenia Rozwój w Biały Dzień,
4. Pomoc społeczna – Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji „Ocalenie”,
5. Projekty interdyscyplinarne – Warszawski Tygiel Kulturalny Stowarzyszenia Inicjatyw
Twórczych „Windą w bok”,
6. Przestrzeń miejska – Warszawska Mapa Barier Stowarzyszenia Integracji Stołecznej
Komunikacji SISKOM,
7. Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka – Niepełnosprawnik Fundacji TUS,
8. Społeczność lokalna – OdNowa – opracowanie społecznych koncepcji rewitalizacji
trzech podwórek zaniedbanych kamienic na warszawskiej Pradze-Północ i Targówku
Stowarzyszenia Na Rzecz Poprawy Środowiska Mieszkalnego „Odblokuj”,
9. Sport i rekreacja – Longboard Doping Stowarzyszenia Surfingu i Longboardingu
w Polsce,
10. Zdrowie – Peer Education: Pierwsza wizyta u ginekologa(PWG), HIV/AIDS, „Męskie
sprawy” Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.
Mieszkańcy przyznali swoją nagrodę inicjatywie CHDWP.PL – Organizuj projekty społeczne.
Choćby dla Własnej Przyszłości Stowarzyszenia Polska Młodych, oddając na nią 1 481
głosów z 7 283 wszystkich głosów, w tym 6 824 przekazanych za pomocą ankiety
internetowej. Laureatem Grand Prix została inicjatywa zwycięska w kategorii Pomoc
społeczna, czyli Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji „Ocalenie”. Kapituła konkursowa
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doceniła jeszcze inicjatywę Klub Młodzieżowy „Mierz Wysoko” Stowarzyszenia Mierz
Wysoko, wyróżniając ją Nagrodą Specjalną.
Nagrodą dla laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych było przyznanie
symbolicznych nagród – S3KTOR-ów oraz prawa do posługiwania się logotypem najlepszej
inicjatywy pozarządowej 2011 roku w określonej kategorii. Organizacja, której inicjatywa
została wyróżniona Grand Prix, otrzymała 5 000 złotych ufundowane przez jedną ze spółek
miejskich.
Na potrzeby konkursu S3KTOR 2012 została utworzona na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
zakładka, w której zostały zamieszczone wszelkie informacje poświęcone temu konkursowi.

Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej
Od 2008 roku, w ramach dotacji przyznawanych ze środków m.st. Warszawy, działa
Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej. Początkowo było ono prowadzone przez
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, a od 2009 roku
we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi – Bankiem Żywności SOS w
Warszawie Federacją „Centrum Szpitalna”, Federacją Organizacji Służebnych MAZOWIA,
Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu
oraz Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Na lata 2010–2012
przeznaczona była prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej dotacja
wieloletnia.
W ramach Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej wspierane są organizacyjne
warszawskie organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie. Prowadzone działania
przyczyniają się do zwiększenie aktywności warszawskich organizacji i inicjatyw
obywatelskich w ich samodzielnym rozwiązywaniu problemów na rzecz poprawy jakości
życia mieszkańców Warszawy oraz powodują wzrost wiedzy i umiejętności przedstawicieli
warszawskich organizacji pozarządowych z zakresu zakładania i zarządzania organizacją
pozarządową oraz współpracy z wolontariuszami. Ponadto doprowadzają do poprawy
wewnętrznych procedur zarządczych w organizacjach pozarządowych oraz rozwoju dialogu
i budowanie partnerskich relacji pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwiązywania
lokalnych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Warszawy

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.
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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 2012 roku siedem biur Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Edukacji, Biuro Kultury, Biuro
Ochrony Środowiska, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (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.
z organizacjami pozarządowymi

Warszawy

ds.

współpracy

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:
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,
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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.
W 2012 roku funkcjonowało 30 KDS-ów, 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 porównaniu do 2011 roku
liczba KDS-ów zwiększyła się o dwa – KDS ds. Ekonomii Społecznej i KDS
ds. Cudzoziemców. Ogółem odbyło się 249 posiedzeń KDS-ów.
Komisje działające przy Biurze Polityki Społecznej:
1. KDS ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
2. KDS ds. Niepełnosprawności,
3. KDS ds. Bezdomności - Rada Opiekuńcza dla Bezdomnych przy Prezydencie
m.st. Warszawy,
4. KDS ds. Poradnictwa Specjalistycznego,
5. KDS ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny,
6. KDS ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS,
7. KDS ds. Osób Starszych i Kombatantów,
8. KDS ds. Pomocy Najuboższym,
9. KDS ds. Przeciwdziałania Przemocy,
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10. KDS ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
11. KDS ds. Mieszkań Chronionych.
Komisja działająca przy Biurze Polityki Zdrowotnej – KDS ds. Ochrony i Promocji
Zdrowia.
Komisje Dialogu Społecznego działające przy Biurze Kultury:
1. KDS ds. Muzyki,
2. KDS ds. Kultury,
3. KDS ds. Tańca,
4. KDS ds. Teatru.
Komisja Dialogu Społecznego działająca przy Biurze Edukacji – KDS ds. Edukacji.
Komisja Dialogu Społecznego działająca przy Biurze Ochrony Środowiska:
1. KDS ds. Ochrony Zwierząt,
2. KDS ds. Środowiska Przyrodniczego.
Komisje Dialogu Społecznego działające przy Biurze Sportu i Rekreacji:
1. KDS ds. Rekreacji
2. KDS ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej.
Komisje Dialogu Społecznego działające przy Centrum Komunikacji Społecznej:
1. KDS ds. Organizacji Wspierających,
2. KDS ds. Warszawskiej Wisły,
3. KDS ds. Wspierania Lokalnych Społeczności oraz Propagowania Postaw
Prospołecznych,
4. KDS ds. Ekonomii Społecznej,
5. KDS ds. Równego Traktowania.
Komisja Dialogu Społecznego działające przy Biurze Koordynacji Inwestycji
i Remontów w Pasie Drogowym – KDS ds. Transportu.
Komisja Dialogu Społecznego działająca przy Biurze Architektury i Planowania
Przestrzennego – KDS ds. Architektury i Planowania Przestrzennego.
Komisja Dialogu Społecznego działająca przy Biurze Stołecznego Konserwatora
Zabytków – KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.
Akces do komisji dialogu społecznego zgłosiły się 734 organizacje, ale aktywnie w ich
pracach uczestniczyło jedynie 319. Spośród 30 KDS-ów, do konsultowania tematów i treści
zadań konkursowych zaproszono dwie trzecie z nich. Biura Urzędu m.st. Warszawy po
zapoznaniu się ze zgłoszonymi uwagami do konsultowanych ogłoszeń konkursowych
uwzględniły je w przypadku 15 KDS-ów.
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.ngo.um.warszawa.pl. W 2012 roku z tej możliwości skorzystało
21 KDS-ów.
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5. Dzielnicowe komisje dialogu społecznego
Dzielnicowe komisje dialogu społecznego po raz pierwszy zostały utworzone w 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 2012 roku działało 14 DKDS-ów, o jeden więcej niż w latach 2010-2011:
1. DKDS Bemowo,
2. DKDS Białołęka,
3. DKDS Bielany,
4. DKDS Mokotów,
5. DKDS Ochota,
6. DKDS Praga-Południe,
7. DKDS Praga-Północ,
8. DKDS Śródmieście,
9. DKDS Ursus,
10. DKDS Ursynów,
11. DKDS Wawer,
12. DKDS Wesoła,
13. DKDS Wola,
14. DKDS Żoliborz.
Do prac w DKDS-ach zgłosiło się 389 organizacji, ale aktywnie uczestniczyły jedynie 164
w ogółem 77 spotkaniach. Wszystkie DKDS-y zostały zaproszone do konsultowania tematów
i treści zadań konkursowych, a ich uwagi zostały uwzględnione.
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.ngo.um.warszawa.pl. W 2012 roku z tej możliwości skorzystało 11 DKDS-ów.
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6. Forum Dialogu Społecznego
Forum Dialogu Społecznego (dalej jako Forum lub FDS)
działa w celu wzmocnienia i pogłębienia współpracy
m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi poprzez
wymianę
informacji
pomiędzy
komisjami
dialogu
społecznego i dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego.
W 2012 roku Forum funkcjonowało na podstawie § 28
programu. Obsługę techniczno-organizacyjną zapewniało
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
W tym czasie spotkania odbywały się regularnie raz w miesiącu, począwszy
od lutego (11 spotkań). Uczestniczyli w nich przewodniczący lub przedstawiciele łącznie
17 komisji dialogu społecznego:
1. KDS ds. Architektury i Planowania Przestrzennego;
2. KDS ds. Bezdomności;
3. KDS ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny;
4. KDS ds. Edukacji;
5. KDS ds. Kultury;
6. KDS ds. Mieszkań Chronionych;
7. KDS ds. Muzyki;
8. KDS ds. Niepełnosprawności;
9. KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego;
10. KDS ds. Ochrony i Promocji Zdrowia;
11. KDS ds. Osób Starszych i Kombatantów;
12. KDS ds. Pomocy Najuboższym;
13. KDS ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
14. KDS ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS;
15. KDS ds. Tańca;
16. KDS ds. Teatru;
17. KDS ds. Warszawskiej Wisły,
7 dzielnicowych komisji dialogu społecznego:
1. DKDS Mokotów;
2. DKDS Ochota;
3. DKDS Praga-Północ;
4. DKDS Śródmieście;
5. DKDS Wesoła;
6. DKDS Wola;
7. DKDS Żoliborz.
oraz 5 przedstawicieli Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej jako
WRP) i 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na spotkaniach było obecnych
od 9 do 19 osób, co średnio daje 12 osób.
Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkań Forum w 2012 roku były bieżące
wydarzenia i informacje na temat działań Urzędu m.st. Warszawy skierowanych
do organizacji pozarządowych, przebieg spotkań WRP, otwarte konkursy ofert i procedura
konkursowa, utworzenie Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście
im. prof. Andrzeja Tymowskiego (które łączy zadania zlikwidowanych Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Zakładu Opiekuńczego), nowelizacja ustawy o działalności leczniczej
(zgodnie z którą nie jest dozwolona działalność lecznicza na zasadach wolontariatu), sprawa
terminu na dostosowanie lokali świetlic środowiskowych do nowych wymagań ustawy
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o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Szczegółowe notatki zostały zamieszczone
na stronie www.ngo.um.warszawa.pl w zakładce Forum Dialogu Społecznego.
Do
komunikacji
członkom
Forum
fds_warszawa@googlegroups.com.

służy

grupa

dyskusyjna

o

adresie

7. Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
została utworzona na dwuletnią kadencję zarządzeniem
nr 317/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 lutego
2011 roku (z późn. zm.). W jej składzie znalazło się
20 osób – 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
7 przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy oraz
3 radnych m.st. Warszawy.
Możliwość utworzenia Rady (Powiatowej lub Gminnej ) Działalności Pożytku Publicznego
przewiduje art. 41e ustawy, zgodnie z którym przedstawiciele organizacji pozarządowych
złożyli w maju 2010 roku wniosek do Prezydenta m.st. Warszawy o utworzenie Warszawskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W dniu 7 października 2010 roku została przyjęta przez Radę m.st. Warszawy uchwała
nr XCII/2693/2010 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów
i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tej Rady (z późn. zm.). Na jej podstawie został
przeprowadzony wybór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do WRP.
Zadania tej Rady określone są w art. 41i ustawy i dotyczą przede wszystkim opiniowania
projektów dokumentów związanymi z dziedzinami, w których działania prowadzą
organizacje pozarządowe, oraz wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania
tych organizacji.
W 2012 roku odbyło się 13 spotkań WRP, z których na jednym nie podjęto żadnych ustaleń
z powodu braku quorum.
Zakres poruszanych tematów dotyczył m.in.:
1. opracowania wykazu dokumentów podlegających opiniowaniu przez WRP
w 2012 roku,
2. wyznaczenia przedstawicieli WRP do Kapituły konkursu na najlepszą inicjatywę
pozarządową 2011 roku S3KTOR,
3. wyznaczenia osób do zespołów roboczych analizujących uwagi, które zostały zgłoszone
w ramach konsultacji projektów aktów prawa miejscowego:
projektów uchwał Rady m.st. Warszawy ws. ustanowienia statusu pomnika przyrody,
projektów uchwał Rady m.st. Warszawy ws. zniesienia statusu pomnika przyrody,
projektów uchwał Rady m.st. Warszawy ws. przyjęcia programów współpracy
m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi;
projektu uchwały m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
projektu uchwały m.st. Warszawy 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,
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4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

wyboru reprezentanta WRP w Komitecie Monitorującym dla Lokalnego Programu
Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013.
nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – kwestia art. 16 ust. 4,
zapoznania się z projektami budżetów dotacyjnych m.st. Warszawy na 2013 rok,
wyznaczenie 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,
omówienia założeń konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową w 2012 roku
S3KTOR i wyznaczenie przedstawicieli WRP do zespołów roboczych przygotowujących
zasady konkursowe,
ustalenia trybu opiniowania dokumentów przez WRP,
omówienia zmian w uchwale m.st. Warszawy 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,
omówienia zmian uchwale m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego,
dyskusji dotyczącej zagrożeń dla organizacji pozarządowych w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
przyjęcia projektu sprawozdania z realizacji programu współpracy m.st. Warszawy
w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi,
stanowiska w sprawie najmu lokalu przy pl. Grzybowskim w ramach postępowania „Lokal
na kulturę”,
dyskusji dotycząca zasad współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi (udostępnianie
pomieszczeń i boisk szkolnych).

Pod obrady Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trafiło 14 projektów
uchwał Rady m.st. Warszawy, z których w sprawie jednego WRP się nie wypowiedziała
odsyłając go do dalszych prac:
1. 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 – WRP odmówiła opiniowania tego dokumentu
w 2011 roku, a w 2012 roku zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie,
2. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu „Miasto kultury
i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”– pozytywna opinia,
3. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 roku
– pozytywna opinia,
4. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy
m.st. Warszawy w 2013 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 – pozytywna opinia,
5. projekty uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programów opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
m.st. Warszawy w 2012 i w 2013 roku – pozytywne opinie,
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projekt 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 –
pozytywna opinia,
7. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu Warszawa
Przyjazna Seniorom na lata 2012-2020 – pozytywna opinia,
8. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia Programu „Warszawska
Karta Rodziny” – dokument został odesłany do dalszych prac,
9. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
m.st. Warszawy oraz stypendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników
uprawiających sport osób niepełnosprawnych, osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – pozytywna opinia,
10. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu „Innowacyjna
Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości” – pozytywna opinia,
11. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy – pozytywna opinia,
12. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego – pozytywna opinia.
6.

Kadencja Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upłynęła w dniu 24 lutego
2013 roku.
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