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I. Wstęp
Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym
z nieodłącznych elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.
Do jej podstawowych celów należy poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie
możliwości poszerzania aktywności społecznej oraz czynnego uczestnictwa w życiu Miasta.
Ramy prawne współpracy określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm., dalej
jako „ustawa”), która nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań
publicznych współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta
powinna opierać się na poszanowaniu przez obie strony zasad pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, zrównoważonego rozwoju
i równości szans.
Z uwagi na fakt, że w ramach decentralizacji państwa dokonuje się przesunięcia zadań
publicznych z administracji rządowej do samorządowej muszą istnieć jednolite zasady
współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Szczególnie ważne jest
określenie – jako jednej z form współpracy między organami administracji publicznej
a organizacjami pozarządowymi – konsultowania polityki samorządu terytorialnego
w obszarach o szczególnym nasileniu aktywności organizacji pozarządowych.
Należy podkreślić, że współpraca samorządu warszawskiego z organizacjami pozarządowymi
jest nie tylko spełnieniem ustawowego obowiązku, lecz także rzeczywistym zapewnieniem
ich czynnego udziału w realizacji ustawowych zadań m.st. Warszawy.

II. Program współpracy na 2013 rok
Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy jest najważniejszym dokumentem regulującym
współpracę stołecznego samorządu z III sektorem, co roku uchwalanym przez Radę
m.st. Warszawy. Art. 5a ust. 1 ustawy jednoznacznie stanowi o obowiązku uchwalenia
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, po przeprowadzeniu
konsultacji projektu programu w sposób określony w uchwale o szczegółowym sposobie
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Program współpracy na 2013 rok jest wynikiem trwających blisko dekadę doświadczeń m.st.
Warszawy w tym zakresie. Dokument został opracowany na bazie programu na 2012 rok,
przez zespół roboczy, w którego pracach uczestniczyli głównie członkowie Warszawskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zostały w nim uwzględnione niektóre uwagi
zgłoszone przez biura Urzędu m.st. Warszawy, dzielnice m.st. Warszawy oraz organizacje
pozarządowe, w tym te skupione w komisjach dialogu społecznego i dzielnicowych
komisjach dialogu społecznego. Program został przyjęty uchwałą nr XLIII/1179/2012 Rady
m.st. Warszawy z dnia 4 października 2012 roku.
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W porównaniu do programu współpracy na 2012 rok przede wszystkim został zmieniony
zapis dotyczący priorytetowych zadań publicznych (znajdujący się w § 6). W programie
na 2013 rok wskazane zostało, że priorytetowe zadania publiczne w zakresie współpracy
m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone są w dokumentach strategicznych
m.st. Warszawy.
Należy podkreślić, że program dotyczy różnorodnych form współpracy, a nie jedynie zlecania
zadań. Zostały w nim określone roczne zamierzenia Miasta oraz wieloletnie priorytety
działania związane ze specyfiką sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców
m.st. Warszawy. Uwzględnia on również system oceny i monitorowania realizowanych –
zarówno przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy – usług, oraz zawiera tryb i sposób,
w jaki mieszkańcy będą informowani o działaniach realizowanych wspólnie przez samorząd
i organizacje pozarządowe.
Koszt realizacji programu, zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt 8 ustawy, został oszacowany na
300 000 000 złotych, w tym 140 000 000 złotych w części dotyczącej zlecania realizacji
zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz na podstawie art. 19a ustawy.
Kwota 160 000 000 złotych została określona jako niezbędna do realizacji innych elementów
programu, w tym m.in. zlecania realizacji zadań w trybie zakupu usług, dotacji dla szkół
niepublicznych i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kosztów obsługi administracyjnej
konferencji i spotkań dotyczących współpracy m.st. Warszawy z III sektorem, w
szczególnosci posiedzeń komisji dialogu społecznego, dzielnicowych komisji dialogu
społecznego, Forum Dialogu Społecznego i Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.

III. Współpraca finansowa
Jedną z form współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w 2013 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 ofert na
realizację zadań publicznych, ale także jako udzielanie dotacji zgodnie z art. 19a ustawy,
które w m.st. Warszawie potocznie nazywane jest małymi grantami.
W 2013 roku w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów przyznano dla
organizacji pozarządowych 2 360 dotacji na kwotę 112 203 894 złotych z 114 538 944
złotych zaplanowanych. Blisko dwuprocentowa różnica wynika głównie z niewydatkowania
przez organizacje części środków, które podlegały zwrotowi. Wydatkowana kwota dotacji jest
niższa w porównaniu do poprzedniego roku o 2 041 408 złotych (1,8 %). Warto także
zauważyć, że środki finansowe przeznaczone na realizację zadań przez organizacje
pozarządowe stanowią około 1% całego stołecznego budżetu.
Podział
budżetu
dotacyjnego
w
2013
roku
ilustruje
wykres
nr
1.
Ponad połowa środków z budżetu m.st. Warszawy została przeznaczona na zadania z zakresu
pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Jedna piąta środków została przekazana na sport
i rekreację a nieco mniej na przedsięwzięcia związane z kulturą. Na zadania dotyczące
edukacji przeznaczono 6% z puli dotacyjnej, a trzy razy mniej na działalność usługową
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(projekty interdyscyplinarne). Najmniej, bo 1% budżetu dotacyjnego, zostało przekazane na
zadania z zakresu ochrony środowiska (ochrony zwierząt).

2%

Edukacja

6%

18%
Sport i rekreacja

20%
1%

Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Ochrona środowiska
Kultura

27%
26%

Działalnosć usługowa (projekty
interdyscyplinarne)

Wykres nr 1. Procentowy podział dotacji w 2013 roku ze względu na rodzaj zadań

W porównaniu do roku 2012 więcej środków zostało przeznaczonych na realizację zadań
związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną, a mniej na kulturę oraz sport i rekreację.
Szczegółowe dane dotyczące środków finansowych wydatkowanych z budżetu
m.st. Warszawy na dotacje wg klasyfikacji budżetowej, w latach 2012-2013 zawarte
są w tabeli nr 1. Podane liczby przyznanych środków w danym roku obejmują również
dotacje wieloletnie.
Tabela nr 1. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w latach 2012-2013 (wg klasyfikacji budżetowej).
2012 rok
Przyznane dotacje z budżetu
m.st. Warszawy ogółem
w tym:
Edukacja
Oświata
1
i wychowanie
Edukacyjna opieka wychowawcza

2013 rok

114 245 302

112 203 894

6 808 579

6 725 886,1

2 498 231

2 906 474,53

4 310 348

3 819 411,57

Sport i rekreacja
2 Kultura fizyczna
i sport
Turystyka

27 954 838

22 974 993,34

27 898 338

22 912 993,34

62 500

62 000

3 Ochrona zdrowia

25 678 725

28 702 842,63

Pomoc społeczna

28 943 882

30 260 050,6

27 326 370

28 063 135,87

1 617 512

2 196 914,73

998 019

985 030

21 088 536

19 803 501,64

2 772 723

2 751 590,49

2 577

2360

4 Pomoc społeczna
Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej
5 Ochrona środowiska
6 Kultura
Działalność usługowa (projekty
7
interdyscyplinarne)
Liczba przyznanych dotacji

5

Analizując dane zawarte w tabeli 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. Kategoria Pomoc społeczna obejmuje dotacje na prowadzenie
placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków wsparcia oraz zadania związane
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ochrona środowiska to m.in. opieka nad
zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
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 2013 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 778 525 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. Kwota ta, w stosunku do 2012 roku, była
nieznacznie niższa (o 7369 złotych).
Innym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych 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 2013 roku organizacjom pozarządowym prowadzącym szkoły i placówki
oświatowe przekazano dotacje w wysokości 92 140 072,76 złote, a kościelnym organizacjom
prawnym 44 289 126,17 zł. co łącznie daje kwotę 136 429 198, 93 złotych. W porównaniu
z rokiem 2012 kwota ta uległa zwiększeniu o 8 921 751, 93 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 8 628 758,99 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 258 040 376,92 złotych (o
8 650 315,92 złotych więcej niż w 2012 roku). Najwięcej środków finansowych, bo aż
96,35%, zostało przekazanych na dotacje oświatowe, otwarte konkursy ofert i małe granty.
Zakup usług stanowi 3,35% a wsparcie OSP – 0,3 %.
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1. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych
jest, zgodnie z ustawą, tryb otwartego konkursu ofert.
Obowiązująca procedura regulująca ten tryb została
określona w zarządzeniu 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.
W 2013 roku ogłoszono i rozstrzygnięto łącznie 161 konkursów ofert na realizację zadań
publicznych. Zdecydowana większość, bo aż 128 dotyczyła zadań jednorocznych. Na zadania
wieloletnie przeprowadzono 33 konkursy. Jednocześnie w 2013 roku realizowano zadania, na
które konkursy były ogłoszone w latach wcześniejszych.
Wśród konkursów jednorocznych 31 zostało ogłoszonych przez biura Urzędu m.st.
Warszawy, co szczegółowo ilustruje wykres nr 2. Podobnie jak w roku ubiegłym najwięcej
konkursów ogłosiło Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, tj. w 2012 roku 10 z 29.

2
6%

4
13%

1
3%

5
16%

Biuro Kultury
Biuro Sportu i Rekreacji
Biuro Edukacji
5
16%

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Centrum Komunikacji Społecznej
Biuro Ochrony Środow iska

14
46%

Wykres nr 2. Liczba konkursów jednorocznych przeprowadzonych przez biura Urzędu m.st. Warszawy w 2013
roku

W tym samym okresie dzielnice m.st. Warszawy przeprowadziły 97 konkursów
jednorocznych, co szczegółowo przedstawia tabela nr 2. Ponad połowa z nich dotyczyła
zadań z zakresu ochrony zdrowia i sportu. Co piąty konkurs dotyczył polityki społecznej
oraz kultury. Nieliczny, bo tylko co dziesiąty, odnosił się do zadań z zakresu edukacji.
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Tabela nr 2. Liczba konkursów jednorocznych przeprowadzonych w dzielnicach m.st. Warszawy w 2013 roku
w podziale na poszczególne dziedziny

Kultura

Sport

Edukacja

Polityka
społeczna

Ochrona
i promocja
zdrowia

Bemowo

1

2

0

1

2

Białołęka

1

2

0

1

1

Bielany

1

2

0

0

2

Mokotów

1

1

1

2

1

Ochota

1

1

1

1

2

Praga-Południe

1

1

2

0

1

Praga-Północ

1

1

0

1

1

Rembertów

0

1

0

0

0

Śródmieście

1

2

1

1

2

Targówek

1

1

1

0

0

Ursus

0

2

1

0

0

Ursynów

2

1

1

2

1

Wawer

1

1

0

3

1

Wesoła

1

2

0

3

1

Wilanów

1

1

0

1

3

Włochy

1

2

0

0

2

Wola

1

1

1

1

3

Żoliborz

1

1

0

3

3

RAZEM

17

25

9

20

26

W 2013 roku przeprowadzono 33 konkursy wieloletnie, w tym 21 przez biura Urzędu m.st.
Warszawy (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – 15, Centrum Komunikacji Społecznej
– 5, Biuro Sportu i Rekreacji – 1), a 12 przez dzielnice m.st. Warszawy (Bemowo, Białołęka,
Mokotów, Ochota, Rembertów, Targówek, Ursynów, Włochy, Żoliborz). Zdecydowana
większość tych konkursów dotyczyła polityki społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia, co
ilustruje wykres nr 3.

1; 3%
5; 15%

15; 46%

Polityka społeczna
Ochrona zdrowia
Interdyscyplinarne
Sport

12; 36%

Wykres nr 3. Tematyka konkursów wieloletnich przeprowadzonych w biurach i dzielnicach m.st. Warszawy w
2013 roku
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2. Małe granty
W 2013 roku po raz kolejny organizacje pozarządowe miały możliwość starania się o
przyznanie dotacji w ramach art. 19a ustawy, czyli małych grantów. Trzeba przyznać, że ten
rodzaj wsparcia cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem organizacji.
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 z budżetu m.st. Warszawy nie więcej niż
20 000 złotych w roku kalendarzowym. Z uwagi na fakt, 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 2013 roku wpłynęło 646 ofert na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5 640 358,42
złotych. Liczba ofert, które nie spełniły wymagań formalnych była na niskim poziomie - 56.
Dofinansowanie uzyskało 259 projektów na łączną kwotę 1 993 259 złotych.
Tabela nr 3. Dane dotyczące małych grantów w latach 2012 – 2013.
rok 2012

rok 2013
549

646

260

259

Kwota wnioskowanych środków

4 857076

5 640358,42

Kwota przyznanych środków

2 056 986

1 993 259

Liczba złożonych ofert
Liczba ofert, które uzyskały
dofinansowanie

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększeniu uległa
zarówno liczba złożonych ofert jak i łączna kwota wnioskowanych środków. Liczba ofert,
które uzyskały dofinansowanie podobnie jak ich wartość, pozostały na zbliżonym poziomie.

3. Zakup usług od organizacji pozarządowych
Poza głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych, czyli otwartych konkursów
ofert, ustawodawca przewidział inne tryby zlecania, które są dopuszczalne na podstawie
odrębnych przepisów, w tym zakup usług od organizacji pozarządowych (prowadzących
działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową).
Zgodnie z § 7 ust. 4 programu współpracy na 2013 rok, jeżeli zadania publiczne mogą być
zrealizowane efektywniej niż w trybie otwartego konkursu ofert, można powierzyć
wykonanie ich 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.).
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Jednocześnie § 14 ust. 2 programu współpracy na 2013 rok stanowi, 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 2013 roku m.st. Warszawa zakupiło od organizacji pozarządowych usługi, zawierając 376
umów (w 2012 roku 375) z 230 podmiotami (w 2012 roku z 206) na łączną kwotę 8 628
758,99 złotych (w 2012 roku 6 851 418 złotych), co stanowi ponad 1,7 miliona złotych
różnicy in plus w stosunku do roku poprzedniego.

4. Wynajem lokali na preferencyjnych warunkach
Kolejną z form współpracy finansowej m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi jest
oddanie w najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych organizacjom
pozarządowym na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego. Zasady takiego najmu
szczegółowo określa uchwała Nr 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 zarządzenie 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 2013 roku w zasobach m.st. Warszawy znajdowało się ogółem 9 303 lokali użytkowych. Z
tej liczby 721 lokali zostało wynajętych organizacjom pozarządowym, co stanowi 7,75%
zasobu. Powyższe dane nie odbiegają znacząco od tych z roku 2012, co ilustruje tabela nr 4.
Niewielkiemu zmniejszeniu uległa jedynie ogólna liczba lokali użytkowych pozostających w
zasobach m.st. Warszawy. Fakt ten związany jest z procesem zwrotu nieruchomości ich
dawnym właścicielom oraz ze sprzedażą lokali na rzecz najemców.
Najwięcej lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe znajdowało się na terenie
Dzielnicy Śródmieście – 403. Fakt ten jest ściśle związany z ogólnie wysoką liczbą lokali
użytkowych na terenie tej Dzielnicy. W niektórych dzielnicach m.st. Warszawy (Bemowo,
Białołęka, Rembertów i Wesoła) w 2013 roku nie został wynajęty żaden lokal organizacjom
pozarządowym. W dwóch z nich (Bemowo i Wesoła) m.st. Warszawa nie posiada ani jednego
lokalu użytkowego.
W tym miejscu warto wspomnieć, że na stronie www.ngo.um.warszawa.pl zamieszczane są
kwartalne dane dotyczące lokali wynajmowanych organizacjom pozarządowym z zasobów
m.st. Warszawy na preferencyjnych warunkach.
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Tabela nr 4. Liczba lokali użytkowych wynajętych organizacjom pozarządowym z zasobów m.st. Warszawy
w latach 2012–2013

dzielnica
m.st. Warszawy

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

ogólna liczba lokali
użytkowych

lokale wynajęte
organizacjom
pozarządowym

2012 rok 2013 rok 2012 rok 2013 rok
0
0
0
0
29
34
0
0
331
327
25
27
1 154
1 144
69
68
669
700
43
53
1 136
1 151
63
69
1 220
1 181
38
38
11
14
0
0
3 021
2 975
427
403
145
143
2
4
45
45
8
7
10
8
2
1
51
53
2
2
0
0
0
0
11
11
2
3
90
88
1
1
1 273
1 254
31
31
167
175
14
14
9 393
9 303
727
721

% lokali wynajętych
organizacjom
pozarządowym
z ogólnej liczby lokali
użytkowych
2012 rok
0
0
7,55
5,98
6,43
5,55
3,11
0
14,13
1,38
17,78
20
3,92
0
18,18
1,11
2,44
8,38
7,74

2013 rok
0
0
8,26
5,94
7,57
5,99
3,22
0
13,55
2,80
15,56
12,50
3,77
0
27,27
1,14
2,47
8,00
7,75

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
informacyjne zamieszczane są przy drzwiach wejściowych do lokali – rycina nr 1.

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

Konsultacje

Organizacje pozarządowe zapraszane są do konsultowania aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności
statutowej. Konsultacje takie przeprowadzane były na podstawie
uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego
2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Do konsultacji rozpoczętych przed
dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały stosowane były przepisy 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 2013 roku zostało przeprowadzonych 25 konsultacji, w tym jedna na przełomie 2012
i 2013 roku oraz pięć na przełomie 2013 i 2014 roku – w porównaniu do 15, które odbyły się
w 2012 roku. Największa liczba konsultacji (15) dotyczyła spraw ustanowienia bądź
zniesienia statusu pomników przyrody. Pozostałe konsultacje (10) to tematy związane m.in.
ze sprawami społecznymi czy edukacją, tj.:
1. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych – konsultacje trwały od 25 października do 15
listopada 2013 roku,
2. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska
Karta Rodziny” - konsultacje trwały od 30 sierpnia do 20 września 2013 roku,
3. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Wspierania
Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015 – konsultacje trwały od 16 lipca do
13 września 2013 roku,
4. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy,
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – konsultacje trwały od 27
czerwca do 18 lipca 2013 roku,
5. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Warszawa
Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 – konsultacje trwały od 5 do 30 czerwca
2013 roku,
6. projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013–2020 – konsultacje
trwały od 16 maja do 13 czerwca 2013 roku,
7. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawa na lata 2013 – 2015 – konsultacje trwały od 21
maja do 11 czerwca 2013 roku,
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8. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia projektu programu
współpracy m.st. Warszawy w 2014 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 13
maja do 9 czerwca 2013 roku,
9. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej oraz projekt zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia
szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – konsultacje trwały od 1 do 29 marca
2013 roku,
10. projekt 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.
Z konsultacji zostały przygotowane sprawozdania, które są zamieszczone na stronie
www.ngo.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 2013 roku organizacje
pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie honorowym patronatem Prezydenta
m.st. Warszawy 210 przedsięwzięć, z których 160 uzyskało taki patronat.

3. Strony internetowe

Internetowa strona urzędowa z informacjami
dla
organizacji
pozarządowych
i współpracujących z nimi stołecznymi
działa
pod
adresem
urzędnikami
www.ngo.um.warszawa.pl. Na stronie można
znaleźć informacje o otwartych konkursach
ofert, małych grantach, pracach komisji
dialogu społecznego (KDS) i dzielnicowych
komisji dialogu społecznego (DKDS) a także
Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego (WRP) i Forum Dialogu
Społecznego (FDS). Ze statystyk wejść na
wynika,
że
największym
stronę
zainteresowaniem użytkowników cieszy się
dział związany z otwartymi konkursami ofert, a zwłaszcza dotyczący ogłoszeń konkursów,
jak również zakładka poświęcona małym grantom. W 2013 roku zanotowano 725 747 odsłon
witryny tj. o 78 217 więcej niż w 2012 roku. Dodatkowym źródłem informacji oraz szybkim
kanałem kontaktowym jest profil na Facebooku www.facebook.com/Warszawa.pozarzadowa.
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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 2013 roku zawartych było 18 takich umów na wspólną
realizację projektów, w tym 10, których liderem było m.st. Warszawa, i osiem, których
m.st. Warszawa było partnerem, a liderem organizacja pozarządowa.

5. Słup ogłoszeniowy

Od 2011 roku organizacje pozarządowe mają
możliwość nieodpłatnego zamieszczania swoich
plakatów
na
słupie
ogłoszeniowym,
zlokalizowanym przy ul. Senatorskiej 27.
Powierzchnia ogłoszeniowa na ten cel
wynajmowana jest przez m.st. Warszawa od
jednej ze spółek. Głównym celem tego projektu
jest możliwość informowania mieszkańców
Warszawy o przedsięwzięciach realizowanych
na ich rzecz przez organizacje pozarządowe.
Pierwszeństwo w rezerwacji powierzchni mają
organizacje,
których
inicjatywy
były
finansowane lub współfinansowane z budżetu m.st. Warszawy albo zostały objęte
honorowym patronatem przez Prezydenta m.st. Warszawy.
W ciągu całego 2013 roku ekspozycja na słupie była zmieniana 18 razy i skorzystało z niej
41 organizacji. Plakaty dwóch organizacji były eksponowane przez cały rok.
Większość prezentowanych plakatów na słupie ogłoszeniowym stanowiły materiały
dotyczące kultury, zdrowia i projektów społecznych, co obrazuje wykres nr 4.

12%
12%

37%
zdrowie i projekty społecznne
kultura
sport i turystyka
inne

39%

Wykres nr 4. Tematyka plakatów zamieszczanych w 2013 roku na słupie ogłoszeniowym przy
ul. Senatorskiej 27
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6. Warsztat

Od końca 2011 roku organizacje pozarządowe
i mieszkańcy Warszawy mogą korzystać
z powierzchni Warsztatu – lokalu należącego do
m.st. Warszawy znajdującego się przy pl.
Konstytucji 4. Lokal udostępniany jest
nieodpłatnie na potrzeby projektów mających na
celu: aktywizowanie społeczności lokalnych,
animowanie działań i wspieranie integracji na
poziomie
lokalnym
oraz
pobudzanie
mieszkańców Warszawy do wspólnych działań
na rzecz swojego otoczenia.
W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku aż 147 różnych podmiotów złożyło łącznie 266
wniosków o udostępnienie przestrzeni Warsztatu. Akceptację uzyskało 246 wniosków, 20
zostało odrzuconych, a 14 zostało anulowanych przez organizatorów. Wśród wnioskodawców
największą grupę stanowiły fundacje i stowarzyszenia, co pokazuje wykres nr 5.

5%

stowarzyszenia

18%

28%

fundacje
grupy nieformalne

4%
instytucje (nauki, kultury)
osoby fizyczne

16%
29%

podmioty prowadzące działalność
gospodarczą

Wykres nr 5.Rodzaj podmiotów korzystających z przestrzeni Warsztatu w 2013 roku

Zdecydowana większość wniosków – 187 – dotyczyła wydarzeń jednorazowych, 38
cyklicznych i 21 stałych. Większość, bo 91 projektów było skierowanych do zamkniętej
grupy odbiorców, 80 było otwartych, a 75 nie zostało jednoznacznie sklasyfikowanych.
Działania realizowane w Warsztacie dotyczyły różnorodnych obszarów tematycznych,
tj. edukacji, funduszy unijnych, gier planszowych, kultury (wystawy w przestrzeni Warsztatu
oraz w galerii Witryna), lokalności, mediacji, profilaktyki zdrowotnej, działań społecznych
i wolontariatu.
Warsztat współorganizował też różne inicjatywy lokalne, mające na celu ożywienie MDMu
poprzez aktywizację jego mieszkańców.
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W ramach Warszawskiego Dnia Sąsiada, w maju 2013 r. na pl. Konstytucji 4 odbył się
współorganizowany przez Warsztat całodzienny piknik rodzinny. Celem tego wydarzenia
było zaproszenie okolicznych mieszkańców do Warsztatu i przedstawienie działających
w nim grup. Dzień Sąsiada był organizowany przez Nowe Rozśpiewania Warszawskie,
a wzięli w nim udział: grupa WolnoSłowa, freestylowcy, seniorzy z PZERI Śródmieście,
grupa filmowa "Weź to nakręć" i sąsiadująca z Warsztatem Klubokawiarnia Konstytucja.
Warsztat był też zaangażowany we współorganizowanie imprezy plenerowej „Przygoda na
MDM'ie" z okazji 61-ej rocznicy otwarcia Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej oraz
otwarcia pl. Konstytucji. Zorganizowany piknik przyciągnął tłumy warszawiaków.
Organizatorzy wydarzenia działali w ramach nieformalnego porozumienia organizacji
pozarządowych, administracji i firm, w którego skład weszli m.in.: Stowarzyszenie Rozwój w
Biały Dzień i Pracownia Duży Pokój, Warsztat Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Galeria Test, restauracja Groole,
kawiarnia Mito art.cafe.books, kawiarnia Przystanek MDM, Klubokawiarnia Konstytucja,
Kawiarnia Kawka, Ludoteka Roszada, Las Rąk.
Organizatorzy lipcowej „Przygody..”, we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy, zorganizowali 21 grudnia „Zimową przygodę na MDM’ie”. Był to
pierwszy, zimowy świąteczny piknik na pl. Konstytucji.

7. Konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2012 roku
S3KTOR

W roku 2013 odbyła się już trzecia edycja konkursu
na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową
S3KTOR. Głównym celem konkursu był wybór
najlepszych inicjatyw realizowanych w roku 2012, po
jednej inicjatywie na każdą z 10 kategorii
konkursowych. Dodatkowo ważnym celem konkursu
było
wypromowanie
działań
warszawskich
organizacji i inicjatyw wśród mieszkańców
m.st. Warszawy.
Powołano zespół roboczy, w skład którego wchodzili
przedstawiciele organizacji pozarządowych, oraz
przedstawiciele
Urzędu
m.st.
Warszawy.
Zespół roboczyprzygotował regulamin, w którym znalazły się informacje dotyczące
przebiegu całego konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2012 roku.
Rozpoczęcie konkursu zostało ogłoszone zarządzeniem nr 3872/2013 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 roku.
Do konkursu mogły zostać zakwalifikowane wszystkie inicjatywy, które odbywały się
w Warszawie w roku 2012, a ich działania były skierowane do mieszkańców Warszawy.
Zgłaszać inicjatywy mogła każda osoba fizyczna oraz każda organizacja pozarządowa, która
prowadziła swoje działania na terenie Stolicy. Zgłoszono 158 inicjatyw, z których 137
spełniło wymogi formalne, a 114 zostało potwierdzonych przez organizacje. Inicjatywy
zgłaszano w 10 kategoriach konkursowych: Edukacja, Ekologia i środowisko przyrodnicze,
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Kultura, Pomoc społeczna, Projekty interdyscyplinarne, Przestrzeń miejska, Społeczeństwo
obywatelskie i prawa człowieka, Społeczność lokalna, Sport i rekreacja oraz Zdrowie.
Oceny wstępnej inicjatyw w poszczególnych kategoriach dokonywały biura Urzędu
m.st. Warszawy w porozumieniu z działającymi przy nich komisjami dialogu społecznego,
a w przypadku kategorii Społeczność lokalna – dzielnice m.st. Warszawy w porozumieniu z
dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego. Poszczególne biura wybrały od 3 do 5
najlepszych inicjatyw w danej kategorii, a dzielnice wskazywały po jednej, najlepszej
inicjatywie. Z zaproponowanych inicjatyw Kapituła konkursowa wskazała po jednej
zwycięskiej inicjatywie w dziesięciu kategoriach. W drodze głosowania wybrano następujące
inicjatywy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W kategorii Ekologia i środowisko przyrodnicze nie wskazano laureata.
Kategoria Kultura: Smykofonia – cykl koncertów oraz akcja animacja i badawcza
Śpiewaj mi mamo dla melomaluszków 0-6 lat i ich rodzin realizowana przez
Fundację na rzecz rozwoju muzykalności Polaków „Muzyka jest dla wszystkich”.
Kategoria Edukacja: Edukacyjna gra miejska realizowana przez Stowarzyszenie
Program STACJA.
Kategoria Pomoc społeczna: Gdy zostanę MAMĄ będę kochać nad życie – dojrzałe
macierzyństwo w duchu Janusza Korczaka realizowana przez Fundację po DRUGIE.
Kategoria Projekty interdyscyplinarne: Azyl Warszawa realizowana przez Fundację
Strefa Wolnocłowa.
Kategoria Przestrzeń miejska: Miejskasciezka.pl – Warszawskie audioprzewodniki
realizowana przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda
Dynowskiego.
Kategoria Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka: Budżet partycypacyjny
w Domu Kultury Śródmieście realizowana przez Fundację Pole Dialogu.
Kategoria Społeczność lokalna: Praska Biblioteka Sąsiedzka realizowana przez
Fundację Zmiana.
Kategoria Sport i rekreacja: Nightsktating Warszawa realizowana przez Warszawskie
Stowarzyszenie Rolkarskie POLSKATER.
Kategoria Zdrowie: Powołanie pierwszego Banku Mleka Kobiecego realizowana
przez Fundację Bank Mleka Kobiecego.

Oprócz głosowania Kapituły, również mieszkańcy Warszawy wskazali najlepszą inicjatywę
pozarządową, którą okazała się inicjatywa „Saski 2018” realizowana przez Stowarzyszenie
„Saski 2018”. Zdobyła ona najwięcej głosów – 2 336 z prawie 13 000 oddanych.
Laureaci w nagrodę otrzymali pamiątkowe kasetony z logo konkursu i nazwą kategorii oraz
prawo do posługiwania się tytułem najlepszej warszawskiej inicjatywy 2012 roku w danej
kategorii konkursowej. Kapituła wskazała też najlepszą inicjatywę, którą okazał się projekt
Gdy zostanę MAMĄ będę kochać nad życie – dojrzałe macierzyństwo w duchu Janusza
Korczaka realizowana przez Fundację po DRUGIE nagradzając ją tytułem Grand Prix.
Na potrzeby konkursu została utworzona zakładka na stronie www.ngo.um.warszawa.pl,
gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące trzeciej edycji konkursu.
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8. Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej

Od 2008 roku, dzięki dotacjom przyznawanym ze środków m.st. Warszawy, działa Stołeczne
Centrum Współpracy Obywatelskiej (SCWO). 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.
W 2013 roku działania SCWO były kontynuowane na podstawie umowy o wsparcie realizacji
zadania publicznego, którą (w wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w 2012
roku) m.st. Warszawa zawarło ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw
Społecznych BORIS, Federacją Organizacji Służebnych MAZOWIA, Stowarzyszeniem
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszeniem „Centrum Wolontariatu”
oraz Federacją Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna na „Prowadzenie Stołecznego
Centrum Współpracy Obywatelskiej” do grudnia 2015 r.
Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej wspiera warszawskie organizacje
pozarządowe i inicjatywy obywatelskie – pomaga założyć organizację pozarządową,
przygotować wniosek o dotację, prawidłowo poprowadzić księgowość, proponuje różne
formy aktywności społecznej, zachęca warszawiaków do działalności sąsiedzkiej czy
wolontariackiej, udostępnia sale, sprzęt komputerowy, pomaga zorganizować spotkanie. Cele
działalności SCWO to:
1.
2.

3.

wzrost potencjału sektora pozarządowego w Warszawie,
rozwój dialogu i budowanie partnerskich relacji pomiędzy podmiotami
działającymi na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów i potrzeb społecznych
mieszkańców Warszawy,
wsparcie aktywności obywatelskiej i inicjatyw wykreowanych przez obywateli na
rzecz rozwiązywania problemów społecznych, poprawy jakości życia w danej
społeczności Warszawy.

Obecnie siedziba SCWO znajduje się w lokalu przy ul. Wareckiej 4/6, wynajętym organizacji
przez m.st. Warszawę na preferencyjnych warunkach.

9. Centrum Społeczne PACA

Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych (Centrum Społeczne Paca), na podstawie
otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w 2012 roku, jest prowadzone przez
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w lokalu przy ul. Paca 40,
wynajętym organizacji przez m.st. Warszawę na preferencyjnych warunkach.
Centrum Społeczne Paca prowadzi działalność animacyjną na rzecz mieszkańców Warszawy,
organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, w tym szczególnie mieszkańców dzielnicy
Praga-Południe, udostępnia także nieodpłatne przestrzeń i sprzęt na potrzeby projektów
animacyjnych i aktywizujących społeczność lokalną.
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Oferta Centrum PACA oparta jest o:
1. działania międzypokoleniowe – skierowane do rodzin, seniorów i dzieci,
2. innowacje społeczne – działania oparte o poszukiwania nowych, innowacyjnych
rozwiązań w zakresie aktywności społecznej dot. ekonomii społecznej,
3. inicjatywy obywatelskie, w tym miastotwórcze i kulturalno-artystyczne – wsparcie dla
grup nieformalnych, jak i organizacji pozarządowych.
Dodatkowo w Centrum PACA funkcjonuje biblioteka-wypożyczalnia (ponad 2 tys. tytułów
z zakresu m.in. animacji społecznej i kulturalnej, polityki społecznej, pracy socjalnej,
działalności organizacji pozarządowych). Centrum jest otwarte w dni powszednie w godz.
10.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00 – 18.00.

V. Podmioty realizujące współpracę
1. Organizacje pozarządowe
Wg bazy Stowarzyszenia Klon/Jawor zamieszczonej na portalu www.ngo.pl w Warszawie
zarejestrowanych jest ok. 14 000 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 2013 roku siedem biur Urzędu m.st. Warszawy (Biuro Edukacji, Biuro Kultury, Biuro
Ochrony Środowiska, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Polityki Zdrowotnej,
Biuro Sportu i Rekreacji oraz Centrum Komunikacji Społecznej) współpracowało
z organizacjami finansowo, przekazując im dotacje na realizację zadań publicznych. Oprócz
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 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. Przede wszystkim taką współpracę prowadzą wydziały merytoryczne
poszczególnych dzielnic działające w zakresie kultury, oświaty i wychowania, sportu, spraw
społecznych i zdrowia.
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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 Pan 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,
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.
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4. Komisje dialogu społecznego
Komisje dialogu społecznego tworzone są przez organizacje pozarządowe
i biura Urzędu m.st. Warszawy. Działają w bardzo wielu dziedzinach zadań publicznych
i mają charakter inicjatywno-doradczy. 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 2013 roku funkcjonowało 28 KDS-ów działających przy 10 biurach Urzędu
m.st. Warszawy:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności
Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny
Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy Najuboższym
Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Biuro Polityki Zdrowotnej:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia
Biuro Kultury:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury
Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki
Komisja Dialogu Społecznego ds. Tańca
Komisja Dialogu Społecznego ds. Teatru
Biuro Edukacji:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji
Biuro Ochrony Środowiska:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt
Komisja Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego
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Biuro Sportu i Rekreacji:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji
Komisja Dialogu Społecznego ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej
Centrum Komunikacji Społecznej:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej
Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających
Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania
Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
W 2013 roku komisje dialogu społecznego skupiały łącznie 787 organizacji - o 53 więcej
w porównaniu do roku 2012. Najwięcej organizacji, bo aż 125, skupiała Komisja Dialogu
Społecznego ds. Kultury. Ogółem w 2013 roku odbyło się 276 posiedzeń KDS-ów - 249
w 2012 roku. Najwięcej razy spotkała się Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu - 19.
W każdym posiedzeniu KDS-u brało udział średnio 12 przedstawicieli organizacji. Przy tej
okazji warto wspomnieć, że w roku 2013 odbyło się również 89 spotkań prezydiów KDS-ów
oraz 29 spotkań zespołów roboczych działających przy KDS-ach.
Wszystkie KDS-y zostały zaproszone do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych. Łącznie w 2013 roku przeprowadzono 52 takie konsultacje.

5. Dzielnicowe komisje dialogu społecznego

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi
przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz dzielnice m.st. Warszawy. Ich charakter,
polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego powoduje, że są one
podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dzielnicach
m.st. Warszawy. W każdej dzielnicy m.st. Warszawy może działać jeden DKDS. W skład
DKDS-u wchodzi po jednym przedstawicielu zainteresowanych organizacji, działających
w zakresie zadań publicznych należących do dzielnicy, oraz przynajmniej jeden
przedstawiciel Miasta, delegowany przez zarząd dzielnicy. Do istniejącego DKDS-u
zainteresowana organizacja może przystąpić w dowolnym momencie. Do głównych zadań
DKDS-ów 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,
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• 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 2013 roku działało 15 DKDS-ów, o jeden więcej niż w roku 2012 (Targówek):
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 Targówek,
10. DKDS Ursus,
11. DKDS Ursynów,
12. DKDS Wawer,
13. DKDS Wesoła,
14. DKDS Wola,
15. DKDS Żoliborz.
W 2013 r. DKDS-y skupiały 548 organizacji. Jest to istotny wzrost w porównaniu do roku
2012, kiedy do pracy w komisjach zgłosiło się 389 organizacji. Znacząco zwiększyła się
również aktywność prac poszczególnych komisji wyrażająca się m.in. w liczbie spotkań (107
w porównaniu do 77 w roku 2012). W każdym posiedzeniu brało udział średnio 12
przedstawicieli organizacji. Najwięcej spotkań odbyło się w DKDS Targówek – 13 a najmniej
w DKDS Wesoła – 2. Przy tej okazji warto wspomnieć, że w roku 2013 odbyło się również
39 spotkań prezydiów DKDS-ów oraz 21 spotkań zespołów roboczych działających przy
DKDS.
Wszystkie DKDS-y zostały zaproszone do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych. Łącznie w 2013 roku przeprowadzono 73 takich konsultacji. Obyło się
również 41 spotkań zespołów w sprawie oceny małych grantów.

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 2013 roku Forum funkcjonowało na podstawie § 29
programu. Obsługę techniczno-organizacyjną zapewniało
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (CKS).
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W 2013 roku odbyło się 10 spotkań. Uczestniczyli w nich, przewodniczący lub
przedstawiciele łącznie 16 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. Muzyki;
7. KDS ds. Niepełnosprawności;
8. KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego;
9. KDS ds. Ochrony i Promocji Zdrowia;
10. KDS ds. Osób Starszych i Kombatantów;
11. KDS ds. Pomocy Najuboższym;
12. KDS ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
13. KDS ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS;
14. KDS ds. Tańca;
15. KDS ds. Teatru;
16. 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 i 5
Na
spotkaniach
było
obecnych
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych.
od 9 do 19 osób, co średnio daje 12 osób.
Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkań Forum w 2013 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. Ponadto przedstawiane i omawiane były następujące tematy:
1. budżet partycypacyjny – z udziałem Pań Urszuli Majewskiej, Anny Petroff-Skiby,
Justyny Piwko z CKS-u.
2. programy: Karta Młodego Warszawiaka, Warszawska Karta Rodziny, Program
Wspierania Rodziny w kontekście ich opiniowania przez poszczególne KDS-y.
3. otwarcie placówek oświatowych dla NGO.
4. pieniądze na konkursy „wiślane”.
5. problemy osób niepełnosprawnych z uzyskaniem zniżek w komunikacji miejskiej.
6. projekt programu współpracy m.st. Warszawy w 2014 roku z organizacjami
pozarządowymi.
7. projekt programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020”.
8. projekt Programu Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013–2020.
9. artykuł „Forum Dialogu Społecznego czyli wieści z terenu” opublikowany na stronie
www.ngo.pl w dniu 26.06.2013 r.
Do
komunikacji
członkom
Forum
służy
grupa
dyskusyjna
o
adresie
fds_warszawa@googlegroups.com.
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7. Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
W minionym, przełomowym roku, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego
zakończyła kadencję na lata 2012-2013 i rozpoczęła pracę drugiej kadencji na lata 2013-2015.
W 2013 roku odbyło się 11 spotkań WRP, w tym 3 w składzie pierwszej i 9 w składzie
drugiej kadencji. Na pierwszym nadzwyczajnym posiedzeniu WRP, w dniu 9 stycznia 2013
roku, opiniowano projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (tzw. uchwała „śmieciowa”). Na
drugim posiedzeniu WRP zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. Przedmiotem obrad trzeciego, ostatniego posiedzenia Rady pierwszej kadencji,
był projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy. Projekt ten zaopiniowano pozytywnie. Na tym
samym posiedzeniu wyznaczono sześciu przedstawicieli WRP do Kapituły konkursowej na
najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2012 roku S3KTOR. Wybrano również
przedstawicieli WRP do komisji, która rozpatrywała zgłoszenia dotyczące nieodpłatnego
otrzymania z zasobów m.st. Warszawy przez organizacje pozarządowe używanych
samochodów.
Organizację oraz tryb działania nowej kadencji WRP na lata 2013-2015 określa uchwała nr
XLIX/1374/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego (Dz. U. Woj. Maz. poz. 1162), przyjęta zgodnie z art. 41 i ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536, z późn. zm.). Do zadań Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego należy w szczególności:
● opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin,
● opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
● wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
● udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy,
● wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań
do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
W skład Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji na podstawie
uchwały Rady m.st. Warszawy nr LI/1496/2013 z dnia 7 marca 2013 r. oraz zarządzenia
Prezydenta m.st. Warszawy nr 4259/2013 z dnia 7 maja 2013 r., weszli:
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przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy:
Adam Grzegrzółka,
Jarosław Jóźwiak,
Martyna Leciak,
Karolina Malczyk,
Włodzimierz Paszyński,
Olga Pilarska-Siennicka,
Marcin Wojdat.
przedstawiciele Rady m.st. Warszawy:
Rafał Dorosiński,
Andrzej Golimont,
Jarosław Szostakowski.
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Marek Chodaczyński,
Alina Gałązka,
Anna Gierałtowska,
Rafał Jachimiak,
Ewa Kolankiewicz,
Maria Lehman,
Marta Lewandowska,
Andrzej Mrowiec,
Andrzej Trzeciakowski,
Bartłomiej Włodkowski.
Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie regulaminu, który
przyjęła na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2013 roku. Praca w WRP ma charakter społeczny.

Pierwsze
posiedzenie
Warszawskiej
Rady
Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na
lata 2013-2015 miało charakter uroczysty i było
połączone z ceremonią przyznania przez Radę
m.st. Warszawy wyróżnień „Zasłużony dla
Warszawy”
przedstawicielom
organizacji
pozarządowych, w związku z dziesiątą rocznicą
uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej ustawy
o
działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie. Przewodnicząca Rady
m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska wręczyła wyróżnienia „Zasłużony dla
Warszawy”: Markowi Chodaczyńskiemu, Alinie Gałązce, Annie Gierałtowskiej, Tomaszowi
Harasimowiczowi, Pawłowi Jordanowi, Witoldowi Klausowi, Andrzejowi Mrowcowi oraz
Annie Szwapczyńskiej. Odznaczenia przyznano również, nieobecnym na spotkaniu, Joannie
Krasnodębskiej, Zbigniewowi Wejcmanowi, Janowi Jakubowi Wygnańskiemu. Nominacje na
członków II kadencji Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznej wręczyła
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na przewodniczącego WRP Prezydent
wyznaczyła Włodzimierza Paszyńskiego, a ze strony pozarządowej wskazała Annę
Gierałtowską jako wiceprzewodniczącą. Obydwoje pełnili te funkcje również w Radzie
I kadencji.
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Od marca do grudnia 2013 roku WRP uczestniczyła w opiniowaniu projektów dokumentów
m.in. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej opracowanego przez Departament
Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowego wzoru
oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego. Rada zgłosiła postulat, żeby
przedłożyć do konsultacji bardziej przejrzyste procedury, w których oprócz rozliczania dotacji
na podstawie dokumentów finansowych byłaby również możliwość rozliczana osiągniętych
rezultatów. Ze względu na niejasności interpretacyjne oraz wagę zmienianych wzorów
dokumentów Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego wniosła o przedłużenie
terminu konsultacji oraz zorganizowanie ich w takiej formie, aby było możliwe zrozumienie
intencji twórców konsultowanych dokumentów. Postulat WRP został uwzględniony i termin
konsultacji został wydłużony do 4 października 2013 roku. Stanowisko WRP dotyczące
interpretacji art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostało
przekazane przez CKS do sejmowej Podkomisji ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz do Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
W 2013 roku WRP zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał Rady
m.st. Warszawy:
1) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy,
2) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
oraz projekt zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowego
trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,
3) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczącej tzw. „Biletu Warszawiaka” i „Biletu
Młodego Warszawiaka” oraz związanym z nim projektem uchwały dotyczącej taryfy
przewozowej,
4) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę 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,
5) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014 roku,
6) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2013-2015,
7) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny
w m.st. Warszawie w latach 2013-2015,
8) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu Warszawa Przyjazna
Seniorom na lata 2013-2020,
9) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Rozwoju Edukacji
w m.st. Warszawie w latach 2013-2020,
10) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu współpracy m.st. Warszawy
w 2014 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,
11) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu „Warszawska Karta
Rodziny,
12) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy.
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Projekty uchwał Rady m.st. Warszawy, których WRP nie poddała pod głosowanie:
1) projekty uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników
przyrody oraz w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku,
2) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok,
3) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej.
W 2013 roku WRP wydała opinie w następujących sprawach:
1) zaproponowano, aby utrzymać w 2014 roku przejściowy model finansowania sportu dzieci
i młodzieży, a uszczegółowiony i skonsultowany z KDS-ami i DKDS-ami nowy system
wprowadzić od roku 2015,
2) WRP zapoznała się z przygotowaną przez Centrum Komunikacji Społecznej prezentacją
nt. udostępniania szkolnych pomieszczeń organizacjom pozarządowym,
3) zaproponowano, żeby komisje dialogu społecznego mogły brać udział w określeniu
wysokości środków przeznaczonych na dotacje oraz w wyborze zadań. Zgodnie z Programem
współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi podmiotami właściwymi do
współtworzenia budżetu dotacyjnego w poszczególnych obszarach są KDS i DKDS,
4) zarekomendowano przyznanie niezależnej nagrody portalu ngo.pl w ramach konkursu
2013 S3KTOR. W regulaminie konkursu zaproponowano zmianę polegającą na określeniu
katalogu kryteriów oceny merytorycznej jako propozycji oceny, a nie jako zamkniętej listy
wytycznych. Zaproponowane zostały nowe definicje trzech kategorii.
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