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uchwalony 21 marca 2016 r.

1.

Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły, zwana dalej Komisją Warszawskiej Wisły (KWW), działa
w oparciu o Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi uchwalany corocznie przez Radę
Miasta Stołecznego Warszawy (Program Współpracy).

2.

W przypadku gdy nie jest to określone w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają definicje i zasady Programu
Współpracy.

3.

Podstawową formą pracy KWW jest posiedzenie.

4.

Oficjalną formą dyskusji pomiędzy spotkaniami jest lista dyskusyjna znajdująca się pod adresem kww@kww.waw.pl
(lista KWW).

5.

KWW może powoływać zespoły robocze, prowadzić stronę internetową lub profile w mediach społecznościach.

Prezydium
6.

KWW powołuje na roczną kadencję trzyosobowe prezydium. Członkowie prezydium spośród swego grona powołują
przewodniczącego, mogą też określić funkcje pozostałym członkom prezydium.

7.

Prezydium wspólnie odpowiada za sprawną organizację prac KWW, w szczególności przygotowanie i prowadzenie
spotkań, prowadzenie listy KWW, przygotowanie sprawozdań.

Posiedzenia
8.

Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący lub w zastępstwie – członek Prezydium.

9.

Tematyka posiedzeń ustalana jest na liście KWW, a ostatecznie zatwierdzana na początku posiedzenia. Kwestie,
co do których zostały podjęte uchwały, nie powinny być dyskutowane ponownie, chyba że pojawiły się nowe
okoliczności mogące mieć wpływ na sprawę.

10. Informacja o posiedzeniach umieszczane są na stronie Miasta oraz na liście KWW, na co najmniej siedem dni przed
posiedzeniem, wraz z proponowaną agendą spotkania oraz dokumentami które mają być dyskutowane w czasie spotkania.
11. Posiedzenia są jawne i otwarte. Zaproszeni do dyskusji są wszyscy uczestnicy. Spotkanie prowadzi Przewodniczący
lub w zastępstwie – członek Prezydium.
12. W czasie posiedzenia należy stosować się do podstawowych zasad dyskusji: mówi tylko jedna osoba, nie stosujemy
ataków personalnych, wypowiedź powinna być zwięzła i związana z tematem.
13. W razie potrzeby prowadzący spotkanie może określić kolejność wypowiedzi oraz długość wypowiedzi.
14. Osoby w rażący sposób naruszające zasady mogą być poproszone o nie zabieranie głosu lub opuszczenie posiedzenia.
15. Powyższe zasady tyczą także dyskusji na liście KWW. Osoby naruszające zasady będą zawieszane bądź usuwane
z listy KWW.

Podejmowanie decyzji
16. W przypadku uchwał KWW stara się je podejmować na drodze konsensusu. Gdy nie jest to możliwe prowadzący
spotkanie zarządza głosowanie.
17. Zgodnie z Programem Współpracy w głosowaniu biorą udział jedynie organizacje pozarządowe oraz przedstawiciel Miasta.
18. Organizacja pozarządowa reprezentowana jest w czasie głosowania przez swojego przedstawiciela.
Jeśli przedstawiciel nie jest wskazany do reprezentowania organizacji w dokumencie rejestracyjnym (KRS itp.) jest
zobowiązany przedstawić pełnomocnictwo.
19. Organizacje uczestniczące po raz pierwszy w posiedzeniu, lub nieobecne na posiedzeniach dłużej niż 6 miesięcy nie
biorą udziału w głosowaniach.
20. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
21. W wyjątkowych przypadkach gdy uchwała musi być dyskutowana i podjęta pomiędzy spotkaniami – odbywa się to na
liście KWW, zgodnie z powyższymi zasadami. Przewodniczący lub w zastępstwie – członek Prezydium wskazuje daty
zakończenia dyskusji, rozpoczęcia i zakończenia głosowania. Głosy udzielane po tych terminach nie są brane pod uwagę.

