UWAGI
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku 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
Uwagi o charakterze szczegółowym

lp.

1

2

obecne brzmienie przepisu

proponowane brzmienie przepisu

uzasadnienie

podmiot
zgłaszający
uwagi

§8.1. Konkursy ofert na realizację Do 15 października 2020 lub
zadań publicznych w 2021 roku będą wcześniej
ogłaszane,
w następujących terminach:
a. do 30 listopada 2020 roku dla
zadań realizowanych w
trakcie całego 2021 roku
lub
w pierwszej
jego
połowie;

21 dni na składanie wniosków + co
najmniej tydzień na rozpatrzenie +
co najmniej tydzień na ogłoszenie
wyników + podpisanie umowy =
wchodzimy na styczeń
Chyba, że chodzi o asekurację w
sytuacji np. programu rządowego,
gdy czekamy na rozporządzenie
odpowiedniego ministra.

Uwagi
zgłoszone
podczas
konsultacji

§ 23. Miasto prowadzi wyodrębnioną
oraz informacje dla mieszkańców
podstronę internetową w ramach
dotyczące usług świadczonych
strony Urzędu m.st. Warszawy
przez te organizacje
(www.ngo.um.warszawa.pl),
poświęconą tematyce organizacji
pozarządowych, na której znajdują się
informacje dotyczące współpracy.

Mieszkańcy nie mają jednego
miejsca, w którym byłaby zbiorcza
informacja np. gdzie znaleźć poradę
(nie tylko prawną), gdzie są i jakie
placówki dla dzieci, młodzieży,
seniorów, rodziców itp. oraz inne

Uwagi
zgłoszone
podczas
konsultacji

formy pomocy i usług
prowadzonych przez ngo w mieście
§ 26.
18. Członek zarządu bierze udział w
dwóch spotkaniach DKDS-u w
danym roku.

Członek zarządu dzielnicy bierze
udział w co najmniej dwóch
spotkaniach DKDS-u w danym
roku.

Członkowie zarządu dzielnicy
powinni się poczuwać do jak
najczęstszego kontaktu ze swoimi
ngo, a nie tylko odwalić 2
obowiązkowe spotkania. Zresztą w
niektórych dzielnicach bywają na
wszystkich lub prawie wszystkich
zebraniach.

§ 9. 1. Przed ogłoszeniem konkursu
ofert biura i wydziały dla dzielnic
przedstawiają projekt ogłoszenia
konkursowego wraz z załącznikami
do konsultacji właściwym
merytorycznie KDS-om. W
przypadku braku BKDS-u lub DKDSu, biura i wydziały dla dzielnic
przedstawiają projekt ogłoszenia
konkursowego wraz z załącznikami
właściwemu merytorycznie BKDSowi działającemu przy innym biurze.
W przypadku braku właściwego
merytorycznie BKDS-u, właściwy
BKDS wskazywany jest przez
WRDPP. (str. 5-6)

§ 9. 1. Przed ogłoszeniem
konkursu ofert biura i wydziały
dla dzielnic przedstawiają projekt
ogłoszenia konkursowego wraz z
załącznikami do konsultacji
właściwym merytorycznie KDSom oraz właściwym ciałom
społecznym, jak np. rady
seniorów. W przypadku braku
BKDS-u lub DKDS-u, biura i
wydziały dla dzielnic
przedstawiają projekt ogłoszenia
konkursowego wraz z
załącznikami właściwemu
merytorycznie BKDS-owi
działającemu przy innym biurze.
W przypadku braku właściwego
merytorycznie BKDS-u,

Zgodnie ze Statutem Warszawskiej
Warszawska
Rada Seniorów
Rady Seniorów (Załącznik do
uchwały nr LXXXV/2188/2014
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 3 lipca 2014 r.) do zadań
Rady należy w szczególności
opracowywanie we współpracy z
Komisją Dialogu Społecznego
(KDS) kierunków, standardów,
rozwiązań i działań na rzecz
seniorów oraz opiniowanie
projektów aktów wydawanych przez
organy m.st. Warszawy dotyczących
spraw ważnych dla seniorów.
Dlatego też istotne jest, by w
przypadku ogłoszeń konkursowych,
dotyczących projektów
poświęconych osobom starszym,
konsultowały je rady seniorów,
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Uwagi
zgłoszone
podczas
konsultacji

5.
W skład każdej komisji na
zasadzie równego uczestnictwa
wchodzi co najmniej dwóch
przedstawicieli Prezydenta oraz co
najmniej dwóch przedstawicieli
organizacji pozarządowych
wskazanych przez właściwe KDS-y.
(str. 7)
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właściwy BKDS wskazywany
jest przez WRDPP.

które są przedstawicielami
warszawskich seniorów w
strukturach miejskich.

5. W skład każdej komisji na
zasadzie równego uczestnictwa
wchodzi co najmniej dwóch
przedstawicieli Prezydenta oraz
co najmniej dwóch
przedstawicieli organizacji
pozarządowych wskazanych
przez właściwe KDS-y oraz/lub
inne właściwe danemu obszarowi
ciała społeczne, jak Warszawska
Rada Seniorów.

Zgodnie ze Statutem Warszawskiej
Warszawska
Rada Seniorów
Rady Seniorów (Załącznik do
uchwały nr LXXXV/2188/2014
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 3 lipca 2014 r.) do zadań
Rady należy w szczególności
opracowywanie we współpracy z
Komisją Dialogu Społecznego
(KDS) kierunków, standardów,
rozwiązań i działań na rzecz
seniorów oraz opiniowanie
projektów aktów wydawanych przez
organy m.st. Warszawy dotyczących
spraw ważnych dla seniorów.
Dlatego też istotne jest, by w
przypadku konkursów, dotyczących
projektów poświęconych osobom
starszym, opiniowały je rady
seniorów, a ich przedstawiciele
stawali się członkami komisji
konkursowych. Rady seniorów są
przedstawicielami warszawskich
seniorów w strukturach miejskich,
dlatego ich głos powinien być brany
pod uwagę.

Uwagi o charakterze ogólnym
uwagi

sugerowana zmiana

uzasadnienie

lp.

1

2

3

Priorytetowe zadania publiczne w
zakresie współpracy Miasta w 2021
roku z organizacjami pozarządowymi
wypracowane podczas spotkania
konsultacyjnego 23 czerwca 2020.

Upowszechnienie wśród
urzędników i organizacji oraz
ujednolicenie w dzielnicach
zasad dotyczących przyznawania
organizacjom pozarządowym
lokali na preferencyjnych
warunkach.
Prekariat w organizacjach
pozarządowych – wspieranie
stabilności działań
organizacji, tak aby
zatrudniały
współ/pracowników na
godnych warunkach. /
Wspieranie stabilności
działań organizacji
pozarządowych realizujących
zadania publiczne w celu
utrzymywania miejsc pracy.

Wypracowanie ram i zasad
wsparcia doradczego
udzielanego organizacjom
przez urzędników miejskich.

Ten priorytet wybrało 7
uczestników spotkania.

podmiot
zgłaszający
uwagi
Uczestnicy
spotkania
konsultacyjnego

Ten priorytet wybrało 5
uczestników spotkania.

Uczestnicy
spotkania
konsultacyjnego

Ten priorytet wybrało 4
uczestników spotkania.

Uczestnicy
spotkania
konsultacyjnego
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Prowadzenie działań
Ten priorytet wybrało 3
informacyjnych dot. struktury uczestników spotkania.
dialogu obywatelskiego.

Uczestnicy
spotkania
konsultacyjnego

Zadania, które przyczyniają
się do uwzględniania w
projektach wrażliwości na
problematykę zmian
klimatycznych.

Ten priorytet wybrało 3
uczestników spotkania.

Uczestnicy
spotkania
konsultacyjnego

Ten priorytet wybrało 2
uczestników spotkania.

Uczestnicy
spotkania
konsultacyjnego

Włączanie organizacji
pozarządowych w tworzenie
dokumentów strategicznych dla
miasta
BKDS ds. kultury zgłasza następujące 1. upowszechnienie wśród
zadania priorytetowe na rok 2021
urzędników i organizacji oraz
ujednolicenie w dzielnicach
zasad dotyczących przyznawania
organizacjom pozarządowym
lokali na preferencyjnych
warunkach
2. wspieranie stabilności działań
organizacji, tak aby zatrudniały
współ/pracowników na godnych
warunkach i
przeciwdziałały zjawisku
prekariatu w organizacjach
pozarządowych

Wg członków Branżowej Komisji
Dialogu Społecznego ds. kultury
wskazane zadania / priorytety są
kluczowe dla rozwoju współpracy
UM Warszawa i NGO (w tych
obszarach widzimy deficyty).
Priorytet 4 to niezrealizowany wciąż
cel z PRW.

BKDS ds.
kultury

3. Włączanie organizacji
pozarządowych w tworzenie
dokumentów strategicznych dla
miasta
4. Przekazanie instytucji
miejskiej w zarządzanie
organizacji pozarządowej.
Propozycja wpisania w programie
współpracy zadań priorytetowych.
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a. wsparcie instytucjonalne
dla organizacji
pozarządowych w
zakresie dostosowywania
działalności do nowej
sytuacji związanej z
przebiegiem i
konsekwencjami COVID19 (dokształcenie z
przepisów i wytycznych,
przejście z działaniami na
online, zmiana w sposobie
realizacji zadań
publicznych w tym
zmiana lokalizacji,
spełnianie wymagań sanepid itp.)
b. wsparcie organizacji w
tworzeniu stabilnych
miejsc pracy,
dywersyfikacji źródeł

W poprzednich programach
współpracy wskazywane były
konkretne zadania priorytetowe.
Naszym zdaniem takie informacje
są potrzebne. Zatem proponujemy,
by były wpisane zadania jako
konkret. Nie tylko jako odwołanie
się do programów strategicznych.

BKDS
ds.
organizacji
wspierających

finansowania etc.., w
szczególności w realizacji
działań stanowiących
reakcję na wystąpienie
epidemii;
c. zadanie
ze
ścieżki
"otwarty urząd" chodzi o
wzmocnienie,
wsparcie
urzędników i współpracy
między urzędnikami a
organizacjami – brzmienia
zadań z PRW „Wsparcie
edukacyjno-informacyjne
dla
urzędników”,
„Organizowanie
cyklicznych
spotkań
branżowych urzędników z
organizacjami
pozarządowymi.”
„Wypromowanie dobrych
praktyk działań Urzędu we
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi.”
d. upowszechnienie wśród
urzędników i organizacji
oraz ujednolicenie w
dzielnicach zasad

Propozycja wpisania w programie
współpracy zadań priorytetowych.
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dotyczących
przyznawania
organizacjom
pozarządowym lokali na
preferencyjnych
warunkach
a. wsparcie instytucjonalne
dla organizacji
pozarządowych w
zakresie dostosowywania
działalności do nowej
sytuacji związanej z
przebiegiem i
konsekwencjami COVID19 (dokształcenie z
przepisów i wytycznych,
przejście z działaniami na
online, zmiana w sposobie
realizacji zadań
publicznych w tym
zmiana lokalizacji,
spełnianie wymagań sanepid itp.)
b. wsparcie organizacji w
tworzeniu stabilnych
miejsc pracy,
dywersyfikacji źródeł
finansowania etc.., w
szczególności w realizacji
działań stanowiących

W poprzednich programach
współpracy wskazywane były
konkretne zadania priorytetowe.
Naszym zdaniem takie informacje
są potrzebne. Zatem proponujemy,
by były wpisane zadania jako
konkret. Nie tylko jako odwołanie
się do programów strategicznych.

Stowarzyszenie
Klon/Jawor

reakcję na wystąpienie
epidemii;
c. zadanie
ze
ścieżki
"otwarty urząd" chodzi o
wzmocnienie,
wsparcie
urzędników i współpracy
między urzędnikami a
organizacjami – brzmienia
zadań z PRW „Wsparcie
edukacyjno-informacyjne
dla
urzędników”,
„Organizowanie
cyklicznych
spotkań
branżowych urzędników z
organizacjami
pozarządowymi.”
„Wypromowanie dobrych
praktyk działań Urzędu we
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi.”
d. upowszechnienie wśród
urzędników i organizacji
oraz ujednolicenie w
dzielnicach zasad
dotyczących
przyznawania
organizacjom

§ 24. Organizacje pozarządowe
współuczestniczą w kształtowaniu
polityki Miasta, w szczególności
poprzez udział swoich przedstawicieli
w ciałach dialogu oraz FKDS.
§ 25.
6) współpraca z WRDPP, BKDS-ami,
10 DKDS-ami i FKDS;
§ 28.
2. Posiedzenia FKDS są jawne i
otwarte. Odbywają się nie rzadziej niż
dwa razy w roku i są zwoływane
przez Pełnomocnika. W pracach
FKDS biorą udział przedstawiciele
ciał dialogu oraz zaproszeni goście

pozarządowym lokali na
preferencyjnych
warunkach
Proponuję albo zmiana formuły
na rodzaj agory, albo jakieś
połączenie z funkcjonowaniem
WRDPP

Formuła działania FKDS wymaga
zmiany, ale to na osobną dyskusję.

Uwagi
zgłoszone
podczas
konsultacji

