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I. Wstęp 
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Słowniczek 

W celu pełnej jednoznaczności stosowanej w raporcie terminologii istnieje 
konieczność doprecyzowania niektórych terminów: 

 Miasto - pod pojęciem Miasta rozumiemy biura Urzędu m.st. Warszawy oraz 
urzędy dzielnic m.st. Warszawy 

 Urząd Miasta (UM) – pod tym pojęciem rozumiemy biura Urzędu m.st. 
Warszawy 

 urzędy dzielnic – pod pojęciem urzędów dzielnic rozumiemy urzędy dzielnic 
m.st. Warszawy 

 urzędnicy – stosujemy ten ogólny termin dla wszystkich pracowników biur 
Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędów dzielnic m.st. Warszawy (chcąc w niektórych 
miejscach doprecyzować ten termin piszemy o urzędnikach UM lub urzędnikach 
urzędów dzielnic) 

 urzędy – stosujemy ten termin dla biur Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędów 
dzielnic m.st. Warszawy  

 Komisje dialogu społecznego - pod pojęciem komisji dialogu społecznego 
rozumiemy zarówno KDS-y, jak i DKDS-y (chcąc w niektórych miejscach 
doprecyzować ten termin piszemy o KDS-ach – komisjach dialogu społecznego przy 
biurach UM lub DKDS-ach – komisjach dialogu społecznego przy urzędach dzielnic) 

 Organizacje – pod tym pojęciem rozumiemy organizacje pozarządowe.  
4 



Cele analiz 

Celem tego raportu jest: 

 identyfikacja najważniejszych czynników, w tym problemów, wpływających na 
relacje pomiędzy Miastem a trzecim sektorem; 

  ocena satysfakcji obu stron ze współpracy pozafinansowej, wskazanie 
odczuwanych korzyści ze współpracy oraz zebranie oczekiwań wobec partnerów; 

  charakterystyka i ocena dotychczasowej współpracy finansowej: jej skali, 
znaczenia z punktu widzenia miasta oraz organizacji pozarządowych; 

  ocena funkcjonowania systemu otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych przez organizacje, w tym m.in. kontroli realizacji zadań i ich rozliczania; 

  charakterystyka i ocena systemu pozafinansowego wsparcia organizacji; 

 charakterystyka roli i ocena zaangażowania organizacji pozarządowych w 
tworzenie polityki miasta, ze szczególnym uwzględnieniem działań komisji dialogu 
społecznego. 
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Źródła danych 

Aby zrealizować założone cele analizie wykorzystano dane pochodzące z wielu 
źródeł: 

 dokumenty strategiczne Warszawy; 

 Internetowa Księga Dotacji oraz dane ze sprawozdań finansowych m.st. 
Warszawy; 

 dane z Monitoringu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi; 

 dane z ankiet wypełnianych przez przedstawicieli komisji dialogu społecznego; 

 dane z badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2012”, w 
ramach którego zebrano próbę 179 organizacji z terenu m.st. Warszawy. 

 

Dodatkowo, specjalnie na potrzeby  tego projektu, przeprowadzono dwa badania: 

 badanie ankietowe prowadzone metodą CAWI, w ramach którego zebrano 
wypowiedzi 558  przedstawicieli organizacji zarejestrowanych na terenie m.st.  
Warszawy, w tym 425 z wąskiej grupy celowej, a więc organizacji prowadzących 
działania na terenie m.st. Warszawy; 

 badanie jakościowe: wywiady pogłębione z 14 przedstawicielami organizacji 
pozarządowych oraz 12 pracownikami biur Urzędu m.st. Warszawy i urzędów 
dzielnic m.st. Warszawy. Wypowiedzi przedstawicieli organizacji oznaczono w 
raporcie kolorem niebieskim, a wypowiedzi urzędników kolorem czerwonym. 
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Badane podmioty 

  Prowadząc badanie jakościowe i ilościowe  wyróżniono wśród organizacji 
pozarządowych dwie grupy celowe: 

 szeroka grupa: organizacje zarejestrowane na terenie m.st. Warszawy (niezależnie 
od terenu prowadzenia działań i związków z Warszawą) 

 wąska grupa: organizacje zarejestrowane na ternie m.st. Warszawy i prowadzące 
działania na jej terenie, a w więc realizujące projekty w jakiś sposób związane z m.st.  
Warszawą, mieszkańcami miasta, warszawskimi problemami itp. 

  Rozróżnienie to wprowadzono biorąc pod uwagę dużą liczbę organizacji ogólnopolskich 
mających siedziby w m.st. Warszawie. Zarejestrowanych jest tu łącznie blisko 10 tys. 
stowarzyszeń i fundacji, spośród których (jak można ostrożnie szacować) aktywnie działa 
ok. 7-8 tys. organizacji.  

  Wśród nich tylko około połowa to organizacje prowadzące działania na terenie m. st. 
Warszawy. Pozostałe w m.st. Warszawie mają jedynie swoją siedzibę, jednak prowadzą 
działania na większą skalę (najczęściej ogólnopolską, ale także regionalną) i nie realizują 
żadnych projektów związanych z m.st. Warszawą, mieszkańcami miasta itp. 
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Badane podmioty 

  Dane z badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2012” dotyczą 
szerokiej grupy celowej. 

  Badanie ankietowe prowadzone na potrzeby niniejszego projektu objęło szeroką grupę 
celową, jednak podczas analiz koncentrowaliśmy się przede wszystkim na wąskiej grupie 
celowej i dla niej prezentujemy najważniejsze wskaźniki. Większość podstawowych 
wskaźników pochodzących z badania ankietowego i omówionych w raporcie dotyczy 
właśnie tej grupy. Niewielki odsetek organizacji spoza tej grupy również podejmuje 
współpracę z Miastem – np. starają się o dotacje lub uczestniczą w spotkaniach komisji 
dialogu społecznego. W takich przypadkach opinie tych organizacji (dotyczące ubiegania się 
o środki, realizacji dotowanych zadań lub oceny działania komisji dialogu społecznego) 
zostały uwzględniane w raporcie na równi z głosami organizacji realizujących zadania na 
terenie m.st. Warszawy.  Przy każdym wykresie znajduje się informacja, jakiej grupy dotyczą 
zaprezentowane na nim odpowiedzi. 

  Badanie jakościowe koncentrowało się na wąskiej grupie celowej.  
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II. Podsumowanie najważniejszych wyników 
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W Warszawie zarejestrowanych jest blisko 10 tys. fundacji i stowarzyszeń, zaś według 
szacunków aktywnie działa ok. 7–8 tys. Wśród nich tylko około połowa to organizacje 
prowadzące działania na terenie Warszawy. Pozostałe w Warszawie mają jedynie swoją 
siedzibę, jednak prowadzą działania na większą skalę (najczęściej ogólnopolską, ale także 
regionalną) i nie realizują żadnych projektów związanych z Warszawą, mieszkańcami miasta 
itp. 

Najważniejszymi branżami warszawskiego sektora pozarządowego (przy uwzględnieniu 
wszystkich organizacji zarejestrowanych w stolicy) są kultura i sztuka (główne pole działań 
23% organizacji), edukacja (18%) oraz sport (16%).  

Jedna trzecia organizacji zatrudnia pracowników etatowych, podobny odsetek bazuje 
wyłącznie na pracy społecznej, pozostałe zaś w różny sposób angażują współpracowników. 
Warszawskie organizacje dysponują przeciętnie większymi budżetami niż organizacje w 
pozostałych częściach kraju. 

 

Podstawowe dane 
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Stowarzyszenia i fundacje to dla urzędników źródło wiedzy o potrzebach mieszkańców oraz 
wiedzy eksperckiej. To także podmioty mogące dopełniać działania administracji oraz 
pomagać jej w realizacji zadań publicznych. Głównym beneficjentem współpracy obu 
sektorów powinna być zdaniem urzędników lokalna społeczność. Jednak współpraca ta nie 
zawsze jest postrzegana przez urzędników jako realizacja założonych przez Miasto celów i 
bywa traktowana jako działalność przynosząca korzyści raczej samym organizacjom niż 
miastu i mieszkańcom. 

Organizacje w oczach urzędników 
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Wydatki m.st. Warszawy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
stanowiły w 2012 roku ok. 1% budżetu miasta: nieco ponad 114 mln złotych. Zdecydowana 
większość tej kwoty przekazywana jest w ramach otwartych konkursów ofert 
prowadzonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rokrocznie ogłaszanych jest ok. 150-170 konkursów, w których staruje ok. 1100-1200 
organizacji składając łącznie 3-4 tys. wniosków. Co roku blisko 800 z nich uzyskuje 
przynajmniej jedną dotację. W 2012 przyznano blisko 1900 dotacji. Najwięcej środków  
przeznaczanych jest na realizację, przez organizacje pozarządowe, zadań publicznych z 
obszaru pomocy społecznej, sportu oraz ochrony zdrowia. 

Zakres i tematyka konkursów są powszechnie konsultowane z organizacjami. Konsultacje 
dotyczą jednak głównie sposobów realizacji określonych zadań, a nie strategicznych celów 
polityki Miasta. Zadania te wynikają przede wszystkim z przyjętych wcześniej dokumentów 
strategicznych. Urzędnicy z urzędów dzielnic są zwolennikami szerokiego określania zadań 
konkursowych. Tego typu praktykom sprzeciwiają się czasami biura Urzędu Miasta. 

Współpraca finansowa – skala i zakres 
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Połowa organizacji prowadzących działania na terenie Warszawy aplikowała w ciągu 
ostatnich 3 lat o środki z Urzędu m.st. Warszawy, zaś jedna trzecia starła się o środki z 
dzielnic. Organizacje starsze oraz działające intensywnie i systematycznie częściej aplikują o 
środki i są skuteczniejsze w ich pozyskiwaniu. Zdecydowana większość organizacji 
aplikujących w ciągu ostatnich 3 lat o dotacje od Urzędu Miasta lub urzędów dzielnic 
uzyskała dotację przynajmniej raz.  

Brak starań o dotacje wynika przede wszystkim z niewiary w sukces i braku konkursów 
odpowiadających specyfice organizacji. Istotny jest także brak wiedzy na temat sposobu 
ubiegania się oraz samej możliwości starania się o takie środki – dotyczy on zwłaszcza 
organizacji o krótkim stażu działania. Zdaniem ich przedstawicieli staż organizacji ma 
znaczenie ze względu na kilka czynników: nie tylko doświadczenie i wiedzę, ale także  
funkcjonującą w urzędzie opinię o organizacji oraz posiadanie bezpośrednich (czasem 
nieformalnych) kontaktów z urzędnikami.  Część urzędników przyznaje, że większe szanse 
na dotacje mają organizację znane, o ugruntowanej pozycji. Są jednak również tacy, którzy 
starają się promować nowe organizacje. 

Współpraca finansowa – starania o dotacje 
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Wymagania stawiane fundacjom i stowarzyszeniom różnią się między poszczególnymi 
biurami UM i dzielnicami. Urzędnicy narzekają na trudności w interpretowaniu 
obowiązujących przepisów.   Wymagania wobec organizacji i kryteria wyboru wniosków nie 
zawsze są w pełni i jasno komunikowane. W efekcie część organizacji  stara się pozyskać 
dodatkowe, istotne informacje na własną rękę, co powoduje, że znaczenia nabierają 
osobiste kontakty z urzędnikami. Pytania, wątpliwości i problemy pojawiające się w trakcie 
aplikowania łatwiej jest rozwiązać z pomocą znanego urzędnika niż występując w urzędzie 
w roli petenta. Wpływa to na zwiększenie szans organizacji o dłuższym stażu działania.  

Sam proces aplikowania o dotacje rodzi pewne trudności. Choć został on w ostatnim czasie 
zdecydowanie uproszczony, w niektórych dzielnicach i biurach UM wciąż wymaga się dużej 
liczby załączników. Większość organizacji ma też problemy na etapie konstruowania 
budżetu. Powszechna jest opinia, że precyzyjne zaplanowanie wydatków jest nierealne, 
problemem jest też brak wiedzy o obowiązujących stawkach oraz nieaktualność stawek w 
obowiązujących taryfikatorach.  

Większość organizacji oczekuje od strony samorządowej merytorycznego konsultowania 
ofert. Praktykuje je część urzędników, inni odrzucają je w związku z ryzykiem 
faworyzowania niektórych organizacji. Badani przedstawiciele III sektora oceniają 
pozytywnie nastawienie urzędników do organizacji. Nie zawsze i nie wszędzie jest to jednak 
regułą: głosy krytyczne płyną od organizacji o krótszym stażu działania. 

Współpraca finansowa – starania o dotacje 
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Wielu przedstawicieli organizacji aplikujących o środki ma wątpliwości dotyczące 
zasadności decyzji komisji konkursowych. Związane są one zwłaszcza z brakiem jasnych 
kryteriów ocen, ich subiektywnością oraz brakiem informacji zwrotnej. Jedna trzecia 
organizacji uważa, że na decyzje komisji konkursowych wpływ mają relacje nieformalne, 
częste są też opinie, że przy podejmowaniu decyzji komisje w zbyt dużym stopniu kierują 
się dotychczasowymi osiągnięciami i marką organizacji. W efekcie tylko nieco ponad jedna 
trzecia organizacji aplikujących o dotacje deklaruje zaufanie do komisji konkursowych. 

Współpraca finansowa – ocena wniosków 
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Zdecydowana większość organizacji podczas realizacji zadania uzyskuje od urzędów pomoc 
w wystarczającym zakresie. Najbardziej uciążliwym etapem współpracy jest ich zdaniem 
rozliczanie oraz kontrola. Według organizacji rozliczenie byłoby łatwiejsze dzięki 
wcześniejszemu przesłaniu informacji na temat sposobu jego przeprowadzenia. 
Przedstawiciele organizacji narzekają na rozbudowaną sprawozdawczość, problemem jest 
maksymalistyczne podejście urzędników do przepisów prawa zamiast ograniczania 
formalności do wymaganego prawem minimum. Niektórzy za problem uznają same 
przepisy, które oderwane są ich zdaniem od realiów, zaś jako dobrą praktykę wskazują 
elastyczne traktowanie czy wręcz naginanie przez urzędników niektórych przepisów. 

Problemy rodzi niejasność niektórych rozwiązań prawnych oraz możliwości różnej 
interpretacji przepisów przez urzędników. W efekcie wymagania dotyczące rozliczania w 
różnych biurach Urzędu Miasta oraz wydziałach urzędów dzielnic są inne. Dla urzędników 
dużym problemem jest brak kompetencji oraz wsparcia przy przeprowadzaniu kontroli 
finansowych. 

Współpraca finansowa – realizacja zadań i rozliczanie 

16 



Wiedza o konsultacjach z organizacjami nie jest powszechna: co czwarty przedstawiciel 
organizacji prowadzących działania na terenie Warszawy w ogóle o nich nie słyszał, kolejna 
jedna czwarta zetknęła się z ogólnymi informacjami, ale już nie z zaproszeniami na 
konkretne konsultacje. Problemem jest dostępność oraz otwartość procesu konsultacji, a 
także niedostateczna informacja na ich temat.  

Zdaniem przedstawicieli większości organizacji konsultacje powinny odbywać się na 
wcześniejszym etapie przygotowywania dokumentu. Z kolei na efektywność procesu 
konsultacji negatywnie wpływa m.in.: krótki czas pozostawiony na konsultacje, 
nieodpowiednia (nieprzyjazna) formuła konsultacji, brak konsensusu w środowisku samych 
organizacji, partykularyzm. Część organizacji oczekuje od urzędników większej inicjatywy i 
przejęcia roli moderatorów podczas konsultacji. 

Konsultacje 
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W Warszawie funkcjonuje 28 Komisji Dialogu Społecznego (KDS-y) przy 11 Biurach Urzędu 
Miasta oraz 15 Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego (DKDS-y). Zadaniem komisji 
dialogu społecznego jest inicjowanie działań oraz opiniowanie rozwiązań proponowanych 
przez Miasto. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele zainteresowanych organizacji oraz 
przedstawiciele odpowiednich biur UM lub urzędów dzielnic.  

Dwie trzecie organizacji podejmujących działania na terenie Warszawy  słyszała o KDS-ach, 
zaś o DKDS-ach wie już tylko połowa. Wśród części organizacji barierą uczestnictwa jest 
więc zwykły brak świadomości, że tego rodzaju ciała istnieją.  Kolejnymi barierami są brak 
czasu przedstawicieli organizacji, a także niewielka wiara w znaczenie komisji dialogu 
społecznego i brak przekonania o możliwości realnego zaistnienia własnej organizacji w 
tych gremiach.  

Choć w wywiadach podkreślano, że komisje dialogu społecznego są ciałami otwartymi, to 
jednak część organizacji wskazuje na bariery wejścia. Szczególnie młodsze stażem 
organizacje mają trudność z przebiciem się z własnymi opiniami i mają poczucie, że głos  
ich organizacji nie ma znaczenia dla ustaleń i uchwał podejmowanych przez komisje. 

Komisje dialogu społecznego – podstawowe informacje 
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Brakuje zgody co do roli  komisji dialogu społecznego i ich prerogatyw. Część organizacji 
oczekuje wpływu albo przynajmniej dyskusji dotyczącej strategii, planów i priorytetów, 
jednak nie znajdują zrozumienia po stronie przedstawicieli urzędów. Przedstawiciele 
organizacji dostrzegają wpływ na skład komisji konkursowych i część innych zagadnień 
dotyczących współpracy Miasta z trzecim sektorem, nie widzą jednak wpływu na kwestie 
strategiczne. Nierzadko czują, że wpływ komisji dialogu społecznego dotyczy tylko kwestii 
błahych. Blisko połowa uczestników komisji dialogu społecznego uważa, że nie są one 
traktowane poważnie przez władze i osoby decyzyjne w urzędach.  Niektórzy uważają je 
wręcz za działania pozorowane.  

Urzędnicy doceniają rolę organizacji jeśli chodzi o kwestie związane z otwartymi 
konkursami ofert. Cenią też możliwość zebrania pomysłów na działania oraz opinii o 
istniejących realnie potrzebach społecznych, jednak nie czują się zobligowani do 
poważnego traktowania propozycji uznając że za kwestie strategiczne odpowiedzialne są 
władze Miasta. 

Poszczególne komisje dialogu społecznego różnią się między sobą w kwestii nastawienia 
uczestników i praktyki działania: są przykłady realnej partnerskiej rozmowy i konsultacji, są 
spotkania bez udziału urzędników, zdarza się też przekształcanie komisji w spotkania,  na 
których urzędnicy jedynie przekazują informacje o konkursach i  dostępnych środkach. 

Komisje dialogu społecznego – rola i efekty działań 

19 



Najważniejsze czynniki wpływające na sposób działania komisji dialogu społecznego, efekty 
ich pracy i realny wpływ na decyzje urzędników to:  

 Niewystarczająca komunikacja, przede wszystkim brak informacji zwrotnej ze strony 
urzędów. Wnioski i uwagi strony pozarządowej często pozostają bez odzewu, zaś strona 
samorządowa nie informuje ani o podjętej decyzji, ani o powodach odrzucenia uwag 
komisji. 

 Zbyt małe zaangażowanie organizacji wynikające albo z koncentracji na kwestiach 
konkursowych, finansowych i partykularnych interesach, albo będące konsekwencją 
zniechęcenia wynikającego z braku poważnego traktowania przez stronę samorządową. 

 Zbyt małe zaangażowanie urzędników przejawiające się w ograniczaniu własnej roli do 
kwestii organizacyjnych, braku aktywnego udziału w dyskusji, a w skrajnych przypadkach 
– w nieobecności na posiedzeniach komisji. 

 Brak uczestnictwa osób decyzyjnych. Nierzadko w posiedzeniach komisji dialogu 
społecznego ze strony urzędów uczestniczą osoby, które nie tylko nie są w stanie 
ustosunkować się do pytań i wniosków organizacji, ale także nie są w stanie uzyskać 
takich odpowiedzi od osób decyzyjnych. 

 Brak skutecznej moderacji i nieefektywność dyskusji. Nierzadko dyskusja grzęźnie w 
problemach pojedynczych organizacji i jest całkowicie niekonkluzywna. 

Komisje dialogu społecznego – determinanty skuteczności 
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Nieco ponad jedna trzecia organizacji prowadzących działania na terenie Warszawy 
korzysta z innych niż dotacje form wsparcia ze strony Miasta.  Najczęściej współpraca 
dotyczy lokali: preferencyjnych stawek za najem lub dzierżawę i użyczania sal lub 
pomieszczeń. Częste są też patronaty nad działaniami organizacji.  

 

Inne formy współpracy pozafinansowej 
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III. Rola organizacji pozarządowych  
w świetle najważniejszych  

strategii m.st. Warszawy 
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 Ramy współpracy Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz 
społecznościami lokalnymi określone są w kilku strategicznych dokumentach 
programowych. Są to przede wszystkim: 
 Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, 
 Społeczna Strategia Warszawy, 
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 
 Na najbardziej ogólnym poziomie założenia współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi opisane są w Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy 
do 2020 roku. Jednym z celów strategicznych miasta jest wzmocnienie poczucia 
tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i 
pobudzanie aktywności społecznej. Cel strategiczny realizowany ma być 
poprzez cele operacyjne, z których jeden wprost odnosi się do współpracy z III 
sektorem. Chodzi tutaj o cel operacyjny: aktywizacja społeczności lokalnych i 
organizacji pozarządowych, w skład którego wchodzą programy: Rozwijanie 
współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi 
oraz Stworzenie warunków do przekazywania niektórych zadań miasta 
społecznościom lokalnym i organizacjom pozarządowym. 

 

Dokumenty strategiczne 
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 Autorzy Strategii w bardzo ogólny sposób zadeklarowali wsparcie oraz 
współpracę ze środowiskiem III sektora: „Będziemy wspierali działania 
lokalnych stowarzyszeń. Rozwiniemy w możliwie szerokim zakresie współpracę z 
organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kościelnymi. Będziemy 
wspierać instytucje dialogu społecznego, takie jak Forum oraz Komisje Dialogu 
Społecznego.” Wśród szczegółowych celów miasta odnoszących się do 
współpracy zadeklarowali: 
 monitorowanie aktywności społecznej,  
 ustalenie zakresu zadań administracji publicznej, jakie mogą być 

przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym, 
 określenia sposobu przekazywania środków na realizacje delegowanych 

organizacjom zadań, a także sposobów ich kontroli, 
 stworzenie wieloletniego programu współpracy miasta z organizacjami 

pozarządowymi oraz analizowanie możliwości przekazywania nowych 
zadań organizacjom pozarządowym 

 uruchomienie systemu informacji internetowej o programach 
planowanych przez miasto i możliwych do realizacji przez organizacje 
pozarządowe i społeczności lokalne oraz stworzenie Internetowej Księgi 
Dotacji, 

Dokumenty strategiczne 
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 uruchomienie stałego mechanizmu opiniowania miejskich inwestycji – 
celem jest uczynienie z konsultacji społecznych stałego elementu procesu 
decyzyjnego w mieście, 

 rozwijanie formuły partnerstwa społecznego w ramach Forum i Komisji 
Dialogu Społecznego, 

 ujednolicenie zasad współpracy jednostek organizacyjnych miasta z 
organizacjami pozarządowymi. 

 
W analizie SWOT autorzy strategii wskazali również na słabe strony współpracy 
miasta z organizacjami pozarządowymi. Warto zwrócić szczególną uwagę na kilka z 
nich, które wciąż (w mniejszym lub większym stopniu) utrudniają współpracę 
organizacji z miastem: 

 Niejednolitość procedur współpracy miasta z organizacjami 
pozarządowymi i brak wystarczającej wiedzy na ich temat wśród 
organizacji pozarządowych, 

 Niewystarczające metody wymiany informacji pomiędzy miastem a 
organizacjami pozarządowymi, 

 Bariery w przekazywaniu zadań publicznych organizacjom, 
 Ograniczenie planowania współpracy miasta z organizacjami do 1 roku. 

Dokumenty strategiczne 
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 Również w podstawowych zasadach realizacji Społecznej Strategii Warszawy  
odnajdujemy zapis o „współdziałaniu na zasadzie konsensu w koalicji z 
partnerami i interesariuszami” (w tym organizacjami pozarządowymi) oraz 
„podejmowaniu działań na zasadzie podziału ról, powierzaniu zadań.” 
Społeczna Strategia Warszawy zakłada intensyfikację współpracy z partnerami 
ze sfery społecznej i pozarządowej. 

 Autorzy strategii konkludują, że jednym z najważniejszych zasobów Warszawy 
jest potencjał wynikający z jej kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego, 
który tworzą między innymi instytucje, inicjatywy społeczne oraz silne i 
aktywne na wielu obszarach organizacje pozarządowe. Miasto podejmuje z 
nimi współpracę zarówno na szczeblu centralnym, jak i dzielnicowym – jednak 
w  niektórych tylko obszarach (np.  pomoc społeczna). 

 Jednocześnie, zdaniem autorów Strategii, Miasto w zbyt małym stopniu 
wykorzystuje możliwości związane z ich obecnością na innych polach. Wynika 
to między innymi z: 
 „niewystarczająco rozwiniętych mechanizmów dialogu społecznego i 

partnerstwa między administracją publiczną, przedsiębiorcami i 
społeczeństwem obywatelskim”, 

Dokumenty strategiczne 
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Dokumenty strategiczne 

 „występowania negatywnych stereotypów (roszczeniowy mieszkaniec i 
bezduszny urzędnik), które wynikają z małej znajomości partnerów 
(uprawnień, obowiązków, ról, zadań)”. Takie stereotypy powodują 
negatywne nastawienie do partnerów, znacznie utrudniające efektywną 
współpracę. 

 braku systemu integrowania działań, zarówno pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi miasta, jak i pomiędzy miastem a organizacjami 
pozarządowymi oraz rozproszenia działań zarówno administracji, jak i 
organizacji pozarządowych, 

 słabości instytucjonalnej warszawskiego III sektora wynikającej z 
ponadlokalnej orientacji większości dużych organizacji, niestabilności 
finansowej i organizacyjnej mniejszych fundacji i stowarzyszeń oraz z 
zadaniowości oraz krótkiego horyzontu czasowego współpracy z miastem 
(narzucanego przez obowiązujące przepisy). Organizacje pozarządowe 
uznawane są za podmioty mogące zapewnić bardziej adekwatne (lepiej 
dopasowane i trafiające w rzeczywiste potrzeby społeczne) wykorzystanie 
miejskich środków do realizacji zadań publicznych. Jednym z warunków 
jest jednak wydłużenie czasu trwania partnerskich projektów, co zwiększa 
efektywność wydatkowania środków. 
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 Autorzy strategii dostrzegają kilka najważniejszych wyzwań ze sfery społecznej 
stojących przed Warszawą. Wśród nich znajduje się wzmocnienie współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. Inne odnoszą się do współpracy z organizacjami 
pozarządowymi pośrednio: 
 opracowanie narzędzi bardziej niż dotychczas skutecznych konsultacji i 

dialogu społecznego z mieszkańcami miasta i innymi kluczowymi 
interesariuszami;  

 opracowanie kanałów skutecznej artykulacji potrzeb społecznych, a także 
systemów pozyskiwania informacji o potrzebach i spontanicznych 
inicjatywach obywatelskich. 

 Wśród celów strategicznych stojących przed Warszawą autorzy Strategii 
wymieniają między innymi takie, które dotyczą pośrednio wykorzystania 
potencjału III sektora: 
 Wprowadzenie zintegrowanej polityki społecznej, zakładającej między 

innymi wzmocnienie udziału współpracy partnerskiej w rozwiązywaniu 
problemów i tworzeniu miasta obywateli oraz zintensyfikowanie 
współpracy różnych środowisk; 
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 Wzmocnienie zasobów społecznych miasta, w tym społeczeństwa 
obywatelskiego, jako partnera samorządu, zakładające między innymi 
stworzenie warunków uczestnictwa i aktywności społeczeństwa 
obywatelskiego jako partnera samorządu w kształtowaniu polityki 
społecznej Warszawy i jej realizacji; 

 Poprawa dialogu społecznego i obywatelskiego poprzez realizacje 
programów: Gromadzenie wiedzy na potrzeby polityki społecznej oraz 
Dialog obywatelski. 

 Szczególnie istotny z punktu widzenia współpracy jest Program Operacyjny 
Rozwój Dialogu i Komunikacji Społecznej. Zakłada on instytucjonalizację 
współpracy i dialogu pomiędzy administracją a społeczeństwem 
obywatelskim (mieszkańcami, nieformalnymi inicjatywami społecznymi, 
organizacjami pozarządowymi).  

 Wspomniana instytucjonalizacja polegać ma na ustaleniu i stosowaniu 
procedur oraz zasad, które mają wspomnianym wyżej grupom zapewnić nie 
tylko udział w procesie podejmowania decyzji ale też faktyczny wpływ na te 
decyzje. Istotnym założeniem Programu jest nacisk na wspólne tworzenie 
polityk, strategii i programów, a nie tylko zlecanie organizacjom 
pozarządowym realizacji zadań publicznych. Program kładzie więc nacisk 
również na niefinansowe formy współpracy. Realizacja programu ma 
odbywać się zarówno na poziomie miasta, jak i dzielnic. 
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 Zgodnie z programem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 
2013 rok cele partnerów obejmują: 
 podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych; 
 realizację zadań publicznych przez organizacje; 
 wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi 

podmiotami szans w realizacji zadań publicznych; 
 wspieranie rozwoju organizacji; 
 prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców 

oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów 
społecznych; 

 uzupełnienie działań Miasta w zakresie nieobjętym przez struktury 
samorządowe; 

 wzmocnienie wpływu organizacji na proces tworzenia i realizacji polityk 
publicznych; 

 zwiększenie aktywności organizacji w wykorzystaniu środków 
pozabudżetowych na rzecz mieszkańców; 

 przygotowanie i realizację projektów partnerskich  
 zwiększenie świadomości korzyści z partnerskiej współpracy między 

jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami; 
 włączenie organizacji w proces budowania marki „Warszawa”. 
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 Zgodnie z programem współpraca ma charakter finansowy oraz pozafinansowy. 
Jest podporządkowana celom skuteczności i efektywności realizacji zadań 
publicznych. Zakłada też wzmacnianie organizacji oraz ich rozwoju, a także 
zwiększanie ich wpływu na tworzenie polityk publicznych. Jednocześnie, w 
niektórych sferach przewiduje się uzupełnianie działań miasta, dając priorytet 
działaniom samorządu. 

 Współpraca ma opierać się na zasadach: 
 pomocniczości (subsydiarności); 
 suwerenności partnerów, zachowania swojej niezależności wobec 

partnera; 
 partnerstwa, współdziałania i współodpowiedzialności za miasto oraz 

mieszkańców; 
 efektywności w wykorzystaniu środków; 
 uczciwej konkurencji, równego dostępu do realizacji zadań publicznych; 
 jawności, udostępniania informacji istotnych z punktu widzenia realizacji 

zadań publicznych; 
 równości szans, włączanie w realizacje zadań publicznych grup 

mniejszościowych i dyskryminowanych; 
 zrównoważonego rozwoju. 
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 Współpraca finansowa pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi 
może odbywać się w formach: 
 powierzania realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji 

na sfinansowanie jego wykonania;  
 wspierania realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na 

dofinansowanie jego wykonania; 
 oddania w najem na preferencyjnych warunkach należących do Miasta 

lokali użytkowych organizacjom w celu prowadzonej przez nie działalności 
pożytku publicznego; 

 dzierżawy na preferencyjnych warunkach należących do Miasta 
nieruchomości na potrzeby realizacji zadań na rzecz mieszkańców; 

 udzielania poręczeń organizacjom starającym się o przyznanie kredytu lub 
pożyczki na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców. 

 Współpraca pozafinansowa polega przede wszystkim na zasięganiu opinii 
organizacji pozarządowych dotyczących aktów prawnych – w zależności od 
rangi dokumentu miasto konsultuje go z Warszawską Radą Pożytku 
Publicznego, odpowiednią Komisją Dialogu Społecznego lub Dzielnicową 
Komisją Dialogu Społecznego. 
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IV. Podstawowe dane nt. organizacji 
zarejestrowanych w Warszawie: 

Wyniki warszawskiej części badania ogólnopolskiego  
„Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce” 
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  Zgodnie z najnowszymi informacjami z 
rejestru Regon zweryfikowanymi w 
oparciu o dane zawarte Krajowym 
Rejestrze Sądowym, w Warszawie 
zarejestrowanych jest blisko 10 tys. 
fundacji i stowarzyszeń: ok. 3,7 tys. 
fundacji oraz 5,9 tys. stowarzyszeń. 

 Fundacje stanowią więc blisko 40% 
sektora pozarządowego, czyli znacznie 
więcej niż w innych częściach Polski, 
gdzie jest ich zaledwie kilkanaście 
procent. 

 Wiąże się to ze zlokalizowaniem na 
terenie Warszawy wielu fundacji 
działających na skalę ogólnopolską lub 
regionalną. 

 

Forma prawna organizacji 

39% 

61% 

fundacje 

stowarzyszenia 

Forma prawna warszawskich organizacji 
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47% 

53% 

działalność między 
innymi na rzecz 
Warszawy lub jej 
mieszkańców 

działania skierowane 
wyłącznie poza 
Warszawę 

 Także wśród stowarzyszeń i fundacji prowadzących działania na terenie Warszawy i na jej 
rzecz są organizacje prowadzące równolegle działalność na szerszą skalę. Łącznie ponad trzy 
czwarte organizacje zarejestrowanych w Warszawie podejmuje jakieś działania na skalę 
regionalną, krajową lub międzynarodową. 

 Na kolejnych slajdach prezentujemy dane dotyczące organizacji zarejestrowanych w 
Warszawie niezależnie od tego, czy prowadzą jakieś działania na rzecz stolicy i jej 
mieszkańców, czy też nie. 

Obszar działania 

 Blisko połowa (47%) organizacji 
zarejestrowanych w Warszawie prowadzi 
działania na terenie Warszawy. Pozostałe w 
Warszawie mają jedynie swoją siedzibę, 
jednak prowadzą działania na większą skalę 
(najczęściej ogólnopolską, ale także 
regionalną) i nie realizują żadnych projektów 
związanych z Warszawą, jej dzielnicami, 
mieszkańcami miasta, warszawskimi 
problemami itp. 

Teren działania organizacji 
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 Największa branża warszawskiego III sektora 
to kultura i sztuka – dla niemal jednej czwartej 
organizacji  jest to główny obszar aktywności; 
niemal jedna piąta działa natomiast głównie 
na rzecz edukacji i wychowania; 

 Sport, turystyka, rekreacja i hobby to  
najważniejsze pole aktywności dla 16%  
warszawskich organizacji; 

 Co dziesiąta warszawska organizacja zajmuje 
się przede wszystkim ochroną zdrowia;  

 W porównaniu z resztą kraju w Warszawie 
zdecydowanie mniej jest organizacji o profilu 
sportowym. Większą część sektora stanowią 
natomiast w Warszawie organizacje aktywne 
na polu kultury. 

Największe branże warszawskiego III sektora  

Główna dziedzina działań 
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Najważniejsi partnerzy warszawskich organizacji 

  Najważniejszymi partnerami warszawskich  
organizacji są inne stowarzyszenia i fundacje 
(zarówno lokalne, jak i z innych regionów). 

  Z Urzędem Miasta lub urzędami dzielnic 
kontaktuje się ponad trzy czwarte warszawskich 
organizacji.  

  Częste są także kontakty ze społecznością  
miasta lub dzielnicy oraz mediami lokalnymi i sferą 
biznesu. 

 Warszawskie organizacje różnią się od 
zarejestrowanych poza stolicą:  

mają częstsze kontakty z organizacjami 
spoza regionu oraz z biznesem; 

rzadsze są natomiast ich kontakty z lokalną 
społecznością oraz samorządem;  

wiąże się to z dużą liczbą organizacji 
działających na skalę ogólnopolską. 

Najważniejsi partnerzy  
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 Warszawskie organizacje nieco częściej utrzymują kontakty z Urzędem Miasta (71%) 
niż z urzędami dzielnic (63%). Ta przewaga wynika jednak głównie z nieco większego 
odsetka kontaktów sporadycznych. Odsetek kontaktów częstych i regularnych 
pozostaje bowiem na podobnym poziomie. 

Kontakty warszawskich organizacji z Urzędem Miasta oraz urzędami dzielnic 
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Kontakty z Urzędem Miasta i urzędami dzielnic  
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Zatrudnienie 

Struktura zatrudnienia w warszawskich organizacjach 

 Niemal jedna trzecia warszawskich 
organizacji funkcjonuje wyłącznie dzięki 
społecznej pracy swoich członków lub 
wolontariuszy. 
 Pozostałe (70%) korzysta z odpłatnej 
pracy:  
 na umowę o pracę zatrudnia  
pracowników ponad jedna trzecia 
(35%) – przeciętnie są to 3 osoby; 
 kolejne 19% posiada stałych  
współpracowników (angażujących się 
co najmniej raz w miesiącu), jednak 
zatrudnionych w innej formie niż 
umowa o pracę – średnio są to 3 
osoby; 
17% korzysta z pracy odpłatnej  
sporadycznie, od czasu do czasu – 
średnio zatrudniając w takiej formie 7 
osób. 

 Warszawskie organizacje zdecydowanie częściej 
niż pozostałe korzystają z pracy odpłatnej, częściej 
zatrudniają też swoich pracowników na umowę o 
pracę. W całej Polsce z pracy odpłatnej korzysta 
tylko 55% organizacji, a na etat zatrudnia tylko 
19%. 

30% 

17% 
19% 

35% 

organizacja w żaden 
sposób nie płaci za 
pracęc na jej rzecz 

organizacja zatrudnia 
wyłącznie 
sporadycznych 
współpracowników 

brak etatów ale 
organizacja ma stałych 
współpracowników 

organizacja zatrudnia 
pracowników na 
umowę o pracę 
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Struktura zatrudnienia w warszawskich organziacjach 

 Ponad połowa (54%) 
warszawskich organizacji 
posiada stałych i regularnych 
pracowników – zatrudnia ich na 
umowę o pracę lub w innych 
formach. 
 Mniej niż połowa ( 46%) nie  
posiada stałych i regularnych 
pracowników, opierając się na 
pracy społecznej i/lub od czasu 
do czasu zlecając zadania 
sporadycznym 
współpracownikom. 

46% 

54% 

brak stałych, regularnych 
pracowników 

stali, regularni 
pracownicy - zatrudnieni 
na umowę o pracę lub w 
innych formach 

Zatrudnienie 
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Wolontariat 

Zaangażowanie zewnętrznych wolontariuszy w działalność warszawskich organizacji 

 Niemal dwie trzecie (62%) warszawskich organizacji angażuje w swoją działalność  
zewnętrznych wolontariuszy. 
 Te organizacje, które korzystają z ich wsparcia mogą liczyć na pomoc przeciętnie 8 
takich osób, z których średnio 4 są przez badanych uznawane za ściśle związane z 
organizacją. Pozostali wolontariusze pracują na jej rzecz raczej sporadycznie lub 
jednorazowo. 

62% 

38% 
Tak 

Nie 
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Władze organizacji 

 W zarządzie przeciętnej warszawskiej organizacji zasiadają 3 osoby. Skład  
zarządów jest na ogół dość stabilny: przypadku 47% z nich nie zmienił się on wcale w  
ciągu 3 ostatnich lat, a w 36% zmieniła się mniej niż jego połowa. Całkowita lub  
znaczna (co najmniej połowa składu) zmiana nastąpiła w zaledwie 17% organizacji.  

 W przypadku 3% organizacji osoby 
zasiadające w zarządach pełnią 
jednocześnie funkcje publiczne w 
administracji samorządowej. To o wiele 
rzadziej niż poza Warszawą (w całej Polsce 
taka sytuacja ma miejsce w 16% 
przypadków). 
Warszawski trzeci sektor łączą natomiast  
stosunkowo silne więzi wewnętrzne. 
Niemal jedna trzecia członków zarządów 
warszawskich organizacji zasiada w 
zarządzie więcej niż jednej organizacji. 
 

Członkowie zarządu to jednocześnie… 

3% 

29% 

radni dzielnicy lub miasta, 
członkowie sejmiku lub zarządu 

województwa, prezydent, 
burmistrz, marszałek 

województwa 

członkowie władz innych 
organizacji pozarządowych 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 
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 Większość warszawskich organizacji prowadzi systematyczną działalność:  
codziennie w godzinach pracy działa 36% z nich, a kolejne 28% funkcjonuje  
systematycznie lecz nie „pełnoetatowo”. Prawie jedna dziesiąta organizacji z  
Warszawy deklaruje systematyczne działanie, jednak rzadsze – raz w tygodniu  
lub rzadziej. 
 Działalność akcyjną, charakteryzującą się okresami wzmożonej aktywności,  
przeplatanej okresami kiedy nie są podejmowane żadne działania prowadzi 15%  
warszawskich organizacji. Co dwudziesta natomiast działa zaledwie kilka razy do  
roku lub rzadziej. 

Tryb aktywności 

36% 

28% 

9% 

15% 

6% 
7% 

Przynajmniej część osób pracuje / angażuje się codziennie w 
dni robocze w godzinach pracy 

Pracujemy dużo i systematycznie, ale nie „pełnoetatowo” 

Pracujemy systematycznie, ale rzadziej: raz w tygodniu lub 
jeszcze rzadziej 

Nie pracujemy systematycznie: czasem intensywnie 
codziennie, czasem przez parę tygodni nic się nie dzieje 

Organizacja podejmuje niewiele działań – coś się dzieje 
zaledwie kilka razy do roku lub rzadziej 

Trudno powiedzieć 
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Próby pozyskiwania funduszy - źródła 

63% 

63% 

56% 

41% 

37% 

36% 

10% 

8% 

10% 

7% 

3% 

10% 

26% 

29% 

34% 

52% 

61% 

54% 

0% 50% 100% 

Fundusze Unii Europejskiej, 
Norweskie, Szwajcarskie, środki 

innych państw 

Fundacje, stowarzyszenia, organizacje 
wspierające (polskie lub zagraniczne) 

Rząd i administracja centralna: 
ministerstwa, agencje rządowe, FIO, 

PFRON itp. 

Firmy, przedsiębiorstwa, biznes 

Zwykli ludzie, osoby indywidualne 
nienależące do organizacji (np. w 

formie zbiórek publicznych) 

Samorząd: Urząd Miasta, urzędy 
dzielnic, urząd marszałkowski 

nie 

myśleliśmy o tym, szukaliśmy informacji na ten temat 

aktywnie działaliśmy (kontakty, rozmowy, oferty itp.) 

Próby pozyskiwania finansowania z różnych źródeł  Warszawskie organizacje 
najczęściej próbują pozyskiwać 
fundusze ze źródeł samorządowych 
(64%) oraz od prywatnych 
darczyńców (64%). 

 Niemal równie powszechne są 
próby pozyskiwania środków od firm 
i przedsiębiorstw (59%). 

 Rzadziej zdarza się poszukiwanie  
funduszy pochodzących ze źródeł 
rządowych oraz administracji 
centralnej (44%). 

 Niewiele  warszawskich organizacji 
starało się pozyskać środki na 
działalność od innych organizacji 
pozarządowych lub ze źródeł 
zagranicznych. 
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35% 19% 16% 9% 22% 

0% 50% 100% 

Co roku możemy 
liczyć na pieniądze 
mniej więcej z tych 
samych źródeł, od 
tych samych 
instytucji i osób 

Nie możemy liczyć 
na żadne stałe 
finansowanie, co 
roku musimy 
pozyskiwać środki z 
różnych źródeł, nie 
wiedząc, czy się uda 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stabilność finansowa 

 Warszawskie organizacje cechuje stosunkowo duża stałość źródeł finansowania. 
Niemal dwie trzecie z nich zadeklarowało, że bliżej im do funkcjonowania według 
takiego modelu, w którym organizacja co roku może liczyć na pieniądze mniej więcej z 
tych samych źródeł (punkt 1 lub 2 na skali). Małą stabilność źródeł finansowania, 
związaną z koniecznością starania się co roku o nowe źródła pozyskiwania środków 
finansowych oraz brakiem pewności, co do powodzenia tych wysiłków, cechuje 
natomiast mniej niż jedną trzecią warszawskich organizacji (punkt 4 lub 5 na skali)*.  

* Badani oceniali zgodność poszczególnych tez z 

rzeczywistością działania ich organizacji na skali. Jej 
krańce (punkt 1 i 5) zostały opisane 

przykładowymi i typowymi modelami działania. 

Im bliższe danemu modelowi działania lokowanie się 
organizacji na skali, tym większa zgodność jej 
faktycznego sposobu działania z tym opisanym w 
modelu.  
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Wartość zasobów 

8% 

2% 

8% 

26% 

24% 

5% 

26% 

trudno powiedzieć 

powyżej miliona złotych 

powyżej 100 tysięcy zł, mniej niż 
1 milion zł 

powyżej 10 tysięcy zł, mniej niż 
100 tys. zł 

powyżej 1 tysiąca zł, mniej niż 10 
tys. zł 

do 1 tysiąca zł 

brak majątku 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Wartość majątku warszawskich organziacji 

 Nieco ponad jedna czwarta  
warszawskich organizacji nie dysponuje 
żadnym majątkiem, a kolejne 5% 
szacuje wartość swojego majątku na 
mniej niż 1 tysiąc złotych. 

 Majątkiem o wartości większej niż 100 
tysięcy złotych dysponuje natomiast co 
dziesiąta warszawska organizacja. 

 Wśród składników majątku najczęściej 
wymieniane są: wyposażenie biurowe 
(59%), rzeczy niematerialne i prawne – 
oprogramowanie, licencje, prawa 
autorskie (31%), sprzęt i wyposażenie 
specjalistyczne – np. sprzęt sportowy, 
medyczny, edukacyjny itp. (28%) oraz 
kapitał żelazny (20%). 

 
 Własnym lokalem dysponuje 61% warszawskich organizacji, a kolejne 14% może 

korzystać z użyczonego lokalu od czasu do czasu. Żadnego lokalu nie posiada jedna 
czwarta warszawskich organizacji. 
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Komunikacja z otoczeniem – nowe technologie 

 84% warszawskich organizacji posiada 
stronę internetową, a kolejne 13% ma jej 
przygotowanie w planach. 

 Ponad dwie trzecie regularnie informuje 
o prowadzonych przez siebie działaniach 
w internecie, a niemal połowa prowadzi 
profil w serwisie społecznościowym. 

 Rzadziej wykorzystywane są listy i grupy 
dyskusyjne, newslettery i blogi. 

 Tylko 15% warszawskich organizacji nie 
stosuje żadnego z wymienionych 
narzędzi komunikacji z otoczeniem. 

15% 

11% 

28% 

38% 

48% 

68% 

żadne z powyższych 

prowadzimy bloga 

wysyłamy \ prowadzimy 
newsletter (dla partnerów, 

odbiorców działań itp.) 

stale kontaktujemy się z 
członkami lub osobami 

zaangażowanymi w działania 
poprzez listy, grupy dyskusyjne 

prowadzimy profil organizacji w 
serwisie społecznościowym (np. 

Facebook) 

regularnie publikujemy 
informacje o działaniach 
organizacji na stronach 

internetowych 

0% 20% 40% 60% 80% 

Komunikacja z otoczeniem z wykorzystaniem nowych technologii 
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Odczuwalne problemy 

Najbardziej odczuwalne problemy warszawskich organizacji 

 Fundusze. Niemal dwie trzecie 
warszawskich organizacji sygnalizuje 
problemy w zdobywaniu funduszy; 
ponad połowa miała problemy z 
formalnościami związanymi z 
korzystaniem z pozyskanych środków. 

 Biurokracja. Niemal dwie trzecie 
warszawskich organizacji narzekało na 
rozbudowaną biurokrację administracji 
publicznej, a ponad dwie piąte na 
niejasność reguł dotyczących współpracy 
z nią. 

 Ludzie. Niemal połowa dostrzegała 
problem braku osób skłonnych 
zaangażować się w działania; jedna 
trzecia narzekała na znużenie liderów 
oraz trudności z utrzymaniem zasobów 
kadrowych.  

34% 

34% 

43% 

48% 

57% 

64% 

65% 

Trudności w utrzymaniu dobrego 
personelu, wolontariuszy 

Znużenie liderów organizacji, 
„wypalenie” osób zaangażowanych jej 

prace 

Niejasne reguły współpracy organizacji z 
administracją publiczną 

Brak osób gotowych bezinteresownie 
angażować się w działania organizacji 

Nadmiernie skomplikowane formalności 
związane z korzystaniem ze środków 

grantodawców, sponsorów lub funduszy 
Unii Europejskiej 

Nadmiernie rozbudowana biurokracja 
administracji publicznej 

Trudności w zdobywaniu funduszy lub 
sprzętu niezbędnego do prowadzenia 

działań organizacji 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
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Plany na najbliższą przyszłość 

58% 

37% 

4% 1% 

Istotnie rozwijać swoją 
działalność 

Utrzymywać swoją 
działalność na tym 
samym poziomie 

Istotnie ograniczyć, 
zawiesić lub zakończyć 
swoją działalność 

Trudno powiedzieć 

 Pomimo występujących problemów warszawskie organizacje z optymizmem patrzą w 
przyszłość. Niemal trzy piąte z nich zamierza w najbliższym czasie istotnie rozwinąć swoją 
działalność, a prawie dwie piąte utrzymać ją na obecnym poziomie.  
 Tylko 4% warszawskich fundacji i stowarzyszeń zamierza ograniczyć, zawiesić lub zakończyć 
działalność. 

W najbliższym czasie nasza organizacja planuje… 
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Kierunki rozwoju 
„Lista marzeń” warszawskich organizacji 

20% 

21% 

21% 

23% 

30% 

35% 

39% 

Pozyskanie nowych członków 

Podniesienie kwalifikacji osób 
pracujących na rzecz organizacji  

Zakup innego sprzętu 
związanego z obszarem działania 

organizacji  

Zatrudnienie dodatkowych 
pracowników na stałe 

Wkład własny do projektów 

Promocja działań organizacji, 
reklama 

Rozszerzenie działalności 
organizacji: wprowadzenie 
nowych usług, produktów 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

 Warszawskie organizacje w sytuacji 
dysponowania dodatkowymi, hipotetycznymi 
środkami finansowymi najchętniej 
przeznaczyłyby je na rozszerzenie swojej 
działalności (39%). 

 Ponad jedna trzecia przeznaczyłaby takie 
środki na promocję, a nieco mniej niż jedna 
trzecia na wkład własny do projektów. 

 Wiele organizacji postawiłoby także na 
rozwój zasobów ludzkich: zatrudnienie 
pracowników (23%), podniesienie kwalifikacji 
personelu (21%) oraz pozyskanie nowych 
członków (20%). 

 Jedna piąta organizacji chciałaby również 
zakupić nowy sprzęt związany z profilem 
działalności organizacji. 

50 



V. Postrzeganie roli trzeciego sektora przez 
urzędników 

Wnioski z wywiadów pogłębionych 
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 Stowarzyszenia i fundacje to dla urzędników źródło wiedzy o potrzebach 
mieszkańców oraz wiedzy eksperckiej. To także podmioty mogące dopełniać 
działania administracji oraz pomagać jej w realizacji zadań publicznych. 
Głównym beneficjentem współpracy obu sektorów powinna być zdaniem 
urzędników lokalna społeczność. Nie oznacza to jednak, że korzyści ze 
współpracy nie odnoszą też same urzędy. 
 

 

Najważniejsze fakty 
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Znajomość potrzeb społecznych 

 Zdaniem urzędników organizacje pozarządowe są „bliżej ludzi”, lepiej znają 
potrzeby społeczne i mogą proponować działania lepiej trafiające w aktualne 
potrzeby mieszkańców. Są w stanie zaproponować także nowatorskie, 
innowacyjne rozwiązania. 

 
Nie zawsze urzędnik jest wstanie wpaść na jakiś fajny pomysł i zaproponować 
jakieś fajne zadanie, a ktoś, kto jednak działa bliżej ludzi, bliżej społeczeństwa, 
może mieć lepsze rozeznanie i często je ma. I co do tego ja nie mam żadnych 
wątpliwości. 

 
Organizacje mają ten zmysł, żeby coś wychwycić. Zza naszego biurka no nie 
zawsze się to udaje. I [mają] jakieś nowe metody, i narzędzia.  

 
Bez organizacji ja nie będę wiedział jak dobrze wydać te pieniądze (…) Dla mnie 
to jest głos z terenu. To jest głos mieszkańców (…) Organizacje działają z 
mieszkańcami, znają realne potrzeby tych ludzi, tych grup społecznych do których 
my próbujemy docierać i pokazują mi palcem po prostu, że tutaj na przykład nie 
trzeba, a tutaj warto było by. 
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 Organizacje pozarządowe poza wiedzą pochodzącą „od ludzi”, „z terenu” 
dysponują także wiedzą ekspercką. Stowarzyszenia i fundacje niejednokrotnie 
służą urzędnikom pomocą oraz specjalistyczną wiedzą, potrzebną do 
podejmowania kluczowych decyzji. 

 
Mają duże doświadczenie i dużą, ogromną bazę wiedzy (…) Fajnie się ich czasem 
dopytać o jakieś problemy, bo oni są głębokimi specjalistami, ekspertami. 

 
Tak naprawdę my możemy się usunąć, i dać pole do popisu specjalistom, 
ekspertom [z organizacji], i od nich otrzymać rozwiązanie, jak dalej postąpić, i jak 
znaleźć rozwiązanie [danej] sytuacji. 
 

 

Ekspercka wiedza 

54 



Dopełnienie działalności samorządu 

 Organizacje pozarządowe są niekiedy postrzegane jako podmioty dopełniające 
działania urzędów. W takich obszarach, w których z różnych powodów (brak 
zasobów finansowych, kadrowych, uregulowania prawne) nie może działać 
administracja, aktywność mogą podjąć organizacje pozarządowe. 
 
My przede wszystkim chcemy wpuścić organizacje tam, gdzie my nie mamy już 
możliwości finansowych na przykład albo jakichś rozwiązań prawnych (…) Więc 
jeżeli my widzimy gdzieś lukę, to staramy się tam wpuścić organizację 
pozarządową, bo nie zawsze sami możemy. 

 
Przedstawiciel Komisji Dialogu, różni przedstawiciele, są naszymi 
przedstawicielami na spotkaniach, gdzie już nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Na 
przykład w ministerstwie bardzo często przedstawiają nasz głos i ich głos jako 
wspólny. 
 
 

55 



 Celem współpracy, jaką podejmują z organizacjami urzędy są przede wszystkim 
korzyści społeczne. Urzędnicy dostrzegają, że głównym beneficjentem 
współpracy powinna być lokalna społeczność. 

 
Chodzi o to, żeby te pieniądze trafiły do ludzi i żeby faktycznie mieszkańcy mieli z 
tego jak największy pożytek, to są ich podatki (…) Nam też na tym zależy, żeby oni 
[organizacje] mieli możliwość prezentacji i rozwoju w dzielnicy, bo im więcej będą 
robili dla dzielnicy, tym bardziej są zadowoleni mieszkańcy, więcej korzystają.  
 
 Urzędnicy przyznają również, że ważną korzyścią płynącą ze współpracy z 

organizacjami dla urzędu jest pomoc w realizacji zadań publicznych, 
wyznaczonych administracji. Niektórzy z nich są jednak zdania, że urząd równie 
dobrze mógłby te zadania realizować samodzielnie. 

 
To jest przede wszystkim ta korzyść - czyli realizacja fizyczna czegoś, na czym nam 
zależy.  
 
To, że my dajemy pieniądze organizacjom to jest pomoc i odciążenie urzędu. 
 

 

Korzyści społeczne oraz korzyści dla urzędów 
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 Współpraca z trzecim sektorem nie zawsze jest postrzegana w kontekście 
realizacji założonych przez Miasto celów i bywa traktowana jako działania 
przynoszące korzyści raczej samym organizacjom niż miastu i mieszkańcom. 
Część urzędników nie traktuje działań organizacji jako niezbędnych.  
 

To tak naprawdę tych pieniędzy może w każdej chwili nie być na dotacje i to nie 
jest jakiś wielki problem, znaczy dla organizacji pewno to jest problem, ale nie dla 
miasta. Dlatego, że my nasze akurat zadania również sami realizujemy.  

 
 

 
 

Rola organizacji 
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VI. Współpraca finansowa m.st. Warszawy z  
organizacjami pozarządowymi 
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VI.A. Współpraca finansowa: 
Wnioski z analizy Internetowej Księgi Dotacji 
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Wydatki na organizacje pozarządowe  

 Wydatki m.st. Warszawy na realizację zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe stanowiły w 2012 roku ok. 1% budżetu miasta: nieco ponad 114 mln 

złotych. Na podstawie danych zebranych w ramach Monitoringu współpracy urzędów z 

organizacjami pozarządowymi stwierdzić można, że zdecydowana większość tej kwoty 

przekazywana jest w ramach otwartych konkursów ofert prowadzonych na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Informacje o wnioskach złożonych w tych konkursach zbierane są w Internetowej 

Księdze Dotacji (IKD), dostępnej na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl. 

 Dane te są bogatym źródłem informacji na temat konkursów miejskich oraz 

dzielnicowych, różnic między dotacjami przyznawanymi na zadania z różnych dziedzin, 

szans startujących w nich organizacjach, przyznawanych kwot dofinansowania itp. Na 

kolejnych slajdach prezentujemy więc wnioski dotyczące zarówno dotacji na rok 2012, 

jak i danych z poprzednich lat. 
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Podstawowe dane o liczbie konkursów, ofert i dotacji 
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Podstawowe informacje 

 W latach 2008-2012 Miasto (biura Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędy dzielnic m.st. 

Warszawy) ogłosiło łącznie 766 konkursów, w których wystartowało 2156 organizacji. 

W wyniku rozstrzygnięcia tych konkursów zakontraktowano łącznie realizację ponad 

10 tysięcy zadań realizowanych przez 1444 organizacje. 
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Podstawowe informacje 

 Co roku ogłaszanych jest ok. 150-170 konkursów, w których rocznie staruje ok. 1100-

1200 organizacji składając łącznie 3-4 tys. wniosków. Co roku blisko 800 z nich 

uzyskuje przynajmniej jedną dotację.  

 W 2012 przyznano blisko 1900 dotacji, w poprzednich latach liczby te były wyższe. 

Spadająca liczba dotacji przyznawanych w kolejnych latach wynika z faktu, że oprócz  

zadań dofinansowywanych w konkursach z danego roku, przekazywane są też 

dotacje przyznane w poprzednich latach na realizację zadań wieloletnich. Gdy 

uwzględnimy również umowy wieloletnie, widać, że co roku przekazywanych jest ok. 

2300 dotacji. W roku 2012 przekazano 2253 dotacje, z czego 1874 w oparciu o 

umowy z 2012 roku, zaś blisko 400 na podstawie wcześniejszych umów wieloletnich. 

 Jak widać w tabeli poniżej, co roku przyznawane są dotacje wieloletnie, zaś w 2012 

roku  przyznano 143 dotacje czteroletnie (rzadko wykorzystywane wcześniej).  

 
2008 2009 2010 2011 2012

liczba dotacji rocznych 2 203 1 875 1 767 1 767 1 683

liczba dotacji 2-letnich 26 134 142 141 41

liczba dotacji 3-letnich 95 84 15 41 24

liczba dotacji 4-letnich 0 89 14 0 143

liczba dotacji 6-letnich 2 0 0 0 0
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Podstawowe informacje 

 Średnio na konkurs spływa ok. 20-30 wniosków, zaś organizacje średnio składają ok. 4 

wnioski w ciągu roku, przy czym rekordziści składali nawet po kilkadziesiąt wniosków 

(np. do wielu dzielnic, biur i wydziałów, nierzadko wielokrotnie do tych samych 

jednostek). 

 W 2012 roku, podobnie jak w dwóch poprzedzających go latach, dofinansowanych 

została blisko połowa złożonych wniosków. Gdy na dane spojrzymy z punktu widzenia 

organizacji, a nie pojedynczych wniosków, okaże się że dwie trzecie organizacji 

startujących w konkursach w danym roku uzyskuje przynajmniej jedną dotację. 

2008 2009 2010 2011 2012

średnia liczba wniosków na konkurs 30 29 26 28 23
średnia liczba wniosków składanych rocznie 

przez jedną organizację 3,8 4,2 3,6 3,6 3,3

średnia liczba dotacji przyznanych w konkursie 18 12 12 13 11

% dofinansowanych wniosków 61% 43% 48% 45% 49%

% organizacji, które uzyskały dotację 80% 66% 68% 65% 66%
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2012: konkursy ogłaszane przez UM i przez urzędy dzielnic 

 Pokazane na poprzednich slajdach statystyki dotyczyły wszystkich konkursów: 

zarówno tych ogłaszanych przez Urząd Miasta, jak i urzędy dzielnic. Przyjrzyjmy  się 

jednak bardziej szczegółowo poszczególnym jednostkom. 

 Jak widać na wykresie, obecnie mniej więcej połowa dotacji (wliczając w to również 

te przekazywane na podstawie umów wieloletnich z lat poprzednich) przekazywana 

jest na poziomie dzielnicowym, połowa zaś na poziomie miejskim. 
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2012: konkursy ogłaszane przez UM i przez urzędy dzielnic 

 Konkursy dzielnicowe różnią się jednak znacząco od konkursów ogłaszanych przez UM 

 Mniejsza jest konkurencja: dofinansowywanych jest ponad połowa wniosków (w 

2012 r. 56%) podczas gdy w konkursach ogłaszanych przez UM odsetek ten jest na 

poziomie 43%, 

 Dzieje się tak kosztem obniżania przyznawanych kwot: w 2012 roku przeciętnie 

wynosiły one 62% wnioskowanej kwoty, podczas gdy w konkursach ogłaszanych 

przez UM były równe 67% (a w poprzednich latach jeszcze więcej), 

 

 

 

 Największa jest jednak różnica w przyznawanych kwotach: w dzielnicach 

przyznawane środki to przeciętnie 10 tys. zł, a w konkursach UM są one 

przeciętnie trzy razy wyższe.  

 

2008 2009 2010 2011 2012

Urząd Miasta 76% 77% 70% 70% 67%

urzędy dzielnic 71% 68% 63% 61% 62%

Wysokość dotacji w stosunku do kwoty wnioskowanej

2008 2009 2010 2011 2012

Urząd Miasta 24 000 20 000 25 000 29 700 28 000

urzędy dzielnic 8 100 9 000 10 000 10 000 9 925

przeciętna kwota dotacji przekazanej w danym roku
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Poszczególne dzielnice 

 Poszczególne dzielnice bardzo się między sobą różnią jeśli chodzi o kwestie 

liczby i wysokości przyznawanych dotacji, co w odniesieniu do roku 2012 

widać w tabeli poniżej. 

% 

dofinansowanych 

wniosków

Liczba 

przyznanych 

dotacji

przeciętna kwota 

dotacji 

zakontrraktowana 

w 2012 roku

wysokość dotacji w 

stosunku do kwoty 

wnioskowanej

przeciętna kwota 

dotacji na rok 2012

Bemowo 62% 84 9 000 zł 62% 7 000 zł

Białołęka 63% 69 7 000 zł 61% 7 000 zł

Bielany 65% 71 8 100 zł 59% 8 100 zł

Mokotów 58% 124 6 750 zł 64% 6 750 zł

Ochota 71% 61 9 072 zł 59% 7 868 zł

Praga-Południe 42% 66 6 500 zł 46% 6 300 zł

Praga-Północ 48% 42 15 000 zł 73% 13 110 zł

Rembertów 67% 6 15 000 zł 93% 21 000 zł

Śródmieście 36% 107 20 000 zł 80% 17 260 zł

Targówek 80% 44 9 000 zł 40% 9 000 zł

Ursus 80% 40 9 500 zł 68% 10 000 zł

Ursynów 62% 163 10 000 zł 50% 10 000 zł

Wawer 62% 38 10 000 zł 48% 17 900 zł

Wesoła 72% 13 22 000 zł 66% 20 000 zł

Wilanów 56% 14 10 000 zł 66% 6 818 zł

Włochy 74% 20 15 350 zł 100% 15 700 zł

Wola 63% 55 16 100 zł 64% 15 705 zł

Żoliborz 46% 31 10 000 zł 85% 10 000 zł

Ogółem 56% 1 048 10 000 zł 62% 9 925 zł
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 Najwięcej dotacji przyznanych zostało na Ursynowie (163), również Mokotów i 

Śródmieście dofinansowały powyżej 100 wniosków każda. W poprzednich latach 

wysoka liczba dotacji była tez przyznawana na Mokotowie i Pradze Południe. 

 Przeciętnie najwyższe dotacje są w Rembertowie, Wesołej, Wawrze i Śródmieściu (zaś 

w poprzednich latach również na Żoliborzu). O ile jednak w Śródmieściu wysoki jest 

łączny budżet przekazywany organizacjom (ponad 3 mln zł w 2012 roku), o tyle w 

Rembertowie jest to zaledwie 6 dotacji na łączną kwotę ok. 200 tys. zł 

Liczna i wysokość dotacji 
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Poziom konkurencji o środki 

 Można zauważyć  różnice w „polityce” przyznawania dotacji. W kilku dzielnicach 

przyznawanych jest stosunkowo niewiele dotacji, jednak na kwoty bliskie oczekiwaniom 

organizacji: tak się dzieje m. in. w Śródmieściu, na Żoliborzu i Pradze Północ. 

 Z kolei na Targówku 

dotacje otrzymuje 

zdecydowana większość 

organizacji, jednak kwoty 

dofinansowań są znacznie 

niższe od wnioskowanych. 
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Wydatki na zadania z różnych dziedzin 

Na podstawie sprawozdań budżetowych stwierdzić można, że najwięcej pieniędzy  

przeznaczanych jest na realizację przez organizacje pozarządowe zadań z obszaru pomocy 

społecznej (25%, blisko 29 mln zł), sportu (24%, blisko 28 mln zł) oraz ochrony zdrowia 

(22%, czyli 25,5 mln zł). 

Pomoc 
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Ochrona 
zdrowia 

22% 

Kultura  
18% 

Edukacja 
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Działalno
ść 
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ka 
1% 

Porównanie tych wartości z łącznymi kwotami  

wydawanymi przez m.st. Warszawę na poszczególne 

dziedziny w ostatnich latach pokazuje, że realne znaczenie 

działania organizacji mają przede wszystkim w zakresie 

sportu i rekreacji (na zadania realizowane przez 

organizacje przeznaczane jest 23% całego budżetu 

sportowego). Znaczenie to wzrosło w ostatnich latach – 

spadały bowiem systematycznie łączne wydatki na sport. 

Mniejszą, ale zauważalną rolę odgrywają też działania z 

dziedziny ochrony zdrowia. W przypadku pozostałych 

dziedzin udziały procentowe są znacznie mniejsze.    
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Wydatki na organizacje vs. łączne wydatki w dziedzinach 

 Dane ze sprawozdań budżetowych pokazują, że na przestrzeni pięciu lat znacząco 

zwiększyły się wydatki na ochronę zdrowia (z  13,5 mln zł do 25,5 mln zł), a także na 

pomoc społeczną (z 23,5 do 29 mln zł). 

 Zmalały natomiast wydatki na sport i rekreację oraz kulturę (spadek z 29,5 do 21 

mln zł). 

 Również dane z IKD pokazują wzrost dotacji przekazywanych w formie otwartych 

konkursów ofert na pomoc społeczną i ochronę zdrowia przy jednoczesnym spadku 

dotacji na kulturę i sztukę. Można też zauważyć, że dotacje na kulturę fizyczną i sport 

były wyższe w roku 2008 niż w latach późniejszych.  

 W przypadku kultury i sztuki spadek ten objawia się w zmniejszonej liczbie 

przyznawanych dotacji i jednoczesnej niższej przeciętnej kwocie przekazywanych 

dotacji. W przypadku pomocy społecznej znacząco wzrosły kwoty przekazywanych 

dotacji.  

 Dane z IKD potwierdzają dominującą rolę wydatków na pomoc społeczną, ochronę 

zdrowia i sport (choć udziały procentowe dziedzin różnią się nieco od danych ze 

sprawozdań budżetowych). 
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Porównanie dotacji miejskich i dzielnicowych 

 Zadania z części dziedzin dotowane są wyłącznie przez UM: dotyczy to oświaty i 

wychowania, ochrony środowiska oraz projektów interdyscyplinarnych. 

 Wśród pozostałych jedynie wypoczynek dzieci i młodzieży dotowany jest na podobną 

skalę przez UM oraz dzielnice (ok. 60 dotacji o przeciętnej wartości ok. 10–11 tys. zł). 

W pozostałych dziedzinach kwoty dotacji są znacząco wyższe w przypadku dotacji 

udzielanych przez UM.   

Liczba przekazanych 

dotacji (z względnieniem 

umów wieloletnich 

podpisanych w latach 

wcześniejszych)

przeciętna kwota dotacji 

na 2012 rok

Liczba przekazanych 

dotacji (z względnieniem 

umów wieloletnich 

podpisanych w latach 

wcześniejszych)

przeciętna kwota dotacji 

na 2012 rok

kultura i sztuka 135 55 000 139 10 000

ochrona i promocja zdrowia, w tym przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i uzależnieniom 94 50 000 292 30 000

ochrona środowiska 23 44 500 0

oświata i wychowanie 163 16 000 0

kultura fizyczna i sport 398 27 000 564 6 000

wypoczynek dzieci i młodzieży 59 11 400 56 9 950

pomoc społeczna 205 46 600 63 15 500

projekty interdyscyplinarne 62 25 650 0

Urząd Miasta Urzedy dzielnic
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Poziom konkurencji o środki 

 Konkursy z różnych dziedzin różnią się między sobą poziomem konkurencji o środki.  

W przypadku konkursów z zakresu kultury i sztuki liczba składanych wniosków jest 

bardzo duża (co wiąże się z opisywaną wcześniej dużą liczbą organizacji  działających 

w tym obszarze), zaś środki na te działania w ostatnich latach kurczyły się. W efekcie 

w 2012 roku w tej dziedzinie UM przyznał dotacje na 16% złożonych wniosków, zaś 

urzędy dzielnic – na 30%.    

 Niewielka jest natomiast konkurencja o dotacje z zakresu ochrony środowiska (w 

2012 roku dostali ją niemal wszyscy aplikujący) oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 

(ok. 70-80% wniosków dofinansowanych).  

liczba złożonych 

wniosków 

% dofinansowanych 

wniosków

liczba złożonych 

wniosków 

% dofinansowanych 

wniosków

kultura i sztuka 553 16% 464 30%

ochrona i promocja zdrowia, w tym przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i uzależnieniom 128 47% 423 57%

ochrona środowiska 25 92% 0 -

oświata i wychowanie 365 45% 0 -

kultura fizyczna i sport 377 69% 831 68%

wypoczynek dzieci i młodzieży 81 73% 71 86%

pomoc społeczna 239 49% 72 61%

projekty interdyscyplinarne 166 32% 0 -

Urząd Miasta Urzedy dzielnic
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Specyfika organizacji uzyskujących dotacje 

 Na przestrzeni lat 2008-2012 w otwartych konkursach ofert wnioski złożyło 2156 

organizacji (w roku 2012 takich organizacji było 1163). Jest to ok 13% 

zarejestrowanych wówczas organizacji, zaś jeśli dodatkowo uwzględnimy szacunki 

dotyczące liczby aktywnych organizacji oraz fakt, że tylko ok. połowa organizacji 

zarejestrowanych w Warszawie prowadzi działania na jej terenie, to możemy 

szacować, że w konkursach startuje rocznie ponad jedna trzecia organizacji 

prowadzących działania związane z Warszawą. 

 Każdego roku ok. dwie trzecie organizacji aplikujących uzyskuje przynajmniej jedną 

dotację. Większe szanse na dotacje mają organizacje o dłuższym stażu działania: w 

latach 2008-2012 dofinansowanych zostało 40% wniosków złożonych przez 

organizacje 4-letnie lub młodsze, 50% tych ze stażem 5-10 lat i 55% najstarszych 

(działających powyżej 10 lat).   

 Zależność ta jest obecna zarówno w konkursach UM, jak i dzielnicowych. 

 

 

Urząd Miasta urzędy dzielnic ogółem

staż organizacji: do 4 lat 34% 46% 40%

staż organizacji: 5-10 lat 45% 57% 50%

staż organizacji: powyżej 10 lat 50% 60% 55%
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VI.B. Współpraca finansowa: 
Wnioski z wywiadów pogłębionych  

i badania ankietowego 
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VI.B. Współpraca finansowa: 
Wnioski z wywiadów pogłębionych  

i badania ankietowego 

Dostępność środków finansowych m.st. Warszawy dla organizacji 
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  Połowa organizacji prowadzących działania na terenie Warszawy aplikowała w 
ciągu ostatnich 3 lat o środki z Urzędu m.st. Warszawy, zaś jedna trzecia starła się o 
środki z dzielnic. Organizacje starsze oraz działające intensywnie i systematycznie 
częściej aplikują o środki i są skuteczniejsze w ich pozyskiwaniu. 

 

 Brak starań o dotacje wynika przede wszystkim z niewiary w sukces i braku 
konkursów odpowiadających specyfice organizacji. Istotny jest także brak wiedzy na 
temat sposobu ubiegania się oraz samej możliwości starania się o takie środki. 

 
 Ów brak wiedzy dotyczy zwłaszcza organizacji o krótkim stażu działania. Zdaniem 
ich przedstawicieli staż organizacji ma też znaczenie dla skuteczności aplikowania ze 
względu na kilka czynników: nie tylko doświadczenie i wiedzę, ale także  m.in. 
„markę”, opinię o organizacji wśród urzędników oraz posiadanie bezpośrednich 
(czasem nieformalnych) kontaktów z urzędnikami. 

 
 Część urzędników przyznaje, że większe szanse na dotacje mają organizacje 
znane, o ugruntowanej pozycji. Są jednak również tacy, którzy starają się promować 
nowe organizacje. 
 

Najważniejsze fakty 
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nie potrzebujemy pieniędzy

Powody braku starań o środki z UM 

  Najczęstszym powodem  braku starań o dotacje z 
biur UM jest brak wiary w powodzenie (35%) 
(szczególnie widoczny w przypadku organizacji 
mających najdłuższy staż działania). Wśród odpowiedzi 
pojawiły się też stwierdzenia: konkursy są ustawione i 
zarezerwowane dla grupy organizacji związanych z 
komisjami dialogu; konkursy są rozpisywane pod 
konkretne podmioty. 

  Na drugim miejscu wskazywany był brak konkursów 
odpowiadających tematycznie działaniom organizacji. 

  Istotny (szczególnie dla młodszych organizacji) jest 
także brak wiedzy: 24% deklaruje, że nie wie w jaki 
sposób ubiegać się o dotacje, a 20% w ogóle nie wie, 
że jest taka możliwość. 

  Barierą dla wielu organizacji (zwłaszcza tych mniej sprofesjonalizowanych) są 
formalności: 22% mówi, że aplikowanie jest zbyt skomplikowane, a 18% - że podczas 
rozliczania jest zbyt dużo formalności 

Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat nie aplikowały o dotacje UM 
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nie potrzebujemy pieniędzy

Powody braku starań o środki dzielnicowe 

 Nieco inaczej wygląda sytuacja w dzielnicach:  
najczęstszym powodem braku starań o dotacje jest 
brak konkursów odpowiadających tematycznie 
działaniom organizacji.  

 Co czwarta organizacja brak aplikowania uzasadnia 
brakiem wiary w powodzenie. W niektórych 
przypadkach wiąże się to z niewystarczającą 
informacją przekazywaną oficjalnie: dotacje może 
otrzymać tylko kilka organizacji posiadających 
informacje jakich projektów oczekuje urząd dzielnicy. 

 20% organizacji  nieaplikujących o środki (zwłaszcza 
o większych budżetach) po prostu nie realizuje działań 
związanych z dzielnicami. 

 Tyle samo organizacji w ogóle nie wie, że istnieje 
możliwość uzyskania dotacji dzielnicowych, zaś 18% 
nie wie jak się o nie ubiegać. 

 Pewną barierę (choć nieco mniejszą niż w przypadku starań o dotacje UM) stanowią też 
formalności: 13% mówi, że to aplikowanie jest zbyt skomplikowane, a 10% - że podczas 
rozliczania jest zbyt dużo formalności. 
Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat nie aplikowały o dotacje  urzędów dzielnic 
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 Wśród respondentów badania jakościowego możliwości współpracy finansowej z 
Urzędem Miasta oraz dzielnicami były oceniane pozytywnie. Jednocześnie znaczący 
wpływ na ocenę dostępności współpracy finansowej ma staż działania organizacji. 
Stowarzyszeniom i fundacjom działającym od dawna, posiadającym wiedzę, 
praktykę oraz rozbudowaną sieć kontaktów z urzędnikami łatwiej jest starać się o 
dotację. Kluczowe czynniki to: 

 
Praktyczna wiedza wynikająca z doświadczenia w staraniu się o dotację. 

 
Tak już jest sformalizowana ta droga, takie są druki itd., że jeżeli ktoś to 
umie, tę poetykę rozgryzie, to właściwie składa ten wniosek i w mniejszej lub 
większej kwocie dostaje.  
 
 „Marka” organizacji – w opinii części badanych przedstawicieli III sektora te 
stowarzyszenia i fundacje, które są znane i realizowały już z sukcesem zadania 
publiczne są darzone przez komisje konkursowe większym zaufaniem. 
Potwierdzają to także urzędnicy. 

 
Na przykład jeżeli są dwa, powiedzmy, równorzędne programy, to wiadomo, 
że przychylimy się do przekazania środków tej organizacji, którą lepiej 
znamy. 

Organizacje aplikujące o środki – znaczenie stażu działania 
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My próbowaliśmy kiedyś złożyć wniosek i byłam osobiście w urzędzie, chciałam 
zapytać o pewne rzeczy i wprost usłyszałam, że już złożyły wniosek organizacje, 
które na tym terenie działają od lat i pracują. No i tak posłuchałam i stwierdziłam, 
że szkoda mojej pracy. 

 
Z drugiej strony część urzędników twierdzi, że nowym organizacjom, o krótkim 
stażu działania trzeba dać szansę i zaufać. Może to skutkować zaistnieniem 
nowych, innowacyjnych rozwiązań.  

 
Właśnie takie [nowe organizacje] staramy się promować (…) bo nie lubię takiej 
sytuacji, kiedy organizacje gdzieś starają się o dotację i nie dadzą im, choć program 
jest dobry. „Nie damy wam dotacji, bo was nie znamy”. Musi przecież być ten 
pierwszy raz, żeby oni z tej dotacji gdzieś skorzystali.  
 

Organizacje aplikujące o środki – znaczenie stażu działania 
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Czasami jednak takie danie szansy polega na udzieleniu niewielkiej dotacji lub 
przyznaniu małego grantu. Możliwość otrzymania większej dotacji jest więc 
niekiedy możliwa dopiero po zdaniu swojego rodzaju „testu”. 
 
Jeżeli pojawia się nowy podmiot, to nie ma tak, że nie dajemy szansy. Oczywiście 
nie muszą być to na początek duże pieniądze. (…) Tak żeby nie było to 
zmarnowane jeżeli się coś nie uda. Natomiast staramy się dać szansę. 
 
Czasem w tych nowych obszarach, po prostu ciekawy program jest takim 
wabikiem. Jeżeli coś jest takiego interesującego, to taka organizacja się jak 
najbardziej przebije. Ale myślę tutaj przede wszystkim o małych grantach. 
Bardzo łatwo poznać taką organizację, w jaki sposób realizuje zadanie i jak się 
rozlicza z tego zadania w tym trybie małych grantów (…) Trochę w biurze mamy 
środków na małe granty, po to właśnie, żeby takie jakieś innowacyjne, krótkie 
projekty można było dofinansowywać. Czasem właśnie z takich krótkich 
projektów rodzą się jakieś większe, dłuższe współprace. 
 

Organizacje aplikujące o środki – znaczenie stażu działania 
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Posiadanie kontaktów umożliwiających zdobycie niezbędnych informacji. 
Znajomości z urzędnikami, związane z doświadczeniami z wcześniejszej 
współpracy stawiają organizacje o większym stażu w korzystniejszej sytuacji. 
Dostępność urzędników oraz ich skłonność do udzielania informacji jest w 
niektórych przypadkach większa wobec organizacji znanych, posiadających 
dłuższy staż działania. Potwierdzają to także urzędnicy, zastrzegając, że nie 
wpływa to na postępowanie konkursowe. 

 
Korzystam ze strony, jak się nie mogę dowiedzieć, to dzwonię, a jak już 
kompletnie nic, no to niestety używam różnych znajomych. 

 
Jeżeli jest organizacja, która długo z nami współpracuje, to mamy do siebie 
numery telefonów, prywatne również, mówimy po imieniu na przykład (…) 
pracujemy ze sobą od 10 lat, robimy niejedną imprezę razem, jesteśmy na 
telefon, żeby ratować sytuację.  

Organizacje aplikujące o środki – znaczenie stażu działania 
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VI.B. Współpraca finansowa: 
Wnioski z wywiadów pogłębionych  

i badania ankietowego 

Zakres tematyczny konkursów 
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Najważniejsze fakty 

 Zakres i tematyka konkursów są powszechnie konsultowane z organizacjami. 
Konsultacje dotyczą jednak głównie sposobów realizacji określonych zadań, a nie 
strategicznych celów polityki Miasta. Zadania te wynikają przede wszystkim z 
przyjętych wcześniej dokumentów strategicznych, które także w przeszłości były 
przedmiotem konsultacji. 

 
 Urzędnicy z urzędów dzielnic są zwolennikami szerokiego określania zadań 
konkursowych. Tego typu praktykom w dzielnicach sprzeciwiają się czasami biura 
Urzędu Miasta. 
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  Zdaniem urzędników organizacje mają znaczący wpływ na zakres i tematykę 
otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia konkursowe są bowiem konsultowane z 
komisjami dialogu społecznego. Czasami w dzielnicach konsultacja jest 
wieloetapowa, ponieważ do tematu konkursu swoje uwagi zgłasza także 
odpowiednie biuro Urzędu Miasta.  

 
Tworzymy coś z organizacjami, przygotowujemy projekt ogłoszenia, przekazujemy 
to do biura, biuro daje swoje uwagi. Ja te uwagi, nie ukrywając niczego, przekazuję 
na grupę roboczą organizacji i zastanawiamy się: jak to zmienić, jak się 
dostosować, albo jak coś obejść ewentualnie, albo ubrać to w inne słowa… 

 
  Część urzędników patrzy na otwarte konkursy ofert przez pryzmat finansów. 
Uważają, że tematyka konkursów powinna zależeć głównie od organizacji dlatego, 
że będą one realizować zadania w ramach budżetu przeznaczonego „na dotacje”. 

 
I tak przecież te pieniądze są dla organizacji. Czyli jeśli KDS, w którym jest 
kilkanaście organizacji uważa, że one powinny być na coś przeznaczone, to my się 
zgadzamy.  
 

Ustalanie tematyki konkursów - konsultacje 
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 Z drugiej jednak strony, część urzędników przyznaje, że zakres i tematyka 
konkursów jest określona głównie poprzez strategiczne dokumenty i plany 
obowiązujące w mieście. To z nich wynikają priorytety polityki biur Urzędu Miasta 
lub dzielnic. Niektóre zadania są z góry określone poprzez strategię i ich realizacja 
nie podlega konsultacjom. 

 
I to właśnie powoduje, że realizujemy te zadania, które są sztywno narzucone (…) 
One muszą być i koniec, tu nie ma dyskusji (…) Możemy sobie z organizacjami 
rozmawiać, możemy nie rozmawiać, ale takie zadanie być musi i tyle. Powiem 
szczerze, tu w tym referacie możliwość ingerencji w same zadania nie jest duża ze 
strony organizacji, ale z kolei zrobiliśmy tyle, ile można było, bo zadania są bardzo 
szerokie. 
 
 Wpływ organizacji polega więc nie tyle na wyborze priorytetów działania i 
określaniu polityki miasta lub dzielnicy - co raczej na wyborze określonych 
sposobów realizacji zadań określonych przez programy, plany i strategie. 
Konsultacjom podlegają bieżące działania wynikające z obowiązujących 
dokumentów strategicznych. 

Ustalanie tematyki konkursów – wpływ strategii i planów 
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Priorytety muszą mieścić się w pewnych dokumentach strategicznych. Ale 
priorytety są ogólne, więc (…) jak mamy jakiś pomysł i wydaje nam się, że to jest 
dobre, to dyskutujemy z organizacjami: czy jest potrzeba na przykład kolejnej 
świetlicy środowiskowej, czy nie ma takiej potrzeby. [Chodzi o to] żeby nie iść w 
kierunkach niepotrzebnych.  
 
 W niektórych przypadkach organizacje są włączane także w proces tworzenia 
strategii i określania priorytetów. W pozostałych muszą raczej dopasować się do 
obowiązującej już polityki. Warto jednak podkreślić, że w momencie jej tworzenia 
miały one możliwość wpływu na jej kształt na etapie konsultacji. Problemem 
pozostaje jednak efektywność takich konsultacji. 

 
To nie jest tak, że miasto ma zapotrzebowanie na realizację jakiegoś konkretnego 
zadania i wystawia je do konkursu. To zadanie wcześniej jest konsultowane z 
organizacjami, wynika z programów operacyjnych, z konkretnych działań, które 
też przechodzą w Warszawie dość długą drogę i w niezwykle szczegółowy sposób 
są ustalane między innymi też z organizacjami pozarządowymi. Ostatnio 
przyjmowaliśmy trzy programy, za chwilę będziemy przyjmować czwarty program i 
każdy z tych programów był konsultowany z komisjami, przechodził przez 

miesięczne konsultacje z organizacjami pozarządowymi - pisemne i ustne. 

Ustalanie tematyki konkursów – wpływ strategii i planów 
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 Część urzędników (szczególnie w urzędach dzielnic) jest zwolennikami 
szerokiego określania zadań konkursowych. Daje to możliwość udziału w 
konkursie różnym organizacjom, mogącym zaproponować niestandardowe 
rozwiązania. Szczegółowo określone zadania konkursowe zdaniem urzędników 
ograniczają możliwe spektrum proponowanych przez oferentów rozwiązań, a w 
niektórych przypadkach mogą budzić podejrzenia o nieuczciwość konkursu. Z 
drugiej strony, zbyt duża ogólność przy określaniu zadania konkursowego może 
powodować jego niejasność. 

 
Nie jest dobrze, żeby wydziały określały zbyt szczegółowo działania. Jest taka 
tendencja w mieście żeby jak najszczegółowiej określić jak ma wyglądać zadanie. 
To moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem, a wręcz czasami może sugerować, 
że taki konkurs jest po prostu pod kogoś ustawiany, bo są takie specyfikacje, że 
tylko jedna organizacja będzie mogła je spełnić. 
 
Jeśli chodzi o zadania konkursowe, to ja osobiście wolę większą ogólność, dlatego 
że potem łatwiej nam jest wybrać jakieś ciekawe… (…) Jak nie ma takich ram 
sztywnych, to czasami się jakieś perełki pojawiają, które zawsze wyłapiemy i 
można je dofinansować. 

Szerokość zadań konkursowych 

91 



VI.B. Współpraca finansowa: 
Wnioski z wywiadów pogłębionych  

i badania ankietowego 

Aplikowanie o dotacje od m.st. Warszawy 
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  Zdecydowana większość organizacji aplikujących w ciągu ostatnich 3 lat o 
dotacje od Urzędu Miasta lub dzielnic uzyskała dotację przynajmniej raz. 

 
 Wymagania stawiane fundacjom i stowarzyszeniom różnią się między 
poszczególnymi biurami i dzielnicami. Urzędnicy narzekają na trudności w 
interpretowaniu obowiązujących przepisów oraz brak wsparcia  w tym zakresie ze 
strony Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy (CKS).  

 
  Wymagania wobec organizacji i kryteria wyboru wniosków nie zawsze są w 
pełni i jasno komunikowane. W efekcie część organizacji stara się pozyskać 
dodatkowe, istotne informacje na własna rękę.  

 
 Wpływa to  na zwiększenie szans organizacji o dłuższym stażu działania, które 
mają lepszy kontakt z urzędnikami, wynikający z wcześniejszej współpracy lub 
znajomości nieformalnych. Pytania, wątpliwości i problemy pojawiające się w 
trakcie aplikowania łatwiej jest rozwiązać z pomocą znanego urzędnika niż 
występując w urzędzie w roli petenta. 

Najważniejsze fakty 

93 



  Choć proces aplikowania o dotacje został w ostatnim 
czasie zdecydowanie uproszczony, w niektórych 
dzielnicach i biurach wciąż wymaga się dużej liczby 
załączników. 

 
 Większość organizacji ma problemy na etapie 
konstruowania budżetu. Powszechna jest opinia, że 
precyzyjne zaplanowanie wydatków jest nierealne, 
problemem jest też brak wiedzy o obowiązujących 
stawkach oraz oraz nieaktualność stawek w 
obowiązujących taryfikatorach.  

 
Merytorycznego konsultowania ofert oczekuje 
większość organizacji. Praktykuje je część urzędników, inni 
odrzucają je w związku z ryzykiem faworyzowania 
niektórych organizacji. 

 
Badani przedstawiciele III sektora oceniają pozytywnie 
nastawienie urzędników do organizacji. Nie zawsze i nie 
wszędzie jest to jednak regułą: głosy krytyczne płyną od 
organizacji o krótszym stażu działania. 

Najważniejsze fakty 
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Starania o dotacje 

  Połowa organizacji prowadzących działania na 
terenie Warszawy aplikowała w ciągu ostatnich 3 lat o 
środki z Urzędu m.st. Warszawy, zaś jedna trzecia starła 
się o środki z dzielnic. 

  O środki z UM częściej starają się organizacje 
starsze i bardziej sprofesjonalizowane (działające 
codziennie, zatrudniające ludzi, o wyższych budżetach). 
W przypadku urzędów dzielnic nie widać takiej 
zależności. 

  Zdecydowana większość aplikujących przynajmniej 
raz uzyskała  dotację, przy czym większą skuteczność 
(zarówno na poziomie miejskim, jak i dzielnicowym) 
mają organizacje starsze i działające systematycznie, a 
także te uczestniczące w komisjach dialogu 
społecznego. 

  Organizacje sportowe mają wysoką skuteczność 
aplikowania o środki. 

Starania o dotacje w ciągu 
ostatnich 3 lat: 

Podstawa procentowania: organizacje prowadzące działania na terenie Warszawy 
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 Zarówno organizacje, jak i urzędnicy dostrzegają znaczące ograniczenie liczby 
wymaganych od oferentów dokumentów (załączników) koniecznych do złożenia 
razem z wnioskiem aplikacyjnym. W niektórych dzielnicach zbyt duża ilość 
formalności wciąż stanowi problem.  

 
Zarządzenie pani prezydent ogranicza ilość dokumentów, które są potrzebne do 
złożenia. Ja uważam, że liczba wymaganych dokumentów jest coraz mniejsza. I 
gdybyśmy wszyscy znali do końca wszystkie przepisy, to już w ogóle ona by była 
mała.  
 

W różnych biurach oraz dzielnicach wymagania wobec organizacji, zarówno na 
etapie aplikowania, jak i rozliczania dotacji, są różne. Urzędnicy są zdania, że 
wynika to z braku szczegółowej procedury konkursowej (ramowego wzoru umowy) 
oraz różnego interpretowania przepisów, a czasami braku wiedzy na ich temat. 
 

Przy dotacjach jest jeden problem. Jest duża możliwość interpretacji przepisów 
(…) wiele rozstrzygnięć jest interpretacyjnych i niestety (…) w różnych dzielnicach i 
w urzędzie miasta różne rzeczy są różnie rozstrzygane. My mamy prawników, 
których idziemy zapytać jak coś należy rozstrzygnąć, a prawnicy miejscy uważają 
inaczej i może się okazać, że dzielnica i miasto jedną i tą samą rzecz rozpatrzyło w 
zupełnie inny sposób. 

Brak jednego standardu dot. wymagań formalnych 
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Powinien być wprowadzony jeden ramowy wzór umowy (…) Ramowy wzór 
umowy jest przygotowany przez ministerstwo. Ramowy - do interpretacji, można 
dodać wszystko, co nie jest niezgodne z prawem, nie można niczego 
zlikwidować. I dzielnice sobie dodają, bo Centrum Komunikacji Społecznej nie 
podjęło się przygotowania jednego wzoru dla całej Warszawy. Teraz każdy to 
interpretuje, bo ja mogę w tą umowę wpisać wszystko, co nie jest niezgodne z 
prawem. 
 
Problem dla urzędników stanowi fakt, że Centrum komunikacji Społecznej 
m.st. Warszawy nie zawsze jest skłonny do pomocy w zakresie interpretowania 
przepisów i wyjaśniania wątpliwości związanych z procedura konkursową. 

 
Z CKS-em nie można skonsultować ogłoszenia (…) ani całej dokumentacji przed 
wysłaniem im. A kiedyś można było i to było wiążące (…) Teraz nie powiedzą 
wprost (…) a potem na zasadzie kontroli ze swojej strony odsyłają i cała 
procedura jest cofnięta(…) Oni zobaczą, że coś jest nie tak, a nie chcieli tego 
wcześniej skonsultować, co jest bez sensu. 

Brak jednego standardu dot. wymagań formalnych 
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Z drugiej strony część urzędników jest zdania, że obecna procedura jest 
wystarczająca, a istniejące różnice wynikają ze specyfiki samych konkursów i różnic 
„branżowych”. 
 
Procedura jest. I to, co jest w tej procedurze jest absolutnie wystarczające (…) Bo 
nie da się zrobić takiej szczegółowej procedury jednej, ogólnomiejskiej (…) To są 
[czasami] różnice resortowe. Jeżeli, powiedzmy, w kulturze są koncerty, 
przedstawienia teatralne czy jakieś inne działania, to wiadomo, że musi być papier, 
że ci ludzie mają zapewnione odpowiednie sale. 
 
Z perspektywy przedstawicieli organizacji różnice w wymaganiach pomiędzy 
biurami Urzędu Miasta i dzielnicami są kompletnie niezrozumiałe. 
 
Nie po to Minister Pracy i Polityki Społecznej w swoim rozporządzeniu uwzględnił, 
że do wniosku załącza się tylko KRS. A w tym ostatnim konkursie (…) były jakieś 
koszmarne ilości załączników. Takie rzeczy, do których ja miałem duże 
zastrzeżenia, czy to w ogóle jest zgodne z prawem, żeby przekazywać (…) [Dane 
beneficjentów] imię, nazwisko, do jakiej szkoły chodzi i w którym roku jest 
urodzony. Mało tego, poświadczenia z obiektów, na których prowadzimy zajęcia, ze 
mamy z nimi podpisaną umowę, albo list intencyjny, że podpiszemy umowę. 

Brak jednego standardu dot. wymagań formalnych 
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 Problemy w konstruowaniu ofert budzi brak jasnych kryteriów oceny wniosków 
konkursowych oraz sprecyzowanych oczekiwań Miasta pod względem realizacji 
zadań publicznych przez organizacje. Zdarza się też, że kryteria oceny istnieją ale nie 
są one w efektywny sposób komunikowane zainteresowanym. Informacje o 
ogłaszanych konkursach są zdaniem części badanych organizacji mało konkretne, 
czasem chaotyczne i niejasne. Powodem takiej sytuacji może być zbyt ogólne 
formułowanie zadań konkursowych. 
 
Zastanawiam się, czy budując mój pomysł na kolejne wydarzenie, powinnam mieć 
jak najszerszy zasięg (tylko że wtedy każdy troszkę liźnie ale niewiele to ludziom 
zmieni), czy inaczej - iść tak, jak niektóre organizacje, które idą w bardzo wąskie 
grupy i wydają kupę pieniędzy na piętnaście osób. 
 
Czasami informacja o konkursie jest rozpisana w taki sposób, że nie do końca 
wiadomo, o co chodzi (…) No i bardzo często na pierwszy rzut oka człowiek ma takie 
wrażenie, że to nie jest w naszej dziedzinie działalności, natomiast po dopytaniu się 
można jakoś to napisać „pod swoje działania”. Więc te informacje są trochę mało 
konkretnie podawane. Są chaotyczne często. 

Informowanie o kryteriach oceny 
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 Wobec braku jasności, co do oczekiwań Urzędu Miasta oraz dzielnic, a także 
braku wiedzy na temat kryteriów oceny wniosków po stronie organizacji, część 
urzędników skłonna jest konsultować merytorycznie wnioski organizacji na etapie 
aplikowania. Wśród innych urzędników budzi to jednak wątpliwości i może być 
rozumiane jako naruszenie zasady konkurencyjności. Granica pomiędzy 
faworyzowaniem niektórych organizacji a konsultowaniem (często nieformalnym) 
oczekiwań Miasta co do realizacji zdań publicznych jest bardzo nieostra. 

 
 Warto jednak zauważyć, że pomimo tych wątpliwości ponad 40% organizacji 
aplikujących o środki deklaruje, że urzędnicy pomagają w kwestiach 
merytorycznych.  Potwierdzają  to też sami urzędnicy. 

 
Też jest tak, że odpowiadamy na wszystkie maile i telefony również w tych 
kwestiach merytorycznych. Ja mam takie podejście, że jeżeli organizacja ma 
pomysł, ale narzędzia do zrealizowania tego pomysłu wybierze absolutnie 
beznadziejne, to nie można jej nie powiedzieć tego (…) tak się nie robi, to nie jest 
dobry sposób współpracy. 

Merytoryczne konsultowanie wniosków 
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Był ten problem rzeczywiście, że organizacje nie wiedziały, jak mają myśleć, jak 
mają tworzyć tą ofertę. Bo tego w mieście brakuje (…) Raz rzeczywiście 
zasugerowałem organizacji, bo zasypała mnie emailami, prosiła mnie, żebym 
spojrzał pod względem merytoryki, więc ja ustnie (bo nic na piśmie nie mogę) 
porozmawiałem o tym projekcie, przedstawiłem swoją wizję, po czym ten projekt 
odpadł, bo komisji się nie spodobała ta moja wizja i organizacji. No i wtedy była 
mega pretensja do mnie. Dlatego ja zaprzestałem. 
No tak, ale podejście urzędników jest bardzo różne, bo właśnie niektórzy mówią, że 
nie można konsultować  wniosków merytorycznie, inni, że można… ? 
Znaczy my możemy, ale nie możemy… Znaczy formalnie nie możemy. 
 
 Jak widać kwestia ta budzi wiele wątpliwości i urzędnicy tak naprawdę nie 
wiedzą gdzie jest granica konsultacji. Tymczasem konsultowania na poziomie 
merytorycznym wyraźnie oczekuje strona pozarządowa. Blisko dwie trzecie 
przedstawicieli organizacji aplikujących o środki chciałoby móc przedyskutować z 
urzędnikami zawartość merytoryczną projektu przed złożeniem wniosku. Potrzebę 
taką częściej wyrażają organizacje młodsze. 

 

Merytoryczne konsultowanie wniosków 
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 Na etapie aplikowania pojawiają się liczne problemy związane z konstruowaniem 
budżetu. Problemem jest już sama konieczność przewidzenia kosztów przed 
rozpoczęciem projektu. Aż trzy czwarte organizacji startujących w konkursach 
uważa, że nie da się precyzyjnie zaplanować wszystkich kosztów na etapie pisania 
wniosku. W podobnym stopniu podkreślają to zarówno organizacje młode, jak i te 
posiadające długi staż działania; zarówno sprofesjonalizowane, jak i działające 
akcyjnie. Z opinią tą zgadza się też część urzędników (więcej na ten temat w 
podrozdziale dot. rozliczeń). 

 
 Problemem jest też brak szczegółowej wiedzy dotyczącej konstruowania 
budżetu projektu, w szczególności wykazu kosztów, które można finansować. 
Oczekiwałoby go aż 64% organizacji. Problematyczna jest też kwestia wkładu 
własnego. Co szósta aplikująca o środki organizacja nie wie co może zakwalifikować 
jako wkład własny i jak go obliczyć.  

 
 Kolejna kwestia to wysokości stawek, które będą akceptowalne dla urzędów. 
Szczególnie organizacje o krótszym stażu działania mają problemy z takim 
zaprojektowaniem budżetu projektu, który byłby optymalny ze względu na kryteria 
konkursowe.  

 

Konstruowanie budżetu 
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 Z drugiej strony w niektórych biurach UM dostępne są taryfikatory  stawek. Tu z 
kolei pojawia sie problem nieadekwatności części stawek do realiów warszawskich. 
Dostrzegają go też urzędnicy, którzy zwracają uwagę na brak lub nieaktualność 
taryfikatorów na niektóre usługi. 
 
Ten taryfikator jest po prostu oderwany od rzeczywistości (…) No i to jest kłopot. 
My musimy się do niego dostosować, biuro mi jasno powiedziało, że ten taryfikator 
musi być, jeśli go nie będę chciał uwzględnić, to muszę bardzo ładnie to uzasadnić. 
 
Z drugiej strony część urzędników w ogóle nie dostrzega problemu konstruowania 
budżetu projektu oraz taryfikatora kosztów. Inni z kolei widząc problem, nie widzą 
możliwości jego rozwiązania. 
 
Jak [organizacje] mogą nie wiedzieć? Przecież to oni muszą skalkulować zadanie! 
My nie jesteśmy od tego żeby im mówić jakie są koszty zadania. 
 
Myśmy chcieli do naszej procedury włączyć między innymi koszty kwalifikowalne, 
prawnicy nam nie pozwolili, powiedzieli, że nie możemy organizacjom tego 
narzucać. Taka, a nie inna opinia była i nie wszędzie się da ten taryfikator im 
włożyć.  

Konstruowanie budżetu 
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VI.B. Współpraca finansowa: 
Wnioski z wywiadów pogłębionych  

i badania ankietowego 

Ocena wniosków o dotacje i ogłoszenie wyników 
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 Tylko nieco ponad jedna trzecia organizacji aplikujących o dotacje ma zaufanie 
do komisji konkursowych oceniających wnioski.  

 
 Na podstawie wywiadów pogłębionych można stwierdzić, że współpraca 
pomiędzy urzędnikami a przedstawicielami III sektora w komisjach konkursowych 
układa się harmonijnie, choć zdarzają się wyjątki od tej reguły.  
 
 Wielu przedstawicieli organizacji aplikujących o środki ma wątpliwości 
dotyczące zasadności decyzji komisji konkursowych. Związane są one zwłaszcza z 
brakiem jasnych kryteriów ocen, ich subiektywnością oraz brakiem informacji 
zwrotnej od komisji.   

 
  Jedna trzecia organizacji uważa, że na decyzje komisji konkursowych wpływ 
mają relacje nieformalne, częste są też opinie, że przy podejmowaniu decyzji 
komisje w zbyt dużym stopniu kierują się dotychczasowymi osiągnięciami i marką 
organizacji. 

 

Najważniejsze fakty  
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Urzędnicy mają swoje wizje i zawsze mogą przegłosować organizacje pozarządowe. Bo 
mają większość. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy jakieś swoje upodobania. 
Problemem nie jest to, tylko problemem dla mnie jest brak jasnych kryteriów 
przyznawania tych środków.  
 
Myślę, że to jest problem - metody opiniowania wniosków. Nie ma jakichś konkretów, 
my się cały czas opieramy na subiektywnych opiniach. Faktycznie nie mamy czegoś 
takiego jak ministerstwa, że jest sztywno powiedziane czy napisane: 10 punktów za 
kosztorys, 20 za merytorykę, itd. – tego nie ma. To jest do tej pory ocena subiektywna 
(…) byłoby cudownie, gdyby w końcu kryteria były bardzo przejrzyste, bo tego 
absolutnie brakuje, my to widzimy.  

 Istotnym problemem związanym z konkursami jest brak jasnych kryteriów oceny 
wniosków konkursowych. Nie zna ich ponad jedna czwarta przedstawicieli organizacji 
aplikujących o środki, kolejne kilkanaście procent udziela odpowiedzi „trudno 
powiedzieć”.  

 
Na ten problem zwracają też uwagę przedstawiciele komisji konkursowych – zarówno 
ze strony pozarządowej, jak i samorządowej. Dla części z nich brak konkretnych 
wytycznych jest realnym problemem przy wyborze najlepszych ofert w konkursie. 
Wszyscy zasiadający w komisjach konkursowych respondenci badania jakościowego  
przyznają, że ocena komisji konkursowych jest mocno subiektywna. 

Brak jasnych kryteriów oceny 
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Część urzędników oraz przedstawicieli organizacji, będących członkami komisji 
konkursowych jest zdania, że obecny system oceny wniosków jest dobry. 
Wprowadzenie karty oceny lub oceny punktowej uznają za złe rozwiązanie, 
utrudniające merytoryczną ocenę. 

 
Myśmy mieli dwa konkursy i staraliśmy się w jednym zrobić tę kartę oceny, gdzie 
były pewne wskaźniki i do tego dopisaliśmy maksymalną liczbę punktów i 
[wtedy] strona pozarządowa powiedziała, że to jest najgorszy z pomysłów, jaki 
widzieli, dlatego że nie mają punktu odniesienia. Oni żeby dać maksymalną liczbę 
punktów musieliby mieć ofertę idealną i ofertę najgorszą. A ponieważ czytają 
sukcesywnie, to jak już przeczytają ostatnią to, jeżeli sobie odpowiednio nie opiszą 
tej pierwszej, to nie są w stanie wszystkiego dokładnie pamiętać na tyle, żeby ją 
ocenić punktami.  
 

Brak jasnych kryteriów oceny 
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 Brak jasnych kryteriów oceny wniosków konkursowych oraz subiektywność 
werdyktów dokonywanych przez komisje rodzi po stronie organizacji wiele 
wątpliwości dotyczących konkursów. Utrudnia też komisjom konkursowym 
formułowanie uzasadnień ich decyzji oraz przekazanie organizacjom rzetelnej 
informacji zwrotnej o złożonych ofertach. W efekcie organizacje, których wnioski 
odpadły w otwartym konkursie ofert nie mogą poznać złych i dobrych stron swojej 
oferty. Frustrację wśród organizacji rodzi też niejednoznaczność ocen. 
 
 
My piszemy uzasadnienie (…) staramy się uzasadniać w taki konkretny sposób, 
chociaż czasami jest trudno (…) Więc staramy się jakoś ubrać to w słowa. 
 
To prawda, nic się nie nauczyłam z tamtych wniosków i nie wiem, dlaczego były 
złe. 
 
To chyba wszędzie jest tak samo – jedna osoba, która oceniała, dała 10/10, druga 
oceniająca dała 2/10, więc chyba co komu się podoba, tak naprawdę. 
 
 
 

Brak informacji zwrotnej, brak uzasadnienia 
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Z drugiej strony tryb informowania organizacji o wynikach postępowania 
konkursowego jest określony przepisami prawa, zgodnie z którymi organizacja, 
która nie dostała dotacji może otrzymać interesujące ją informacje po złożeniu 
stosownego zapytania we właściwym urzędzie. Urząd nie ma obowiązku 
wysyłania decyzji wraz z uzasadnieniem do wszystkich oferentów. Informacja jest 
więc dostępna na życzenie, choć subiektywność ocen powoduje trudności w jej 
formułowaniu. 

 
Jest ogłoszenie i w ogłoszeniu przecież jest napisane kto dostał dotację i jaką. No 
to kogo nie ma, no to jej nie dostał, tak? 
 
No ludzie lubią mieć konkret. Chcą mieć informację. Nie można im napisać na 
przykład, że nie zawsze program, który przedstawiają jest rzeczywiście sensowny. 
To jest nasze subiektywne odczucie i szalenie trudno to uzasadnić. Wtedy piszemy 
na przykład: ubogi program kulturalny – ale co to znaczy ubogi program 
kulturalny? 
To dosyć enigmatycznie. 
Prawda? Mhm.  

Brak informacji zwrotnej, brak uzasadnienia 
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Organizacja ma prawo zadzwonić, wysłać maila i dowiedzieć się, dlaczego tak, a 
nie inaczej. Staramy się jak najwięcej jakichś zarzutów czy uwag zapisać w tym 
protokole, żeby to było podstawą. Ale jak organizacja mówi: Ale tego nie było w 
konkursie, to staramy się odsyłać ją do ustawy czy do ogólnych praktyk 
warszawskich, albo stosujemy takie zaklęcie, że: wybraliśmy te organizacje, które 
wymyśliły więcej niż było w ogłoszeniu konkursowym i tym nas ujęły. 

Brak informacji zwrotnej, brak uzasadnienia 
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 Część badanych jest zdania, że komisje konkursowe w zbyt dużym stopniu biorą 
pod uwagę dotychczasową historię organizacji – sposób realizacji zadań i 
rzetelność w rozliczeniach. W niektórych przypadkach starszym organizacjom, o 
wyrobionej pozytywnej „marce” łatwiej jest wygrać w konkursie niż 
stowarzyszeniom i fundacjom, które startują w nich po raz pierwszy – te nie 
posiadają bowiem żadnej historii współpracy z miastem lub dzielnicą. Powyższą 
opinię potwierdzają również badani, będący członkami komisji konkursowych oraz 
urzędnicy. 

 
Jest rzeczywiście gdzieś z tyłu głowy ta wiedza i jakieś zaufanie, które powoduje, że 
inaczej się patrzy na ofertę znanej organizacji - ale to nie gwarantuje wygranej. 
 
 Jednocześnie, jak wspomniano już w podrozdziale dotyczącym dostępności  
dotacji, część urzędników uważa, że organizacjom o krótkim stażu działania trzeba 
dać szansę i zaufać. 

 
U nas na przykład w konkursach bardzo często się zdarza, że organizacje nowe mają 
większe szanse na otrzymanie środków (…) Bo szukamy nowej krwi, szukamy 
nowych obszarów tematycznych. 

Wpływ „historii” organizacji 
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 W niektórych przypadkach przedstawiciele organizacji narzekają na współpracę 
w komisjach konkursowych z przedstawicielami urzędów. Część z nich jest zdania, 
że urzędnicy nie liczą się zupełnie z opinią strony pozarządowej i podejmują 
decyzję samodzielnie. Skrajnym przypadkiem było uniemożliwienie pozarządowym 
członkom komisji konkuroswej zapoznania się z wnioskami aplikacyjnymi lub też 
celowe wprowadzanie ich w błąd. 

 
Nie zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z ofertami 
wcześniej (…) Jest taka procedura, że powinni otrzymać informację w jakich godzinach 
mogą przyjechać do urzędu zapoznać się z tymi ofertami. A tutaj członek komisji pisał 
jakiegoś rozpaczliwego maila na dwa dni przed, nie mając jak się z tym zapoznać. Nie 
otrzymał odpowiedzi.  
 
 

Współpraca w komisjach konkursowych 
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Współpraca w komisjach konkursowych 

Urzędnicy rzadko narzekają na współpracę z przedstawicielami III sektora w 
komisjach konkursowych. Czasami pojawia się zarzut o niedostatecznym 
przygotowaniu przedstawicieli organizacji do udziału w pracach komisji 
konkursowej, o braku zapoznania się z ofertami. Urzędnicy podejmują starania aby 
ułatwić pracę członkom komisji konkursowych reprezentującym stronę pozarządową. 

 
Jeżeli mamy mało ofert, to czasami je kserowaliśmy, ale teraz na przykład jest ich 
50, więc byłoby bez sensu tyle papieru tracić. Robimy trzy wersje na konkurs i oni 
sobie przychodzą przed konkursem, na przykład dwie godziny wcześniej i czytają. 
 
Zdarza się tak, że przychodzą osoby, które nie widziały wcześniej ofert, albo 
widziały chwilę wcześniej. A ten system punktowy powoduje, że naprawdę ciężko 
czytać ofertę i oceniać ją jednocześnie. 
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 Część przedstawicieli organizacji narzeka na zbyt długi czas rozstrzygania 
otwartych konkursów ofert.  
 
Bolączka polega na tym, że konkursy są ogłaszane po uchwaleniu budżetu, czyli w 
listopadzie, grudniu, rozpatrywane są do lutego, marca, czyli dopiero w marcu 
organizacja wie, jak ma pracować w danym roku.  
 
 W efekcie aż 39% organizacji realizujących zadania dotowane przez biura UM i 
26% realizujących zadania w dzielnicach miało problemy właśnie związane ze zbyt 
późnym rozstrzygnięciem konkursu. 

 
 Problemem jest dotrzymywanie terminu ogłoszenia wyników konkursu. 31% 
aplikujących o środki z Urzędu Miasta i 20% starających się o dotacje dzielnicowe 
twierdzi, że urząd nie dotrzymuje terminów  związanych z ogłaszaniem  wyników. 
Zdarza się, że oficjalna decyzja o przyznaniu dotacji zapada dopiero w drugim 
kwartale roku – w efekcie organizacja będąca beneficjentem ma mniej czasu na 
realizację zadania. Badani przedstawiciele organizacji dostrzegają jednak starania 
Miasta, mające na celu poprawę tej sytuacji. 
 

Termin ogłoszenia wyników 
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 Urzędnicy także dostrzegają problem związany z przeciągającymi się 
procedurami konkursowymi. Problem szczególnie obecny jest w dzielnicach – tam 
część urzędników chciałaby ogłaszać konkursy i rozstrzygać ich wyniki w pełni 
samodzielnie. 
 
Zazwyczaj to są dwa – trzy tygodnie przesyłania dodatkowych dokumentów do 
miasta itd. I to jest totalna fikcja. Zdecydowanie trzeba zmienić procedurę, która 
jest bez sensu. Dzielnice powinny ogłaszać i rozstrzygać konkurs same. 
 

Termin ogłoszenia wyników 
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VI.B. Współpraca finansowa: 
Wnioski z wywiadów pogłębionych  

i badania ankietowego 

Realizacja dotowanych zadań,  
ich kontrola i rozliczanie 
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Najważniejsze fakty 

 Zdecydowana większość organizacji podczas realizacji zadania uzyskuje od urzędów 
pomoc w wystarczającym zakresie. 

 Zdaniem przedstawicieli organizacji rozliczanie oraz kontrola to najbardziej uciążliwy etap 
współpracy. Narzekają na rozbudowaną sprawozdawczość, a problemem jest 
maksymalistyczne podejście urzędników do przepisów prawa zamiast ograniczenia 
formalności do wymaganego prawem minimum.  

 Niektórzy za problem uważają same przepisy, które oderwane są ich zdaniem od realiów, 
zaś jako dobrą praktykę uznają elastyczne traktowanie czy wręcz naginanie przez 
urzędników niektórych przepisów. 

 Problemy rodzi niejasność niektórych rozwiązań prawnych oraz możliwości różnej 
interpretacji przepisów przez urzędników. W efekcie wymagania dotyczące rozliczania w 
różnych biurach Urzędu Miasta oraz urzędach dzielnic są inne. 

 Zdaniem organizacji rozliczenie byłoby łatwiejsze dzięki wcześniejszemu przesłaniu 
informacji na temat sposobu jego przeprowadzenia. 

 Dla urzędników dużym problemem jest brak kompetencji oraz wsparcia przy 
przeprowadzaniu kontroli finansowych. 
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Mieliśmy problemy z realizacją projektu z 

powodu zbyt późnego rozstrzygnięcia 
konkursu

W trakcie realizacji zadania okazało się, że 

wydatki są nieco inne niż założyliśmy w 
budżecie

Musieliśmy osobiście załatwiać w urzędzie 
wiele spraw, które dałoby się załatwić mailowo 

lub telefonicznie

Podczas rozliczania projektu mieliśmy problem 
wynikający ze współpracy z osobami 

posiadającymi jednoosobową działalność 

gospodarczą

Podczas realizacji zadania uzyskiwaliśmy od 
urzędu tyle pomocy, ile potrzebowaliśmy

Rozliczenia projektu byłoby łatwiejsze, 
gdybyśmy wcześniej dostali informacje na 

temat sposobu rozliczania i dokumentowania 
wydatków

tak nie nie wiem / trudno powiedzieć

Opinie organizacji korzystających z dotacji z UM 

  Podczas realizacji projektów: 

  w przypadku 69% organizacji okazało 
się, że wydatki są inne niż wcześniej 
zaplanowane; 

  39% miało problemy wynikające ze 
zbyt późnego rozstrzygnięcia konkursu; 

 27% musiało osobiście w urzędzie 
załatwiać rzeczy, które zdaniem 
badanych dałoby się załatwić mailowo 
lub telefonicznie.  

 24% miało problemy wynikające  
 ze współpracy z osobami 
samozatrudnionymi; 

  Zdaniem połowy respondentów rozliczenie 
byłoby prostsze gdyby informacje dot. 
sposobu rozliczania były przesyłane 
wcześniej. 

Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat  
realizowały zadania dotowane przez UM 
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gdybyśmy wcześniej dostali informacje na 

temat sposobu rozliczania i dokumentowania 
wydatków

tak nie nie wiem / trudno powiedzieć

Opinie organizacji korzystających z dotacji dzielnicowych 

  Podczas realizacji projektów: 

  w przypadku 65% organizacji okazało 
się, że wydatki są inne niż wcześniej 
zaplanowane; 

 33% musiało osobiście w urzędzie 
załatwiać rzeczy, które zdaniem 
badanych dałoby się załatwić mailowo 
lub telefonicznie. 

 26% organizacji (mniej niż w 
przypadku dotacji z UM) miało problem z 
realizacją projektu wynikający ze zbyt 
późnego rozstrzygnięcia konkursu; 

 Podobnie jak w przypadku dotacji z UM, 
zdaniem połowy respondentów 
rozliczenie byłoby prostsze gdyby 
informacje dot. sposobu rozliczania były 
przesyłane wcześniej. 

Podstawa procentowania: organizacje, które w ciągu ostatnich 3 lat  
realizowały zadania dotowane przez urzędy dzielnic 
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 Rozbudowana sprawozdawczość to problem dla wszystkich organizacji. Jednak 
najwięcej trudności sprawia ona tym, które mają krótszy staż działania. Zdarza się, 
że na tym etapie bardzo pożądana jest pomoc ze strony urzędów. Otwartość 
urzędników oraz ich skłonność do pomocy jest na tym etapie kluczowa dla wielu 
organizacji.  

 
Jeżeli jest rozliczenie i jest jakiś błąd drobny (…) to nie było najmniejszego 
problemu – telefon: proszę przynieść, wydrukować, podmienimy. Czy jak 
jakiegoś podpisu brakuje, to też nie był żaden problem.  
 
 Rozbudowana sprawozdawczość budzi także wśród niektórych organizacji opór 
i niechęć do współpracy z Miastem. Niektóre wymagania urzędów są odbierane 
jako zbyt uciążliwe i pozbawione sensu. Część badanych uważa, że bezsensowne 
jest załączanie do sprawozdania dużej liczby dokumentów. Ich zdaniem powinny 
być one wymagane tylko w przypadku kontroli. W niektórych biurach i 
dzielnicach nadal funkcjonuje zwyczaj przynoszenia przez organizacje faktur 
załączanych do sprawozdania. 
 
 

Rozbudowana sprawozdawczość, pomoc urzędników 
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Do rozliczenia konkursu, w sprawozdaniu umieszcza się tylko numery faktur i opis, 
czy zostały sfinansowane w ramach tej dotacji. Urzędnik potem prosi i na życzenie 
urzędu należy przedstawić te faktury. Oryginały. Do wglądu. U nas się przyjęło tak, 
że od razu trzeba przynieść faktury, oni stemplują wszystko, kserują i mają nad 
tym panowanie. Absurd zupełny, bo to jest straszna praca dla tych urzędników. 
Przecież ci urzędnicy nie są księgowymi! Oni musieli się doszkalać tam w tym 
zakresie.  
 
Powiem tak – może mamy dobre organizacje. Już patrzę jako urzędnik, ale 
organizacje nam przynoszą faktury, chociaż nie muszą formalnie. Ale organizacje 
ze sprawozdaniem, nawet nie u nas, ale na dzienniku podawczym załączają 
segregator tych faktur (…) Przy trzyosobowym wydziale jeszcze jakbyśmy musieli 
jeździć, to dezorganizowałoby pracę. 
 
 

Rozbudowana sprawozdawczość 
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  Zdarza się że, formularze i dokumenty potrzebne do rozliczeń są przesyłane do 
organizacji zbyt późno. Jest to istotne szczególnie dla początkujących stowarzyszeń 
i fundacji. Wcześniejsze dostarczenie takich dokumentów umożliwiłoby im 
przygotowywanie różnych formalności na bieżąco. Ze zdaniem „rozliczenie byłoby 
prostsze gdyby wcześniej otrzymali informacje dot. sposobu rozliczania” zgadza się 
aż połowa (52%) organizacji realizujących dotowane zadania. 

 
Jedna z organizacji nie wiedziała o wymogu opisywania wszystkich faktur 
związanych z projektem. Dowiedziała się o tym po kilku miesiącach realizacji 
projektu. W efekcie konieczne było opisywanie wielu faktur sprzed kilku miesięcy. 
 
Część biur UM oraz urzędów dzielnic wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
organizacji i wyposaża organizacje, które podpisały umowę z urzędem w 
szczegółowe instrukcje dotyczące rozliczania. 
 
My dajemy taki załącznik, taką instrukcję, jak powinien wyglądać opis faktur 
itd., przy podpisywaniu umowy. Dajemy tym nowym organizacjom, bo te, które 
już z nami współpracują od lat i co trzy miesiące się rozliczają to w zasadzie one już 
tego nie potrzebują. No ale mamy opracowany taki dokument.  
 
 

Informacja dotycząca sposobu rozliczenia i kontroli 
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 Liczne problemy wynikają z różnego podejścia stosowanego przy rozliczeniach 
dotacji w różnych biurach Urzędu Miasta oraz w urzędach dzielnic. Wymagania 
związane ze sprawozdawczością są różne i organizacja realizująca kilka projektów 
za każdym razem sprawozdaje się według innych reguł. Taką opinię potwierdzają 
także urzędnicy. Wynika to ich zdaniem z różnego sposobu interpretowania 
obowiązujących przepisów oraz ich niejednoznaczności. 

 

Problemy przy rozliczeniach są takie, że nieopisane są w ogóle procedury 
rozliczenia i każde biuro robi inaczej. I wszyscy mówią, że najlepiej robi CKS. Ja 
jestem absolutnie przeciwnego zdania. Dla mnie to, co jest w „trybie” wpisane 
jako kwestia rozliczeń absolutnie nie jest jednoznaczne. No i jest tak, że niektórzy 
wymagają niezliczonej ilości wyciągów bankowych, oświadczeń o oprocentowaniu 
konta.  

 

Cały czas odbieram telefony od tych bardziej zaprzyjaźnionych i mniej, że jest 
tragedia. Bo ktoś idzie się rozliczyć do dzielnicy i jedna pani ma zupełnie inne 
pomysły na życie, druga jeszcze inne i to jest przerażające. Albo na przykład 
dzwoni do mnie ktoś, i mówi: Słuchaj, no ale dlaczego tam wymagają od mnie 
jakichś dokumentów, wyście nie wymagali. I ja nie jestem w stanie odpowiedzieć 
(…) Nie wyglądamy [przez to] poważnie. 

Brak jednego standardu dot. rozliczania dotacji 
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 Część urzędników jest natomiast zdania, że obowiązujące przepisy dotyczące 
kwestii rozliczania dotacji są wystarczające.  

 
Moim zdaniem procedura jest. To znaczy nie ma opisanej. Nie ma tego rozliczenia 
opisanego w jednym dokumencie. Ale wie pan, jeżeli się czyta uważnie wszystkie 
dokumenty i ustawy, które obowiązują wszystkich to tam jest wszystko napisane. 
 
Problem stanowi rozliczenie pracy osób zatrudnionych przy realizacji zadania, 
posiadających jednoosobową działalność gospodarczą. W niektórych dziedzinach 
(sport, kultura) potencjalni współpracownicy organizacji realizującej zadanie często 
prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Ich praca musiałaby więc być 
traktowana jako podwykonawstwo.  

 
Kwestia dotycząca zatrudniania ludzi prowadzących działalność gospodarczą (…) 
Organizacje pozarządowe nie powinny zatrudniać takich ludzi, ponieważ to jest 
firma i to jest podzlecanie zadania, w jakiejś części. A jeżeli to jest część kluczowa 
to jest to niedopuszczalne. [W klubie] podstawową sprawą jest zatrudnienie 
trenera. I to jest główny pień całej działalności. Ale teraz jeżeli wystawia fakturę to 
nie można go zatrudnić… 

Brak jednego standardu dot. rozliczania dotacji 
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Co więcej, prawo regulujące tę kwestię jest interpretowane różnie – w zależności 
od biura lub dzielnicy. Dzieje się tak pomimo faktu, że Centrum Komunikacji 
Społecznej m.st. Warszawy rozesłało obowiązującą urzędników interpretację 
przepisów dotyczącej tej kwestii. Część urzędników jednak jej nie zna lub się z nią 
nie zgadza. 
 

Jeżeli trener sam prowadzi zajęcia i zamiast zwykłych rachunków wystawia faktury 
to w zasadzie, no nie wiem… to nie ma problemu. 
 
Te zapisy o podwykonawstwie były od 2010 roku i wszyscy o nich wiedzieli. A nagle 
teraz jest jakaś niesamowita walka o to, żeby wyeliminować jednoosobową 
działalność gospodarczą. Nie bierze się pod uwagę tego, że taką jednoosobową 
działalność, generalnie, prowadzą członkowie na rzecz swojego stowarzyszenia. Że 
nie zlecają tych zadań następnej osobie, tylko wykonują te działania osobiście. 
Więc czym to się różni od umowy zlecenia i umowy o dzieło – nie mam zielonego 
pojęcia. Uważam, że to jest krucjata, która pokazuje obrzydliwe i wstrętne 
oblicze miasta. I wiem, że trzeba być lojalnym wobec swojego pracodawcy i 
wobec swojego miejsca pracy, ale to jest coś, co pokazuje mi absolutnie złą 
drogę, którą teraz idzie miasto. 
 

Brak jednego standardu dot. rozliczania dotacji 
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  Trudności powoduje też brak elastyczności w rozliczeniach. Przedstawiciele 
organizacji podkreślają, że nie każde koszty, które ponoszą w projekcie da się 
dokładnie zaplanować. Powoduje to problemy na etapie rozliczania dotacji. 
Realizacja większości projektów związana jest z koniecznością podpisywania 
aneksów, gdyż na ogół przesunięcia w budżecie są większe niż dopuszczalne 10%. 
Problem dostrzegają także urzędnicy. 

 
W pełni się z tym zgadzam, że trudno jest zaplanować wydatki z taką 
szczegółowością. Ja myślę, że warto by było (…) wpisać w umowie, że pewne 
zmiany mogą być po prostu akceptowane przez przedstawiciela urzędu i nie 
wymagają aneksowania do umowy. Z aneksem jest pewien problem. Cała 
formalna procedura w urzędzie doprowadzająca do podpisania aneksu trwa co 
najmniej tydzień. Na tym aneksie jest z 7, 8 podpisów, tych osób, które muszą go 
podpisać ze strony urzędu. 
 
 

Brak elastyczności, aneksowanie umów 
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 Część organizacji chciałaby nieco innego sposobu kontroli projektów. Badani 
zarzucają urzędnikom, że ci zajmują się wyłącznie kwestiami formalnymi, „patrzą 
w papierki”, tymczasem prawdziwa kontrola realizacji zadania publicznego 
powinna polegać na osobistym uczestnictwie, na wizycie, obejrzeniu wydarzenia 
finansowanego przez Miasto. W wielu biurach Urzędu Miasta oraz dzielnicach 
stosuje się taką właśnie praktykę. 
 
W tym roku wymyślono, słusznie pewnie, że urzędnicy oglądali wszystkie projekty, 
które zostały zrealizowane za pomocą ich pieniędzy. 
 
Wizyta w terenie w miejscu realizacji zadania, ponieważ czasami wiadomo – 
papier jest cierpliwy i naprawdę, jeżeli ktoś ma dobre zdolności polonistyczne, to 
jest w stanie skonstruować piękne sprawozdanie. Zawsze organizacjom 
polecamy, żeby nawet zdjęcie dołączyli do sprawozdania. Cokolwiek, żebyśmy też 
widzieli jakąś opinię czy plakaty wydrukowane. 
 
 

Sposób kontroli 
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 Znaczna część urzędników przyznaje też, że mają oni duże problemy z 
finansową kontrolą realizowanych przez organizacje projektów. W urzędach 
brakuje pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i wiedzę z 
zakresu finansów i księgowości. Wydziały i biura merytoryczne nie dostają 
oczekiwanego wsparcia ze strony odpowiednich służb finansowych.  

 
Sądzę, że wizyta pracowników mojego wydziału u jakiejkolwiek księgowej 
wyglądałaby tak, że ta księgowa by dziesięć razy skręciła mojego pracownika, 
mówiąc kolokwialnie, niż ten pracownik byłby w stanie przeprowadzić kontrolę 
finansową. (…) Jeżeli ma pójść tam amator, który nie ma pojęcia, co to jest 
kontrola przepływów na kontach, zapisów księgowych, no to będzie 
kompromitacja urzędu bardziej. 

Sposób kontroli 
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VI.B. Współpraca finansowa: 
Wnioski z wywiadów pogłębionych  

i badania ankietowego 

Dobre praktyki 
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 Poniżej przedstawiamy działania ułatwiające sprawne współdziałanie, 
wskazywane i doceniane przez przedstawicieli obu sektorów.  

 
 Wśród nich są rozwiązania, które w ostatnich latach zostały wdrożone w 
Warszawie na szerszą skalę (jak np. konkursy wieloletnie czy redukcja liczby 
dokumentów dołączanych do  wniosku dotacyjnego), jednak w opinii organizacji 
prace w tym obszarze powinny być kontynuowane. 

 
 Wymienione są też rozwiązania, które funkcjonują tylko w niektórych biurach 
lub dzielnicach -  dotyczy to m.in. poziomu szczegółowości kontroli  czy  sposobów 
komunikacji między  urzędami a organizacjami. 

 

Najważniejsze fakty 
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 Przedstawiciele organizacji dostrzegają uproszczenie formalności związanych z 
aplikowaniem o dotacje, polegającą na zmniejszeniu liczby wymaganych 
załączników. 

 
W tym roku liczba wymaganych dokumentów została okrojona, bo nie trzeba ani 
sprawozdania finansowego, ani merytorycznego składać, więc tych papierków jest 
mniej (…) Tak naprawdę to KRS i oświadczenia (…) Da się z tym żyć. 
 
Zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów jest również podkreślane przez 
urzędników. 
 
Teraz już jest tylko odpis z KRS-u, oświadczenie oferenta, plus ewentualnie 
porozumienie o współpracy z instytucją miejską. I tyle, nic więcej nie wymagamy. 
Nie wymagamy żadnych rekomendacji, opinii, poświadczeń, zaświadczeń – jest 
nam to zbędne. Jeżeli organizacja jest nieuczciwa, to prędzej czy później to wyjdzie 
i to organizacja będzie miała problemy, nie my, bo my nie jesteśmy śledczymi z 
Urzędu Skarbowego ani z NIK-u, my bierzemy to, co mamy na papierze. 

Uproszczenie formalności 
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 Dostrzegalne są działania Miasta zmierzające do skrócenia procedur związanych 
z ogłaszaniem wyników otwartych konkursów ofert. To bardzo istotna kwestia dla 
organizacji – umożliwia bowiem zwiększenie czasu przeznaczonego na realizację 
zadania. 
 
Moment rozstrzygnięcia konkursu jest uzależniony od uchwalenia budżetu przez 
Radę Warszawy. I tego się nie przeskoczy, bo Rada Warszawy zatwierdza budżet w 
grudniu, w związku z tym dopiero wtedy mogą iść projekty. Teraz troszeczkę to 
idzie jednak szybciej, urzędnicy się przygotowują. W momencie, kiedy Rada 
Warszawy uchwali budżet to oni wtedy dosłownie klik, klik, klik i ogłaszają konkurs.  
 
 Bardzo pozytywnie oceniane jest wprowadzanie większej liczby otwartych 
konkursów ofert na zadania trwające dłużej niż rok. W przypadku dużych, 
czasochłonnych projektów jest to czynnik warunkujący możliwość realizacji 
zadania. Aż 62 % organizacji oczekuje większej liczby konkursów wieloletnich. 

 
Wreszcie udało się osiągnąć wprowadzenie zadań trzyletnich. Te nasze projekty 
mają szansę przynajmniej na trzyletnie zadania, co jest w ogóle minimum przy 
takich projektach, jakie ja prowadzę. 

Skrócenie procedur, więcej konkursów kilkuletnich 
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 Oczekiwaną przez organizacje praktyką jest szczegółowe uzasadniania 
werdyktów komisji konkursowych. Część biur UM oraz urzędów dzielnic, 
pomimo braku takiego obowiązku, wysyła uzasadnienia decyzji do tych 
organizacji, które nie otrzymały dotacji. Inne starają się jak najbardziej 
szczegółowo odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące odrzuconej oferty. 

 
Wszyscy dostają pisma. Po rozstrzygnięciu konkursu dostają od nas pisma ci, z 
którymi podpisujemy umowę. A jak nie podpisujemy, to piszemy do nich pismo, że 
nie zostali przyjęci do konkursu (…) Zawsze jest uzasadnienie. Zawsze jest 
uzasadnienie. Krótkie przynajmniej uzasadnienie, dlaczego. 
 
Dobrą praktyką jest szczegółowe informowanie organizacji, z którymi urząd 
podpisuje umowę na realizację zadania publicznego o terminach i przepisach 
związanych z rozliczeniem dotacji. 

 
Każda umowa jest robiona w taki sposób, że koleżanka jest cały czas w kontakcie 
z organizacjami (…) na początku wysyła taki właśnie instruktarz, informacje, 
taki podział tego, co i kiedy ma być zrobione. A więc trochę tak za rękę jest 
organizacja prowadzona. 
 

Sprawna komunikacja 
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 Część urzędników przy kontroli sprawozdań z realizacji zadania publicznego nie 
kontroluje wszystkich dokumentów, w większości opierając się na sprawozdaniu 
oraz wyrywkowej kontroli faktur. Związane jest to z zaufaniem do organizacji, z 
którą podjęto współpracę. 

 
Ja czasami im podpowiadam, że nie musicie brać wszystkiego. Jak jest w tej 
tabelce pięćdziesiąt faktur, to poproście losowo o pięć - jeżeli one są w porządku, to 
znaczy, że wszystkie pozostałe też są w porządku. Bo jeżeli oni te pięć faktur 
potrafili z tyłu opisać prawidłowo i są tam wszystkie wymagane przez prawo i 
przez naszą umowę zapisy, to znaczy, że reszta też jest ok. Bo to nie jest tak, że 
jedną opisali dobrze, drugą źle. 
 
My tak naprawdę dokonujemy oceny sprawozdania, bo ten ktoś (…) dorosły 
człowiek, odpowiedzialny, podpisuje się pod nim, czyli bierze na siebie tą całą 
odpowiedzialność, że to, co on tam zawarł jest zgodne z prawdą.  
 

Mniej szczegółowa kontrola 
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 Organizacje oczekują od urzędników uwzględnienia ducha prawa, a nie tylko 
jego litery. W ramach istniejących przepisów możliwe jest podejście nastawione 
na efektywność działania obu stron i na ułatwienie osiągnięcia zakładanych 
rezultatów, czego dowodzi praktyka działania części biur UM i urzędów dzielnic. 
Elastyczne podejście do przepisów jest zdaniem przedstawicieli organizacji dobrą 
praktyką, świadczącą o przyjaznym nastawieniu urzędu.  

 
U nas jest na przykład tak, że można donieść dokument. Na przykład my akurat 
byliśmy w trakcie zmian w statucie i po prostu mogliśmy donieść później KRS. 
Przesłaliśmy ten aktualny, który był, natomiast była możliwość doniesienia po 
zaakceptowaniu sądu  - więc to jest duże ułatwienie. 
 
Przepisy to w ogóle jest problem, który nam skutecznie blokuje niektóre działania. 
My pewnych rzeczy nie robimy, nie dlatego że nam się nie chce albo nie umiemy 
ich zrobić, tylko po prostu blokują nam przepisy. I my bardzo często rozciągamy te 
przepisy (…) bardzo często je odpowiednio, na swój sposób interpretujemy, żeby 
było łatwiej. 
 

Elastyczność w stosowaniu przepisów 
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Przykładem takich praktyk jest takie aneksowanie zmian w umowie, które już 
miały miejsce. 
 
Tak naprawdę aneksujemy coś, co już się wydarzyło, a my wprowadzamy coś 
dopiero w życie aneksem. Więc staramy się tutaj współpracować z organizacjami 
w ten sposób, żeby nas informowały drogą mailową, żeby zawsze było jakieś 
potwierdzenie, że ta informacja była. To jest wygodna forma i nie stanowi już 
utrudnienia. 
 

Elastyczność w stosowaniu przepisów 
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 Dla wielu organizacji kluczowa jest otwartość urzędników, ich nastawienie oraz 
skłonność do pomocy. Szczególne znaczenie taka pomoc ma dla nowych 
organizacji, zwłaszcza na etapie aplikowania o dotację oraz jej rozliczania. 
 
Miałam potrzebę kontaktu z urzędem, jeśli chodzi o rozliczenie pierwszych transzy. 
Bo była to nasze pierwsze rozliczenie, więc potrzebowałam informacji jak opisać 
daną rzecz, tak żeby była w porządku w stosunku do tego, co wymaga urząd. 
 
Jeżeli ktoś się pyta to wspomagamy organizacje, bo nie ma zakazu. Na etapie 
wniosku organizacja może przyjść i staramy się każdej, która przyjdzie pomóc od 
strony takiej formalnej. Ale nie tylko, bo też staramy się zobaczyć, jak to jest 
napisane merytorycznie. 
 
Tak, konsultują się merytorycznie jakby to było widziane. Bo zawsze w ogłoszeniu 
wszystkiego się nie da wpisać tak szczegółowo. (…) Ale przychodzą, ewentualnie 
dopytują się (…) Organizacje potrzebowały wyjaśnienia pewnych niuansów. Było to 
bardziej takie doradztwo, żeby pewne zapisy ustawowe wyjaśnić, o co to 
teoretycznie ustawodawcy chodziło. 
 

Pozytywne nastawienie, życzliwość 
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VII. Konsultacje 
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 Miasto konsultuje z organizacjami dokumenty, akty prawne, programy i 
strategie na podstawie uchwały 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. 

  Zgodnie z informacjami pochodzącymi z Monitoringu współpracy, w 2012 
roku Miasto skonsultowało 14 projektów aktów prawnych lub dokumentów 
programowych i strategicznych, rok wcześniej projektów takich było 30, zaś w 
2010 roku 78. 

  Konsultacje prowadzone były w formie grup roboczych, spotkań z 
poszczególnymi organizacjami, konferencji konsultacyjnych oraz drogą 
elektroniczną. 

O konsultacjach w Warszawie 
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VII.A. Wiedza i opinie na temat konsultacji 
Wnioski z wywiadów pogłębionych i badania ankietowego 
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  Wiedza o konsultacjach z organizacjami (prowadzonych w dowolnej formie) 
nie jest powszechna: co czwarty przedstawiciel organizacji prowadzących 
działania na terenie Warszawy w ogóle o nich nie słyszał, kolejna jedna czwarta 
zetknęła się z ogólnymi informacjami, ale już nie z zaproszeniami na konkretne 
konsultacje.  

 
 Problemem dla badanych przedstawicieli organizacji jest dostępność oraz 
otwartość procesu konsultacji, a także niedostateczna informacja na ich temat. 

 
 Zdaniem przedstawicieli większości organizacji konsultacje powinny odbywać 
się na wcześniejszym etapie przygotowywania dokumentu. 

 
  Ich zdaniem na efektywność procesu konsultacji negatywnie wpływa: 

 krótki czas pozostawiony na konsultacje 
nieodpowiednia (nieprzyjazna) formuła konsultacji 
 brak konsensusu w środowisku samych organizacji, partykularyzm 

 
 Część organizacji oczekuje od urzędników większej inicjatywy i przejęcia roli 
moderatorów podczas konsultacji. 

Najważniejsze fakty 
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nie, nie słyszałem(am) o 
takiej możliwości

25%

tak, słyszałem(am), że 
coś takiego istnieje, ale 

nie 
zetknąłem/zetknęłam 

się z informacjami 
konkretnych konsult

26%

tak, słyszałem(am) i 
zetknąłem(am) się z 

informacjami lub 
zaproszeniami na 

konkretne konsultacje
49%

Wiedza nt. możliwości udziału w 
konsultacjach lub zgłaszania uwag do 
dokumentów. 

Wiedza nt. konsultacji prowadzonych przez Miasto 
 Przedstawiciele jednej czwartej organizacji działających  
na terenie Warszawy w ogóle nie słyszeli o możliwości 
udziału organizacji w konsultacjach dotyczących uchwał, 
dokumentów, strategii lub planów  przygotowywanych przez 
Miasto ani o możliwości zgłaszania do nich uwag. 
Świadomość istnienia konsultacji jest niska zwłaszcza w 
organizacjach sportowych. 

  Kolejne 26% organizacji wprawdzie słyszało, że takie 
działania się toczą, jednak nigdy nie zetknęli się z 
informacjami o konkretnych konsultacjach.  

 Informacje o konkretnych konsultacjach dotarły do 
połowy (49%) organizacji prowadzących działania na terenie 
Warszawy (częściej do tych zatrudniających ludzi i o 
większych budżetach). 

Podstawa procentowania: organizacje prowadzące działania na terenie Warszawy 

 Spośród tych ostatnich połowa (a więc jedna czwarta 
wszystkich organizacji działających na terenie Warszawy) 
zgłaszała jakieś uwagi do uchwał / dokumentów urzędu:  

 30% w ramach komisji dialogu społecznego 

 29% przesyłało uwagi e-mailem lub pocztą 

 18% uczestniczyło w spotkaniach konsultacyjnych 
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Powody braku uczestnictwa w konsultacjach 

 Jakie są więc główne przyczyny braku 
aktywności do tej pory?  

 Brak wiedzy: 31% organizacji nie wie czy 
może w takich konsultacjach brać udział; 

 Brak wiary, że ich głos zostanie 
uwzględniony (30%); 

 Przekonaniem, że brak jest konsultacji z 
dziedziny działania organizacji (24%); 

 Brak czasu (22%). 

 Niemal wszystkie organizacje działające na terenie Warszawy i nieuczestniczące 
dotychczas w konsultacjach deklarują zainteresowanie takimi konsultacjami. 

 Na pytanie o zainteresowanie udziałem w przypadku przygotowywania przez Miasto 
dokumentów związanych z tematyką działania organizacji, aż 85% odpowiedziało 
twierdząco.  

31%

30%

24%

22%

11%

8%

1%

8%

10%

0% 10% 20% 30% 40%

nie wiemy czy możemy brać udział

nie wierzymy, że głos naszej organizacji 
zostanie wzięty pod uwagę

nie ma konsultacji dotyczących naszej 
tematyki

nie mamy czasu

nasze działania nie mają żadnego 
związku z urzędami

nie pasują nam godziny lub terminy, w 
jakich odbywają się konsultacje

nie interesuje nas to

inne

trudno powiedzieć

144 



 
 

 

 Dla przedstawicieli organizacji problemem jest realna dostępność i otwartość 
konsultacji. Pojawiają się opinie, że badani nie słyszeli o żadnych konsultacjach, że 
„nikt ich nie zaprosił”. Z jednej strony można przypuszczać, że nie są oni 
wystarczająco aktywni w poszukiwaniu informacji na ten temat: jedynie co piąta 
organizacja sama aktywnie szuka informacji o konsultacjach. Z drugiej jednak 
strony wydaje się, że sam fakt organizowania konsultacji powinien być 
poprzedzony akcją informacyjną. Dobrą praktyką jest wysyłanie mailingu do 
organizacji będących w bazie urzędu. 

 
Ja nigdy nie miałam takiej konsultacji, nie przypominam sobie, żebym 
kiedykolwiek została zaproszona. I nawet, powiem szczerze, nie wiem, czy się 
teraz coś będzie takiego działo, nie wiem, bo nie mamy takiej informacji. 
 
Nikt mnie nie zaprosił do żadnego grona. Gdyby ktoś mnie gdzieś zaprosił, to 
może bym poszła.  
 
Teraz został stworzony zespół, było otwarte zaproszenie a propos budżetu 
partycypacyjnego i tam się zapisałam. Jest też zespół, który ma stworzyć takie 
wytyczne do strategii rozwoju kultury. I tam dostałam zaproszenie, tam kilka tylko 
osób dostało zaproszenie… Nawet osobiście czy telefonicznie dostałam 

zaproszenie i biorę w tym udział.  

Dostępność informacji na temat konsultacji 
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Opinie uczestników konsultacji 

89%

42%

35%

32%

31%

4%

30%

37%

22%

18%
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29%

28%

45%

51%
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Konsultacje powinny być 
prowadzone na wcześniejszym 

etapie podejmowania decyzji lub 
tworzenia dokumentów

Urząd informuje o efektach, 
skutkach konsultacji

Czas na zgłoszenie uwag w 
miejskich konsultacjach jest 

wystarczająco długi

Przedstawiciele organizacji biorą 
udział w konsultacjach aby 

załatwić swoje partykularne 
interesy

W rzeczywistości urzędnicy nie 
biorą pod uwagę zdania 

przedstawicieli organizacji

tak nie trudno powiedzieć

 Przedstawiciele organizacji uczestniczących w 
konsultacjach niemal jednogłośnie stwierdzają, 
że konsultacje powinny być prowadzone na 
wcześniejszym etapie podejmowania decyzji lub 
tworzenia dokumentów. 

 W kwestii czasu pozostawionego na zgłoszenie 
uwag jest podobna liczba głosów krytycznych 
(37%) co zadowolonych (35%). 

 Blisko jedna trzecia organizacji stwierdza, że 
urzędy nie informują o efektach konsultacji, 42% 
jest przeciwnego zdania, zaś 29% nie ma opinii. 

 Uczestnicy konsultacji mają zastrzeżenia do 
obu stron współpracy: 32% uważa, że 
przedstawiciele organizacji próbują załatwiać 
swoje partykularne interesy, zaś 31% stwierdza, że 
urzędnicy nie biorą pod uwagę zdania strony 
pozarządowej. 

  Co piaty uczestnik deklaruje, że sam poszukuje 
informacji na temat konsultacji. Podstawa procentowania: organizacje prowadzących działania na terenie Warszawy  

i uczestniczących w konsultacjach 
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 Problemem dla badanych jest czas jaki pozostawia się organizacjom na 
konsultacje. Często dotyczą one kwestii wymagających eksperckiej wiedzy oraz 
zapoznania się z dużą ilością dokumentów. Tymczasem niejednokrotnie czas, 
jaki przeznacza się na konsultacje jest zbyt krótki i niemożliwy jest realny, 
merytoryczny udział w konsultacjach. Zdarzały się również takie sytuacje, w 
których konsultantom w ogóle nie udostępniano potrzebnych dokumentów 
(robiono to dopiero na spotkaniu) co w zasadzie uniemożliwiało dyskusję.  

 
Złą stroną było to, że nie były przysłane materiały robocze. Te, które później 
rozdawano na miejscu. To jest podstawowy błąd. 
 
Organizacje pewnie nawet nie zdążyły zajrzeć do tych maili, które myśmy im 
wysłali (…) A to wynika właśnie z problemu pracy urzędowej. Bo jak się 
nawarstwiają różne rzeczy, to, mimo że człowiek chce bardzo to wszystko 
terminowo załatwić, to okazuje się, że 21 dni na konsultacje to można 
zaplanować, jak się ma tylko konsultacje na głowie.  
 
Nie powiem dokładnie kiedy, ale wiem, że było tak, że tak na dobrą sprawę kilka 
dni było do konsultacji. Nawet zarząd nasz się nie spotyka czasem w przeciągu 
kilku dni, więc nawet zebranie opinii od członków zarządu jest trudne. 

Czas pozostawiany na konsultacje 
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 Istotna jest także formuła konsultacji. Idealnym rozwiązaniem jest wspólna 
praca nad dokumentem, planem lub strategią oparta o spotkania i dyskusje, a 
nie zgłaszane uwag do niemal gotowego już dokumentu. Konsultacje mailowe, 
czy w formie formularza są do zaakceptowania jako forma podsumowania, jako 
końcowy etap całego procesu lub też jako wstęp do niego. Konsultacje wyłącznie 
mailowe lub poprzez formularz są w opinii przedstawicieli organizacji 
niewystarczające. 

 
Konsultowanie projektu, w którym nie mogę wprowadzić jakiejś zmiany 
systemowej, tylko coś tam przekreślić, to jest trochę musztarda po obiedzie, to 
jest jakiś ostatni chyba element tego procesu. Natomiast zdecydowanie 
współtworzenie dokumentów to jest klucz, zapraszanie organizacji i pytanie o 
zdanie.  
 
Nie jestem prawnikiem, nie znam się, nie wiem, czy to jest dobrze 
sformułowane czy źle. A jak to zmienić i zapisać, żeby było jeszcze lepiej – 
kompletnie się na tym nie znam (…) Uważam, że (…) przed takimi konsultacjami 
w formie wypełnienia formularza, powinno być spotkanie z organizacjami, które 
są zainteresowane danym tematem, żeby one mogły wysłuchać, urzędników, 
[dowiedzieć się] o co konkretnie chodzi.  

Formuła konsultacji 
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 Część respondentów wspomina o braku widocznych efektów prowadzonych 
konsultacji. Zdarza się, że konsultacje przekształcają się w katalog żądań i 
oczekiwań pod adresem Miasta. Uczestnicy konsultacji – przedstawiciele 
organizacji biorą w nich udział aby załatwić swoje partykularne interesy. 

 
To było żałosne z naszej strony, czyli takiej obywatelskiej. Bo wychodził ktoś i 
mówił o swoich żalach jednostkowych, że komuś coś się nie powiodło, że komuś 
nogę podstawiono, czy coś innego. Taka małostkowość. 
 
 W opinii części badanych problem stanowi fakt, że efektem konsultacji 
społecznych jest dokument, plan lub strategia. Brakuje jednak najważniejszego 
etapu, czyli wprowadzenia uzgodnionych ustaleń w życie. 

 
Powstała strategia miasta, na którą teraz się wszyscy powołują, strategia rozwoju 
do 2020. Natomiast jest to popisowy zbiór ogólników. Jest to popisowe exposé, z 
którego nic nie wynika.  

 

Poczucie braku efektów 
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  Niektórzy badani przedstawiciele organizacji są zdania, że to urzędnicy (lub 
osoby przez nich wydelegowane, zewnętrzni eksperci) powinni pełnić w trakcie 
konsultacji szczególną rolę. Powinni być moderatorami dyskusji, 
naprowadzającymi debatujących przedstawicieli III sektora na właściwe tory. 
Inicjatywa oraz ciężar prowadzenia konsultacji powinien leżeć po stronie Miasta – 
to urzędnicy powinni ustalać ramy i formy dyskusji. 

 
Ja ostatnio oprotestowałam to [konsultacje], że to do niczego na razie nie 
doprowadziło. Prosiłam o wsparcie jakiegoś człowieka, który by tą grupę 30 osób 
nakierował na to, jak się robi strategię. 
 
Mam wrażenie, że nie było to jakoś wystarczająco facylitowane przez miasto. 
Pamiętam tylko, że były jakieś zewnętrze ekspertki, które miały jakoś 
przeprowadzić nas przez ten proces [konsultacji], no i to się jakoś chyba nie udało. 
 
Niestety miałam takie wrażenie, że (…) miasto czasem chce zrzucić na organizacje 
odpowiedzialność za działalność, którą powinno samo na siebie wziąć (…) Jedna 
rzecz jest włączyć i umożliwić partycypację, no a co innego jest zwalić na kogoś 

zrobienie czegoś.  

Rola urzędników 
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Także urzędnicy są zdania, że konsultacje mailowe lub poprzez formularz są 
niewystarczające, a niekiedy trudne dla konsultantów (wymagają prawniczej 
wiedzy). Rozumieją więc sprzeciw organizacji wobec takiej formuły. Choć niekiedy 
przyznają, że jest to dla nich łatwiejsza forma konsultacji, pozwalająca ominąć 
etap dyskusji, przybierający nieraz chaotyczną formę. 

 
W mojej opinii powinno być jedno i drugie. To znaczy, że jest ileś dni, prawie 
miesiąc, na te konsultacje pisemne, czyli dokument jest zawieszony na platformie, 
jest ten formularz, w który można wpisywać uwagi i dla nas to porządkuje trochę 
pracę, bo później dostajemy formularz, zbiera się zespół i jesteśmy wstanie 
zapanować nad tymi uwagami. Natomiast nie mogą się odbyć konsultacje bez 
takiego spotkania, czyli bez możliwości konsultacji ustnych, kiedy przychodzą 
przedstawiciele organizacji i jest dyskusja. 

 
Po prostu im pokazujemy projekt, przekazujemy i oni na bieżąco, 
najczęściej [wprowadzają uwagi]. Moja komisja to lubi po prostu 
wszystko konsultować od razu na spotkaniu (…) Bo potem, praktyka jest 
taka, że przy konsultacjach poprzez na przykład mailing, to nikt nie 
odpowiada. 
 

Formuła konsultacji 
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 Znacząca zdaniem badanych jest rola konsultacji nieformalnych – 
odbywających się indywidualnie (urzędnicy z konkretnymi przedstawicielami 
organizacji) lub grupowo (urzędnicy z nieformalną grupą przedstawicieli 
organizacji). Takie konsultacje są najbardziej skuteczne – dotyczą bowiem 
konkretnych rozwiązań, mają charakter ekspercki. Odbywają się zazwyczaj 
poprzez nieformalne spotkania, maile, telefony. Kluczowe są dla nich osobiste 
znajomości oraz wcześniejsze doświadczenia ze współpracy. Tego typu 
konsultacje w mniejszym gronie odznaczają się większą efektywnością oraz 
brakiem biurokratycznego obciążenia. Nie powstają w ich trakcie żadne 
protokoły lub dokumenty.  

 
Dużo rzeczy się załatwia nieformalnie, no chyba że potrzebna jest jakaś 
podkładka później, papier, no to oczywiście to się spisuje. Natomiast takie 
robocze kontakty są dość nieformalne i raczej telefonicznie, mailowe, czy 
jakieś spotkania po prostu - nie ma problemu, żeby jakoś tak się na bieżąco 
spotykać. Nie jest tak, że wszystko wymaga papierków. 
 
Eksperci, z którymi ja często rozmawiam (…) często jest to po prostu wizyta pań, 
które mówią „No, ale co pani o tym sądzi, co myśmy zrobili? Jak Państwo [byście 
zrobili]?” Takie jest życie, więc ja uważam, że nie można wszystkiego opisać w 
ramach papierów. 

Konsultacje nieformalne 
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Konsultacje nieformalne 

 O tego typu spotkaniach słyszało 80% organizacji prowadzących działania na 
terenie Warszawy, zaś łącznie 8% deklaruje, że w nich uczestniczyło: 5% w 
spotkaniach z pracownikami UM, a 6% z pracownikami urzędów dzielnic. 
Uczestnictwo w tego typu spotkaniach najczęstsze jest w przypadku organizacji 
pracujących intensywnie, jednak nie w trybie „pełnoetatowym”. 

5%
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16%

14%

79%

80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

W przypadku Urzędu m. st. Warszawy:

W przypadku urzędów dzielnic:

tak  i nasza organizacja uczestniczyła w takich spotkaniach

tak, słyszałem(am) o tym, ale  nasza organizacja nie uczestniczy w takich spotkaniach

nie, nie słyszałem(am) o tym
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VII.B. Komisje dialogu społecznego (KDS-y i DKDS-y) 
 – podstawowe informacje 

Wnioski z analizy sprawozdań Komisji dialogu społecznego 
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Komisje dialogu społecznego 

 W Warszawie funkcjonuje 28 KDS-ów, przy 11 biurach Urzędu Miasta oraz 15 
DKDS-ów. Zadaniem komisji jest inicjowanie działań oraz opiniowanie rozwiązań 
proponowanych przez Miasto. W skład komisji wchodzą przedstawiciele 
zainteresowanych organizacji oraz przedstawiciele odpowiednich biur UM lub 
urzędów dzielnic. Celem działania komisji jest współdziałanie środowiska III 
sektora oraz administracji w poszczególnych dziedzinach należących do 
kompetencji biur Urzędu Miasta lub urzędów dzielnic.  

 
 Prezentowane informacje zostały opracowane na podstawie danych zebranych 
przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Dane pochodzą z ankiety, 
wypełnianej przez przedstawicieli Komisji dialogu społecznego i dotyczą 2012 
roku. Ankietę wypełnili przedstawiciele 28 KDS-ów oraz 13 DKDS-ów. 
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  KDS spotykały się w 2012 roku się średnio 8 razy każda. Najczęściej Komisja 
Dialogu Społecznego ds. Transportu (15), najrzadziej Komisja Dialogu 
Społecznego ds. Cudzoziemców (2). 

 
  Spośród 28 istniejących w 2012 KDS: 

19 poruszało głównie kwestie merytoryczne 
13 poruszało głównie kwestie organizacyjne, związane z problemami 
organizacji pozarządowych oraz ich współpracy z miastem 
10 poruszało głównie tematykę finansów oraz otwartych konkursów ofert. 

 
 Wg stanu na 1 stycznia 2012 w skład Komisji wchodziło przeciętnie 25 
organizacji natomiast w posiedzeniach brało udział średnio 11 organizacji. 
Pojawiają się jednak głosy, że część organizacji choć nie zjawia się na 
posiedzeniach komisji wyraża zainteresowanie jej działalnością, pozostaje w 
kontakcie telefonicznym lub mailowym. 
 

Komisje Dialogu Społecznego przy biurach UM 
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 Do 23 KDS odpowiednie biura wystosowały w 2012 roku zaproszenia do 
konsultowania tematów i treści zadań konkursowych. 5 KDS nie otrzymało takiego 
zaproszenia. W kilku przypadkach ogłaszane otwarte konkursy ofert nie dotyczyły 
bezpośrednio zakresu działalności Komisji a organizacje we własnym zakresie brały 
udział w konsultowaniu ogłoszeń, w zależności od profilu działalności.  

 
 W przypadku 4 KDS zdarzyło się, że opinie zgłoszone przez Komisję na temat 
zakresu i treści konkursów nie zostały wzięte pod uwagę. Brakowało uzasadnienia 
takiej decyzji. 

 
3 KDS nie wskazały przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji 
konkursowych ds. opiniowania ofert. Tam gdzie KDS wskazała przedstawicieli we 
wszystkich przypadkach uwzględniono udział przedstawicieli komisji. 

 
8 KDS nie wskazało przedstawicieli organizacji pozarządowych do zespołów do 
oceny ofert małograntowych. Tam gdzie KDS wskazała przedstawicieli tylko w 
jednym przypadku nie uwzględniono przedstawicieli komisji. 

 
 2 KDS nie otrzymały do konsultacji żadnych dokumentów miejskich w 2012 roku. 
W pozostałych tak samo często konsultowano dokumenty o charakterze 
merytorycznym, jak i dokumenty dotyczące współpracy organizacji z miastem. 

Komisje Dialogu Społecznego przy biurach UM 
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 11 KDS zgłosiło w 2012 roku wystąpienie problemów we współpracy z m.st. 
Warszawą. Najczęściej powtarzającym się problemem było ignorowanie KDS: brak 
jakichkolwiek konsultacji lub ignorowanie opinii Komisji. 

 
 
Pod hasłem „konsultacje” i „dialog” kryła się głównie prezentacja koncepcji Biura 
[nazwa ukryta] niepodlegająca dyskusji i szukania nowych rozwiązań. 
 
Nieregularny udział przedstawicieli Biura [nazwa ukryta] w spotkaniach KDS, 
nieregularna informacja dotycząca przyjęcia lub odrzucenia uwag zgłaszanych w 
trakcie konsultacji 
 
W 2012 roku, żadna z jednostek miasta działająca w obszarze [nazwa ukryta] z własnej 
inicjatywy nie zwróciła się do Komisji o zaopiniowanie jakiegokolwiek projektu czy 
dokumentu dotyczącego [nazwa ukryta]. W 2012 nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi 
na zajęte przez KDS stanowiska i sugestie z lat 2009-2012.  

Komisje Dialogu Społecznego przy biurach UM 
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Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego 

 DKDS spotykają się średnio ponad 6 razy w ciągu roku. Najczęściej Dzielnicowa 
Komisja Dialogu Społecznego na Ochocie (10), najrzadziej Dzielnicowa Komisja 
Dialogu Społecznego w Wesołej (2). 

 
 Spośród 13 istniejących DKDS, które wypełniły ankietę: 

 7 poruszało głównie kwestie merytoryczne 
 10 poruszało głównie kwestie organizacyjne, związane z problemami 
organizacji pozarządowych oraz ich współpracy z miastem – istotnym 
tematem było wsparcie lokalowe urzędów dzielnic dla organizacji 
 8 poruszało głównie tematykę finansów oraz otwartych konkursów ofert. 

 
 W 2012 w posiedzeniach DKDS brało udział średnio prawie 14 organizacji. Wg 
stanu na 1 stycznia 2012 w skład DKDS wchodziło przeciętnie niemal 38 
organizacji. Jednak liczba organizacji zarejestrowanych nie zawsze odpowiada 
liczbie organizacji faktycznie uczestniczących w posiedzeniach komisji. 
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Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego 
 Wszystkie DKDS otrzymały w 2012 roku od urzędów dzielnic zaproszenia do 
konsultowania tematów i treści zadań konkursowych.  

 
 W 4 dzielnicach zdarzyło się, że opinie zgłoszone przez DKDS na temat zakresu i treści 
konkursów nie zostały wzięte pod uwagę. Brak danych nt. powodów odrzucenia 
stanowiska DKDS. 

 
 Wszystkie (przebadane) DKDS wskazały przedstawicieli organizacji pozarządowych do 
komisji konkursowych ds. opiniowania ofert. Tylko w jednym przypadku przedstawiciele 
wskazani przez DKDS nie zostali uwzględnieni w składzie komisji konkursowej. 

 
 W 4 dzielnicach DKDS nie wskazała przedstawicieli organizacji pozarządowych do 
zespołów do oceny ofert małograntowych (w 2 przypadkach nie przyznawano w ogóle 
małych grantów). Tam gdzie DKDS wskazała przedstawicieli w każdym przypadku 
uwzględniano ich w składzie komisji. 

 
 3 DKDS nie otrzymały w 2012 roku od urzędu dzielnicy do konsultacji żadnych  
dokumentów miejskich. W pozostałych: w 4 przypadkach konsultowano dokumenty o 
charakterze merytorycznym, w 7 przypadkach dokumenty dotyczące współpracy 
organizacji z miastem, a w 2 przypadkach konsultowano też kwestie finansowe. 

 
Tylko 2 DKDS zgłosiły wystąpienie w 2012 roku problemów we współpracy z m.st. 
Warszawą. 
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VII.C. Komisje dialogu społecznego (KDS-y i DKDS-y) 
- znajomość, uczestnictwo i postrzeganie. 

Wnioski z wywiadów pogłębionych i badania ankietowego 
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VII.C. Komisje Dialogu Społecznego (KDS-y i DKDS-y) 
- znajomość, uczestnictwo i postrzeganie. 

Wnioski z wywiadów pogłębionych i badania ankietowego 

Znajomość, uczestnictwo i dostępność 
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Najważniejsze fakty 

  Dwie trzecie organizacji podejmujących działania na terenie Warszawy słyszała o 
KDS-ach, a o DKDS-ach już tylko połowa. 

 

  Wśród części organizacji barierą uczestnictwa jest więc zwykły brak 
świadomości, że tego rodzaju ciała istnieją.  Kolejnymi barierami są brak czasu 
przedstawicieli organizacji, a także niewielka wiara w znaczenie komisji dialogu 
społecznego i brak przekonania o możliwości realnego zaistnienia własnej 
organizacji w tych gremiach.  

 

 Choć w wywiadach podkreślano, że komisje dialogu społecznego są ciałami 
otwartymi, to jednak część organizacji wskazuje na bariery wejścia. Szczególnie 
młodsze stażem organizacje mają trudność z przebiciem się z własnymi opiniami i 
mają poczucie, że ich głos nie ma znaczenia dla ustaleń i uchwał podejmowanych 
przez komisje. 
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nie słyszeli o istnieniu komisji

 Blisko dwie trzecie (63%) organizacji prowadzących 
działania na terenie Warszawy słyszało o KDS-ach, zaś 
22% deklaruje uczestnictwo w ich posiedzeniach. 

 Nieco mniejsza jest świadomość istnienia DKDS-ach: 
słyszała o nich połowa organizacji, zaś uczestnictwo 
deklaruje 15%. 

 Na świadomość istnienia komisji dialogu społecznego i 
uczestnictwo w nich wpływ ma m.in intensywność 
działania, wiek oraz budżet organizacji: 

 W komisjach niedoreprezentowane są organizacje 
najmłodsze, te działające mało intensywnie oraz te mało 
„sprofesjonalizowane” (niezatrudniających, o niskich 
budżetach). 

Znajomość i uczestnictwo w pracach KDS-ów i DKDS-ów 

Podstawa procentowania: organizacje prowadzące działania na terenie Warszawy 
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 Otwartość i dostępność KDS-ów i DKDS-ów nie jest sprawą oczywistą. Badani 
przedstawiciele organizacji, będący członkami komisji oraz urzędnicy uważają je za 
dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Część badanych – zwłaszcza z młodszych 
organizacji – jest jednak zdania, że KDS-y i DKDS-y to „towarzystwo wzajemnej 
adoracji”. Pojawiają się sformułowania, że na posiedzenie komisji trzeba się 
„wprosić”. Wydaje się więc, że w niektórych przypadkach istnieją bariery wejścia. 
Wynikają głównie z:  

z dystansowania się organizacji o dłuższym stażu działania lub aktywności w 
komisji wobec nowych organizacji, 

niedostatecznej informacji na temat terminów, miejsc spotkań oraz warunków 
uczestnictwa.  

 Istotniejszy wydaje się ten pierwszy problem: blisko jedna trzecia (29%) 
uczestników DKDS-ów uważa, że głos ich organizacji nie ma znaczenia dla ustaleń 
i uchwał podejmowanych przez komisję. W przypadku KDS-ów problem ten 
wskazywany jest rzadziej. Nowi uczestnicy KDS-ów oraz DKDS-ów są niekiedy 
zdania, że nikt nie liczy się z ich głosem, nikogo nie interesują ich opinie. Jedna z 
badanych przedstawicielek organizacji stwierdza, że „czuła się na spotkaniu 
niekomfortowo i nie na miejscu”. 

 Drugi z problemów jest mniej dokuczliwy (choć obecny): informacje o terminach i 
miejscach spotkań są trudno dostępne jedynie zdaniem 15% członków komisji 
dialogu społecznego. 

Postrzeganie dostępności KDS-ów i DKDS-ów 
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Nie wiedziałam tego [że DKDS jest otwarty dla wszystkich], ostatnio mi tylko 
kolega powiedział, który tam się wprosił i powiedział: Ja przyszedłem i się 
wprosiłem, to ty też możesz. 
 
Dla mnie DKS to troszkę jest takie nieporozumienie. Bo na to przychodzą 
organizacje, które są już doświadczone, wiedzą, że coś takiego jest, a młode 
organizacje często nawet nie są informowane o dacie spotkania i one dla siebie, 
że tak powiem, nie wywalczą nic.  
 
Wchodzi mnóstwo młodych organizacji, one już nie wiedzą jak myśmy tworzyli ten 
system. Oni teraz widzą, że my mamy już jakieś (…) uznanie (…) Rozumiem, że 
pewne organizacje mogą mieć poczucie, że ich głos się w ogóle nie liczy.  
 
 

 

Postrzeganie dostępności KDS-ów i DKDS-ów 
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Organizacje nieuczestniczące w pracach komisji 

 Barierą uczestnictwa w komisjach dialogu 
społecznego jest przede wszystkim brak wiedzy: jak 
pokazano na poprzednich slajdach, połowa organizacji 
nie wie o istnieniu DKDS-ów, a ponad jedna trzecia – o 
istnieniu KDS-ów. 

 Z kolei w grupie tych, którzy o komisjach dialogu 
społecznego słyszeli, a jednak w nich nie uczestniczą, 
przyczyną braku aktywności jest raczej brak czasu (32%) 
i wiary w skuteczność takich działań (23% nie wierzy, że 
reszta komisji weźmie pod uwagę ich głos, a 21% nie 
wierzy we wpływ komisji. 

 Zaledwie 16% nie wie czy może brać w nich udział a 
60% jest świadomych, że każda warszawska organizacja 
może być członkiem komisji dialogu społecznego w 
swojej branży lub dzielnicy. Blisko dwie trzecie (63%) 
deklaruje, że gdyby chciało wziąć udział w posiedzeniu, 
to wie gdzie się zgłosić 

 Nieco mniej, bo tylko 44% zgadza się ze 
stwierdzeniem, że każda organizacja w komisji dialogu 
społecznego ma głos tak samo ważny jak inni. 

Powody nieuczestniczenia 
w posiedzeniach komisji 
dialogu społecznego. 

Podstawa procentowania: organizacje prowadzące działania na terenie Warszawy,  
które słyszały o komisjach dialogu społecznego, jednak w nich nie uczestniczą. 167 
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VII.C. Komisje Dialogu Społecznego (KDS-y i DKDS-y) 
- znajomość, uczestnictwo i postrzeganie. 

Wnioski z wywiadów pogłębionych i badania ankietowego 

Postrzeganie roli komisji dialogu społ. oraz ocena efektów ich działania 
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Najważniejsze fakty 

 Brakuje zgody co do roli komisji dialogu społecznego i ich prerogatyw. Część 
organizacji oczekuje wpływu albo przynajmniej dyskusji dotyczącej strategii, planów 
i priorytetów, jednak nie znajdują zrozumienia po stronie przedstawiciel urzędów. 

 Przedstawiciele organizacji dostrzegają wpływ na skład komisji konkursowych i 
część innych zagadnień dotyczących współpracy urzędów z trzecim sektorem, nie 
widzą jednak wpływu na kwestie strategiczne. Nierzadko czują, że wpływ komisji 
dialogu społecznego dotyczy tylko kwestii błahych. 

 Blisko połowa uczestników komisji dialogu społecznego uważa, że nie są one 
traktowane poważnie przez władze i osoby decyzyjne w urzędzie. Niektórzy 
uważają je wręcz za działania pozorowane.  

 Urzędnicy doceniają rolę organizacji jeśli chodzi o kwestie związane z otwartymi 
konkursami ofert, a także możliwość zebrania pomysłów na działania oraz opinii o 
istniejących realnie potrzebach społecznych, jednak nie czują się zobligowani do 
poważnego traktowania propozycji uznając, że za kwestie strategiczne 
odpowiedzialne są władze Miasta. 

 Poszczególne komisje dialogu społecznego różnią się między sobą w kwestii 
nastawienia uczestników i praktyki działania: są przykłady realnej partnerskiej 
rozmowy i konsultacji, są spotkania bez udziału urzędników, zdarza się też 
przekształcanie komisji w spotkania, na których urzędnicy jedynie przekazują 
informacje o konkursach i  dostępnych środkach. 

169 



 W opinii przedstawicieli organizacji uczestniczących w KDS-ach i DKDS-ach ich 
realny wpływ dotyczy przede wszystkim składu komisji konkursowych. Jako duży 
określa go 46% uczestników KDS-ów i 41% uczestników DKDS-ów.  

 Część uczestników dostrzega też wpływ komisji dialogu społęcznego na kształt 
i zakres ogłaszanych konkursów, jednak jedynie 16% w przypadku KDS-ów i 10% w 
przypadku DKDS-ów ocenia go jako duży. Wpływ na inne kwestie związane ze 
współpracą jest najczęściej oceniany jako średni albo mały. 

 Wpływ na strategię oraz planowanie polityki oceniany jest niżej: największy 
odsetek respondentów ocenia go jako mały, natomiast 22% uczestników DKDS-ów 
i 14% uczestników KDS-ów uważa, że komisje nie mają tu żadnego wpływu. 

 Wpływ komisji dialogu społecznego na zakres konkursów oraz udział ich 
przedstawicieli w komisjach konkursowych podkreśla wielu urzędników.  

 

Ocena wpływu na różne kwestie 
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 Uczestnicy komisji dialogu społecznego różnią się między sobą w kwestii 
rozumienia roli i prerogatyw komisji. Oczekiwania dotyczące wpływu na politykę 
miasta zderzają się nierzadko z traktowaniem komisji jako miejsca ustalania 
jedynie kwestii dotyczących otwartych konkursów ofert lub przekazywania 
organizacjom informacji o postanowieniach urzędu.   

 
 W opinii części przedstawicieli organizacji na posiedzeniach KDS i DKDS 
dyskutuje się raczej o sprawach błahych. Część z nich jest zdania, że komisje 
dialogu społecznego nie umożliwiają organizacjom wpływu na najbardziej istotne 
kwestie dotyczące priorytetów miejskiej polityki. Dzięki KDS i DKDS można raczej 
rozwiązać bieżące problemy oraz dyskutować o sposobach realizacji zadań 
publicznych w ramach konkursów. Komisje nie dają jednak organizacjom wpływu 
na strategię oraz planowanie polityki Miasta. Potwierdza to także część 
urzędników. 

 
Dwóch rzeczy nie mogą dotyczyć (…) bo organizacje nie są od tego (…) to znaczy – 
ludzi, czyli organizacje z zasady nie mogą powiedzieć, że pan x się do tego nie 
nadaje, bo to będzie przekroczenie granic (…) A dwa – nie można powiedzieć w 
sprawie pieniędzy, czyli nie możesz powiedzieć „A dlaczego pieniądze idą na to na 
przykład?” Tego też organizacja nie może powiedzieć, bo (…) wtedy miasto udaje, 
że nie słyszy. 

Przedmiot i cel działania komisji dialogu społecznego 
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Głównie to jest powoływanie osób do komisji konkursowych i opiniowanie zadań 
(…) Są też takie sytuacje, kiedy oni proponują rzeczy, do których nie mają zupełnie 
kompetencji i są jakieś uchwały zobowiązujące zarząd do jakiś tam działań itd. No 
oczywiście one trafiają w próżnie, no bo zarząd nie jest do niczego zobowiązany 
przez DKDS w żaden sposób, to jest ciało opiniotwórcze, doradcze i na tym się 
jego rola kończy. 
 
[DKDS] ma wpływ na kierunki naszych działań, wpływa na to, do kogo my będziemy 
kierować nasze środki. Tak jak się okazało w tym roku, miało też wpływ na 
zwiększenie naszych środków budżetowych w jakiejś tam części. Ale nie ma wpływu 
na realizowanie polityki, bo organizacje chciałyby same tworzyć tutaj politykę 
dzielnicy i na to nie będą miały wpływu, mogą być ciałem doradczym. 
 
Część urzędników podkreśla korzyści polegające na możliwości zebrania 
pomysłów na działania oraz opinii o istniejących realnie potrzebach społecznych.  
 
Dzielnica by się spokojnie obeszła bez DKDS-u i on nie jest niezbędny do istnienia i 
funkcjonowania samorządu. Aczkolwiek jak wykazała praktyka po tych kilku latach, 
korzystamy z pomysłów organizacji pozarządowych. Myślę, że nauczyliśmy się 
trochę słuchać wzajemnie siebie, i jedna i druga strona.  

172 

Przedmiot i cel działania komisji dialogu społecznego 



 
 

 

 W wielu przypadkach opinie komisji dialogu społecznego nie są jednak brane 
pod uwagę ani nawet dogłębnie analizowane. Aż 44% organizacji uczestniczących 
w KDS-ach i 37% tych biorących udział w DKDS-ach uważa, że komisje dialogu 
społecznego nie są traktowane poważnie przez władze i osoby decyzyjne w 
urzędzie. Tylko co trzecia jest przeciwnego zdania, pozostali nie mają opinii w tej 
kwestii. 
 

 Uczestnicy komisji dialogu społecznego uważają, że generalnie mają one 
niewielki wpływ na decyzje podejmowane przez urzędników: w przypadku KDS-
ów 55% twierdzi że jest on mały lub żaden, w przypadku DKDS-ów twierdzi tak aż 
64% ich uczestników. Jedynie 7% uczestników KDS-ów i 3% DKDS-ów ocenia wpływ 
jako duży. 

Ocena wpływu komisji dialogu społecznego 
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Źródło: badanie ankietowe przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych.  
Podstawa procentowania: organizacje uczestniczące w pracach komisji dialogu społecznego. 

174 

Ocena wpływu komisji dialogu społecznego 



 
 

 

 W tej sytuacji część przedstawicieli organizacji uważa, że obecność KDS-ów i 
DKDS-ów to działania pozorowane. W ich opinii Miasto udaje, że dialog społeczny 
jest ważny, chcąc mieć organizacje pozarządowe pod kontrolą. To swego rodzaju 
„wentyl bezpieczeństwa”. W rzeczywistości KDS-y i DKDS-y nie są urzędnikom do 
niczego potrzebne i dlatego ich rola jest niedookreślona. 

 
To pewnego rodzaju wentyl (…) No bo po cholerę mieć ileś tłukących się organizacji, 
które będą latać po mieście i się wydzierać, że, ktoś tam nie daje im [żadnych] 
możliwości. 
 
Ja myślę, że to trochę było po to, żeby też pokazać taką właśnie przychylną twarz 
miasta, natomiast myślę, że jednak nie było pomysłu na działania.  
 
Cały czas miałam wrażenie, że miasto gdzieś może duchem jest obecne w tym (…) 
ale nie rozumiem i nie widzę, po co są te KDS-y dla miasta (…) Ja nie widzę tego 
świadomego myślenia o tym, że miastu się to może do czegoś przydać.  

 

Funkcja komisji dialogu społecznego 
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 Zdarza się, że posiedzenia komisji dialogu społecznego w części przypadków 
polegają na przekazaniu przez przedstawiciela urzędu informacji o dostępnych 
środkach i planowanych konkursach niż na realnych konsultacjach. W dzielnicach 
posiedzenia DKDS-ów polegają też czasami na poradnictwie skierowanym do 
organizacji. Odchodzi się więc od formuły dialogu. 

 
Osobiście na posiedzeniu DKDS-u przeanalizowałem całe to zarządzenie, 
wytłumaczyłem organizacjom na czym to polega i jak to należy stosować w 
praktyce. Czyli staramy się w ramach naszych możliwości robić taką wykładnię 
aktów prawnych i przedstawiać jak należy postępować, jak należy po prostu 
ugryźć, bo to jest czasami język prawny i nie dla wszystkich jest to zrozumiałe. 
 
Na ostatnim naszym DKDS-ie był pan burmistrz, który (…) opowiedział o pewnej 
wizji zarządu… [To było] udzielenie wiedzy organizacjom pozarządowym, danie 
wskazówki i kierunku do podejmowania różnych projektów. To jest bardzo cenna 
wiadomość, prawda? (…) Po wypowiedzi pana burmistrza (…) ja przedstawiłam 
wszystkie oferty, jakie będą składane na przykład w konkursach. Można było mnie 
się dopytać, można było zapytać, jakie są zapisy, czego to dotyczą. No takie rzeczy 
są bardzo ważne. 

Zróżnicowane praktyki: komisja zredukowana do przekazania informacji 
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 Z drugiej strony, według urzędników możliwość konsultowania dokumentów 
strategicznych jest dla organizacji dostępna. Część z nich podkreśla także, że choć 
polityka Miasta faktycznie oparta jest o przyjętą strategię, to jednak ona sama 
również była w przeszłości przedmiotem konsultacji z organizacjami. 
 
My głównie opieramy się o programy, które powstały na bazie strategii (…) to są 
takie dokumenty, które powstały wspólnie z organizacjami pozarządowymi i jeżeli 
są zadania realizowane, to są realizowane właśnie w oparciu o te programy. Czyli 
był ten moment kiedy wydyskutowaliśmy to sobie wspólnie (…) I gdzieś były jakieś 
kompromisy (…) Mam poczucie, że właśnie przyjmując te programy i 
uwzględniając kompromisy wszystkie i pewne niedoskonałości, organizacje mają 
wpływ na kształtowanie tej polityki. 
 
Spotkań było bardzo dużo i podczas tych spotkań tak naprawdę wykuwał się 
kształt tego programu, wykuwane były najpierw priorytety, później poszczególne 
obszary, poszczególne działania (…) program już jest tworzony, nie wiem, od 3, czy 
kilku lat i on kilkakrotnie przechodził przez Komisję Dialogu Społecznego. 

 

Zróżnicowane praktyki: realne konsultacje 
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VII.C. Komisje Dialogu Społecznego  (KDS-y i DKDS-y) 
- znajomość, uczestnictwo i postrzeganie. 

Wnioski z wywiadów pogłębionych i badania ankietowego 

Czynniki wpływające negatywnie na skuteczność działania komisji 
dialogu społecznego 
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Najważniejsze czynniki wpływające na sposób działania komisji dialogu 
społecznego, efekty ich pracy i faktyczny wpływ na decyzje urzędu to:  

 Niewystarczająca komunikacja, przede wszystkim brak informacji zwrotnej ze 
strony urzędów. Wnioski i uwagi komisji często pozostają bez odzewu, zaś 
strona samorządowa nie informuje ani o podjętej decyzji, ani o powodach 
odrzucenia ewentualnych uwag komisji. 

 Zbyt małe zaangażowanie organizacji wynikające albo z koncentracji na 
kwestiach konkursowych, finansowych i partykularnych interesach, albo będące 
konsekwencją zniechęcenia wynikającego z braku poważnego traktowania 
przez stronę samorządową. 

 Zbyt małe zaangażowanie urzędników przejawiające się w ograniczaniu 
własnej roli do kwestii organizacyjnych, braku aktywnego udziału w dyskusji, a 
w skrajnych przypadkach – w nieobecności na posiedzeniach komisji. 

 Brak uczestnictwa osób decyzyjnych. Nierzadko w posiedzeniach komisji 
dialogu społecznego ze strony urzędu uczestniczą osoby, które nie tylko nie są 
w stanie ustosunkować się do pytań i wniosków organizacji, ale także nie są w 
stanie uzyskać takich odpowiedzi od osób decyzyjnych. 

 Brak skutecznej moderacji i nieefektywność dyskusji. Nierzadko dyskusja 
grzęźnie w problemach pojedynczych organizacji i jest całkowicie 
niekonkluzywna. 

Najważniejsze fakty: 
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  Wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych będących członkami komisji 
dialogu społecznego narzeka na brak informacji zwrotnej od urzędów. Największą 
frustrację powoduje brak komunikacji oraz uzasadnienia decyzji.  

 Ponad 40% uczestników komisji dialogu społecznego odpowiada, że urzędy 
jedynie czasami ustosunkowują się do postulatów lub uwag komisji, a 3% 
stwierdza, że takiej informacji zwrotnej nie uzyskują nigdy.  

 Pojawiają się wątpliwości:  

czy ktoś w urzędzie w ogóle zapoznał się z opinią komisji?  

co stało się z efektami pracy komisji?  

dlaczego nie uwzględniono postulatów komisji?  

 

Brak informacji zwrotnej 

 

 

Czy w przeszłości urząd 
ustosunkowywał się do postulatów 
lub uwag zgłaszanych przez 
komisję; czy informował dlaczego 
uwzględnił lub nie uwzględnił 
waszego stanowiska? 

Źródło: badanie ankietowe przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych.  
Podstawa procentowania: organizacje uczestniczące w pracach Komisji. 
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Tych uwag była cała masa. I nic kompletnie nie zostało uwzględnione. Taki, tekst 
konkursu, jaki został nam przedstawiony został wrzucony na ogłoszenie 
konkursowe, na stronę internetową. 
Dostaliście jakąś informację, dlaczego?  
Nie, oni mają prawo. Oni po prostu zaczęli czytać dokładnie, wczytywać się: „Mamy 
konsultować. Aha, dobra to mamy was konsultować? Siadajcie, mówcie. No, 
mówcie, dobra. No, teraz my możemy już zrobić, co chcemy.” I zrobili.  
 
Zdarzało nam się niestety, że na pewne pisma nie było odpowiedzi. Już nie 
pamiętam z jakich względów. Były czasami takie żądania, które zupełnie były 
bezprzedmiotowe, nie było o czym mówić. 
 
 Takie podejście strony samorządowej wpływa na obniżenie zaangażowania  
przedstawicieli organizacji. Mają oni poczucie, że ich opinie i tak nie są brane pod 
uwagę przez osoby podejmujące ostateczne decyzje, co więcej, nie informuje się 
ich o przyczynach tego stanu rzeczy. 

Brak informacji zwrotnej 
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  Dlatego kluczowa z punktu widzenia nastawienia strony pozarządowej oraz 
skuteczności konsultacji jest efektywna komunikacja oraz informacja zwrotna. 
Organizacje nie oczekują każdorazowego realizowania sugestii KDS-u lub DKDS-u 
ale raczej partnerskiej dyskusji i uzasadniania dokonywanych przez urzędników 
wyborów. W wielu komisjach dialogu społecznego taki mechanizm funkcjonuje. 
Zdarzają się też sytuacje, w których strona pozarządowa nie przyjmuje 
argumentacji urzędników. 
 

To był ten ostatni budżet partycypacyjny na promocję. Było dużo wątpliwości, czy w 
ogóle organizacja jest w stanie to zrobić, czy nie lepiej, żeby była to firma 
komercyjna, było dużo dyskusji, no i ostatecznie taka była nasza rekomendacja. I po 
spotkaniu naszej Komisji CKS nie musiałby nic robić, bo to jest tylko nasza opinia. 
Natomiast otrzymaliśmy telefon, że jednak CKS się chce jeszcze raz z nami spotkać i 
żeby jeszcze to przegadać, żeby nas przekonać, żeby to poszło w drodze konkursu, 
więc widać, że jest to brane pod uwagę.  
 

To tak się dzieje, że tworzymy coś razem z organizacjami, ja to konsultuję wyżej,  
wyżej się nie zgadzają na wszystkie zapisy, przychodzę z tym do DKDS-u i mówię 
otwarcie, że no fajne macie pomysły, ale wszystkiego nie jestem w stanie 
zrealizować. I nie ma problemu, oni to jakoś przyjmują na klatę, nie było jakiś 
większych problemów. 

Informacja  zwrotna 
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 W niektórych przypadkach o fiasku konsultacji lub braku informacji zwrotnej 
decyduje sama formuła i procedura komunikacji pomiędzy komisją dialogu 
społecznego a urzędem oraz urzędowy obieg dokumentów. 

 
Co z tym [protokołem z posiedzenia KDS] się później dzieje w urzędzie, jak to działa? 
W urzędzie się nic z tym nie dzieje, ponieważ protokół tak naprawdę pojawia się 
na stronie podpięty pod ich linkiem, na stronie KDS-u i koniec, to tyle.  
Ale czemu ten protokół tak naprawdę służy?  
Też się nad tym zastanawiamy ostatnio. 
 
[Protokół] nie trafia z wewnątrz urzędu, tylko DKDS jest ciałem obcym i to po 
prostu jest korespondencja wpływowa, to przychodzi do urzędu i dostaje swój 
bieg normalnie, tak jak każde inne pismo wchodzące rozchodzi się po wydziałach i 
tam już merytoryczne jednostki się zajmują tymi sprawami. 

Nieefektywna komunikacja – kwestie procedur 
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  Część komisji dialogu społecznego nie potrafi wypracować konsensusu, a 
dyskusja przybiera chaotyczny charakter. Niekiedy dochodzi do realnych konfliktów 
i wzajemnej niechęci. Zastrzeżenia takie zgłaszają zarówno organizacje, jak i 
urzędnicy.  

 
Chodzi mi po prostu o to, że te dyskusje zazwyczaj trwały bardzo długo i bardzo 
rzadko dochodziliśmy do jakichś konstruktywnych rozwiązań. Chodząc tam nie 
miałam wrażenia, że ten czas był spożytkowany konstruktywnie.  
 
Potem my żeśmy wychodzili z jakimiś pomysłami, często to było bicie piany, strata 
czasu, siedziało się po dwie, trzy godziny, ludzie opowiadali o swoich problemach. 
Do niczego to nie prowadzało. 
 
Tam na KDS-ie generalnie słyszę cały czas, jakimi okropnymi urzędnikami jesteśmy, 
jak strasznie nie chcemy dać pieniędzy, jak generalnie nie mamy wiedzy (…) Ja 
mam cały czas wrażenie, że jak idziemy na te Komisje Dialogu Społecznego, to od 
razu idziemy na taką pozycję wojny (…) To tak mniej więcej wygląda, czyli od razu 
ustawiamy się na tych polach jesteśmy dla siebie wrogami. W takim tworze się nie 
da konsultować absolutnie nic, bo nic dobrego nie wyjdzie z takich konsultacji.  

Brak skutecznej moderacji i nieefektywność dyskusji 
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 Część organizacji oraz urzędników uważa, że problem efektywności leży po 
stronie III sektora. Ponad 40% uczestników komisji dialogu społecznego badanych 
w badaniu ankietowym jest zdania, że organizacje realizują podczas spotkań 
przede wszystkim swoje własne interesy: przychodzą aby załatwić indywidualne 
sprawy, rozwiązać konkretne problemy. Spotkania KDS-ów i DKDS-ów  
przekształcają się w katalog skarg i żądań wobec Miasta. W efekcie merytoryczna 
działalność komisji jest paraliżowana.  

 
Czasami ktoś powie, że ma pomysł na coś, mądrzejszy albo głupszy, jak w 
większości zebrań najróżniejszych bywa. Bardzo często jest też tak, że ktoś mówi, 
bo ma taką potrzebę w ogóle, bez względu na to, jaki jest temat, jakie to jest 
spotkanie, to on ma coś, o czym chce powiedzieć. 
 
Są organizacje, które chcą działać, chcą tworzyć, ale są organizacje, które widzą 
tylko własny interes (…) Więc też musiałem się nauczyć rozróżniać rzeczywiste 
potrzeby dzielnicy i organizacji, które chcą wpływać na zmiany i musiałem też 
jakby naturalną selekcję stworzyć organizacji, które widzą tylko własny interes a 
resztę mają gdzieś. 

Koncentracja na własnych interesach 
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 Część urzędników wskazuje, że po stronie organizacji brakuje zainteresowania i 
aktywności związanej z konsultacjami dotyczącymi kwestii merytorycznych, a w 
trakcie posiedzeń komisji dialogu społecznego najbardziej istotne są dla nich 
kwestie finansowe.  Problem zauważa też strona pozarządowa: aż połowa 
uczestników komisji dialogu społecznego uważa, że przedstawiciele organizacji za 
mało się angażują. 
 
U mnie to wypala, tworzenie wspólne tej strategii. Kultura chciała zrobić coś 
podobnego, wyszła z taką inicjatywą i to nie wypaliło (…) Skończyło się na tym, że 
organizacje oświadczyły, że to dzielnica powinna wiedzieć czego chce, kultura 
zgłupiała, bo chciała zrobić coś podobnego [wspólnie tworzyć strategię] i w końcu 
się poprztykali i musiał wejść moderator. 
 
Ten dokument jest często przysyłany z miasta z prośbą o zaopiniowanie, zgłoszenie 
poprawek i dostajemy go my jako urzędnicy, zgłaszamy swoje pomysły bądź nie i 
jednocześnie rozsyłamy do wszystkich organizacji (…) Praktyka jest taka, że jeszcze 
nikt nigdy nie zgłosił żadnej uwagi. To mnie trochę smuci, dlatego, że, może nie 
chciałbym tego nazywać nieróbstwem, czy lenistwem, ale [dostrzegam] taki 
umiarkowany zapał do pracy ze strony organizacji w takich kwestiach, które 
mogą się okazać dla nich kluczowe… 

Zbyt małe zaangażowanie organizacji 
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  Część organizacji zmniejsza też swoje zaangażowanie w działania komisji dialogu 
społecznego w zderzeniu z brakiem partnerskiego podejścia ze strony urzędów. 
Spadek motywacji organizacji do aktywnego angażowania się w działalność komisji 
wynika nierzadko z poczucia braku wpływu na decyzje urzędników i przekonania, 
że komisje nie są traktowane poważnie. 

 
To jest tak troszeczkę jak ze ścieżkami rowerowymi. Kiedyś mówiono – po co te 
ścieżki rowerowe, przecież ludzie i tak na rowerach nie jeżdżą. No, ale zbudowali – 
zaczęli jeździć. Tak samo. Zacznijcie przykładać wagę do tego dialogu społecznego, 
udowodnicie jako urzędnicy, że to jest dla was istotne, organizacje zobaczą, że to 
jest istotne i zaczną przychodzić na te KDS-y. A jeżeli przychodziliśmy po to, żeby w 
swoim gronie się spotkać, wypić herbatę i ponarzekać no, to bardzo szybko ta 
frekwencja spadała. 
 
Na zasadzie pańskie oko konia tuczy. Jeżeli ludzie widzą, że ktoś się z tej drugiej 
strony, z tych, co mogą podjąć decyzję tym interesuje, co oni mają do 
powiedzenia, to oni się będą angażować. A jak pan idzie do głuchej babci, to pan i 
tak wie, że jeżeli babcia jest głucha, to pan jej nie przekona, żeby panu spadek 
zapisała.  

Zbyt małe zaangażowanie organizacji 
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 Wśród najważniejszych czynników wpływających na skuteczność działania 
komisji dialogu społecznego są również kwestie dotyczące zaangażowania strony 
samorządowej. 

  Ponad 40% uczestników DKDS-ów i 35% uczestników KDS-ów uważa, że 
przedstawiciele urzędu za mało się angażują. Przejawia się to m. in. w: 

 braku inicjatywy i pomocy w kwestiach, gdzie wiedza organizacji jest 
niewystarczająca (np. podpowiadanie realnych z punktu widzenia urzędów 
działań czy rozwiązań); 

  ograniczaniu przez urzędników własnej roli do kwestii organizacyjnych; 

 w skrajnych przypadkach – w nieobecności przedstawicieli urzędów na 
posiedzeniach komisji lub uczestnictwie w nich osób niechętnych samej 
idei konsultacji i dialogu. 

 Osobną kwestią jest wybór osoby reprezentującej urząd. Ponad dwie trzecie 
organizacji z komisji dialogu społecznego (KDS-ów i DKDS-ów) uważa, że w 
posiedzeniach powinny uczestniczyć osoby decyzyjne, na wysokich 
stanowiskach. 

 Na kolejnych kilku slajdach omawiamy te kwestie. 

Zbyt małe zaangażowanie urzędników 
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 Część organizacji oczekuje od przedstawicieli Miasta większej inicjatywy na 
posiedzeniach komisji dialogu społecznego. Widzą oni urzędników w roli osób 
aktywnie uczestniczących w dyskusji, proponujących możliwe kierunki działania.  

 
My nie znamy mechanizmów, którymi się rządzą - wewnętrznego funkcjonowania 
urzędu. Gdyby osoba z wewnątrz [urzędu] bardziej proaktywnie proponowała 
jakieś rozwiązania, to na pewno byłoby to łatwiejsze. Teraz to jest trochę po 
omacku, no to może list do szefa policji – no dobrze, no to może list. No to może go 
zaprosimy na spotkanie – no dobra, no to ja mu powiem, żeby przyszedł.  
 
Urzędnicy często postrzegają swoją rolę zupełnie inaczej, świadomie oddając pole 
przedstawicielom III sektora, czasami ograniczając swoje merytoryczne 
zaangażowanie do minimum. 
 
Ja tam jestem od zapewnienia tej strony organizacyjnej, czyli zorganizować 
miejsce. Nie jestem od tego, żeby coś im narzucać. Jeżeli powstaje program, to ja 
zawsze, jeżeli mam jakiś pomysł, ewentualnie mam informację z zarządu – 
przekazuję do przewodniczącego. I to on decyduje, czy coś się znajdzie na 
spotkaniu, czy to nie wchodzi do porządku obrad. Tak że bardziej moja rola, tak 
przynajmniej postrzegam, jest pomocnicza, a nienarzucająca. 

Zaangażowanie urzędników – brak pomocy i inicjatywy 
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  W posiedzeniach KDS-ów oraz DKDS-ów nie zawsze uczestniczą 
przedstawiciele Miasta. To obniża rangę spotkań komisji, sprowadza w efekcie ich 
rolę do wymiany poglądów między organizacjami i jest wypaczeniem idei dialogu 
społecznego. Zdarza się również, że członkami KDS-u lub DKDS-u z ramienia 
Urzędu Miasta lub urzędów dzielnic są osoby niechętne idei konsultacji 
społecznych.  

 
W międzyczasie zmieniła się dyrekcja biura, ale to nastawienie, pomimo jakichś 
wstępnych deklaracji się nie zmieniło. Powiedzmy, że na pierwszym spotkaniu była 
dyrekcja, potem ona przestała się pojawiać. A potem i nawet ten urzędnik 
oddelegowany do opiekowania KDS-em nawet się nie pojawiał. 
 
Komisja trochę zachowuje się, jak takie dzikie zwierzęta, napadają tam na siebie. 
Ale pytanie właśnie, czy biuro tak naprawdę chce współpracować z nimi, bo 
zdarzało mi się słyszeć, że to jest takie zło konieczne, współpraca z taką komisją. 
Że po co ja mam z nimi konsultować, przecież to miasto ma pieniądze i oni mają 
robić zadania zlecone miasta. I coraz więcej słyszę głosów, żeby odejść od takich 
partnerskich relacji konsultacyjnych, żeby jednak pokazać, że, mimo wszystko, 
rządzi miasto. 
 

Zaangażowanie urzędników – nieobecność, niechęć 

190 



tak 
66% 

nie 
14% 

trudno 
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 Zdarza się, że w posiedzeniach komisji dialogu społecznego uczestniczą osoby 
niedecyzyjne, będące na niższych stanowiskach, niemające siły przebicia w 
urzędzie. W efekcie, zdaniem części przedstawicieli organizacji, uchwały oraz opinie 
komisji nie mają szans realnie zaistnieć w świadomości osób decyzyjnych w 
Urzędzie Miasta lub urzędach dzielnic. Wydaje się, że kluczowy dla efektywności 
komisji jest udział urzędników mających realny wpływ na późniejsze działania 
urzędu – a więc osób decyzyjnych lub zdolnych do lobbowania za rozwiązaniami 
proponowanymi przez komisje.  

 

 Udziału osób decyzyjnych / na wysokich stanowiskach w posiedzeniach komisji 
dialogu społecznego oczekuje ponad dwie trzecie organizacji angażujących się w 
działalność komisji (72% w przypadku KDS-ów i 66% w przypadku DKDS-ów). 

 

Zaangażowanie urzędników – potrzeba udziału osób decyzyjnych 

Czy zgadzasz się Pan(i) z tym 
stwierdzeniem? 
 
W posiedzeniach komisji powinny 
brać osoby  decyzyjne / na 
wysokich stanowiskach. 

Źródło: badanie ankietowe przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych.  
Podstawa procentowania: organizacje uczestniczące w pracach Komisji. 191 



 
 

 

To jest błąd tego miasta, że jest tak duże, że ludzie, którzy są w tym mieście 
ważni (…) właśnie burmistrzowie, zastępcy burmistrzów, dyrektorzy biur, 
naczelnicy, że po prostu nie włączają się w te działania.  
 
Dyrektor biura zwykle nie przychodzi (..) Ale przychodzi osoba odpowiadająca za  
współpracę i widać, że pewne decyzje zapadają poza nią (…) zdajemy sobie 
sprawę, że nie jest osobą decyzyjną. 
 
Pani pełnomocniczka jest dosyć zaangażowana, to widać (…) natomiast mam 
wrażenie, że nie może zbyt dużo. Na przykład jak robiliśmy tą konferencję 
[pełnomocniczka] być może trochę nieopacznie, powiedziała, że byłoby super, 
gdyby nasze plakaty pojawiły się na środkach komunikacji publicznej w 
Warszawie, na autobusach, itd. I z tego, co ja wiem, to nie dość, że to się nie 
pojawiło, to ona jeszcze miała absolutne nieprzyjemności z tego powodu, że taki 
pomysł w ogóle gdzieś jej przyszedł do głowy i go publicznie wypowiedziała.  
 
Brakuje takiej osoby, która by przyszła i powiedziała: Panie burmistrzu, to nie jest 
taki duży problem, zróbmy to. Albo poszła do naczelnika wydziału (…) i w razie 
czego przypilnowała osobę, która jest na samym dole i zadzwoniła: „słuchaj, czy 
już masz to zrobione, czy to już jest gotowe?”  

Zaangażowanie urzędników – potrzeba udziału osób decyzyjnych 
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  Brak widocznych efektów działania dotyczy zwłaszcza DKDS-ów. Komisje 
dzielnicowe – w odróżnieniu od KDS-ów – nie są branżowe. Powoduje to kilka 
negatywnych następstw: 

Przedmiotem debaty jest bardzo szerokie spektrum problemów i 
tematów. Na posiedzeniach DKDS-u rozmawia się o wszystkim, poruszana 
problematyka jest zbyt ogólna i zbyt szeroka.  
Najsilniejsze i najbardziej kompetentne organizacje wolą uczestniczyć w 
branżowych KDS-ach – to powoduje, że w DKDS-ach uczestniczą mniejsze 
organizacje, nastawione raczej na załatwianie indywidualnych spraw, a nie 
na szeroką debatę. 

 
Natomiast w dzielnicach chyba jest największy problem. No bo tak naprawę to 
dotyczy ogólnie struktury współpracy z organizacjami. KDS dzielnicowy nie jest 
branżowy (…)  tam chyba jest największy kłopot po prostu. Tam jest 
różnorodność (…) No i też mniejsze jest poczucie sprawstwa w ogóle, tego że 
można mieć wpływ na coś w tych dzielnicach i w tych KDS-ach dzielnicowych.  
 
W niektórych dzielnicach podejmowano próby powołania „branżowych” 
podkomisji w ramach DKDS-u, jednak na ogół tego typu działania kończyły się 
niepowodzeniem z powodu braku aktywności organizacji. 

Specyfika DKDS: zbyt szeroka tematyka 
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 Wobec braku możliwości przeprowadzenia merytorycznych uzgodnień na 
posiedzeniu komisji dialogu społecznego zdarza się, że niektóre kwestie są 
uzgadniane pomiędzy urzędnikami, a wybranymi organizacjami poza KDS-em 
lub DKDS-em - na nieoficjalnych spotkaniach. 

 
Czasami lepiej jest po prostu przyjść, spotkać się z naczelnikiem, z kierownikiem, 
z pracownikiem, czy w jakimś nawet gronie osób, bo wtedy jest więcej czasu na 
tą rozmowę merytoryczną, bo w DKDS-ie jest zawsze kilkanaście osób (…) i tam 
każdy chce powiedzieć swoje i każdy chce zaznaczyć swoją obecność, każdy jeszcze 
coś tam dla siebie chce ugrać, no i tak naprawdę tego czasu na rozmowę 
merytoryczną o jednej konkretnej rzeczy nie ma. 
 
Nie jestem wstanie rozmawiać z organizacjami chórem (…) mogę ogólnie 
porozmawiać. I tak sobie ogólnie rozmawiamy, ale później tworzymy podgrupy 
branżowe, bo bez tego się nie da, bo na tych DKDS-ach staramy się poruszać 
wszystkie możliwe tematy, ale jeśli chcemy przejść do konkretów, to musimy się 
spotkać w zawężonym gronie, które wie, co się dzieje w danym temacie. 

Alternatywa wobec komisji dialogu społecznego? 
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 Zaobserwowano ciekawą praktykę powoływania ciał alternatywnych wobec 
KDS-ów lub DKDS-ów. 

 Składają się one zazwyczaj z mniejszej liczby organizacji, o bardziej spójnym 
profilu branżowym;  
Mają charakter nieformalny;  
Kontakty tych nieformalnych grup z urzędnikami mają charakter sporadyczny 
i pół-oficjalny.  

Czasami w skład takich ciał wchodzą organizacje o dłuższym stażu działania, które 
nie widzą możliwości realnej współpracy z urzędem w ramach KDS-u lub DKDS-u (z 
powodu nieefektywności komisji), czasami natomiast to organizacje o krótszym 
stażu działania, które nie są w stanie „przebić się” na posiedzeniach komisji dialogu 
społecznego. Sam fakt powstawania struktur alternatywnych wobec KDS-ów lub 
DKDS-ów świadczy jednak o istotności problemów istniejących w komisjach dialogu 
społecznego. 
 

Ja wolę się spotkać w tych mniejszych grupach i załatwiać sobie gdzieś coś swoimi 
korytarzami, a nie żeby mieć złudzenia, że funkcjonuje jakiś mechanizm, który 
powstał po to, żeby mi pomóc. Nie, on nie funkcjonuje. 
 

Tak szczerze mówiąc od strony współpracy z organizacjami, to mi osobiście nie jest 
potrzebna Komisja Dialogu Społecznego, bo my współpracujemy poza DKDS-em 
w ramach partnerstwa. 
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Alternatywa wobec komisji dialogu społecznego? 



VII.C. Komisje dialogu społecznego 
- znajomość, uczestnictwo i postrzeganie. 

Wnioski z wywiadów pogłębionych i badania ankietowego 

Dobre praktyki 
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 W niektórych urzędach wprowadza się modyfikacje do sposobu współpracy 
urzędników z komisjami dialogu społecznego, mające na celu podniesienie jej 
efektywności. Przybierają one różną postać: 

 Stosuje się konsultacje dwustopniowe – najpierw swoje stanowisko 
uzgadnia komisja, a potem jej przedstawiciele konsultują swoje postulaty z 
urzędnikami; 

 Stosuje się praktykę wcześniejszego, szczegółowego przygotowywania 
posiedzeń komisji przez jej prezydium oraz przedstawiciela urzędu, dotyczące 
kwestii i problemów, które następnie porusza się na posiedzeniu komisji. W 
niektórych przypadkach takie prekonsultacje przybierają też postać 
nieformalnych spotkań (bez udziału prezydium, z wybranymi organizacjami); 

  Tworzy się podkomisje lub oficjalne albo nieoficjalne grupy robocze 
mające konsultować konkretne problemy. Uczestnikami takich spotkań są na 
ogół organizacje zajmujące się konkretną problematyką, posiadające 
ekspercką wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. 

 

Przygotowanie i przebieg spotkania 
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Trzeba dobrze przygotować KDS i przewidzieć pewne sytuacje, jakie mogą 
wyniknąć. Ale to jest duża zasługa tego, że my pracujemy z prezydium i przed 
każdym spotkaniem mamy dwa posiedzenia prezydium, 3-4 godzinne, gdzie 
wypracowujemy i przegadujemy wszystkie punkty programu, spotkania, 
przygotowujemy materiały wspólnie. U nas jest tak, że każdy materiał jest 
wysyłany wcześniej do członków Komisji. 
 
I tak samo jest z programem współpracy – jak jest opiniowany, to my wysyłamy do 
Komisji maila, komisja się spotyka już sama, bez naszego udziału, najpierw 
wypracowują pewne uwagi do programu. Później [komisja] powołują zespół 
roboczy ds. programu i ten zespół przedstawia na komisji swoje postulaty, jeżeli 
komisja to zaakceptuje, to przysyła nam i później robimy wspólne spotkanie.  
 
Formalnie musimy konsultować to według standardów przyjętych w mieście. 
Nieformalnie zanim cokolwiek stworzę, zwołuję taką grupę, mówię im o swoich 
planach, swoich problemach itd., itd., i tworzymy to razem. 

Przygotowanie i przebieg spotkania 
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 Oczekiwaną przez organizacje praktyką, stosowanych w niektórych biurach UM 
oraz dzielnicach jest udział w posiedzeniu komisji osób decyzyjnych (dyrektorów, 
burmistrzów). Oczekuje tego ponad dwie trzecie organizacji biorących udział w 
pracach komisji dialogu społecznego. To w opinii organizacji usprawnia 
komunikację oraz zwiększa wpływ komisji na działania urzędu, a także podnosi 
prestiż samej komisji. Istotne jest też zaangażowanie i aktywne działanie 
przedstawiciela urzędu na rzecz postulatów i sugestii komisji dialogu 
społecznego.  

 
Niektóre KDS-y mówią, że do nich przychodzą dyrektorzy i że w ogóle super, bo 
po prostu wszystko można załatwić (…) Inne mówią, że do nich przychodzą 
szeregowi pracownicy, no i że nie są zadowolone z tego. Natomiast to jest pytanie, 
jaki to jest pracownik: czy jest to pracownik, który jest w stanie spisać, pójść dalej 
i jakoś przepchnąć to, i pogadać ze swoim przełożonym, i powiedzieć, że to są 
ważne problemy, czy on po prostu spisze to, zostawi gdzieś na biurku do 
przeczytania i nic z tym nie zrobi.  
 
 

 
 

Udział osób decyzyjnych 
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 Kluczowy jest sposób komunikacji pomiędzy komisją dialogu społecznego a 
urzędem. W niektórych biurach UM i dzielnicach oficjalna droga obiegu 
dokumentów jest pomijana. Sugestie i opinie komisji są przekazywane do osób 
decyzyjnych bezpośrednio, ustnie przez urzędników biorących udział w 
posiedzeniu komisji albo są wprowadzane do konsultowanych dokumentów jako 
autopoprawki. 

 

Na DKDS-ie, tak - tam dużo poprawek wchodzi, z reguły jest tak, że my te 
poprawki przyjmujemy jako autopoprawki, żeby już nie tworzyć kolejnej 
dokumentacji, jakoś się tam przepychać, tylko po prostu jest to wprowadzane do 
tych ogłoszeń. 
 

 W niektórych biurach UM lub dzielnicach wymiana informacji pomiędzy komisją 
dialogu społecznego a urzędem jest szybsza, a obieg dokumentów nie ma 
charakteru urzędowego. Komunikacja jest bardziej efektywna, kiedy protokoły 
KDS-u lub DKDS-u są traktowane jako wewnętrzne pisma urzędu lub kiedy 
niektóre opinie i stanowiska komisji przekazuje się ustnie. 

 

To ja przekazuję dyrektorowi po prostu to, co się dzieje na komisji i przekazuję, że 
komisja chciałaby, żeby coś w ogłoszeniu konkursowym wprowadzić. No i tutaj 
dyrektor podejmuje decyzję, czy przyjmujemy to, czy nie. 

Sposób nadania biegu uwagom komisji 
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 Bardzo istotne z punktu widzenia jakości komunikacji pomiędzy komisjami 
dialogu społecznego, a urzędami jest uzasadnianie decyzji urzędu, szczególnie w 
przypadku odrzucenia stanowiska komisji. Jakość informacji zwrotnej oraz 
informowanie komisji o uwarunkowaniach decyzji urzędu jest kluczowe dla jakości 
współpracy. 

 
Najwięcej było oczywiście tych spraw budżetowych, był zespół budżetowy, ale 
powyjaśnialiśmy sobie pewne kwestie, przedstawiciele organizacji dowiedzieli się 
jak powstaje budżet, skąd są pieniądze i dlaczego pod koniec roku kwota „na 
dotacjach” potrafi się zmniejszyć (…) pewne rzeczy sobie powytłumaczaliśmy i w 
tym momencie przechodzimy do takiego merytorycznego działania. 
 
Taka zależność tkwi w mojej głowie, jak mam ochotę pokłócić się ze wszystkimi, że  
tak naprawdę podstawą naszej współpracy jest to, że to jest nasz partner. 
Organizacja to jest nasz partner i nie można mu mówić: Nie, bo nie.  
 
 

Uzasadnianie decyzji urzędu 
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 W niektórych komisjach dialogu społecznego przedstawiciele urzędów starają 
się włączyć stronę pozarządową nie tylko w konsultowanie tematyki konkursów 
oraz kwestii środków finansowych na realizację zadań publicznych ale próbują 
tworzyć wspólnie z nimi strategię i politykę Miasta w danych obszarach 
tematycznych.  

 
Tak naprawdę urząd przychodził z gotowymi dokumentami i była awantura o 
pieniądze, albo więcej, albo mniej, itd., itd. Tutaj zaczęliśmy tworzyć razem. 
Stworzyliśmy coś fajnego, to zostało ogłoszone, ta strategia też została ogłoszona, 
więc to jest zupełnie coś innego. 
 
Z reguły jest tak, że urząd przygotowuje projekt, przekazuje organizacjom i albo 
one to przyjmują, albo nie, opiniują pozytywnie, negatywnie, dają jakieś swoje 
uwagi (…) Ja zmieniłem to trochę - na formę pełnej partycypacji, współtworzenia 
kierunku działań w dzielnicy. Czyli nie jest tak, że ja przychodzę z gotowym 
papierem, tylko trochę wymuszam na organizacjach, żeby one mi pomogły 
stworzyć ten papier. 
 
 
 

Partnerstwo 
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VIII. Inne formy współpracy 
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dzierżawę lokali lub gruntów

patronaty nad działaniami 
organizacji

użyczanie sal, pomieszczeń

pomoc w nawiązywaniu 
kontaktów z innymi instytucjami 

lub organizacjami

porady niezwiązane z dotacjami

użyczanie sprzętu, przedmiotów

Inne formy współpracy z Miastem 

 Nieco ponad jedna trzecia organizacji prowadzących 
działania na terenie Warszawy (37%) korzysta z innych 
niż dotacje form wsparcia ze strony Miasta.  

 Najczęściej współpraca dotyczy lokali: 22% korzysta z 
preferencyjnych stawek za najem lub dzierżawę, zaś 19% 
korzystało z użyczonych przez urzędy sal lub 
pomieszczeń.   

 Co piąta organizacja (19%) uzyskiwała z kolei 
patronaty nad swoimi działaniami. W największym 
stopniu dotyczy to organizacji sportowych i 
edukacyjnych. 

 Co dziesiąta organizacja deklaruje, że Miasto wsparło 
ją w nawiązywaniu kontaktów z innymi instytucjami lub 
organizacjami. Szczególnie częste jest to wśród 
organizacji edukacyjnych. 

 Porady niezwiązane z dotacjami i użyczanie sprzętu 
jest bardzo rzadkie. 

 7% organizacji deklarowało też, że Miasto kupowało 
od nich usługi. 
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Prowadzone są tez inne formy pozafinansowego wsparcia organizacji, podczas 
wywiadów wspominano m.in. następujące: 

 

 Wsparcie w promocji 

Organizacje [pożytku publicznego] pojawiały się u nas na stronie internetowej i 
na telebimie, który jest przed urzędem. Mieli możliwość zaprezentowania się i 
skorzystania z tej oferty, nawet tam z jakimś skutkiem finansowym 
pozytywnym dla siebie. A także mamy taką gazetę i ukazują się [w niej] 
informacje i artykuły przygotowane przez organizacje. 

 

 Wsparcie w staraniach o środki z innych źródeł.  

Współpraca jest nieformalna, ponieważ czasami organizacje występują o 
środki nie do urzędu miasta stołecznego, a na przykład do wojewody. Zgłaszają 
się tutaj i pracownicy (zarówno ja, jak i pracownicy) pomagamy przy tworzeniu 
wniosków. To jest taka konsultacja.  

Inne formy współpracy z Miastem 
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IX. Ocena współpracy 
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Ocena współpracy 
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bardzo dobrze raczej dobrze raczej źle bardzo źle trudno powiedzieć

 Organizacje współpracujące z Miastem 
oceniają te kontakty raczej pozytywnie. Nieco 
ponad jedna dziesiąta respondentów wybrała 
odpowiedź „bardzo dobrze”, ok. połowa „raczej 
dobrze”. Osoby oceniające współpracę źle były w 
mniejszości, zaś ok. jedna piąta respondentów 
nie miała zdania w tej kwestii. 

 Na pytanie to odpowiadali respondenci, 
których organizacje podejmują dowolną formę 
współpracy: zarówno finansową, jak i 
niefinansową. Wystawiana ocena jest powiązana 
z praktykowanymi formami współpracy. 

 Fakt współpracy finansowej, a także uczestnictwo w komisji dialogu społecznego są 
pozytywnie skorelowane z oceną współpracy.  Natomiast  uczestnictwo w konsultacjach 
wpływa na  tę ocenę negatywnie. 

Trudno powiedzieć na ile są to zależności przyczynowe, a na ile już sam stosunek do 
urzędów wpływać może na zainteresowanie różnymi formami współpracy. 
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Obszary istotne dla jakości współpracy 

 W trakcie badania zidentyfikowano obszary istotne dla jakości współpracy. 
Praca nad polepszeniem standardów zachowań w tych obszarach w znaczącym 
stopniu może przyczynić się do polepszenia jakości wspólnych działań Urzędu 
Miasta oraz urzędów dzielnic oraz organizacji pozarządowych.   
 

 Nastawienie obu stron do współpracy, wzajemna otwartość i życzliwość 
(czynniki miękkie); 

 
 Sposoby komunikacji; 

 
 Dostępność różnych form współdziałania dla organizacji o różnym stażu 
działania. 
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 Niezwykle istotne z punktu widzenia badanych przedstawicieli trzeciego sektora 
jest nastawienie urzędników do współpracy z organizacjami. Kluczowym 
czynnikiem jest otwartość, życzliwość zainteresowanie urzędników współpracą z 
organizacjami. Tego typu miękkie aspekty zachowania wydają się co najmniej 
równie istotne, co rozwiązania prawne. W wypowiedziach badanych bardzo liczne 
są opisy dobrych praktyk urzędników w relacjach z organizacjami. Wielu 
badanych dostrzega chęć pomocy, życzliwość oraz zaangażowanie urzędników w 
kontakty z III sektorem.   

 
W sytuacjach trudnych oni [urzędnicy] naprawdę pomagają, stają na głowie, 
różne rzeczy robią. 
 
Przez pierwszy rok działaliśmy jako grupa nieformalna i nawet nie myśleliśmy o 
tym, żeby zakładać organizację. I to właśnie z wydziału był do nas telefon: 
Słuchajcie, robicie fajne rzeczy, ale dopóki nie będziecie stowarzyszeniem czy 
fundacją, nie będziecie mogli się ubiegać o żadne dotacje. I to w sumie od nich 
był taki [sygnał] – aha, no to może zaczniemy coś robić takiego (…) Więc nam się 
wydawało, że nikt, żaden wydział się tym nie interesuje. Jaki tam wydział? A 
jednak oni widzą te rzeczy. 
 

 

Czynniki miękkie – pozytywne nastawienie, zainteresowanie 
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Ale mimo wszystko przez te cztery lata udało się wypracować jakiś wspólny sposób 
działania, wspólny sposób kontaktu, myślę, że przedstawiciele urzędu są bardziej 
otwarci, nastawieni na rozmowę, na przychodzenie na te spotkania, na jakieś 
pomysły. Też i organizacje pozarządowe zaczynają inaczej patrzeć na 
urzędników, że nie są to ludzie, którzy tutaj przyszli po prostu im zrobić krzywdę, 
albo nic im nie dać. Tylko naprawdę trzeba ze sobą rozmawiać i gdzieś to 
porozumienie się później udaje wypracować.  
 
Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby ktoś przyszedł do nas z pytaniem (…) i 
żebyśmy mu powiedzieli „do widzenia” albo „nie mam czasu” – absolutnie. Nie, nie 
ma takiej opcji. To znaczy wiem, że chyba się czasami gdzieś to zdarza (...) U nas 
dzwonią wszyscy jak do telefonu zaufania, i z płaczem, i z rozterkami. 
 
 

Czynniki miękkie – pozytywne nastawienie, otwartość 
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 Bardzo istotny z punktu widzenia organizacji pozarządowych jest również 
sposób komunikacji miasta z organizacjami – zarówno z pojedynczymi 
stowarzyszeniami i fundacjami, jak i z komisjami dialogu społecznego. 
Przedstawiciele organizacji:  

doceniają inicjatywę urzędów w informowaniu o dostępnych formach 
pomocy dla organizacji, szkoleń, spotkań, możliwości współpracy oraz 
organizowanych konsultacji; 

 
Bardzo dużo informacji my sami dostajemy mailowo od pracowników urzędu 
(…) Jest baza, są jakieś wydarzenia, warsztaty, szkolenia. Nasza organizacja coś 
przygotowuje – my wysyłamy maila do pracownika wydziału, on rozsyła to do 
reszty i tak to wygląda. 
 
Wiem, że niektóre wydziały są bardzo komunikatywne. Wydział [nazwa ukryta], 
gdzie na przykład nigdy nie przyznano mi żadnych pieniędzy i tam koty drę z 
nimi, bo dużo młodzieży mam stamtąd. Ale trzeba im przyznać, że pani zawsze 
wysyła masę maili różnych, z różnego typu informacjami o szkoleniach, o 
kolejnych konkursach, o właśnie jakichś problemach. I cały czas jest ta 
komunikacja.  
 

Komunikacja 
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 Oczekują od urzędników sprawnej i szybkiej komunikacji oraz 
każdorazowego otrzymania informacji zwrotnej  wraz z uzasadnieniem 
wydanych decyzji. 
 

Tu jest taki plus do pana naczelnika, że wystarczy wysłać do niego maila, on na 
tego maila odpisze. Nawet jakby miał odpisać: „Nie wiem, czy mi się uda” – on 
odpisze. 
 
Co do dużych grantów, ja napisałam [nazwa ukryta] na edukację kulturalną i 
napisałam do [nazwa ukryta] na dwa projekty edukacyjne – żaden w ogóle nie 
dostał nic. No i nie miałam żadnego feedback-u tak naprawdę. 
 
 
 
 
 

 

Komunikacja 
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 Oczekują dostępności informacji na temat działania Urzędu Miasta oraz 
urzędów dzielnic oraz dostępności samych urzędników, osób decyzyjnych. 
Jak pokazuje praktyka informacje nie zawsze są łatwe do odnalezienia, a 
decydenci nie zawsze dostępni. 

 
Wczoraj na przykład na spotkaniu pani jakaś z KDS-u z [nazwa dzielnicy ukryta] 
powiedziała, że jest nowa i mówiła, że trochę jeszcze się w tym wszystkim gubi. Że 
za bardzo nie wie na przykład, z kim się kontaktować, nawet jeżeli jako komisja 
mają problem. No bo tam padały często takie sformułowania od pełnomocnika, 
że można przecież napisać na nasz mail, można do CKS-u zgłosić, no i ta pani 
mówi: „No ale konkretnie gdzie, na jaki adres mailowy?” 
 
Czasami chyba taka osoba w urzędzie, tak jak jest pan Marcin Wojdat w mieście, 
to by się przydała, bo jest też tak, że organizacje przychodzą z jakimś problemem i 
nie są się wstanie przebić (…) bo ktoś nie chce, nie ma ochoty rozmawiać, albo jest 
zbyt zajęty, albo ma swoją wizję, no przeróżne powody.  

Komunikacja 
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 Oczekują lepszego wykorzystania możliwości nowych technologii dla 
usprawnienia procesu komunikacji pomiędzy obiema stronami. Dużym 
ułatwieniem dla organizacji byłoby zwiększanie możliwości załatwiania spraw w 
urzędach poprzez pocztę elektroniczną.  

 
W wielu przypadkach brakuje możliwości załatwiania spraw w wersji 
elektronicznej, trzeba było zawsze załatwiać wszystko osobiście. 

 
  Pożądaną praktyką byłoby także wysyłanie do organizacji mailingów z 

informacjami dotyczącymi konkursów, szkoleń lub konsultacji. Taka forma 
komunikacji funkcjonuje w przypadku niektórych KDS-ów i DKDS-ów – dzięki 
temu możliwe jest wcześniejsze rozesłanie informacji dotyczących trybu i 
tematyki prac komisji. W niektórych biurach UM oraz dzielnicach istnieją także 
bazy adresów mailowych organizacji, które wykorzystywane są do rozsyłania 
najważniejszych informacji. 

 
Nie do końca wiem w zakresie czyich kompetencji byłoby takie działanie, jednak 
może dobrym pomysłem byłoby aktywniejsze zaznajamianie stowarzyszeń z 
możliwościami konsultacyjnymi czy możliwością udziału w KDS / DKDS poprzez 
wysyłanie mailingów. 

Komunikacja 
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  Na dostępność współpracy finansowej oraz pozafinansowej z Miastem wpływa 
staż działania. Nowe organizacje napotykają na bariery wejścia – zarówno w 
przypadku otwartych konkursów ofert oraz innych form wsparcia, jak i w 
odniesieniu do konsultacji oraz działalności komisji dialogu społecznego. Starszym 
organizacjom łatwiej jest nawiązać współpracę z Miastem, a ich głos w trakcie 
konsultacji oraz posiedzeń komisji dialogu społecznego jest lepiej słyszalny. 

Staż działania organizacji niekiedy decyduje też o jakości komunikacji, wpływa na 
dostępność samych urzędników, co z kolei ma wpływ na dystrybucję informacji 
istotnych z punktu widzenia organizacji. Kluczowe są bardziej osobiste relacje z 
urzędnikami, nawiązane w toku wcześniejszej współpracy.  

 

Nie znali nas i od razu nam powiedziano, że możemy zapomnieć, bo akurat 
chcieliśmy się starać o lokal, chcieliśmy gdzieś zacząć nasze działania, i z góry nam 
powiedziano, że raczej nie mamy szans żadnych, bo organizacje, które już istnieją x 
lat mają pierwszeństwo i czy oni mają dziesięć czy pięćdziesiąt lokali, to i tak będą 
mieli pierwszeństwo. I to był dla nas bardzo duży problem. 
 

Tak, chwytam za telefon i dzwonię. Przy czym (…) ja jestem stary dyrektor, ja mam 
21 lat stażu tutaj, ja różne rzeczy przeżyłam i oni [urzędnicy] mnie znają, bo to 
jest ileś lat, więc może to też ma znaczenie. 

Dostępność współpracy a staż działania 
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Zawsze lubię, jeżeli organizacja już gdzieś otrzymała dotację albo występowała o 
mały grant, ponieważ zawsze można to sprawdzić w naszej księdze dotacji – czy 
się rozliczyła na czas. Gorzej jest tak naprawdę ze świeżymi organizacjami (…) 
Wiadomo, że tym organizacjom dużym łatwiej jest, bo też są znane. (…) Także 
wiadomo, że inaczej się troszeczkę patrzy pewnie podświadomie na markę znaną 
niż na kogoś świeżo wchodzącego. 
 
Ta nieformalność powoduje… to nie chodzi o ominięcie procedur, tylko chodzi o 
wykorzystywanie organizacji, ludzi z tych organizacji w takich różnych sytuacjach, 
podbramkowych (…) Nie robimy konkursu na organizację, która by miała nas 
wesprzeć [w takich podbramkowych sytuacjach], nie wysyłamy kilku zapytań do 
organizacji, tylko już liczymy na tych, z którymi się najdłużej znamy, gdzie wiemy 
też, jaki jest obszar ich działania. 
 
 Warto więc rozważyć podjęcie działań zwiększających szanse na współpracę 

wśród organizacji o krótkim stażu działania. Istotny może tu być nacisk na 
kompletność informacji przekazywanych drogą formalną, co ograniczyć może 
znaczenie relacji osobistych. 

Dostępność współpracy a staż działania 
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Nota metodologiczna 
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Analiza Internetowej Księgi Dotacji 

 Analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych z Internetowej Księgi Dotacji 
dotyczących konkursów ogłaszanych na lata 2008-2012. 

 Przed przeprowadzeniem analiz szczegółowo sprawdzono jakość danych zawartych w 
bazie. W celu usunięcia błędów przeprowadzono szereg operacji, m.in..: 
 Usunięto zduplikowane rekordy, 
 Połączono rekordy dotyczące jednego zadania (błędy w przypadku niektórych dotacji 

wieloletnich), 
 Zmieniono błędnie wpisane nazwy organizacji, 
 Poprawiono błędnie wpisane kwoty (pomyłki dotyczące liczby zer w kwocie). 

 Pomimo tych działań, niewielki odsetek rekordów pozostał obciążony błędami (np. kwoty 
dotacji wielokrotnie przewyższające kwoty wnioskowane itp.). W związku z tym, aby nie 
zaburzać wyników, podczas analizy wysokości dotacji starano się unikać wykorzystywania 
sum i średnich skupiając się jedynie na medianach, która to statystyka jest odporna na 
przypadki odstające.  

 Dziedziny konkursów określono na podstawie numerów rozporządzeń (wykorzystując do 
tego Wyszukiwarkę Zarządzeń i Uchwał). 

 Dane na temat stażu działania organizacji pochodzą z serwisu bazy.ngo.pl. 
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  Badanie organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Warszawie przeprowadzono 
metodą CAWI w dniach 19/11/2013 – 8/12/2013. Badanie obejmowało fundacje i 
stowarzyszenia z wyłączeniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Ankietę przygotowano z 
wykorzystaniem systemu Lime. 

  Zaproszenia wysłano drogą elektroniczną do 4178 organizacji opierając się na danych 
teleadresowych zgromadzonych w serwisie bazy.ngo.pl oraz danych zebranych specjalnie 
na potrzeby badania. Analizą objęto odpowiedzi przedstawicieli 558 organizacji, które 
wypełniły ankietę badawczą. Wśród nich znalazło się  425 organizacji prowadzących 
działania na terenie Warszawy, których odpowiedzi poddano najbardziej pogłębionej 
analizie.  Najważniejsze wskaźniki  pochodzące z badania ankietowego i omówione w 
raporcie  dotyczą właśnie tej grupy. 

  O współpracę z Urzędem m.st. Warszawy oraz urzędami dzielnic m.st. Warszawy  
pytaliśmy też jednak 133 organizacje, które deklarowały brak działań związanych z 
Warszawą. Niewielki odsetek tych organizacji również podejmuje współpracę z Miastem 
– np. starają się o dotacje lub uczestniczą w spotkaniach komisji dialogu społecznego. W 
takich przypadkach opinie tych organizacji (dotyczące ubiegania się o środki, realizacji 
dotowanych zadań lub oceny działania komisji dialogu społecznego) zostały 
uwzględniane w raporcie na równi z głosami organizacji realizujących zadania na terenie 
Warszawy. Przy każdym wykresie znajduje się informacja, jakiej grupy dotyczą 
zaprezentowane na nim odpowiedzi. 

Badanie ilościowe 
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 Prezentowane dane pochodzą z 26 indywidualnych wywiadów pogłębionych 
przeprowadzonych pomiędzy 24 października a 3 grudnia 2013 roku:  

 14 z nich zostało przeprowadzonych z przedstawicielami warszawskich 
organizacji – zarówno współpracujących z Urzędem Miasta i/lub urzędami 
dzielnic, jak i niepodejmującymi takiej współpracy. Organizacje były 
zróżnicowane ze względu na staż działania oraz tematyczny obszar aktywności; 

 Kolejnych 12 wywiadów zostało przeprowadzonych z warszawskimi 
urzędnikami – zarówno z biur Urzędu Miasta, jak i z urzędów dzielnic. 
Respondenci byli zróżnicowani ze względu na zajmowane stanowisko 
(dyrektorzy, naczelnicy, inspektorzy). Wśród badanych znaleźli się 
przedstawiciele  prezydenta oraz burmistrzów dzielnic w KDS-ach oraz DKDS-
ach. 

 Do analiz zastosowano program Atlas.ti. 
 

Badanie jakościowe 
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 Badanie „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2012” zrealizowano 
w dniach od 6 czerwca do 11 października 2012. Badanie na zlecenie Stowarzyszenia 
Klon/Jawor zrealizowała firma Millward Brown.  

 Badanie przeprowadzone zostało na ogólnopolskiej próbie 1513 stowarzyszeń i fundacji 
poza OSP i objęło 179 organizacji zarejestrowanych w stolicy. Na następnych slajdach 
prezentujemy dane oparte na analizie owej podpróby 179 organizacji.  

 Wyniki odnoszą się do wszystkich organizacji warszawskich – także tych, które będąc 
zarejestrowane w Warszawie nie prowadzą działalności na rzecz stolicy ani jej 
mieszkańców. 

 Badanie wykonano techniką CAPI – wywiadów bezpośrednich wspomaganych 
komputerowo. Próba została dobrana metodą losowo-warstwową. Analizy 
przeprowadzono przy wykorzystaniu wag analitycznych korygujących udział w próbie 
podmiotów z poszczególnych warstw.   

 Próbę wylosowano ze zbioru utworzonego na podstawie rejestru REGON Głównego 
Urzędu Statystycznego (według stanu z 30 listopada 2011 r.), zweryfikowanego na 
podstawie informacji pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego (według stanu ze 
stycznia 2012), oraz danych zebranych w serwisie bazy.ngo.pl.  
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