
Nie wiesz, czym są 
KDS-y i na czym 
polega ich praca? 
Myślisz, że to nie  
dla Ciebie?



Poznaj warszawskie 
komisje dialogu  
społecznego 
i przekonaj się,  
że znajdziesz  
w nich coś dla siebie



Czym są KDS-y? 

Celem działania komisji dialogu społecznego  
(KDS-ów), które skupiają zainteresowane organizacje 
pozarządowe oraz Urząd Miasta st.Warszawy, jest 
poprawa efektywności i jakości działań kierowanych 
do mieszkańców i mieszkanek stolicy. 

W Warszawie funkcjonują dwa typy KDS-ów:

Branżowe (BKDS-y), 
które działają w posz- 
czególnych dziedzinach 
zadań publicznych  
należących do Miasta. 

Dzielnicowe (DKDS-y), 
które koncentrują swoją 
pracę na potrzebach 
i problemach poszczegól-
nych dzielnic.

Twoja organizacja może działać w kilku różnych KDS-ach jednocześnie.

http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego
http://ngo.um.warszawa.pl/dzielnicowe-komisje-dialogu-spolecznego


Główne zadania KDS-ów to: 

• współtworzenie i konsultowanie polityk 
publicznych, 

• opiniowanie tematów i projektów ogłoszeń 
konkursowych,

• delegowanie przedstawicieli(ek) do prac 
w komisjach konkursowych i do zespołów 
oceniających małe granty,

• konsultowanie i współtworzenie dokumentów 
i projektów aktów prawnych Urzędu.

Jeśli dołączysz do KDS-u,  
będziesz mieć wpływ  
na realizację tych zadań.



Co Ci da uczestnictwo w pracach 
KDS-u? 

• Będziesz mieć wpływ na decyzje Urzędu dotyczące 
organizacji pozarządowych. 

• Będziesz mieć możliwość wpływu na treści 
ogłoszeń konkursów dla NGO ogłaszanych przez 
Urząd.

• Będziesz mieć możliwość wpływu na skład komisji 
konkursowych.

• Będziesz mieć możliwość współorganizowania 
z innymi organizacjami oraz Urzędem działań 
kierowanych do mieszkańców i mieszkanek 
Warszawy.

• Poznasz sposób pracy Urzędu.

• Poznasz inne organizacje pozarządowe i ich pracę.



Jak możesz włączyć się  
w prace komisji? 

• Wejdź na ngo.um.warszawa.pl i w zakładce po-
święconej komisjom branżowym wybierz tę, która 
Cię interesuje, a jej działalność jest zbieżna z pracą 
Twojej organizacji. Jeśli działasz na rzecz dzielnicy, 
wybierz odpowiednią komisję dzielnicową.

• Znajdź informacje o dotychczasowej działalności  
komisji, o jej składzie oraz terminie i miejscu jej 
najbliższego posiedzenia. Jeśli chcesz wziąć udział 
spotkaniu, możesz powiadomić o tym Przewod- 
niczącego(ą).

• Przyjdź na posiedzenie komisji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej  
o działalności komisji, pobierz  
Informator o warszawskich  
ciałach dialogu społecznego. 

pobierz →

http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spo-ecznego
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego/wykaz-komisji
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/dkds
http://mazowia.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/Informator-o-warszawskich-cia%C5%82ach-dialogu_2017.pdf


SCWO – system bezpłatnego 
wsparcia dla organizacji 
pozarządowych

Oferta jest skierowana zarówno do nowo powstałych 
organizacji, tych z dłuższym stażem, jak i osób planu-
jących dopiero założenie organizacji pozarządowej. 

Wybierz to, co odpowiada na Twoje potrzeby:

konsultacje i porady 
księgowo-prawne

sale szkoleniowe  
i miejsca do pracy

serwis  
warszawa.ngo.pl

seminaria  
i szkolenia

webinaria roczne cykle  
edukacyjne

http://warszawa.ngo.pl/scwo-poradnictwo-specjalistyczne
http://warszawa.ngo.pl/scwo-sale
http://warszawa.ngo.pl/
http://warszawa.ngo.pl/
http://warszawa.ngo.pl/
http://warszawa.ngo.pl/scwo-szkolenia-seminaria
http://warszawa.ngo.pl/webinaria
http://warszawa.ngo.pl/scwo-roczne-cykle


warszawa.ngo.pl/scwo fb/warszawa.ngo

Bądź na bieżąco:Pełna oferta SCWO i aktualności: 

Projekt 
współfinansuje  

m.st. Warszawa

SCWO to projekt partnerski:

boris.org.pl szpitalna.ngo.plklon.org.plfrso.pl mazowia.org.pl

http://warszawa.ngo.pl/scwo
https://www.facebook.com/warszawa.ngo/
http://boris.org.pl/
http://szpitalna.ngo.pl/
http://www.klon.org.pl/
http://frso.pl/
http://mazowia.org.pl/

