Regulamin organizacyjny
Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji
z dnia 29.01.2018 r.
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji powstała przy Biurze Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy i działa na podstawie programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi. Jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem organizacji działających na
rzecz oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w m.st. Warszawa.
§1
1. Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji (BKDS), zwana dalej Komisją, ma
charakter inicjatywno-doradczy i działa na terenie m.st. Warszawy.
2. W swojej pracy BKDS opiera się na poszanowaniu zasad: pomocniczości, suwerenności
podmiotów,
partnerstwa,
efektywności,
uczciwej
konkurencji,
jawności,
zrównoważonego rozwoju i równości szans.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.);
2) programie – rozumie się przez to roczny, aktualnie obowiązujący, program
współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) Mieście – rozumie się przez to m.st. Warszawę;
5) Biurze – rozumie się przez to Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy;
6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.
2 ustawy;
7) Komisji – rozumie się przez to BKDS ds. Edukacji
8) Forum – rozumie się przez to Forum Dialogu Społecznego m.st. Warszawy;
9) Zespołach opiniujących – rozumie się przez to Zespoły ds. opiniowania ofert na
realizację zadań publicznych;
10) Pełnomocniku – rozumie się przez to Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi, powołanego na podstawie Zarządzenia
Prezydenta m.st. Warszawy;
11) stronie Miasta – rozumie się przez to adres internetowy www.um.warszawa.pl/ngo;
12) Przewodniczącym – rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji;
13) Prezydium – rozumie się przez to Prezydium Komisji;
14) Posiedzeniu – rozumie się przez to zebranie przedstawicieli organizacji działających
w Komisji.
1.

2.

§3
W skład Komisji wchodzi po jednym przedstawicielu zainteresowanych, działających na
rzecz oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, organizacji pozarządowych oraz
przedstawiciel Miasta, delegowany przez Dyrektora Biura Edukacji.
Liczba członków Komisji nie może być mniejsza niż 10.
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Każda organizacja i przedstawiciel Miasta będący członkiem Komisji dysponuje jednym
głosem bez względu na liczbę osób uczestniczących w posiedzeniach.
Przedstawiciele jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy uczestniczą w posiedzeniach
Komisji z głosem doradczym.
Przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych mogą stać się członkami
Komisji w dowolnej chwili po złożeniu oświadczenia.
Oświadczenie składa się w formie ustnej lub pisemnej w formie podpisu na liście
obecności na pierwszym posiedzeniu, w którym uczestniczyć będzie nowy członek
Komisji.
Nowy członek Komisji uzyskuje prawo głosu od następnego spotkania Komisji.
§4
Posiedzenia Komisji są jawne. Z każdego posiedzenia sporządzana jest informacja, która
zamieszczana jest na stronie Miasta.
Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący/ca lub osoba przez niego/nią wskazana.
Opinie, wnioski i inne ustalenia Komisji podejmowane są w drodze konsensusu,
a głosowanie odbywa się w razie potrzeby oraz w przypadkach opisanych w niniejszym
Regulaminie. W takich sytuacjach o zapadających decyzjach decyduje większość głosów
oddanych przez obecnych na posiedzeniu członków.
W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodniczący/ca lub osoba
prowadząca posiedzenie.
W posiedzeniach Komisji mogą brać udział zaproszeni eksperci, przedstawiciele
instytucji i organizacji pozarządowych niebędących członkami Komisji. Podmiotom tym
przysługuje głos doradczy.
Praca w Komisji ma charakter społeczny, bez prawa do wynagrodzenia, także w postaci
ryczałtowej (diety).

§5
1. Posiedzenia Komisji zwoływane są według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące z wyłączeniem okresu wakacyjnego.
2. Terminy i miejsca posiedzeń Komisji ustalane są na spotkaniach Komisji
z wyprzedzeniem.
3. Pierwsze spotkanie w danym roku kalendarzowym zwoływane jest do dnia 15 lutego.
4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący/a poprzez przekazanie informacji e-mail
o terminie, miejscu i programie posiedzenia wszystkim członkom z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem. Informację o terminie i miejscu posiedzenia z 7-dniowym
wyprzedzeniem Przewodniczący/a przekazuje także do umieszczenia na stronie Miasta.
5. Posiedzenie Komisji mogą odbywać się on-line.
6. Członek/członkini Komisji ma prawo wnieść do porządku posiedzenia punkty istotne dla
działalności Komisji.
§6
1. Komisja działa na posiedzeniach oraz poprzez swoje organy.
2. Organami Komisji są:
1) Przewodniczący,
2) Prezydium,
3) Przedstawiciel Komisji do Forum.
4) Podkomisje
5) zespoły robocze
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3. Przewodniczący jest członkiem Prezydium.
4. Komisja w celu zajęcia się szczegółowym problemem może powołać podkomisje lub
zespoły robocze.
§7
1. Na pierwszym posiedzeniu w roku Komisja wybiera spośród przedstawicieli organizacji
wchodzących w skład Komisji w głosowaniu jawnym lub tajnym większością głosów
obecnych na posiedzeniu Komisji na dwuletnią kadencję:
1) Przewodniczącego,
2) od 3 do 7 członków Prezydium,
3) Przedstawiciela Komisji do Forum.
2. Jeżeli w okresie trwania kadencji nastąpi vacat na funkcji Przewodniczącego, członka
Prezydium lub Przedstawiciela Komisji do Forum, członkowie Komisji na najbliższym
posiedzeniu wybierają odpowiednio nowego Przewodniczącego, członka Prezydium lub
Przedstawiciela Komisji do Forum w głosowaniu jawnym lub tajnym większością głosów
obecnych na posiedzeniu Komisji.
3. Przewodniczący/a, członek prezydium lub Przedstawiciel do Forum mogą być odwołani
na wniosek 5 członków Komisji w drodze głosowania tajnego, większością głosów osób
obecnych na posiedzeniu. Głosowanie odbywa się na kolejnym posiedzeniu Komisji przy
obecności co najmniej 10 członków Komisji.
4. Kadencja wygasa w dniu wyboru organów na następną kadencję.
§8
W przypadku gdy Przedstawiciel Komisji do Forum nie może uczestniczyć w zebraniu Forum
zastępuje go członek Prezydium.
§9
Komisja podczas posiedzeń w szczególności:
1. Podejmuje uchwały dotyczące współpracy Komisji z Biurem i Pełnomocnikiem.
2. Opiniuje wszelkie akty prawa i dokumenty m.st. Warszawa przedstawiane przez
przedstawicieli Biura.
3. Określa potrzeby społeczne i sposób ich zaspokajania w zakresie oświaty i wychowania.
4. Zajmuje się wszystkimi sprawami nie przypisanymi innym organom Komisji.
§10
Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1. Kierowanie pracami Prezydium i Komisji;
2. Reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
3. Przygotowywanie programów posiedzeń Komisji;
4. Odpowiadanie za publikacje informacji o działaniach Komisji na stronie Miasta;
5. Prowadzenie aktualnej listy członków Komisji;
6. Zgłaszanie przedstawicieli Komisji do zespołów opiniujących;
7.
Składanie do 31 stycznia każdego roku Pełnomocnikowi i Dyrektorowi Biura
rocznego sprawozdania z pracy Komisji;
8. Weryfikowanie do 28 lutego każdego roku listy aktualnych członków Komisji.
§11
Do zadań Prezydium należy w szczególności:
1. Przygotowywanie posiedzeń Komisji;
2. Reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
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3. Przygotowywanie informacji z pracy Komisji;
4. Prowadzenie bazy ekspertów, zgłaszanych przez członków Komisji do pracy w zespołach
opiniujących;
5. Inicjowanie działań z zakresu oświaty i wychowania;
6. Nadzorowanie tworzenia oraz przestrzegania Regulaminu Komisji;
7. Nadzorowanie tworzenia i wykonania rocznego planu pracy Komisji;
8. Nadzorowanie sporządzania informacji z posiedzeń Komisji.
§12
1. Prezydium spotyka się na zebraniach.
2. Prezydium podejmuje swoje decyzje w drodze postanowień większością głosów, przy co
najmniej połowie obecnych członków Prezydium.
§13
Regulamin organizacyjny Komisji przyjmuje się uchwałą Komisji, podjętą zwykłą
większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
§14
Regulamin może być zmieniony uchwałą Komisji, podjętą większością głosów obecnych na
posiedzeniu członków Komisji.
§15
Sprawy nieujęte w Regulaminie, a będące w kompetencji Komisji, mogą być regulowane
w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków
Komisji.
§16
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2018 r. czyli z dniem uchwalenia.
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