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Notatka z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 
w dniu 4 grudnia 2017 r. godz. 13.30-15.30 

sala 2302, Biuro Kultury, Błękitny wieżowiec 
 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Informacja nt. prac Zespołu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni 

Artystycznych – Dyr. M. Krasucki, Dyr. M. Naimska; 

2. Sprawy różne. 

 

Uczestnicy posiedzenia: 
1. Joanna Szwajcowska 
2. Tomasz Thun-Janowski 
3. Małgorzata Naimska 
4. Michał Krasucki 
5. Tomasz Szlendak 
6. Tomasz Makowski 
7. Agata Diduszko-Zyglewska 
8. Monika Czerska 
9. Tomasz Kolankiewicz 

 
 

Spotkanie otworzył Tomasz Thun-Janowski i poprosił o akceptację porządku 

posiedzenia, do którego zebrani nie zgłosili uwag. Następnie przekazał głos 

Małgorzacie Naimskiej, która opowiedziała o działaniu Zespołu ds. Warszawskich 

Historycznych Pracowni Artystycznych. Zespół powstał w 2014 roku, skupia 

przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, 

wyższych uczelni i muzeów, a jego działaniami kieruje Dyrektor Stołecznego Biura 

Konserwatora Zabytków. Do zadań Zespołu należy m.in.: zbieranie informacji  

o pracowniach historycznych, ich stanie technicznym, statusie prawnym, sytuacji 

administracyjnej po śmierci twórcy-najemcy; prowadzenie ewidencji i monitorowanie 

stanu zachowanych historycznych pracowni artystycznych czy  wypracowanie zasad 

ochrony pracowni w formie wytycznych i opinii do aktów prawnych oraz innych 

dokumentów strategicznych m. st. Warszawy. Podczas pracy Zespołu, dzięki 

współpracy z dzielnicami m.st. Warszawy i Zakładami Gospodarki Nieruchomościami 

w dzielnicach zidentyfikowanych zostało 617 pracowni twórczych oraz  

12 historycznych pracowni artystycznych (stan na koniec 2014 roku). Zdefiniowano 

również pojęcia: warszawska historyczna pracownia artystyczna oraz pracownia 

twórcza. Efektem prac Zespołu jest przygotowanie projektu uchwały, która ma 
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regulować kwestie wynajmu z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do 

prowadzenia działalności twórczej oraz warszawskich historycznych pracowni 

artystycznych.  

Podczas rozmowy z członkami Zespołu Sterującego PRK  Michał Krasucki wskazał, 

iż kierowanemu przez niego Zespołowi zależało na zidentyfikowaniu pracowni 

będących w zasobach miejskich oraz ułatwieniu zainteresowanym twórcom 

uzyskania odpowiedniego lokalu (idea jednego okienka).  

 

Zespół dyskutował o możliwych rozwiązaniach, wśród których zwrócono uwagę na: 

1) stworzenie bazy z informacją o wolnych lokalach na cele kulturalne, 2) powstanie 

listy twórców poszukujących lokali, 3) możliwość ujęcia w planach zagospodarowania 

przestrzennego (a kolejno w studium i warunkach zabudowy) lokali, które w nowo 

powstających budynkach miałyby zostać przeznaczane na pracownie twórcze.  

 

Podsumowując, z rozmowy członków Zespołu Sterującego PRK z Michałem 

Krasuckim oraz Małgorzatą Naimska wyłoniły się następujące rekomendacje: 1) ma 

zostać przygotowane zarządzenie, które będzie zawierało opis procedury ubiegania 

się o lokale i które będzie procedowane w ślad za uchwałą, 2) zaplanowane zostanie 

spotkanie ws. nowych lokali na pracownie twórcze z Dyrekcją Biura Architektury  

i Planowania Przestrzennego, na którym obecny będzie Stołeczny Konserwator 

Zabytków oraz przedstawiciel dyrekcji Biura Kultury. 

 

Zespół nie ustalił terminu kolejnego posiedzenia.  

Na tym zakończyło się spotkanie Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury.  

 

 

 

 

 
 

Notatkę sporządziła 

Monika Czerska 

(Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy) 


