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Lista osób dostępna w załączeniu 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Prezydium Zespołu Sterującego Pan Włodzimierz 

Paszyński. Przedstawił członkom Zespołu Panią Bognę Świątkowską która została wybrana 
na Przewodniczącą Społecznej Rady Kultury. Prezydent poinformował także, że podczas 
pierwszego posiedzenia SRK został powołany Pełnomocnik ds. PRK , którym został Marcin 

Jasiński. 
 

Bogna Świątkowska przedstawiła członkom ZS skład prezydium Rady, do którego weszli 
Anna Żórawska jako Wiceprzewodnicząca, Marcel Andino Velez jako Sekretarz oraz Paweł 
Dangel i Mamadou Diouf jako członkowie Prezydium, natomiast w skład samej Rady weszło 

15 osób. Pani Agnieszka Glińska zrezygnowała z udziału w pracach Rady.  
Jednocześnie pani Bogna poinformowała o możliwości powołania nowego członka, który tak 

jak pani Agnieszka reprezentowałby środowisko teatralne. Sposób powołania nowego członka 
pozostawia jednak w gestii Biura Kultury. Przewodnicząca SRK podkreśliła , że jedną z 
pierwszych decyzji Rady było zaplanowanie wspólnego spotkania z Zespołem Sterującym 

ponieważ członkom zależy na ścisłej współpracy obu ciał. 
 

Następnie głos zabrał Marek Kraszewski dyrektor Biura Kultury. Wspomniał o sesji 
budżetowej, która odbyła się 13.12.2012 r. Na sesji radni podjęli decyzję o utworzeniu 
rezerwy budżetowej wynoszącej ok. 370 mln. zł. na którą została przeznaczona cześć budżetu 

Biura Kultury Marek Kraszewski poinformował Zespól, że Rada Miasta wbrew stanowisku 
Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz – Waltz  przegłosowała cięcie w kwocie 2 600 000,00  w 

dziale  92105, który pierwotnie miał objąć sumę 27 571 208,00 zł (pozostałe cięcia dotyczą 
Estrady oraz rezerwy, która w całości została usunięta z budżetu). Niestety jest to pozycja 
budżetowa obejmująca podstawowe, finansowe narzędzia związane z realizacją Programu 

Rozwoju Kultury, czyli m.in. wdrażanie PRK, edukację i informację kulturalną, dotacje dla 
III sektora (stanowiące blisko 70% tej pozycji, czyli 19 000 000,00), współpracę 

międzynarodową, nagrody, konkursy i stypendia artystyczne oraz przedsięwzięcia 
realizowane z jednostkami sektora finansów publicznych 
.  

Agata Diduszko-Zyglewska zapytała dyrektora Kraszewskiego czy planuje skonsultować, 
które dokładnie pozycje z budżetu zostaną zmniejszone z członkami i członkiniami Zespołu 

Sterującego. Marek Kraszewski odpowiedział, że owszem należy pochylić się nad tą sprawą 
w gronie Zespołu.  
 

Zdaniem Bogny Świątkowskiej zaistniała sytuacja będzie powodem jeszcze większej 
mobilizacji pracy obu ciał powołanych w ramach Programu Rozwoju Kultury. Następnie 

Przewodnicząca SRK przedstawiła członkom ZS informacje dotyczące Strategii rozwoju 
kultury dla województwa mazowieckiego, która została stworzona przez urząd marszałkowski 
wzorem Programu Rozwoju Kultury. Fundacja Bęc Zmiana złożyła wniosek o przyznanie 

możliwości opracowania strategii. W ramach tego przedsięwzięcia utworzony został 
specjalny zespół pod przewodnictwem Wojciecha Kłosowskiego.  

Bogna Świątkowska zaznaczyła, że w porozumieniu z Marszałkiem województwa fundacja, 
na przygotowanie dokumentu dotyczącego strategii otrzymała czas do końca 2012 roku, i że 



tak krótki okres czasu uniemożliwił przeprowadzenie skutecznych konsultacji społecznych 

tego dokumentu, co zgłaszała oficjalnie jako problem. . Pani Bogna podkreśliła, że 
powstający dokument dot. Strategii jest ściśle powiązany z dokumentem „Miasto Kultury i 

obywateli” i zależy jej na tym by oba dokumenty łączyły się ze sobą.  
 
Janusz Kostynowicz zapytał o sposób zdefiniowania roli Warszawy w dokumencie 

dotyczącym Strategii kultury dla woj. mazowieckiego. 
 

W odpowiedzi Bogna Świątkowska wskazała, że takie informacje będą zawarte na pewno 
ponieważ ta kwestia jest bardzo ważna dla całej strategii.. Będą one z pewnością poprzedzały 
właściwy tekst dokumentu. Dokument będzie próbował określić Warszawę jako miasto dające 

szanse na rozwój całego regionu, a nie odwrotnie czyli jak Warszawa jest postrzegana na 
chwilę obecną.   

 
Marcin Jasiński w nawiązaniu powiedział także, że dyskusje na temat Strategii dla woj. 
mazowieckiego toczyły się ponad rok na łamach Forum Kultury Mazowsze. Forum 

przedstawiło wiele rekomendacji do strategii, które są zbieżne z programem Rozwoju 
Kultury. W prace forum od dłuższego czasu był zaangażowany Wojciech Kłosowski, a jego 

kontakty z Mazowieckim Centrum Kultury bardzo dobrze pozwoliły mu poznać sytuacje 
Mazowsza. Temat relacji Warszawy z regionem był także wielokrotnie poruszanym na forum. 
 

Następnie Bogna Świątkowska przedstawiła członkom ZS stronę internetową Publiczna 
kolekcja sztuki m. st. Warszawy będącą projektem fundacji Bęc Zmiana. W skład kolekcji 

wchodzą obiekty na terenie miasta, administrowane przez urzędy dzielnic bądź Biuro Kultury. 
Wśród zbioru liczącego obecnie ok. 114 pozycji obejmujących obiekty parkowe (XVII 
wieczne rzeźby itp.) przez dzieła sztuki najnowszej, po zbiór prac największych artystów 

polskich znanych na całym świecie (obecnie znajdują się w depozycie w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Zamku Ujazdowskim). Wiedza na temat dzieł sztuki zawarta                           

na zaprezentowanej stronie zostanie z pewnością wykorzystana podczas opracowywania 
kształtu mapy warszawskiej kultury. Kilka osób spośród zebranych członków Zespołu 
wyraziło niepokój związany z niejasnym statusem prawnym publicznej kolekcji Warszawy – 

jak się okazuje w umowach nie sformułowano szczegółowo na jakich polach eksploatacji 
majątkowe prawa autorskie do dzieł zostały przeniesione na m. st. i w związku z tym niejasne 

jest w jakim zakresie miasto ma uprawnienia do prezentacji kolekcji. Członkowie Zespołu 
zgodzili się co do tego, że ta sprawa musi zostać wyjaśniona przez prawników, tak żeby 
kolekcja mogła służyć mieszkańcom Warszawy. 

Pani Bogna wspomniała jeszcze  nowo utworzonym miejscu wybranym przez fundację 
Centrum Cyfrowa Polska w konkursie lokal na kulturę. Miejsce o nazwie Państwo-Miasto 

stanie się niebawem centrum pracy dla organizacji pozarządowych. 
 
Prezydent Paszyński zaproponował przejście do następnego tematu i przekazał prowadzenie 

wiceprzewodniczącej Prezydium Alinie Gałązce. Pani Alina zgodnie z harmonogramem 
zaproponowała podjęcie tematu strony internetowej Programu Rozwoju Kultury.  

 
Głos zabrała Pani Monika Czerska, naczelnik wydziału Promocji w Biurze Kultury. Pani 
Monika przedstawiła zebranym Pana Dariusza Jachimowicza, autora koncepcji serwisu 

Kulturalna Warszawa, oraz kilkunastu portali tematycznych, do których w niedługim czasie 
dołączy portal PRK. Pani Monika zaznaczyła, że prezentowana strona internetowa jest wersją 

wstępną i na serwis cały czas wprowadzane są nowe informacje.  
 



Dariusz Jachimowicz przekazał członkom ZS najważniejsze informacje na temat portalu 

PRK. Podkreślił, że struktura i wygląd portalu odpowiada wszelkim standardom stosowanym 
na pozostałych serwisach Urzędu Miasta. Portal może być przemodelowany i wszystkie 

zawarte na nim informacje mogą być w dowolnej chwili zmienione jeśli zaistnieje taka 
potrzeba, jest to narzędzie bardzo elastyczne. Serwis będzie także przystosowany dla odbioru 
osób niedowidzących i niewidomych.      

 
Następnie Alina Gałązka zaproponowała przejście do następnego punktu harmonogramu – 

wolne wnioski. 
 
Marcin Jasiński złożył wniosek by w zespole roboczym ds. mapy warszawskiej kultury 

znalazła się także Pani Katarzyna Materska. Członkowie jak i sama zainteresowana przystali 
na ta propozycję.  

 
Grzegorz Lewandowski zapytał czy temat Programu Rozwoju Kultury jest w jakiś sposób 
promowany na portalu społecznościowym Facebook, oraz czy Zespół Sterujący planuje         

w przyszłości organizację spotkań informacyjnych z mieszkańcami Warszawy.    
 

Alina Gałązka w odpowiedzi przypomniała, że istnieje profil PRK na Facebooku, który 
aktualnie pełni funkcję informacyjną jednak można go w przyszłości wykorzystać w szerszym 
zakresie. 

 
Włodzimierz Paszyński zgodził się z pomysłem Grzegorza Lewandowskiego dotyczącym 

spotkań z mieszkańcami. Zaznaczył ze tego typu spotkania muszą być zorganizowane                 
w odpowiedni sposób.  
 

Katarzyna Materska zwróciła uwagę na to, że obecnie wszystkie zamieszczone w Internecie 
informacje  dotyczące kultury są bardzo rozproszone. Przeciętny użytkownik ma zatem 

utrudniony dostęp do danych zawartych na tych stronach, co w konsekwencji zniechęca go do 
dalszych poszukiwań. Według pani Katarzyny warto by pochylić się nad tym problemem i 
uwzględnić go podczas tworzenie mapy warszawskiej kultury.   

 
Marek Kraszewski nawiązał jeszcze do kwestii budżetowej i decyzji, które zapadły na 

ostatniej sesji Rady miasta. Według dyrektora Biura Kultury, zarówno Zespół Sterujący jak          
i Społeczna Rada Kultury powinny nawiązać współpracą z Radnymi m. st. Warszawy tak       
by w przyszłości wszelkie decyzje dotyczące pieniędzy, które miasto przeznacza na kulturę 

zapadały bardziej świadomie.  
 

Członkowie Zespołu Sterującego przystali na tę propozycję. Ustalono że ten temat zostanie  
poruszony na najbliższym wspólnym spotkaniu ze Społeczną Radą Kultury. 
 

Na tym zakończyło się posiedzenie Zespołu Sterującego  
 
Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 



 


