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Protokół z posiedzenia Społecznej Rady Kultury 

W dniu 12.11.2013 ((Biuro Kultury g 13.30 s. 330)  
 

 

Uczestnicy posiedzenia: 

1. Bogna Świątkowska, 

2. Anna Żórawska, 

3. Mamadou Diouf, 

4. Hubert Kowalski, 

5. Maria Pomianowska, 

6. Marta Białek – Graczyk, 

7. Maria Wojtysiak, 

8. Marcin Jasiński, 

9. Paweł Dangel 

10.  Tomasz Janowski 

11.  Jarosław Klejnocki 

 

 

Tematy posiedzenia: 

1. Powstanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Promocji przy Centrum Komunikacji 

Społecznej;  

2. Internetowa Mapa Pustostanów – współpraca miasta w tym zakresie; 

3. Stacje II linii metra – wykorzystanie tych miejsca na projekty kulturalne i artystyczne; 

4. Budżetowi Biura Kultury na rok 2014; 

5. Zadania konkursowe, kwestia likwidacji działu – projekty wspierające dialog 

międzykulturowy;  

6. Siatka programów operacyjnych – dopasowanie zadań konkursowych do obszarów; 

programów/projektów operacyjnych; 

7. Regranting w instytucjach kultury;  

8. Powołanie przy udziale Biura Kultury zespołu ds. inwentaryzacji historycznych 

pracowni artystycznych w Warszawie. Umieszczenie zebranych danych na mapie 

warszawskiej kultury. Opracowanie w przyszłości programu ochrony i udostępniania 

mieszkańcom Warszawy i turystom pracowni artystycznych. 

 

Przebieg Posiedzenia: 

Posiedzenie otworzyła Maria Wojtysiak w zastępstwie Bogny Świątkowskiej, która miała 

dotrzeć za kilka minut. Zrelacjonowała w kilku słowach przebieg poprzedniego posiedzenia 

Rady. 
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Powołanie przy udziale Biura Kultury zespołu ds. inwentaryzacji historycznych pracowni 

artystycznych w Warszawie 

Pani Wojtysiak przedstawiła dyrektorowi Biura Kultury Tomaszowi Janowskiemu projekt 

dotyczący udostępniania zwiedzającym warszawskich historycznych pracowni twórczych w 

Warszawie. W ramach tego projektu przy Towarzystwie Opieki Nad Zabytkami powołany 

został zespół ekspertów. Zespół chciałby rozpocząć prace jeszcze w listopadzie. Pani 

Wojtysiak poprosiła Tomasza Janowskiego o udział w pierwszym spotkaniu Zespołu 

 

Maria Wojtysiak zapytała, czy są nowe informacje w sprawie powrotu Agnieszki Glińskiej 

do Społecznej Rady Kultury. 

 

Marcin Jasiński poinformował, że w najbliższym czasie jest umówiony z panią Glińską na 

spotkanie w tej sprawie. 

 

Zadania konkursowe, kwestia likwidacji działu – projekty wspierające dialog 

międzykulturowy 

Tomasz Janowski przeszedł do omówienia punku spotkania dot. zadań konkursowych. W 

kilku słowach zrelacjonował przebieg ostatniego posiedzenia połączonych Komisji Dialogu 

Społecznego działających przy Biurze Kultury. 

Biuro Kultury zaproponowało dotację w kwocie 6 mln zł na 3-letnie konkursy dot. realizacji 

festiwali i wydarzeń artystycznych oraz kwotę 2,7 mln zł na konkurs upowszechnieniowy. 

Komisje Dialogu Społecznego przedstawiły swoje rekomendacje – 5,5 mln zł (konkurs 

festiwalowy) – 3,2 mln zł (konkurs upowszechnieniowy). Biuro Kultury pozostało jednak 

przy swojej propozycji. 

Pozostawienie wyższej kwoty na konkurs festiwalowy wiąże się z wygaśnięciem w bieżącym 

roku umów na duże festiwale. Biuro obawia się, ż w zaistniałej sytuacji mogłoby nie 

wystarczyć środków na wszystkie festiwale. Natomiast kwota na konkurs 

„upowszechnieniowy” została zwiększona o 700 000 w stosunku do wcześniej planowanej. 

Biuro Kultury zadecydowało także o włączeniu konkursów dot: dziedzictwa narodowego i 

dialogu międzykulturowego, do konkursu – Realizacja projektów i przedsięwzięć 

artystycznych tworzących stałą lub cykliczną ofertę kulturalną Warszawy.  

 

Maria Wojtysiak, zapytała dlaczego na spotkania KDSów nie została zaproszona Komisja 

Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. 
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Marcin Jasiński poinformował, że zgodnie z procedurą i programem współpracy m. st. 

Warszawy z organizacjami pozarządowymi I etap konsultacji dotyczący zadań konkursowych 

odbywa się jedynie z udziałem komisji afiliowanych przy Biurze Kultury. 

 

Tomasz Janowski zauważył, że w najbliższym czasie należy przeprowadzić rozmowę 

dotyczącą wypracowania modelu współpracy środowisk pozarządowych z Biurem Kultury, 

zwłaszcza w kontekście podziału kompetencji pomiędzy Społeczną Radę Kultury, Zespół 

Sterujący i Komisje Dialogu Społecznego działające przy Biurze Kultury.  Powiedział, że 

Rada powinna wydać opinie w kwestii budżetu na konkursy dla NGO’sów jednak nie jest w 

stanie powiedzieć na ile ta opinia będzie wiążąca wobec założeń KDS’ów. 

 

Bogna Świątkowska zauważyła, że część członków Społecznej Rady Kultury nie jest 

zaznajomiona z tematem konkursów dla NGO dlatego wydanie opinii przez radę w tej 

sprawie nie będzie łatwe. Przypomniał, że zadaniem Rady jest m.in. opiniowanie 

ogólnomiejskiej polityki kulturalnej. Poparła głos Tomasza Janowskiego w kwestii 

wypracowania modelu współpracy pomiędzy ciałami działającymi przy Biurze Kultury. 

Poprosiła Marcina Jasińskiego i członków SRK pomoc w wypracowaniu siatki określających 

kompetencje wybranych ciał.  

 

Mamadou Diouf powiedział, że włączenie konkursu wspierającego dialog między kulturowy 

do konkursu „upowszechnieniowego” nie jest właściwą decyzją. Jego zdaniem w Warszawie 

działa zbyt dużo organizacji działających na rzecz imigrantów niż organizacji zakładanych 

przez samych zainteresowanych co jest w dłuższej perspektywie sytuacją niezdrową. 

 

Paweł Dangel zauważył, że ważna jest integracja ludności z zagranicy ze społeczeństwem 

lokalnym tak by obie strony mogły korzystać ze swoich dokonań w kulturze itp. 

 

Tomasz Janowski w kwestii wspierania dialogu międzykulturowego poinformował, że 

komisje, oceniające oferty konkursowe będą zwracać szczególną uwagę na różnorodność na 

którą stawia Program Rozwoju Kultury. Biuro Kultury wraz z Zespołem Sterującym 

zadecydowało, że zakres przyszłorocznych konkursów na zadania dla NGO’sów będzie 

zbliżony do obszarów zapisanych z PRK. Pan Janowski zaprosił członków Rady do 

konsultacji założeń wypracowanych przez Biuro i Zespołu Sterującego w tej kwestii. 
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Regranting w instytucjach kultury 

Marta Białek – Graczyk, poparła kwestię wypracowania modelu współpracy pomiędzy 

KDS’ami a innymi ciałami przy BK. Nawiązała także do kwestii festiwali warszawskich. Jej 

zdaniem Społeczna Rada Kultury na etapie opiniowania siatki programów operacyjnych  

przygotowywanej przez Zespół Sterujący powinna przyjrzeć się polityce festiwalowej w 

Warszawie.  

Ostatnią kwestią, którą poruszyła pani Białek – Graczyk jest regranting – który umożliwiłby 

miastu wyłonić w konkursie operatora, zarządzającego częścią środków przeznaczonych na 

działania kulturalne. Taki system mógłby uprościć pracę organizacyjno formalną, oraz 

mógłby dodatkowo wspierać mniejsze organizacje pozarządowe przy realizacji projektów. 

Zdaniem Pani Białek Graczyk zapisy ustawy o wolontariacie i działalności pożytku 

publicznego umożliwiają samorządom wprowadzenie powyższego rozwiązania. 

Zaproponowała dostarczenie potrzebnych materiałów odnośnie regrantingu jeśli tylko SRK 

zgodzi się zająć tym tematem  

 

Tomasz Janowski zgodził się z opinią Marty Białek Graczyk, że należy przyjrzeć się 

tematowi regrantingu i zastosowania tego rozwiązania w dalszej perspektywie. Poinformował, 

że na spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego omawiany były problemy: 

 - System współpracy, opiniowania wniosków konkursowych i rozstrzygania konkursów. 

- Oceny merytorycznej wydarzeń realizowanych ze środków BK; 

- Nieefektywność wprowadzonego systemu oceny eksperckiej; 

- Szkoleń dla NGO’sów pomagającej poprawnie przygotowywać wnioski. 

Pan Janowski podkreślił, że jego zadaniem jako dyrektora BK jest naprawa obecnego systemu 

poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań. Usprawnienia wymaga na pewno system 

współpracy z organizacjami pozarządowymi a przede wszystkim sposób składania wniosków, 

który jest bardzo uciążliwy dla obu stron. 

 

Wobec poruszonych tematów Marcin Jasiński zaproponował by w styczniu odbyło się 

spotkanie przedstawicieli Społecznej Rady Kultury, Zespołu Sterującego i Komisji Dialogu 

Społecznego. 

 

Bogna Świątkowska przystała na tę propozycję, poprosiła Marcina Jasińskiego o 

zorganizowania takiego spotkania.  
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Następnie pani Świątkowska zapytała, czy zapadły jakieś decyzje odnoście spalenia tęczy na 

pl. Zbawiciela w dniu 11 listopada. 

 

Tomasz Janowski poinformował, że została podjęta decyzja o odbudowie tęczy. Miasto 

będzie starało się także kosztami odbudowy obciążyć organizatorów marszu niepodległości, 

oraz osoby odpowiedzialne za podpalenie tęczy choć nie będzie to łatwe z prawnego punktu 

widzenia. Dyrektor Janowski podkreślił, że odbudowa tęczy powinna odbyć się przy poparciu 

szerokiego grona społecznego włączając w to polityków reprezentujących różne poglądy 

polityczne.  

 

Członkowie Społecznej Rady Kultury poparli decyzje o odbudowie tęczy. 

 

Budżet Biura Kultury 

Bogna Świątkowska zaproponowała by członkowie Społecznej Rady Kultury zapoznali się z 

propozycją budżetu Biura Kultury na rok 2014 i wyrazili swoją opinię w formie pisemnej 

bądź omówili wątpliwości dotyczące budżetu przed sesją Rady m. st. Warszawy, która 

odbędzie się 12.12.2013 r. Jednocześnie Biuro Kultury może wskazać w budżecie pozycje, na 

które Społeczna Rada Kultury powinna zwrócić uwagę.  

 

Zapytała, także o to jak powinna wyglądać  dalsza współpraca Rady z panią Prezydent Hanną 

Gronkiewicz – Waltz. 

 

Tomasz Janowski  powiedział, że po wypracowaniu modelu współpracy wszystkich ciał przy 

Biurze Kultury, Rada może spotykać z Panią Prezydent np. raz na 6 miesięcy i relacjonować 

pracę nad PRK prosić o opinie i sugestie oraz wskazywać priorytety w realizowaniu polityki 

kulturalnej w Warszawie.        

 

Wolne wnioski: 

Marcin Jasiński nawiązał do tematu wykorzystania pustostanów w Warszawie. 

Poinformował że w lokalu przy ul. Nowy Świat 63, odbyło się kolejne wydarzenie. Lokal 

został udostępniony Młodzieżowej Sieci Ekologicznej, która organizuje w nim miejsce 

spotkań dla organizacji pozarządowych afiliowanych przy kongresie podczas odbywającego 

się w Warszawie Szczytu Klimatycznego. Pan Jasiński poinformował, że w zeszłym tygodniu 
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odbył spotkanie z prezydentem Poznania, podczas którego mógł się zapoznać z tamtejszym 

modelem udostępniania pustostanów. Podobny model jest stosowany przez Zarząd 

Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Zdaniem Pana 

Jasińskiego zastosowany w Poznaniu model nie jest idealny (udostępnianie nie odbywa się 

bezkosztowo, ciężko dotrzeć do informacji) dlatego w stolicy należy poszukać 

alternatywnych rozwiązań na wykorzystanie zasobu pustostanów. 

Działania prowadzone obecnie w lokalu przy ul. Nowy Świat 63 mają charakter pilotażowy. 

Ich celem jest wypracowanie założeń dla udostępniania pustostanów, zwłaszcza tych o dużej 

powierzchni i znajdujących się przy reprezentacyjnych ulicach. W Warszawie dodatkowo 

występuje problem własnościowy lokali. Biuro Kultury zamówiło w Biurze Prawnym 

dokładną analizę po to by w sposób jasny określić na jakich zasadach lokale z podobnym 

statusem jak omawiany, mogą być udostępniane. 

    

Tomasz Janowski dodał, że na chwilę obecną nie ma określonej procedury udostępnienia 

lokalu przy Nowym Świecie. Jedyne zasady dotyczą terminu organizowania przedsięwzięcia 

w lokalu (nie dłużej niż 7 dni) oraz zapewnienia, że będzie to wydarzenie otwarte dostępne 

dla mieszkańców Warszawy.. 

 

Marta Białek – Graczyk powiedziała, że mimo braku procedury udostępniania pustostanów, 

do wiadomości publiczne powinien trafić komunikat o lokalu przy Nowym Świecie.  

 

Następnie Tomasz Janowski poinformował, że zadecydował o uruchomieniu procedury 

przetargowej na zakup narzędzia do stworzenia mapy warszawskiej kultury w formie 

wypracowanej przez Zespół Sterujący PRK. Pan Janowski poprosił Członków SRK, którzy 

chcą zapoznać się z dokumentami przetargowymi o kontakt z Marcinem Jasińskim. 

 

Na tym zakończyło się spotkanie Społecznej Rady Kultury.          

  

                                                                                                                                                                     Protokół Sporządził Zbigniew Lisiecki 

                                                                                                                                                                  (Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy)    
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