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 Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

w dniu 24.10.2013 (Biuro Kultury g 8.30 s. 330)  
 

 

Uczestnicy Posiedzenia: 
1. Alina Gałązka, 

2. Agata Diduszko-Zyglewska, 

3. Marcin Jasiński, 

4. Krzysztof Herbst, 

5. Janusz Kostynowicz, 

6. Roman Osadnik, 

7. Robert Więckowski, 

8. Aleksandra Szwed, 

9. Anna Michalak-Pawłowska, 

10. Grzegorz Lewandowski, 

11. Jarosław Trybuś, 

12. Piotr Królikiewicz, 

13 Aldona Machnowska-Góra, 

 

Tematy Posiedzenia: 

1. Warszawskiej Kultury; 

2. Siatka Programów Operacyjnych; 

3. Sprawa lokalu przy ul. Nowy Świat 63.  

 

 

Przebieg posiedzenia: 

Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Zespołu Sterującego Alina Gałązka. 

 

Zespół Sterujący zadecydował, że w najbliższym czasie podejmie decyzje w sprawie projektu 

Kultura bez Barier. Członkowie ZS mają przysłać swoje uwagi odnośnie projektu do 31.10. 

Następnie Prezydium Zespołu zbierze się by podjęć konkretne decyzje w tej kwestii. 

 

1. Przetarg na warszawską mapę kultury został wstrzymany. Dyrektor Tomasz Janowski bada 

czy mapę można połączyć z serwisem Kulturalna Warszawa. Prezydium Zespołu Sterującego 

oraz Krzysztof Herbst spotkają się by podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. 

 

2. W kwestii siatki Programów operacyjnych nie podjęto, jednych nowych decyzji. Alina 

Gałązka zaproponowała, żeby Prezydium Zespołu przygotowało ostateczną wersję siatki i 

zaprezentowało ją do konsultacji członkom Zespołu 7 listopada. 

 

3. Tomasz Janowski poinformował, że Biuro Kultury w porozumieniu z Prezydentem 

Michałem Olszewskim opracowuje formułę pozwalającą na udostępnianie na wydarzenie 



 2 

kulturalne pustych lokali, pozostających w gestii miasta, które względów formalno-prawych 

nie mogą być wynajmowane stronom trzecim np. organizacjom pozarządowym. 

 

W przypadku lokalu przy ul. Nowy Świat 63 trwa obecnie proces przekazywania budynku 

nowym właścicielom. Aktualnie trwa wycena gruntu w celu wyliczenia należności, która 

musi zostać uregulowana pomiędzy miastem, a nowymi właścicielami. Procedura przekazania 

budynku może potrwać jeszcze około pięciu miesięcy Obecny stan prawny budynku nie 

pozwala na wynajmowanie jego powierzchni organizacjom pozarządowym, jednak urząd 

miasta chce by pilotażowo odbywały się tam wydarzenia artystyczne. Miasto może ze swojej 

strony udostępnić lokal na organizowanie poszczególnych wydarzeń. Biuro Kultury chce 

nawiązać współpracę ze Stołeczną Estradą, która jako instytucja miejska będzie mogła 

wyposażyć pomieszczenia w potrzebny sprzęt np. mikrofony, krzesła itp. Sprzęt będzie 

można przenosić do określonych lokali w zależności od potrzeb. 

Ze względu na skomplikowany status lokalu, program artystyczny będzie musiałby być 

ułożony w sposób bardzo przemyślany. Nad różnorodnością programu ma czuwać kurator – 

osoba, która będzie kontaktem pomiędzy miastem, a  artystami i organizacjami chcącymi 

organizować w lokalu wydarzenia artystyczne. Jedną z osób które mogłyby pełnić funkcję 

kuratora jest Maciej Łepkowski, kurator inicjatywy Zielony Jazdów organizowanej przez 

Centrum Sztuki Współczesnej.  

 

Jeśli pilotażowy projekt w byłej kawiarni Nowy Wspaniały Świat się powiedzie, na jego 

podstawie będzie można stworzyć program operacyjny dotyczący wszystkich warszawskich 

pustostanów. 

 

Marcin Jasiński dodał, że powyższy projekt wpisuje się w założenia opisane w obszarze 

miejsca i przestrzeń Programu Rozwoju Kultury. Zaznaczył też, że lokal przy Nowym 

Świecie ma najtrudniejszą sytuacje prawną, jednak rozpoczęcie pilotażowego projektu w 

każdym innym budynku spowoduje, że rozmowa o Nowym Wspaniałym Świecie i tak będzie 

nie unikniona. Biuro Kultury stara się opracować projekt pod względem administracyjno 

prawnym. Wymaga to skomunikowania ze sobą kilku komórek miejskich. Równolegle 

powstaje regulamin udostępniania podobnych powierzchni o nieuregulowanym statusie 

prawnym. Biuro korzysta także z dobrych praktyk i inicjatyw jak np. Warsztat przy pl. 

Konstytucji, czy Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolnej. Regulamin będzie 

konsultowany z członkami Zespołu Sterującego. 
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Agata Diduszko- Zyglewska poprosiła o bardziej szczegółowe wyjaśnienie dlaczego pilotaż 

programu dotyczącego pustostanów rozpoczyna się od lokalu posiadającego najbardziej 

skomplikowany status prawny w mieście. 

 

Aldona Machnowska-Góra zapytała czy istniej plan wykorzystania następnych pustostanów 

na wydarzenia artystyczne. Czy projekt może odbywać się jednocześnie w kilku lokalach. Kto 

będzie zajmował się prowadzeniem projektu, zwłaszcza w przypadku kiedy udostępnianych 

lokali będzie więcej niż jeden. 

 

Grzegorz Lewandowski zapytał czy omawiany projekt ma powiązanie z projektem dot. 

pustostanów fundacji Bęc Zmiana. Czy zaprezentowany model funkcjonowania w lokalu przy 

nowym świecie ma być zastosowany w pozostałych pustostanach, oraz ile będzie kosztowała 

organizacja omawianego programu wydarzeń kulturalnych. 

Zasugerował by Zespół Sterujący rozpoczął jak najszybciej prace nad programem 

dotyczącym wykorzystania  pustostanów w Warszawie. 

 

Krzysztof Herbst poparł systemowe rozwiązanie zaproponowane przez Tomasza 

Janowskiego. Zasugerował by do problemu podejść w szerokim zakresie wykorzystując inne 

działania w mieście dotyczące tej dziedziny jak np. mapa ewidencji pustostanów 

przygotowywana przez fundację Bęc Zmiana.  

W kwestii lokalu przy Nowym Świecie pan Herbst zapytał, czy nie można by go oddać na 

pozostały okres czasu redakcji „Krytyki Politycznej”. Jego zdaniem zważywszy na krótki 

okres możliwości wykorzystania lokalu, korzystniej byłoby zrealizować tam pomyśl już 

sprawdzony, niż eksperymentować z pomysłem, który nie koniecznie może okazać się trafny.  

 

Tomasz Janowski odpowiedział, że rozpoczęcie pilotażowego projektu w lokalu przy 

Nowym Świecie, ma charakter symboliczny. Powodzenie tego przedsięwzięcia z pewnością 

pozytywnie wpłynęłoby na możliwość udostępnienia innych pustostanów w mieście. Łatwiej 

byłoby przekonać urzędników do realizacji programu dot. pustostanów. 

 

W kwestii kosztów i powiązania projektu z mapą pustostanów fundacji Bęc Zmiana. Pan 

Janowski powiedział, że na chwilę obecną na działalność w lokalu przy Nowym Świecie 

przeznaczone zostało ok. 3 tysięcy złotych (na media). Mapa pustostanów fundacji Bęc 



 4 

Zmiana jest projektem realizowanym z dotacji przyznawanej przez Centrum Komunikacji 

Społecznej. Projekt zakłada, że użytkownicy sami będą zamieszczać informacje o 

pustostanach na mapie.   

   

Dyrektor powtórzył, że lokal nie może być wynajęty stronom trzecim (w tym Krytyce 

Politycznej), wynika to przeprowadzonej analizy przez miejskich prawników. Biuro wybrało 

współpracę ze Stołeczną Estrada, ponieważ jest to instytucja miejska, która dysponuje 

zasobami miejskim (krzesła, rzutnik) i jej statut pozwala na obsługiwanie omawianych 

wydarzeń artystycznych. Zaznaczył, że Stołeczna Estrada nie będzie koordynowała programu 

artystycznego. To zadanie będzie należało do kuratora, który za swą działalność będzie 

odpowiadał przed Biurem Kultury. W kwestii kosztów całego projektu, na chwilę obecną 

rozważane są różne modele działania. Trudno oszacować ile projekt będzie kosztował. W 

założeniu każdy pustostan, który stanie się lokalem na kulturę powinien mieć na wyposażeniu 

podstawowy sprzęt. Biuro Kultury będzie starało się ponosić koszty związane z organizacją 

sprzętu na wydarzenia, jednak wszystko będzie zależało od rodzaju projektu. 

 

Na chwilę obecną nie ma określonego planu odnośnie pozostałych pustostanów. Miasto zdaje 

sobie sprawę z istnienia tych lokali i chce uruchomić w nich projekt wydarzeń artystycznych. 

Aktualnie sporządzana jest lista pustych lokali o powierzchni powyżej 200 metrów w których 

najłatwiej będzie można wprowadzić założenia realizowane przez pilotażowy projekt przy 

Nowym Świecie. Biuro Kultury ma w planach także rozmowę z burmistrzami dzielnic w 

kwestii lokali na kulturę. 

 

Piotr Królikiewicz powtórzył pytanie Krzysztofa Herbsta czy miasto na pewno nie może 

oddawać lokali, które mają nieuregulowany stosunek prawny pod wynajem organizacjom 

pozarządowym, oraz czy pomimo przepisów przypadki wynajmu nie zdarzały się wcześniej. 

 

Zauważył, że w mieście niektóre lokale o podobnym statusie były wynajmowane na 

określony czas organizacjom pozarządowym. Zasugerował by zaprosić przedstawiciela 

Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami na kolejne posiedzenie Zespołu Sterującego. 

 

Aleksandra Szwed zasugerowała by w przypadku omawianego projektu skorzystać z 

możliwości jakie daje nowa uchwała Rady Miasta w sprawie inicjatywy lokalnej. Zaleciła 
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dokładne przeanalizowanie współpracy BK ze Społeczną Estradą. Jej zdaniem koszty 

wypożyczenia sprzętu od Stołecznej Estrady są bardzo wygórowane. 

 

Grzegorz Lewandowski zgłosił wniosek formalny by Zespół Sterujący w trybie głosowania 

wyraził swoje stanowisko wobec zaprezentowanego pomysłu organizacji wydarzeń 

kulturalnych w lokalu przy Nowym Świecie. Jego zdaniem ZS jak najszybciej zająć się pracą 

nad całym programem dotyczącym wszystkich warszawskich pustostanów. Jego zdaniem 

utrzymanie lokalu przy nowym Świecie we współpracy ze Stołeczną Estradą będzie bardzo 

kosztowne. Te środki powinny być przeznaczone na wynajem innych pustostanów 

organizacjom pozarządowym.  

 

Krzysztof Herbst przypomniał, że Zespół Sterujący jest ciałem powołanym do tworzenia 

strategii, a nie podejmowania decyzji jednostkowych. Zaproponował, by w siatce programów 

i projektów operacyjnych uwzględnić program udostępniania warszawskich pustostanów. 

 

Tomasz Janowski. Powiedział, ze Zespół został powołany do pisania i opiniowania 

programów operacyjnych, ale może także (choć nie musi) opiniować pojedyncze inicjatywy. 

Program Rozwoju Kultury upoważnia członków ZS, do napisania programu dot. pustostanów 

od podstaw.  

 

Udostępnienie budynku przy nowym Świecie jest  złożoną inicjatywą pod względem 

formalnym a także politycznym. Bardzo ważnym aspektem w tej sprawie jest determinacja 

Prezydenta Michała Olszewskiego, która może zaważyć na powodzeniu całej inicjatywy. 

Współpraca ze Stołeczną Estradą ma opierać się jedynie na udostępnianiu przez tę instytucję 

sprzętu oraz wyznaczeniu osoby, która będzie dysponować kluczami do lokalu. Dokładny 

model współpracy powinien zostanie dopracowany i zapisany w regulaminie. 

 

Zespół Sterujący może zwrócić się do Biura Prawnego m.st. Warszawy w celu wyjaśnienia 

skomplikowanej sytuacji prawnej lokalu przy Nowym Świecie. Może też zadecydować czy 

środki na organizacje wydarzeń kulturalnych w tym miejscu mają pochodzić  z budżetu ZS 

czy też z innych Źródeł. Wszystkie decyzje w kwestii programu operacyjnego są gestii 

członków ZS.  

 

Zdaniem Agaty Diduszko-Zyglewskiej sama inicjatywa powstania programu dot. 
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pustostanów jest bardzo dobra, jednak z zaprezentowanych informacji wynika, ze miasto nie 

ma pomysłu w jaki sposób stworzyć taki program. Przedstawiona inicjatywa dot. Nowego 

wspaniałego Światu w zaprezentowanej formie wydaje się być bardzo kontrowersyjna.  

 

Tomasz Janowski powtórzył, że stworzenie programu dot. pustostanów oraz udostępnienie 

lokalu przy Nowym Świecie jest inicjatywą Prezydenta Olszewskiego. Dyrektor chciałby 

dowiedzieć się czy Zespół Sterujący jako ciało mające administracyjne uprawnienia, 

podejmie się stworzenia takiego programu. Być może kwestii lokalu przy Nowym Świecie 

należy zastanowić się nad stworzeniem innej formuły udostępniania tego miejsca, wobec 

sugestii które padły na dzisiejszym posiedzeniu.    

 

Marcin Jasiński zauważył, że napisanie programu dot. pustostanów może zająć ok. pół roku. 

Wszelkie inicjatywy związane z udostępnianiem pustostanów, które pojawią się przed 

napisaniem programu nie powinny być blokowane. 

 

W kwestii współpracy ze Stołeczną Estradą Pan Jasiński zaznaczył, że na chwile obecną jest 

to jedyna instytucja, która dysponuje mobilnym sprzętem, niezbędnym do wyposażenia 

pustostanu. Powtórzył, że Stołeczna Estrada nie będzie wpływała na program artystyczny tego 

lokalu.  

 

Anna Michalak-Pawłowska zauważyła pomysł rozpoczynania projektu w lokalu przy 

nowym świecie jest obarczony ogromnym ryzykiem. Ewentualne niepowodzenie projektu 

będzie niosło za sobą poważne konsekwencje. Zasugerował by podobną inicjatywę 

zorganizować w innym lokalu.  

Zdaniem Pani Michalak-Pawłowskiej Zespół Sterujący powinien jak najszybciej wypracować 

formułę dotyczącą udostępniania pustostanów pustostanów. 

W kwestii współpracy ze Stołeczną Estradą Pani Michalak-Pawłowska zasugerowała by 

urząd miasta zakupił zestaw niezbędnego sprzętu na wydarzenia artystyczne. Taka opcja 

będzie bardziej ekonomiczna niż ciągłe wypożyczanie sprzętu od Stołecznej Estrady.  

 

Aldona Machnowska-Góra zaproponowała by Zespół Sterujący skupił się na opracowaniu 

programu dot. pustostanów, a nie popieraniu bądź krytykowaniu pojedynczej inicjatywy. 
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Alina Gałązka poparła idee napisania programu dot. pustostanów. Jej zdaniem Zespól 

Sterujący powinien jednak określić swoje stanowisko wobec inicjatywy w lokalu przy 

Nowym Świecie.    

 

Zapytała czy na zasadzie użyczenia, miasto nie może udostępnić lokalu przy Nowym Świecie 

innemu podmiotowi nie koniecznie instytucji miejskiej.  

 

Jarosław Trybuś powiedział, że najpierw powinien powstać program dot. pustostanów a 

następnie należałoby udostępnić lokal przy Nowym Świecie zgodnie z zasadami 

wypracowanymi w programie. 

 

Robert Więckowski poprosił o przegłosowanie wcześniej postawionych wniosków 

formalnych. Poprosił o uściślenie, jaka moc decyzyjną ma Zespól Sterujący w kwestii 

poruszonej inicjatywy na dzisiejszym spotkaniu. 

 

Tomasz Janowski odpowiedział, że kompetencje Zespołu Sterującego są dokładnie opisane 

w Programie Rozwoju Kultury. Zespół ma przede wszystkim opracowywać programy które 

mieszczą się w założeniach i obszarach opisanych w PRK. Systemowe rozwiązania 

wypracowane przez Zespól Sterujący będą wdrażane przez Biuro Kultury. Ponadto Zespół 

może zasięgać opinii prawnych prosić urzędników o sprawozdania np. w sytuacji jaka 

zaistniała na dzisiejszym spotkaniu. 

 

Marcin Jasiński poprosił jeszcze raz by członkowie ZS w sposób przychylny odnieśli się do 

zaproponowanej inicjatywy w lokalu przy Nowym Świecie. Ten jednostkowy przypadek 

może pomóc w skonstruowaniu systemowych rozwiązań, które będą musiały uwzględniać 

wszystkie możliwości udostępniania lokali, zarówno z uregulowanym jak i nieuregulowanym 

stanem prawnym. 

 

1. Głosowanie nad poparciem idei stworzenia programu operacyjnego dot. udostępniania 

pustostanów na kulturę w Warszawie 

 

11 – za 

0 – przeciw 

2 – wstrzymało się 
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Zespół Sterujący pozytywnie zaopiniował idee. 

 

2. Głosowanie nad wnioskiem Grzegorza Lewandowskiego dotyczącego negatywnego 

zaopiniowania przez Zespół Sterujący inicjatywy udostępniania lokalu przy Nowym Świecie 

w formule zaprezentowanej na dzisiejszym spotkaniu..  

 

8 – za 

2 – przeciw 

1 – wstrzymały się 

 

3. Głosowanie nad wnioskiem Aliny Gałązki dotyczącym wyrażenia pozytywnej opinii na 

temat idei udostępniania na kulturę lokalu przy Nowym Świecie. 

 

4 – za 

0 – przeciw 

7 – wstrzymało się 

 

Grzegorz Lewandowski zaproponował, ze wspólnie z Piotrem Królikiewiczem przygotuję 

wstępną wersję programu dot. udostępniania pustostanów w Warszawie.  

 

Następne spotkanie Zespołu Sterującego zostało wyznaczone na 14 listopada. 

 

 

                                                                                                                       Protokół Sporządził Zbigniew Lisiecki 

                                                                                                                                                                 (Biuro kultury Urzędu m. st. Warszawy) 
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