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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

w dniu 12.02.2014 (Biuro Kultury g 8.30 s. 27)  

 

 

Uczestnicy Posiedzenia: 
1. Marcin Wojdat; 

2. Tomasz Thun – Janowski; 

3. Marcin Jasiński; 

4. Janusz Kostynowicz; 

5. Beata Wrońska – Freudenheim; 

6. Mirosław Sielatycki; 

7. Aleksandra Szwed; 

8. Wojciech Feliksiak; 

9. Piotr Królikiewicz;  

10. Anna Michalak – Pawłowska; 

11. Aldona Machnowska – Góra; 

12. Roman Osadnik; 

13. Agata Diduszko-Zyglewska. 

 

Goście Zespołu Sterującego: 

1. Mariusz Biadun; 

2. Agnieszka Sadza; 

3. Monika Czerska; 

4. Renata Goździk-Łuba; 

5. Leszek Napiontek; 

6. Kamila Kobryńska;  

 

Przebieg posiedzenia: 

1. Omówienie i zgłoszenie uwag do dokumentu „Wdrażanie PRK przez Biuro Kultury; 

Zasady pracy i komunikacji wewnętrznej. Grupy robocze, koordynatorzy”; 

2. Przedstawienie koordynatorów poszczególnych grup roboczych, krótkie omówienie 

zakresów pracy działających grup; 

3. Omówienie i zgłoszenie uwag do projektu zarządzenia dot. tzw. pustostanów. 

 

Posiedzenie otworzył Sekretarz m. st. Warszawy i przewodniczący Zespołu Sterującego 

Marcin Wojdat. Zapytał czy członkowie ZS zgłaszają uwagi do dokumentu „Wdrażanie 

PRK przez Biuro Kultury. Zasady pracy i komunikacji wewnętrznej. Grupy robocze, 

koordynatorzy”. 

 

Anna Michalak – Pawłowska w nawiązaniu do pomysłu stworzenia osobnej grupy roboczej 

ds. domów kultury która pojawiła się na poprzednim spotkaniu, zaproponowała by tym 

tematem zajęła się grupa ds. WPEK. Do pomocy mogą zostać zaproszeni dodatkowi eksperci 

którym bliska jest tematyka domów kultury (np. animatorzy z towarzystwa „Ę”). 

 

Krzysztof Herbst zasugerował, że programy i projekty operacyjne przygotowywane przez 

poszczególne grupy robocze powinny być konsultowane na różnych etapach prac np. w fazie 

założeń, fazie koncepcji i fazie końcowej w zależności od zakresu programu. Zdaniem pana 
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Herbsta koordynatorzy powinni przygotować harmonogram i w sposób szczegółowy omówić 

zakres swoich prac. 

 

Marcin Jasiński powiedział, że w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie zespołu ds. 

programów operacyjnych z koordynatorami, na którym omówione zostaną cele, zakresy prac 

itp. 

 

Następnie Tomasz Thun – Janowski poprosił o przedstawienie wszystkich koordynatorów 

zarówno pracujących jak i przyszłych grup roboczych: 

 

 Marcin Jasiński (Pełnomocnik Prezydenta ds. PRK) – koordynator grup roboczych ds. 

mapy warszawskiej kultury i pustostanów;  

Leszek Napiontek (Naczelnik Wydziału Współpracy Zagranicznej w BK) – 

koordynator grup roboczych ds. rozwoju twórczości oraz bibliotek i czytelnictwa; 

 Mariusz Biadun (Samodzielne stanowisko ds. Infrastruktury Kultury) – koordynator 

grupy ds. infrastruktury kultury; 

 Monika Czerska (Naczelnik Wydziału Promocji) – koordynator grupy roboczej ds. 

wizerunku  

 Agnieszka Sadza (Podinspektor w Wydziale Teatrów) – koordynator grupy roboczej 

ds. projektu Kultura bez Barier, 

 Kamila Kobryńska (Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym) - koordynator grupy 

roboczej ds. zintegrowanego zarządzania polityka kulturalną; 

 Beata Kalinowska (Podinspektor w Wydziale. Teatrów); koordynator grupy roboczej 

ds. teatrów; 

 Renata Goździk – Łuba (Główny specjalista w Wydziale  Planowania, Analiz i 

Sprawozdawczości) koordynator grupy roboczej ds. WPEKu. 

 

Do ustalenia pozostaje wybranie koordynatora grupy roboczej ds. tożsamości miasta. 

 

Pojawiły się pierwsze propozycje uzupełnienia składów grup roboczych: 

 

Mariusz Biadun zaproponował by skład grupy ds. infrastruktury kultury został uzupełniony 

o przedstawiciela Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.  

 

Anna Michalak-Pawłowska zasugerowała by w zespole ds. WPEKu  znalazł się Sebastian 

Lenart (dyrektor Staromiejskiego domu kultury). 

  

Aleksandra Szwed poprosiła o dodanie do składu  grupy ds. rozwoju twórczości 

przedstawiciela Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. 
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Agata Diduszko – Zyglewska zgłosiła do rozważenia propozycję, żeby w zespole ds. 

rozwoju twórczości znaleźli się przedstawiciele Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej 

oraz Komisji Środowiskowej Pracowników Sztuki. 

Janusz Kostynowicz i Agata Diduszko-Zyglewska wstępnie zgłosili udział w  pracach 

grupy ds. bibliotek i czytelnictwa.   

 

Następnie koordynatorzy działających grup roboczych zdali krótką relację z dotychczasowej 

pracy. 

 

Mapa warszawskiej kultury 

Marcin Jasiński poinformował, że w porozumieniu z sekretarzem m. st. Warszawy 

Marcinem Wojdatem pod koniec 2013 roku zostali powołany zespół w którego skład 

wchodzą przedstawiciele biur UM. (Sportu, Pomocy i Projektów Społecznych, Polityki 

Zdrowotnej, Geodezji i katastru i Informatyki). Zespół miał przyjrzeć się założeniom mapy w  

szerszym kontekście gromadzenia wiedzy na potrzeby Społecznej Strategii Warszawy. Został 

przygotowany projekt propozycji polegającej na stworzeniu w pierwszej kolejności bazy 

danych dot. kultury zasilanej przez formularze online dla poszczególnych typów instytucji. 

Następnym etapem udostępnianie bazy danych zainteresowanym  m.in. podmiotowi, który 

zajmie się wizualizacją danych (wybranym w konkursie dotacyjnym). 

 

Pustostany 

Po napisaniu projektu Zarządzenia grupa robocza zajęła się kwestią warszawskich pracowni 

artystycznych oraz centrów aktywności lokalnych. 

 

WPEK 

Anna Michalak – Pawłowska poinformowała, że została przygotowana wstępna struktura 

nowego dokumentu, udało się określić, którymi punktami WPEK zajmie się szczegółowo 

oraz w jakim zakresie realizować będzie polityka spójna z PRK. W najbliższych dniach 

odbędzie się dwudniowe seminarium dot. WPEKu przedstawicielami Biura Kultury i Biura 

Edukacji. Na początku marca odbędzie się drugie seminarium z realizatorami WPEKu w 

dzielnicach. W połowie marca przewidziane są pierwsze konsultacje.   

 

Kultura bez Barier 

Agnieszka Sadza poinformowała, że w ramach projektu zostały dostosowane strony 

internetowe instytucji (na początku teatrów) dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, na 

stronach zostały stworzone zakładki zawierające informacje na temat dostępności instytucji. 
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Do 2016 roku wszystkie strony instytucji będą dostępne w formacie obsługiwanym przez 

osoby z niepełnosprawinością. Rozpoczęły się także szkolenia dla pracowników teatrów (w 

szczególności obsługi widowni). Następnie zostanie wypracowana formuła cyklicznych 

szkoleń (np. co dwa lata).      

 

Tomasz Thun-Janowski dodał, że priorytetowym działaniem jest ustalenie przez grupę ds. 

projektu Kultura bez Barier harmonogramu i zakresu prac w najbliższym czasie. 

 

Teatry 

Beata Kalinowska poinformowała, że zespół ds. teatrów spotykał się w listopadzie i grudniu 

ubiegłego roku. Opracowany został projekt kwestionariusza oceny oferty teatrów. Obecnie 

trwa etap konsultowania kwestionariusza z dyrektorami miejskich teatrów. Po zebraniu 

wszystkich uwag wyniki prac zespołu ds. teatru zostaną zaprezentowane na kolejnym 

spotkaniu ZS. 

 

Marcin Wojdat zaproponował by na kolejnym spotkaniu ZS przedstawione zostały wstępne 

zakresy i harmonogramy poszczególnych grup roboczych już działających i mających dopiero 

powstać.  

 

Monika Czerska poprosiła o zorganizowanie spotkania roboczego koordynatorów i 

pełnomocnika ds. PRK, na którym przedstawiona i omówiona siatka programów i projektów 

operacyjnych. 

 

Omówienie zarządzenia w sprawie tzw. pustostanów.  

Marcin Jasiński powiedział, że celem pracy zespołu ds. pustostanów było stworzenie 

zarządzenia otwartego na wszystkie grupy i sektory. Z zarządzenia wynika że z 

udostępnionych lokali będą mogły korzystać osoby fizyczne, prawne, instytucje, organizacji 

pozarządowych itp. Zespół zadecydował, że lokale będą udostępniane nie tylko na działalność 

kulturalną, a także na szeroko rozumianą działalność prospołeczną oraz działalność 

komercyjną. 

 

Beata Wrońska Freudenheim dodała, że zarządzenie powstało głównie po to by skrócić 

czas podejmowania decyzji w sprawie krótkotrwałego udostępniania lokali. Do tej pory tę 
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decyzję podejmował zarząd dzielnicy, a po wejściu w życie zarządzenia będzie to osoba 

upoważniona przez burmistrza.  

 Udostępnianie krótkotrwałe oznacza wynajem, który nie wchodzi w tryb Ustawy 

gospodarowaniu nieruchomościami; 

 Udostępnianie krótkotrwałe oznacza wynajem lokalu na okres 1 miesiąca, a w 

uzasadnionych przypadkach na 3 miesiące (jeśli najemca deklaruje wykorzystywanie 

lokalu tylko w określone dni tygodnia); 

 Udostępnianie będzie odpłatne lub nieodpłatne w uzasadnionych przypadkach.  

(decyzję pobieraniu opłaty za udostępnianie lokalu będzie podejmowała osoba 

upoważniona). 

 

Agata Diduszko-Zyglewska wyraziła obawę, że niezbyt jasny sposób wyznaczania 

wysokości opłat za wynajmowane lokale doprowadzi do tego, że decydujący o tym urzędnicy 

będą po prostu je pobierać bez względu na rodzaj projektu, co może doprowadzić do 

eliminacji pewnych cennych inicjatyw. Zasugerowała by zespół ds. pustostanów przygotował 

dokument zawierający informacje przeznaczone dla urzędników w ZGN-ach z wyjaśnieniem 

czemu tak na prawdę ma służyć pomysł udostępniania pustostanów. 

 

Beata Wrońska-Freudenheim odpowiedziała, że zarządzenie zostanie rozesłane do dzielnic 

z komentarzem Prezydenta. Społeczna Rada Kultury na swoim ostatnim spotkaniu również 

zapowiedziała przygotowanie listu dla dzielnic odnośnie zarządzenia. 

 

Krzysztof Herbst poprosił by zarządzenie potraktować jako dobry krok w kierunku 

rozwiązania problemu a nie jako całkowite rozwiązanie problemu. Warto po pewnym okresie 

dokonać także ewaluacji zarządzenia.  

Pan Herbst poddał w wątpliwość fakt czy miesiąc czasu nie jest okresem zbyt krótkim do 

zrealizowania projektu w udostępnionym lokalu. Poprosił także by o pobieraniu opłaty za 

lokal decydowała wartość projektu a nie to, jaka organizacja za nim stoi. 

 

Beata Wrońska-Freudenheim zgodziła się ze stwierdzeniem, że zarządzenie jest próbą, a 

dopiero po dokonaniu ewaluacji (zebraniu danych od dzielnic) będzie można stwierdzić co 

należy poprawić w kwestii udostępniania pustostanów. Okres 1 miesiąca jest pewnego 

rodzaju kompromisem. Pani Wrońska powiedziała, że na początku okres krótkotrwałego 

udostępniania miał wynosić tylko 14 dni.           
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Marcin Jasiński dodał, że okres 1 miesiąca na udostępnienie lokalu wynika także z faktu, 

udostępnione zostaną niemal wszystkie możliwe kategorie lokali. Procedura wynajęcia lokalu 

na okres długo terminowy trwa ok. trzy miesiące ale cześć lokali znajduje się już w tzw. 

procesie. Dlatego zostały określone wspomniane już ramy czasowe udostępniania 

krótkotrwałego (1-3 mies.). Pan Jasiński wspomniał, że zarządzenie przewiduje możliwość 

ponownego wystąpienia podmiotu  o udostępnienie lokalu na kolejny miesiąc. 

 

Pojawiły się głosy czy urząd nie powinien być zobligowany do odpowiedzi (np. w terminie 5 

dni) na pisma z zapytaniem o dostępność lokalu o określonych parametrach po to by 

maksymalnie przyspieszyć procedurę udostępniania. 

 

Beata Wrońska-Freudenheim odpowiedziała, ze w założeniu odpowiedź ze strony urzędu 

ma pojawić się w jak najszybszym czasie. Jeśli zostanie wyznaczony konkretny czas na 

odpowiedź może zdarzyć się sytuacja, że będzie ona negatywna (tylko dlatego by zmieścić się 

w określonym terminie) 

 

Aldona Machnowska-Góra nawiązała jeszcze do kwestii odpłatnego udostępniania lokali. 

Zapytała czy w zarządzeniu nie powinny zostać zapisane przedziały cenowe np. dla NGOsów 

kwota nie powinna być większa niż stawka preferencyjna w danej dzielnicy. Zaproponowała 

także by organizacje, które będą korzystać z udostępnianych lokali informowały o tym trakcie 

trwania projektu (np. w formie naklejki na drzwiach)  

 

Marcin Wojdat odpowiedział, że jest to stawianie kolejnych ograniczeń. Zgodnie z 

zarządzeniem w niektórych przypadkach lokale będą udostępnianie po bardzo niskich 

stawkach lub będą pobierane tylko opłaty za media. Pan Wojdat zaproponował że spotkanie 

ewaluacyjne sprawdzające funkcjonowanie zarządzenia odbyło się w grudniu b.r.  

Poprosił by uwagi ZS odnośnie pobierania opłat były uwzględnione komunikacie który wraz 

z zarządzeniem będzie rozsyłany do Urzędów dzielnic i Zarządów Gospodarowania 

Nieruchomościami. 

Zaproponował by w art. 3 Zarządzenia dopisać do listy przedsięwzięć, które w szczególności 

będą realizowane w udostępnionych lokalach dopisać działalności społeczne oraz związane z 

ochroną środowiska i zdrowiem.                
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Wobec braku  kolejnych uwag posiedzenie zakończyło się. Termin kolejnego spotkania 

wyznaczono na 13 marca 2014 r. 

 
                                                                                                                                                                      Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 
                                                                                                                                                                  (Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy) 
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