
Protokół z pierwszego posiedzenia Społecznej Rady Kultury w dniu 12 grudnia 2012 roku 

(Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 godz. 14.00) 

 

Posiedzenie otworzyła Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pani Prezydent 

wyraziła swoją radość, że Społeczna Rada Kultury rozpoczyna pracę. Działalność Rady i wdrażanie 

Programu Rozwoju Kultury z pewnością zaowocuje lepszą współpracą urzędników                              

z przedstawicielami różnych dziedzin  kultury, dzięki czemu miasto będzie mogło w sposób bardziej 

efektywny wpływać na rozwój kultury. Pani Prezydent podkreśliła, że jednym z głównych celów PRK 

jest upowszechnianie kultury. Nawiązała do swojej wypowiedzi podczas konferencji z okazji 

półmetka II kadencji, że zadaniem urzędu miasta jako jednostki samorządowej jest zarówno opieka jak 

i rozwijanie miejskich instytucji kultury i przystosowanie odbiorców oraz konsumentów kultury 

(poprzez edukację i promowanie kultury) bez których będzie ona traktowana w sposób niszowy.       

Te zadania miasto postanowiło oddać w ręce praktyków i ekspertów tworzących Społeczną Radę 

Kultury i Zespół Sterujący. Pani Prezydent wspomniała także o realizowanym aktualnie Warszawskim 

Programie Edukacji Kulturalnej, którym objęte zostało ponad 100 000 uczniów. 

Pani Prezydent poruszyła temat warszawskich teatrów, których pod opieką samorządu jest aż 19. 

Liczba tych instytucji jest nieporównywalnie większa niż w innych europejskich stolicach, jednak 

Warszawa nie odżegnuje się od stołecznych scen, ponieważ każda z nich ma swój indywidualny 

charakter i innych odbiorców. 

Kolejna kwestia poruszona przez Panią Prezydent to współpraca Społecznej Rady Kultury i Zespołu 

Sterującego w ramach tworzenia warszawskiej mapy kultury i opracowywania programów 

operacyjnych, które powinny stanowić kluczową część realizowania warszawskiej polityki kulturalnej.  

Następnie Pani Prezydent przedstawiła Pełnomocnika ds. Programu Rozwoju Kultury, którym został 

pan Marcin Jasiński, obecny Naczelnik w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   

w Biurze Kultury urzędu m. st. Warszawy.  

Na koniec swojego przemówienia Pani Prezydent przywołała ostatnie osiągnięcia władz Warszawy                  

w dziedzinie kultury i edukacji czyli budowę Centrum Nauki Kopernik, miejsca które przyciągnęło już 

ponad 2 miliony odwiedzających oraz będącego na ukończeniu Muzeum Historii Żydów Polskich, 

które na nowo wykreuje wizerunek Warszawy, miasta łączącego bogata historię oraz nowoczesność 

architektury. Przywołane zostały także inwestycje w dziedzinie kultury na Pradze, mianowicie 

remonty teatru Powszechnego i teatru Rampa, a także inwestycje na terenie muzeum w Palmirach pod 

Warszawą. 

Następnym punktem inauguracyjnego posiedzenia było wręczenie przez panią Prezydent aktów 

powołania do Społecznej Rady Kultury. Głos zabrał również Dyrektor Biura Kultury Marek 

Kraszewski. Poprosił członków SRK o przedstawienie się i powiedzenie kilku słów o sobie, odczytał 

także listy od osób, które nie mogły uczestniczyć w inauguracyjnym posiedzeniu.  

Następnie Marcin Jasiński przedstawił w formie multimedialnej prezentacji listę głównych zadań      

i celów oraz praw Społecznej Rady Kultury, które zostały zapisane w regulaminie pracy. Pełnomocnik 

zaznaczył, że Rada jest zobowiązana wybrać swoje Prezydium na pierwszym posiedzeniu. 

Marek Kraszewski poprosił o przejście do punku wybrania Prezydium Społecznej Rady Kultury, 

przekazał także głos Pawłowi Dangelowi.  



 

 

Paweł Dangel poprosił o to by członkowie Rady zgłaszali swoje propozycje dotyczące składu 

Prezydium.  

Marcel Andino-Velez zgłosił kandydaturę Bogny Świątkowskiej jako osoby zmobilizowanej do 

działania i jednocześnie bardzo dobrze znającej dokument Miasto Kultury i Obywateli. Pozostali 

członkowie Rady poparli tą kandydaturę. 

 1. Głosowanie nad wyborem Bogny Świątkowskiej na Przewodniczącą Prezydium Społecznej 

Rady Kultury 

Za -11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się  - 1 
 

Wniosek został przyjęty 

Następnie Paweł Dangel przekazał głos nowo wybranej Przewodniczącej Społecznej Rady Kultury, 

Bognie Świątkowskiej.  

Andrzej Pągowski zgłosił kandydaturę Anny Żórawskiej na stanowisko Wiceprzewodniczącej SRK 

jako osoby, która ma duże doświadczenie w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.  

2. Głosowanie nad wyborem Anny Żórawskiej na Wiceprzewodniczącą Prezydium Społecznej 

Rady Kultury 

Za -11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się  - 1 
 

Wniosek został przyjęty 

Następnie Bogna Świątkowska zaproponowała kandydaturę Marcela Andino-Veleza na stanowisko 

sekretarza Społecznej Rady Kultury. Marcin Jasiński zaznaczył, że sekretarz będzie otrzymywał duże 

wsparcie techniczne ze strony odpowiednich pracowników Biura Kultury. 

3. Głosowanie nad wyborem Marcela Andino-Veleza na Sekretarza prezydium Społecznej Rady 

Kultury 
 
Za -11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się  - 1 
 

Wniosek został przyjęty  

Kolejne głosowanie dotyczyło kandydatury Pawła Dangela na Członka Prezydium Społecznej Rady 

Kultury. Kandydatura została zgłoszona przez Bognę Świątkowską. 

  4. Głosowanie nad wyborem Pawła Dangela na Członka Prezydium Społecznej Rady Kultury 

Za -11 



Przeciw – 0 
Wstrzymało się  - 1 
 

Wniosek został przyjęty 

Następnie Mamadou Diouf zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko członka Prezydium Społecznej 

Rady Kultury. Bogna Świątkowska zapytała czy ktoś jeszcze zgłasza swoja bądź czyjąś kandydaturę. 

Wobec braku innych kandydatur, rozpoczęło się głosowanie. 

5. Głosowanie nad wyborem Mamadou Dioufa na Członka Prezydium Społecznej Rady Kultury 
 
Za -11 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się  - 1 
 

Wniosek został przyjęty 

Bogna Świątkowska podziękowała wszystkim członkom za głosowanie i oświadczyła ze udało się 

wybrać całe prezydium Rady. Rozpoczęto kolejny punkt spotkania – dyskusję i wolne wnioski.  

Stefan Laudyn poprosił o ustalenie harmonogramu spotkań Społecznej Rady Kultury na rok 2013. 

Przewodnicząca poprosiła o zapisanie tego postulatu jako jednego z tematów na kolejne posiedzenie 

Rady.  

Marcel Andino-Velez poprosił o ustalenie terminu wspólnego spotkania z członkami Zespołu 

Sterującego, które mogło by odbyć się w styczniu. Bogna Świątkowska poparła tę propozycję, 

zaznaczając że Rada powinna ściśle współpracować z Zespołem. 

Marcin Jasiński przypomniał, że Zespół Sterujący spotkał się do tej pory dwa razy. Utworzona 

została także grupa robocza pracująca nad kształtem mapy warszawskiej kultury. Zespół Sterujący 

Zaplanował swoje działania na rok 2013 w formie harmonogramu zaakceptowanego przez Panią 

Prezydent Hannę Gronkiewicz- Waltz.  

(Harmonogram został przedstawiony członkom Społecznej Rady Kultury)  

Bogna Świątkowska poruszyła kwestię budżetu na rok 2013. Zapytała czy jako Społeczna Rada 

Kultury, członkowie nie powinni zapoznać się z budżetem miasta w zakresie kultury.  

W odpowiedzi Marek Kraszewski  nawiązał do niezbyt optymistycznej prognozy budżetu Warszawy 

na rok 2013 tworzonej na podstawie różnego rodzaju wskaźników Ministerstwa Finansów. Miasto 

musi utworzyć rezerwę sięgającą kilkuset mln złotych jednak na chwilę obecną nie ma 

przewidzianych cięć w kulturze. Nie wiadomo jednak jakie będą ostateczne decyzje radnych. Budżet 

kultury pozostaje na poziomie budżetu na rok 2012.  

Bogna Świątkowska zaproponowała by w przyszłości członkowie Rady na swoje posiedzenia 

zapraszali Radnych z Komisji Kultury i Promocji oraz Komisji Polityki Społecznej.  

Prezydent Włodzimierz Paszyński w kwestii wyjaśnienia zaznaczył, że Komisja Polityki Społecznej 

jest gremium zajmującym się zagadnieniami nie związanymi z kulturą i edukacją. 

Mamadou Diouf zgodził się z wnioskiem Bogny Świątkowskiej i podkreślił, że spotkania z Radnymi 

mogłyby poprawić współpracę organizacji i instytucji kultury z miastem np. w kwestii udostępniania 

przestrzeniu publicznej.  



Marcin Jasiński w nawiązaniu przypomniał, że w Centrum Komunikacji Społecznej pracuje zespół 

zajmujący się właśnie udostępnianiem przestrzeni miejskiej i może warto było by się skontaktować       

i zorganizować spotkanie z osobami tworzącymi ten zespół jeśli pozostali członkowie Rady uznali by 

ten temat za istotny.  

Prezydent Paszyński wyraził swoją aprobatę dla poruszonych wcześniej tematów, jednocześnie 

zwrócił uwagę na kompetencje Społecznej Rady Kultury, która z założenia jest organem 

opiniotwórczym i doradczym dlatego w pewnych kwestiach może jedynie składać swoje propozyc je 

działając według dokumentu Miasto kultury i Obywateli. 

Bogna Świątkowska zgodziła się z Prezydentem Paszyńskim i podkreśliła, że członkowie Społecznej 

Rady Kultury mimo, że wywodzą się z różnego rodzaju instytucji kultury to przede wszystkim zostali 

powołani by reprezentować obywateli. 

Marcel Andino-Velez w nawiązaniu do wspólnego spotkania Zespołu Sterującego i Rady 

zaproponował by członkowie Zespołu przedstawili najważniejsze założenia Programu Rozwoju 

Kultury w punktach. Pomogłoby to w ustaleniu kompetencji Społecznej Rady Kultury 

Przewodnicząca SRK zapytała czy ktoś z członków składa jeszcze jakieś wolne wnioski. Wobec braku 

kolejnych wniosków inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Kultury zostało zakończone.  

Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


