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ZARZĄDZENIE NR 3501/2012  

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 6 listopada 2012 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu Sterującego programu „Miasto kultury i obywateli. 

Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia”  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 11a ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
1
) oraz § 11 ust. 13 

pkt 2 regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do 

zarządzenia nr 312/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie 

nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy
2
, zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Zespół Sterujący programu „Miasto kultury i obywateli. Program 

rozwoju kultury do r. 2020. Założenia” (dalej jako „PRK”), zwany dalej „Zespołem”, w celu 

strategicznego zarządzania realizacją PRK oraz usprawniania procesu jego wdrażania.  

 

§ 2. 1. Zespół jest ciałem eksperckim w skład którego wchodzą eksperci z różnych 

dziedzin i środowisk, praktycy i teoretycy kultury, Dyrektorzy Biur Urzędu m. st. Warszawy 

uczestniczący w realizacji PRK. 

2. Ustala się następujący skład Zespołu: 

1) Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Włodzimierz Paszyński – Przewodniczący;  

2) Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Kultury; 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.  1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 

1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 117, poz. 679, Nr 134, 

poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567. 
2
 Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 739/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r., nr 895/2007 

z dnia 18 października 2007 r., nr 1010/2007 z dnia 29 listopada 2007 r., nr 1102/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r., 

nr 1186/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r. nr 1199/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r., nr 1401/2008 z dnia 10 marca 

2008 r., nr 1440/2008 z dnia 20 marca 2008 r., nr 1541/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r., nr 1646/2008 z dnia 21 

maja 2008 r., nr 1729/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r., nr 1792/2008 z dnia 1 lipca 2008 r., nr 1919/2008 z dnia 1 

sierpnia 2008 r., nr 2019/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r., nr 2193/2008 z dnia 17 października 2008 r., nr 

2357/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r., nr 2467/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r., ,nr 2853/2009 z dnia 14 kwietnia 

2009 r., nr 3005/2009 z dnia 8 maja 2009 r., nr 3145/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r., nr 3162/2009 z dnia 3 

czerwca 2009 r., nr 3252/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r., nr 3259/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r., nr 3328/2009 

z dnia 14 lipca 2009 r., nr 3573/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r., nr 3606/2009 z dnia 1 września 2009 r., nr 

3916/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r., nr 4009/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. oraz nr 4175/2010 z dnia 5 lutego 

2010 r., nr 4210/2010 z dnia 17 lutego 2010 r., nr 4399/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 r., nr 4486/2010 z dnia 14 

kwietnia 2010 r., nr 4763/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r., nr 5187/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r., nr 5272/2010 z 

dnia 27 sierpnia 2010 r., nr 5276/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r., 72/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r., nr 395/2011 

z dnia 15 marca 2011 r., nr 487/2011 z dnia 31 marca 2011 r., 890/2011 z dnia 30 maja 2011 r., nr 1333/2011 z 

dnia 28 lipca 2011 r., nr 1494/2011 z dnia 13 września 2011 r., nr 1698/2011z dnia 31 października 2011 r., nr 

1804/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., nr 1860/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r., nr 2029/2012 z dnia 31 stycznia 

2012  r., nr 2099/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., nr 2118/2012 z dnia 21 lutego 2012 r., nr 2456 z dnia 27 

kwietnia 2012 r., nr 2832/2012 z dnia 2 lipca 2012 r., nr 2916/2012 z dnia 13 lipca 2012 r., nr 3295/2012 z 3 

września 2012 r., nr 3383/2012 z 27 września 2012 r., nr 3415/2012 z 3 października 2012 r. i  nr 3474/2012 z 

26 października 2012 r. 

 

http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/uchwala/36607/0739%20_2808.doc


3) Dyrektorzy lub Zastępcy Dyrektorów następujących komórek organizacyjnych Urzędu 

m. st. Warszawy:    

a) Biura Kultury, 

b) Biura Edukacji, 

c) Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, 

d) Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, 

e) Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, 

f) Biuro Polityki Lokalowej. 

g) Biura Promocji Miasta  

h) Centrum Komunikacji Społecznej;  

4) Eksperci, praktycy i teoretycy kultury:     

a) Agata Diduszko – Zyglewska, 

b) Wojciech Feliksiak, 

c) Alina Gałązka, 

d) Krzysztof Herbst, 

e) Grzegorz Lewandowski, 

f) Anna Michalak – Pawłowska, 

g) Roman Osadnik, 

h) Tadeusz Wielecki, 

i) Robert Więckowski, 

j) Katarzyna Materska 

   

§ 3. 1. Członków Zespołu powołuje Prezydent m. st. Warszawy.  

2.  Przewodniczący tworzy podgrupy zadaniowe Zespołu Sterującego do programów 

operacyjnych i projektów pilotażowych z udziałem m.in. ekspertów i doradców, 

koordynatorów programów operacyjnych i projektów pilotażowych. 

3. Za zgodą przewodniczącego w pracach Zespołu mogą brać udział osoby, którym 

podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2 udzieliły pisemnego upoważnienia do wykonywania 

zastępstwa oraz przedstawiciele innych Biur i jednostek organizacyjnych Miasta, eksperci, 

przedstawiciele środowisk kulturalnych, o ile wymaga tego zagadnienie rozpatrywane przez 

Zespół. 

 

§ 4. Do zadań Zespołu należy: 

1) ustalanie ramowych planów realizacji PRK w odniesieniu do budżetu Biura Kultury 

zarezerwowanego na jego realizację; 

2) wypracowywanie projektów programów operacyjnych i  pilotaży  programu „Miasto 

kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia” na podstawie 

propozycji przekazanych przez grupy zadaniowe Zespołu;  przedstawianie ich do 

zatwierdzenia Prezydentowi Miasta; 

3) przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji rozstrzygnięć w strategicznych 

sprawach związanych z realizacją PRK; 

4) ustalanie priorytetów w realizacji PRK; 

5) analizowanie efektów realizacji PRK oraz przekazywanie wynikających z tego 

wniosków Prezydentowi m. st. Warszawy i Radzie m. st. Warszawy; 

6)  ocena efektywności rozwiązań przyjmowanych w ramach wypracowanych 

programów operacyjnych i projektów pilotażowych;  

7) wypracowywanie wieloletnich oraz rocznych planów realizacji PRK i przedstawianie 

ich Prezydentowi m. st. Warszawy do zatwierdzenia; 

8) analizowanie stanu (tworzenie mapy) warszawskiej kultury; 

9) wypracowywanie rekomendacji związanych z realizacją PRK;  



10) wnioskowanie w sprawie aktualizacji PRK i wynikających z niego programów oraz 

projektów pilotażowych; 

11) wnioskowanie w sprawach procedur budżetowania zadaniowego programów 

operacyjnych i projektów pilotażowych PRK;  

12) wnioskowanie w sprawie badań diagnostycznych i ewaluacyjnych związanych ze 

PRK; 

13) wnioskowanie w sprawach konsultacji eksperckich i społecznych dotyczących  

realizacji PRK oraz wynikających z niego programów operacyjnych i projektów 

pilotażowych; 

14) wnioskowanie w sprawie finansowania zadań PRK i wynikających z niego 

programów operacyjnych oraz projektów pilotażowych; 

15) monitorowanie realizacji PRK i jego podprogramów; 

16) analizowanie efektów realizacji PRK a także wynikających z niego operacyjnych 

programów i projektów pilotażowych oraz przekazywanie wynikających z tego 

wniosków Prezydentowi m. st. Warszawy i Radzie m. st. Warszawy; 

17) ocena pracy grup zadaniowych programów operacyjnych PRK i projektów 

pilotażowych; 

18) wspieranie nowatorskich, innowacyjnych działań związanych z realizacją PRK; 

19) rekomendowanie rozwiązań podnoszących jakość programów i projektów 

pilotażowych   wynikających z PRK;  

20) rozwijanie i wdrażanie efektywnych instrumentów  realizacji PRK;  

21) wspieranie działań związanych z tworzeniem systemu: informacji, konsultacji  

i komunikacji z otoczeniem na potrzeby PRK oraz wynikających z niej programów i 

projektów pilotażowych; 

22) wspieranie zmian systemowych; 

23) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Zespołu. 

 

§ 5.  W ramach realizacji zadań, o których mowa w § 4 Zespół w szczególności: 

1) współdziała z komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, jednostkami 

organizacyjnymi m.st. Warszawy, publicznymi instytucjami kultury, sektorem 

pozarządowym i  prywatnym w realizacji PRK; 

2) rekomenduje wytyczne dla Biur, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, 

instytucji kultury, dla których m. st. Warszawa jest organizatorem, w tym rozwiązania 

metodyczne i organizacyjne, które mają na celu usprawnienie realizacji zadań PRK; 

3) współpracuje z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. PRK;  

4) współpracuje ze Społeczną Radą Kultury, w tym przedkłada jej projekty programów 

operacyjnych i projektów pilotażowych pod dyskusję; 

5) wspiera wielosektorową, interdyscyplinarną współpracę z partnerami miasta 

zainteresowanymi udziałem w realizacji  PRK; 

6) rozwija współpracę w realizacji PRK w skali aglomeracji warszawskiej, metropolii i 

województwa mazowieckiego, w tym inicjuje współpracę zagraniczną;    

7) wspiera działania polegające na wykorzystaniu środków europejskich w realizacji 

PRK; 

8) wspiera rozwój zawodowy, doskonalenie i samokształcenie kadr samorządu i 

partnerów miasta realizujących PRK, w tym inicjuje szkolenia Zespołów 

zadaniowych, koordynatorów, kadr zarządzających instytucjami kultury i podmiotami 

niepublicznymi, twórców niezależnych; 

9) przygotowuje raport roczny z realizacji PRK, opiniuje raporty z działania komórek 

organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy 



odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych i projektów pilotażowych 

PRK; 

10) wypracowuje rekomendacje na rzecz zmian systemowych dla Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Sejmu i Senatu RP; 

11) promuje PRK. 

 

 § 6. Organizację prac Zespołu określa regulamin, stanowiący załącznik do 

zarządzenia. 

 

 § 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu, 

Pełnomocnikowi Prezydenta m. st. Warszawy ds. Programu Rozwoju Kultury oraz 

Dyrektorowi Biura Kultury. 

 

 § 8. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy  

i na stronie internetowej m.st. Warszawy. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezydent 

Miasta Stołecznego Warszawy 

                                                                                           /-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz 

 

 


