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Protokół z posiedzenia Społecznej Rady Kultury 

W dniu 21.01.2014 r. (Biuro Kultury g 14.00 s. 330)  
 

 

Uczestnicy posiedzenia: 

1. Bogna Świątkowska; 

2. Paweł Dangel; 

3. Marcel Andino – Velez; 

4. Maria Wojtysiak; 

5. Stefan Laudyn; 

6. Hubert Kowalski; 

7. Maria Pomianowska; 

 

Goście SRK: 

1.   Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy); 

2. Tomasz Thun-Janowski (Dyrektor Biura Kultury); 

3. Marcin Jasiński (Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. PRK); 

4. Beata Wrońska – Freudenheim (Dyrektor Biura Polityki Lokalowej); 

5. Piotr Królikiewicz (Kierownik Zespołu Kultury dla Dzielnicy Mokotów); 

6. Anna Michalak – Pawłowska (Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. 

Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej); 

7. Aldona Machnowska – Góra (Członkini Zespołu Sterującego PRK); 

8. Krzysztof Herbst (Członek Zespołu Sterującego PRK).  

 

Tematy posiedzenia: 

1. Prezentacja projektu Zarządzenia w sprawie zasad krótkotrwałego udostępniania lokali 

użytkowych w budynkach wielolokalowych. Michał Olszewski  

 

Przebieg posiedzenia: 

Posiedzenie otworzył Sekretarz Społecznej Rady Kultury Marcel Andino-Velez. Przywitał 

wszystkich zebranych i przekazał głos Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy Michałowi 

Olszewskiemu. 

 

Michał Olszewski poinformował, że dotychczasowe kwestie związane z wynajmem lokali 

użytkowych reguluje uchwała Rady Miasta nr 1668/2009. Na dzisiejszym spotkaniu pan 

Olszewski wraz z dyrektor Biura Polityki Lokalowej chciałby przekazać informacje w 

sprawie projektu uchwały nowelizującej zasady najmu lokali użytkowych oraz projektu 

zarządzenia zawieranego zapisy dotyczące najmu okazjonalnego (doraźnego). 

Projekt uchwały zawiera szereg nowych rozwiązań, które zostały opracowane w oparciu o 

uwagi Rady Pożytku Publicznego oraz właściwymi Komisjami Dialogu Społecznego. 

Najważniejsze zmiany w projekcie uchwały: 
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1. Zaoferowanie najmu na okres dłuższy niż 3 lata (umożliwienie zawarcia każdej 

kolejnej umowy najmu na okres do lat 10. – ma to zapobiec zwiększaniu się ilości 

pustostanów w przestrzeni miejskiej. Taki zapis da większą stabilność funkcjonowania 

zarówno instytucjom komercyjnym jak i organizacjom pożytku publicznego. 

2. Umożliwienie podnajmu na rzecz innych organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów (nie więcej niż 50% powierzchni). W przypadku podwynajmu dla 

instytucji komercyjnej zaistnieje konieczność podwyższenia stawki za wynajem 

powierzchni do stawki rynkowej. Takie rozwiązanie umożliwi np. otwarcie punktu 

gastronomicznego w lokalu wynajmowanym przez organizację pozarządową. Pan 

Olszewski zaznaczył, że uchwała będzie jedynie dawała taką możliwość natomiast 

decyzję o wyrażeniu zgody na podnajem będzie podejmował każdorazowo  

odpowiedni Zarząd Dzielnicy, który każdy przypadek będzie rozpatrywał 

indywidualnie.    

3. Rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą wynajmować lokale po za konkursem. 

Zapis został przygotowany głównie na rzecz spółdzielni socjalnych, które do tej pory 

wynajmowały lokale od miasta na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy. Po 

wejściu w życie uchwały miasto będzie mogło traktować spółdzielnie lokalne tak jak 

np.  organizacje pozarządowe. 

4. Umożliwienie wynajmowania lokali w ciągach usługowo handlowych w procedurze 

bez przetargu (w wyjątkowych przypadkach za zgodą Prezydenta m. st. Warszawy). 

Umożliwienie obniżenie stawek czynszu organizacjom realizujących w tych lokalach 

zadania m. st. Warszawy.  

5. Umożliwienie obniżenia stawek najemcy, który pozyskał lokal w wyniku wygranego 

przetargu ale w pozyskanym lokalu niezbędne jest przeprowadzenie prac 

remontowych. Okres tych prac nie może przekroczyć 6 miesięcy. 

 

Pan Olszewski podkreślił, że miastu zależy by m. in. za pośrednictwem Społecznej Rady 

Kultury zwiększyć zasięg informacji o wejściu w życie tego przepisu. Projekt 

najprawdopodobniej zostanie przyjęty na sesji Rady miasta 30 stycznia.  

 

Prace nad projektem zarządzenia rozpoczęły się w październiku 2013 roku. Dane z czerwca 

ubiegłego roku mówią, że w Warszawie jest ok. 950 lokali pozostających bez najemcy (co 

stanowi ok. 10% lokali użytkowych, którymi dysponuje miasto). Wszystkie pustostany 

zostały podzielone na grupy. Ok. 30 % pustostanów nadaje się do ponownego wynajmu i nie 
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ma problemów ze znalezieniem najemców. Część lokali nie posiada potencjału użytkowego i 

nie może znaleźć najemców ze względu zna swoje położenie, zbyt małą powierzchnię i stan 

techniczny. Ostatnią grupę stanowią lokale posiadające skomplikowany status prawny i nie 

mogące podlegać wynajmowi.  

Omawiane zarządzenie stanowi model i podstawę prawna która umożliwi dzielnicom 

udostępnianie lokali ze wszystkich wymienionych wyżej grup. Zarządzenie dotyczy 

krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych na różnego 

rodzaju przedsięwzięcia (m.in. kulturalne i artystyczne) zarówno przez organizacje jak i 

osoby fizyczne. Lokale mogą być udostępniane na okres do 3 miesięcy. Przy czym przy 

maksymalnym okresie najmu lokal będzie udostępniany nie więcej niż 3 dni w tygodniu. 

Najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłaty za udostępniony lokal, opłat 

eksploatacyjnych oraz wpłacenia  odpowiedniej kaucji. Wysokość opłaty będzie ustanawiana 

przez Zarząd Dzielnicy. W niektórych przypadkach może nastąpić zwolnienie najemcy z 

konieczności wnoszenia opłat za lokal.      

W zarządzeniu umieszczona została także procedura na podstawie, której lokale użytkowe 

będą przekazywane przyszłym najemcom. Decyzję o krótkotrwałym udostępnianiu lokalu 

użytkowego podejmuje burmistrz dzielnicy lub osoba przez niego upoważniona.  

 

Pan Olszewski poinformował, że dzielnice m. st. Warszawy zostały poproszone o 

przygotowanie listy lokali, które będą spełniały normy najmu okazjonalnego. Biuro Kultury 

ma objąć mecenat merytoryczny i udostępniało informacje nt. udostępniania pustostanów  

Zaznaczył, że przedmiotem analizy podczas powstawania zarządzenia nie był już lokal przy 

ul. Nowy Świat 63, ponieważ ma być on zwrócony właścicielom w przeciągu miesiąca. 

Zdaniem Prezydenta Olszewskiego projekt zarządzenia jest dopracowany od strony prawnej i  

mógłby otrzymać moc prawna w ciągu najbliższych tygodni. 

 

Beata Wrońska Freudenheim dodała, że omówiony projekt zarządzenia pozwala 

praktycznie każdemu  na wynajęcie lokalu użytkowego. Mogą to być np. studenci chcący 

pokazać swoje prace, lub osoby chcące wynająć lokal na potrzeby planu zdjęciowego. Pani 

dyrektor podkreśliła, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez 

upoważnioną osobę.  

Celem zarządzenia jest sformalizowanie pewnych działań, które były do tej pory możliwe, 

jednak niektóre dzielnice nie chciały z nich korzystać. Zarządzenie skróci także całą 
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procedurę wynajmu ponieważ decyzję o udostępnieniu lokalu będzie podejmowała 

upoważniona osoba w urzędzie     

 

Maria Wojtysiak powiedziała, że osoby upoważnione do podejmowania decyzji w sprawie 

udostępniania pustostanów np. dyrektorzy zarządów gospodarowania nieruchomościami 

powinni otrzymywać upoważnienia imienne. Zdaniem pani Wojtysiak zawiłe procedury w 

urzędach mogą spowodować wydłużenie się czasu załatwienia sprawy wynajmu. 

 

Michał Olszewski powiedział, że dzięki zarządzeniu procedury mają zostać uproszczone. 

Oczywiście wszystko zostanie zweryfikowane w praktyce. Pan Olszewski zadeklarował, że 

procedura będzie monitorowana i wszelkie ewentualne bariery będą usuwane. 

 

Bogna Świątkowska poparła przedstawiony projekt. Powiedziała, że Społeczna Rada Kultury 

z pewnością pomoże w rozpropagowaniu wiedzy o zarządzeniu. Zapytała jakie są ewentualne 

słabe strony projektu. 

 

Beata Wrońska Freudenheim odpowiedziała, że słabe strony mogą pojawić się przy 

egzekucji przepisów zawartych w zarządzeniu, przez dzielnice które do pomysłu mogą być 

nastawione na samym początku sceptycznie. Problemy mogą pojawić się w związku z 

odpowiedzialnością, która ponosić będą  dzielnice za krótkoterminowy wynajem lokali.    

 

Piotr Królikiewicz dodał, że problemem może być sama procedura, która narzucają przepisy 

zarządzenia. Do tej pory jedynie dzielnica Śródmieście udostępniała lokale w trybie 

krótkoterminowym. Zarządzenie powstało po to by inne dzielnice poszły w ślady 

Śródmieścia. 

Drugim problemem może być brak informacji o lokalizacji i stanie technicznym oferowanych 

pustostanów 

 

Bogna Świątkowska przypomniała, że fundacja Bęc Zmiana opracowuje właśnie internetową 

mapę warszawskich pustostanów. 

 

Beata Wrońska Freudenheim dodała, że wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się sami do 

Zarządów Gospodarowania Nieruchomościami bądź wybranych Biur Urzędu Miasta  i pytać 

o dostępność lokali o parametrach jakie ich interesują. 
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Stefan Laudyn poprosił o przygotowanie krótkiego komunikatu zawierającego najważniejsze 

informacje o  zarządzeniu formie dostępnej dla przeciętnego odbiorcy.  

 

Bogna Świątkowska zapytała czy Biuro Kultury wspólnie z Centrum Komunikacji 

Społecznej i Pełnomocnikiem ds. PRK planuje przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej 

z udostępnianiem pustostanów (plan, infografikę). 

 

Marcin Jasiński poinformował, że jest planowana akcja promocyjna. Biura muszą jeszcze 

ustalić między sobą szczegóły. W planach jest także zorganizowanie spotkania dla 

przedstawicieli ZGNów, na którym zostanie zaprezentowane Zarządzenie i procedura, a także 

model udostępniania pustostanów jaki stosuje dzielnica śródmieście.  

 

Krzysztof Herbst także poparł ideę projektu. Zauważył jednak, że na dzisiejszym spotkaniu 

przedstawiono projekt, który jak wspomniano jest już gotowy do podpisu. A dalsza dyskusja 

będzie możliwa dopiero po wejściu w życie zarządzenia.  

 

Zdaniem Pana Herbsta wprowadzenie zarządzenia jest jedynie doraźnym rozwiązaniem 

problemu. Istnieje potrzeba wprowadzenia szerszych rozwiązani obejmujących także 

pustostany prywatne oraz opuszczone tereny. 

 

Beata Wrońska Freudenheim powiedziała, że jako dyrektor Biura Polityki Lokalowej może 

zarządzać jedynie tymi obiektami, które podlegają jej jednostce. Zaznaczyła, że zarządzenie 

jest próba odpowiedzi na aktualne problemy w kwestii udostępniania lokali i z pewnością jest 

jeszcze dużo do zrobienia. Jednak nie należy się spodziewać że wejście w życie Zarządzenia 

będzie ostatnim krokiem miasta w kwestii udostępniania pustostanów.  

 

Michał Olszewski dodał, że zaprezentowane zarządzenie nie oferuje przepisów, które nie 

były do tej pory dostępne. Jest swego rodzaju instrukcją postępowania, technicznym 

rozwiązaniem. Pan Olszewski zaznaczył, że Zarządzenie nie jest przepisem doraźnym a 

doprecyzowującym uchwalę Rady Miasta z 2009 roku.  

Obszar kultury był naturalnym wyborem, w którym można spodziewać się dużego  

zainteresowania ze strony odbiorców. Dlatego Pan Olszewski zwrócił się z pomysłem 

projektu zarządzenia do Dyrektora Biura Kultury i Pełnomocnika ds. PRK.  
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Projekt zarządzenia za sugestią Zespołu Sterującego PRK był konsultowany na różnych 

etapach z wieloma osobami reprezentującymi zarówno stronę społeczną jak i urzędową. 

Prezydent podkreślił, że Społeczna Rada Kultury jest pierwszym gremium, któremu 

przedstawiany jest projekt. W planach jest także spotkanie z Komisją Dialogu Społecznego 

ds. Organizacji Wspierających. Spotkanie to będzie miało jednak charakter informacyjny, 

ponieważ do sam projekt zarządzenia jest bardzo klarowny i  ciężko będzie wprowadzić do 

niego coś dodatkowego.  Jednocześnie wszystkie uwagi strony społecznej są bardzo ważne, 

zwłaszcza w kwestii egzekucji przepisów. Pan Olszewski zaproponował przesłanie projektu 

zarządzenia do Społecznej Rady Kultury i Zespołu Sterującego po to by członkowie tych ciał 

mogli zapoznać się z dokumentem, wyrazić swoją opinię i zgłosić uwagi.   

 

Marcin Jasiński dodał, że prace nad zarządzeniem były poprzedzone głęboką analizą 

dotyczącą rodzaju projektów, które mogą być realizowane w ramach omawianego 

Zarządzenia oraz analizą wszystkich możliwych lokali jakie są w zasobach ZGNów. 

Udostępnianiu będą mogły podlegać wszystkie lokale oprócz tych, które stanowią zagrożenia 

budowlanego oraz tych które wobec, których jest rozstrzygnięty konkurs bądź przetarg.   

 

Tomasz Thun-Janowski poinformował, że po tym jak dokument otrzyma moc prawna, 

Biuro Kultury przygotuje konferencje prasową i zadba o to by informacja o Zarzadzeniu 

dotarła do jak najszerszej liczby odbiorców. Biuro Kultury przekaże tę informacje do 

wszystkich dzielnic, z którymi nawiązało ostatnio ściślejszą współpracę m.in. do 

dzielnicowych domów kultury, które z kolei będą mogły pomagać lokalnym działaczom 

kultury w przechodzeniu przez procedurę związaną z udostępnianiem lokali. 

 

Zdaniem Marii Wojtysiak, wprowadzenie przepisów dot. udostępniania lokali w 

zaprezentowanej formie spowoduje aktywizacje ruchu społecznego. Wszyscy zainteresowani 

społecznicy, którzy faktycznie chcą działać bez problemu pokonają procedurę urzędową po to 

by wynająć powierzchnię na swoją działalność.  

 

Paweł Dangel zapytał czy istnieje ryzyko, że w przypadku dużego zainteresowania tematem 

udostępniania pustostanów może stworzyć się zator po stronie urzędu, który nie będzie mógł 

obsłużyć wniosków w określonym czasie. Czy może wiązać się to ze wzrostem zatrudnienia 

po stronie urzędu. Pan Dangel zapytał także jak wygląda kwestia ubezpieczenia lokali 

podczas wynajmowania, na kogo spada odpowiedzialność z tym związana.  
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Beata Wrońska Freudenheim powiedziała, że kwestia zatoru poruszona przez Pana Dangela 

była przedmiotem rozmów Zespołu pracującego nad Zarządzeniem. Przewiduje się że 

obłożenie wnioskami będzie nierównomierne i zintensyfikowane w dzielnicach gdzie lokali 

jest najwięcej (Mokotów, Śródmieście). Jeśli ewentualnie doszło by do zatoru, kolejne 

wnioski o wynajem przez pewien czas nie będą przyjmowane. Pani Wrońska powiedziała, że 

nie zakłada by ZGNy miały z tego tytułu zwiększać zatrudnienie. 

Poinformował także, że odpowiedzialność za ewentualne szkody poniesione w 

wynajmowanym lokalu będzie ponosił organizator. 

 

Aldona Machnowska-Góra zapytała czy przewidywany jest jakiś czas reakcji ZGNu na 

propozycje wynajmu danego lokalu. Zasugerowała, że być może zarządzenie powinno 

uregulować tę kwestię.  

 

Michał Olszewski powiedział, że nie jest zwolennikiem regulowania przepisami zarządzenia 

tak szczegółowych kwestii. Takie rozwiązanie mogłoby przynieść odwrotny skutek, miasto 

będzie tworzyło mechanizmy kontrolne by sprawdzać czy ZGNy wywiązują się ze swoich 

zobowiązań. 

 

Marcel Andino Velez wyraził obawę, że otwarta lista działalności, które można będzie 

wykonywać w udostępnianych lokalach spowoduje chaos i możliwość ewentualnego 

zwiększenia  prowadzenia działalności komercyjnej w tych lokalach. 

 

Marcin Jasiński powiedział, że zespół przygotowujący projekt zarządzenia przeanalizował 

dokładnie sposób udostępniania pustostanów w Poznaniu według, którego w lokalach mają 

byś realizowane jedynie projekty kulturalne we współpracy z miejskim wydziałem kultury. 

Takie zawężenie spowodowało że poznańskie lokale zostały udostępnione jedynie kilkanaście 

razy. W przypadku Warszawy lista podmiotów jest otwarta po to by nie zamykać możliwości 

wynajmu lokali wielu organizacjom, osobom fizycznym a także prywatnym przedsiębiorcom.  

 

Hubert Kowalski zasugerował, że w zarządzeniu powinien ulec zmianie przepis mówiący o 

odpłatnym wynajmie krótkotrwałym,  który jedynie w uzasadnionych przypadkach może być 

nieodpłatny. Urzędnicy na których zrzucona zostanie konieczność podjęcia decyzji o 

zwolnieniu z opłat za wynajem mogą zwyczajnie bać się odpowiedzialności, przez będą 
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naliczać opłaty w każdym przypadku. Jego zdaniem zapis powinien brzmieć odwrotnie: 

lokale są udostępniane ale może być za nie pobierana opłata.      

 

Tomasz Thun-Janowski powiedział, że przepisy zarządzenia zobowiążą do wystawienia 

upoważnienia dla konkretnej osoby, która będzie odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w 

tej sprawie. 

 

Marcin Jasiński dodał, że zmiana omawianego przepisu może stanowić furtkę dla 

komercyjnych przedsiębiorców, którzy wykorzystają przepisy do tego by nie ponosić opłat za 

swoją działalność. 

 

Członkowie Społecznej Rady Kultury podjęli decyzje by wszystkie wnioski i uwagi odnośnie 

Zarządzenia zostały przekazane do Pełnomocnika ds. PRK doga mailową do przyszłego 

wtorku. 

   

 

Na tym zakończyło się spotkanie Społecznej Rady Kultury. 

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