Komisja Dialogu Społecznego – Komisja Warszawskiej Wisły
Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Warszawskiej Wisły (KWW) w dniu 08.11.2012 r.
Posiedzenie KWW odbyło się w sali konferencyjnej Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy , ul. Senatorska 27.
W posiedzeniu udział wzięli:
Przedstawiciele m. st. Warszawy i organizacji pozarządowych według listy obecności
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Piotr Kaliszek, a protokół sporządziła Joanna Troć.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentacja Fundacji Pro Bono PL
Kalendarz imprez 2013 r.
Wybory do Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego
Sprawy różne
Ustalenia końcowe

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 17.00
Przewodniczący posiedzenia Piotr Kaliszek przywitał przybyłych. Przedstawił porządek
zebrania jednocześnie proponując, aby spotkanie rozpocząć od punktu 4, dając tym samym
czas na przygotowanie prezentacji przygotowanej przez Fundację Pro Bono PL. Przybyli
zgodnie przystali na propozycję i tym samym rozpoczęto spotkanie od spraw różnych.
4. Sprawy różne  18 listopada br. o godz. 10.00 odbędzie się II Forum Wodniaków Centrum Turystyki
Wodnej PTTK na Stadionie Dziesięciolecia dotyczące pętli wielkopolskiej, brak
spraw wiślanych - informacja zgłoszona przez Marię Pechańską


14 listopada br. rozpoczną się konsultacje do programu bezpieczeństwa
powodziowego w rejonie środkowej Wisły - propozycja Piotra Kliszka, aby
zreferować program na innym posiedzeniu już po jego konsultacjach (program
opisany na 1004 stronach)



13 listopada br. o godz. 11.00 II konferencja Marka Kamińskiego pt. „Wisła XXI
wieku”



13 listopada br. godz. 14.00 KDS ds. sportu spotkanie z biurem sportu - ogłoszono
tematy do konsultacji, będą też omawiane tematy dotyczące finansowania sportu.

Po omówieniu spraw różnych przewodniczący przeszedł do punktu 3 porządku spotkania
i w skrócie zreferował kwestię wyborów.

3. Wybory do Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego – organ opiniodawczo-doradczy
przy właściwym ministerstwie działający na podstawie przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie. Piotr Kaliszek w skrócie opisał schemat
dotychczasowych wyborów do rady. Pierwsze odbyły się dwa lata temu. Według
przewodniczącego to pożyteczne ciało, składające w połowie z NGO w drugiej połowie
z przedstawicieli Miasta (wysoko postawionych) i radnych. Na spotkaniach poruszane są
sprawy strategiczne. Ma realny wpływ na to co jest przekazywane do Rady Miasta, jak to
jest realizowane a jednocześnie wyłapuje buble. Dlatego też Warszawska rada Pożytku
Publicznego powinna mieć bardzo dobrą reprezentację. Poprzednio wybory do Rady
wyglądały następująco: KDS wyznaczały kandydatów, z których DKDS czyli KDS
dzielnicowe wybierały dalej. Jeden KDS miał tylko jeden głos. Opracowano nowy system
oparty na bezpośrednim głosowaniu organizacji. Kandydaci zostaną wybrani na tej samej
zasadzie co poprzednio przez KDS ale głosowanie będzie odbywało się poprzez KDS
powszechnie czyli każda organizacja działająca w Warszawie będzie miała prawo zabrania
głosu. Różnica polega na pełniejszej demokracji. Zyskają większe organizacje. Piotr
Kaliszek jest zwolennikiem bezpośredniego głosowania (nowego sposobu). Padło pytanie
co zebrani sądzą na ten temat. Po dłuższej chwili milczenia nowy sposób wyborów zyskał
aprobatę.
Po wyczerpaniu tematu zajęto się kalendarzem imprez na 2013 r.
2. Kalendarz imprez na 2013 r. - większość zebranych orzekła, że jest za wcześnie na
określenie imprez przewidzianych na następny rok ze względów finansowych. Wiele
organizacji pozarządowych działa na podstawie grantów i dopiero po otrzymaniu tego
wsparcia finansowego będą mogły określić własne działania.
Prośba Andrzeja Stańskiego aby w kalendarzu uwzględnić działanie nie tylko Warszawy,
ale też gmin przyległych w ten sposób tworząc wspólne przedsięwzięcia niekolidujące
terminowo.
Po zamknięciu tematu przewodniczący oddał głos Ryszardowi Romanowskiemu aby
zaprezentował medialny program projektu „Pedałuj i płyń”. Adam Jacewicz oburzony
brakiem zainteresowania Komisji ważnymi sprawami takimi jak sprawy zabezpieczenia
powodziowego postanowił opuścić posiedzenie. Po tym incydencie Piotr Kaliszek
przypomniał zebranym o możliwości zgłaszania drogą mailową tematów do porządku
spotkań, którymi organizacje chcą się zająć, przedyskutować, ustalić stanowiska.
1. Prezentacja Fundacji Pro Bono PL projektu „Pedałuj i Płyń”– Ryszard Romanowski na
wstępie podziękował osobom zgłaszającym uwagi do poprzedniej prezentacji.
Omawianą prezentację przedstawiono w wersji audiowizualnej. Poinformował, że
przygotowywany projekt przez fundację będzie realizowany z funduszy unijnych
i działania muszą odnosić się do ściśle określonych działań.
Celem projektu jest:
- Promocja programu „Pedałuj i płyń” - temat roboczy „Kurs na Wisłę”

- Rozwój turystyki
- Poprawa wizerunku Wisły (ponieważ jest on stosunkowo zły)
- Promocja rzeki wśród turystów krajowych i zagranicznych
- Podtrzymanie aktywności osób zaangażowanych
- Rzetelne informacje o Wiśle itd.
Ideą programu jest zwrócenie nie tylko Warszawiaków, ale też turystów polskich
i zagranicznych w kierunku Wisły. Należy polepszyć wizerunek Wisły, ponieważ nie jest on
najlepszy. Poza stworzeniem wizerunku trzeba dać rzetelne informacje, że coś nad rzeką
się dzieje. Często ludzie nie wiedzą o imprezach odbywających się nad Wisłą,
o możliwościach spędzania tam wolnego czasu, uprawiania sportu itd.
Oczekiwania od projektu:
- Konkretny program → szerokie oczekiwania
- Adresat zagraniczny → krajowy
- Dynamiczny proces → jasne komunikaty co zostało zrobione
- Szeroki odbiorca → wąskie środowisko kwalifikowane
- Tradycja, historia → nowoczesność, patrzenie w przyszłość
- Wisła naturalna → bezpieczna dla każdego
Kampania oparta będzie na trzech zasadniczych sektorach mającą do dyspozycji budżet
w wysokości 1,3 mln zł. Wspomniane sektory to:
1) Nośniki inwestycyjne - przewidziano na ten cel 575 tyś. zł . W ramach tego koszty
mają być podzielone na:
a) Oznakowanie Wisły - obejmujące odcinek od Góry Kalwarii do Modlina ok.
70 kilometrów. Koszt przeznaczony na ten cel to kwota 349 tyś. złotych.
Obejmować będzie umieszczenie 260 boji na rzece, oznakowaniu
9 mostów (razem 54 tablic), kilometraż na brzegu - 70 tablic. Umieszczone
znaki mają być widoczne po zmierzchu. Na znakach umieszczone będą dwa
symbole: Warszawy i logo projektu „Pedałuj i płyń”.
b) Pomost - baner o wymiarach 24 m długości x 2,5 m szerokości
umieszczony na wodzie- koszt 175 tyś. zł. Propozycja zakupu jednego
pomostu tzw. pilotażowego z możliwością cumowania w różnych
miejscach na Wiśle w ramach organizowanych imprez tzw. pomost
mobilny, w okresie zimowym ma pozostać w Porcie Czerniakowskim.
c) Kurtyna LED - tablica nad Wisłą z wyświetlanymi informacjami w okresie
od maja do października. Informacje zamieszczane to: o stanie Wisły, sile
wiatru, stanie czystości wody, o możliwości uprawiania w danym dniu
sportów wodnych. Koszt przedsięwzięcia 51 tyś. zł.
2) Wizerunek, promocja, informacja - w ramach tej części projektu działania mają
opierać się na:

a) Mediach, stronie internetowej, kampanii telewizyjnej, informacjach
w metrze, MZA
b) Spotkaniach z dziennikarzami
c) Produkcji filmu dokumentującego - promocyjnego
d) Wystawie plenerowej - cyklu zdjęć poświęconych Wiśle (zdjęcia w wersji
elektronicznej)
e) Stworzeniu logotypu programu „Pedałuj i płyń”
f) Mapach i plakatach - ma powstać profesjonalna mapa Warszawy
nastawiona na wskazanie elementów z zakresu działań kampanii
g) Małych mapkach składanych, promujących program
3) Wydarzenia (granty, zlecenia dla NGO, klubów) - celem jest wspieranie wydarzeń
sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, artystycznych w obszarze Wisły i jej
nabrzeży. Projekty przewidziane są długoterminowo (nie kończące się
w momencie zakończenia projektu), obejmują okres od 26 IV do 20 X 2013 r. Pula
do wykorzystania to 648 tyś zł podzielona na :
a) zamówienia - 228 tyś. zł - w ramach tej części przewidziana jest realizacja
Święta Wisły, finansowanie czterech okazjonalnych numerów gazety
„Stron Wisły” pojawiającej się przed ważnymi eventami np. przed Świętem
Wisły, przed rozpoczęciem sezonu itd.
b) granty - 420 tyś. zł z tego
- małe granty - 150 tyś. zł - jednostkowe granty max do wysokości 20 tyś.
zł. - planowane są imprezy rekreacyjne, różnego rodzaju zawody sportowe,
wszystko to co ma się wydarzyć wokół Wisły w ramach ustalonego
kalendarza na 2013 r.- warunek udział własny organizacji 10%.
- duże granty - 270 tyś. zł - proponowane działania to cykle szkoleń
szczególnie dla młodzieży, z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, ekologii,
przyrody, edukacji w szerokim znaczeniu związanej z Wisłą. Fundacja
w ramach tych dużych grantów chce wybrać jedną organizację
odpowiedzialną za obchody rozpoczęcia i zakończenia sezonu. Również
przewidziane są duże cykliczne imprezy. Propozycja, że warunkiem
ubiegania się o grant duży ma być udział własny organizacji minimum 6%.
Po zreferowaniu projektu Marek Piwowarski poprosił o zgłaszanie braków do prezentacji.
Uwagi zgłoszone przez Piotr Kaliszka:
- podważa zasadność dużego banera wyświetlacza - znacznie ważniejsza jest ilość plakatów
widocznych na mieście na bieżąco informujących od strony internetowej
- nieokreślony odbiorca programu
- brak priorytetów i szczegółowych rzeczy

- brak informacji o bieżącym aktualizowaniu zainstalowanych bojek na wodzie
- nieokreślone i bezpłciowe Święto Wisły (brak miejsca dla kajakarzy)
- brak stałej promocji
- brak łączenia kultury
- brak wizji jaki obraz Wisły powstanie
- brak informacji jak będzie się angażować innych ludzi w program
- brak informacji w jaki sposób będą wydatkowane pieniądze
Ogólnie mówiąc brak informacji dla kogo, dlaczego i po co taki program będzie
realizowany i informacji do czego się dąży. Oczekuje strategii dojścia po określeniu celu bo
inaczej to będą wyrzucone pieniądze.
Uwagi zgłoszone przez Andrzeja Stańskiego:
- brak finansów na utrzymanie oznakowania
- brak odbiorcy do którego kierowany jest projekt
Uwagi zgłoszone przez Rafała Żapińskiego:
- brak cyklicznych wydarzeń
- brak oznaczeń od strony rzeki tzn.; np. stacja benzynowa, bankomat,
- nie widzi sensu w zainstalowaniu tak dużej tablicy LED
- prośba o mniejsze pomosty w większej ilości
Uwagi Joli Pawlak:
- należy określić taktykę i plan działań
- każdy z trzech omawianych sektorów nie ma podporządkowanego celu ani taktyki mimo
iż są one w tekście umieszczone. Należy je uporządkować, rozdzielić na cele operacyjne.
W trakcie dyskusji, która rozgorzała po uwagach Joli Pawlak określono, iż cel kampanii to
promocja i informacja na temat programu „Pedałuj i płyń”, natomiast cel projektu to
budowanie produktu turystycznego.
Uwagi zgłoszone przez Piotra Jedynasiaka:
- brak działań pijarowych
Z sali padały jeszcze następujące uwagi dotyczące prezentacji:
- brak promocji skierowanych do zagranicznych turystów
- należy promować to co już istnieje, aby nie było pustych folderów
- brak miejsc gdzie turyści i mieszkańcy mogą się zatrzymać - biwakowych, postojowych
- brak klamry spinającej program pedałuj i płyń, środki należy przeznaczyć bardzo
konkretnie
- brak zainteresowania prawym brzegiem
- powinny być określone grupy docelowe i do nich kierowane cele, metody dotarcia do
nich
- promocja powinna być skierowana do osób nieżyjących Wisłą

Na liczne zarzuty do prezentacji Marek Piwowarski wyjaśnił zebranym, że jest to program
finansowany ze środków przeznaczonych na promocję. Wszystkie pozostałe czynności
są tylko przy okazji. Klamrą spinającą P&P ma być umiejscowienie miejskich rowerów
w okolicy Płyty Desantu i Spójni.
Ryszard Romanowski w odpowiedzi wyjaśnił, że to tylko niewielka część przeznaczona na
promocję i należy doprecyzować projekt. Po to właściwie też przedstawiono prezentację
aby przedyskutować temat, dojść do dobrych projektów, pomysłów i stworzyć coś na
miarę możliwości. Każdy może się włączyć do działań. Może też dobrym pomysłem na
klamrę P&P będzie postawienie zwykłych stojaków na rowery, jeżeli dogadanie się z firmą
obsługującą miejskie dwukołówki będzie trudne. Jeśli chodzi o pomosty to też sprawa
otwarta do doprecyzowania.

5. Ustalenia końcowe


Należy dookreślić cele programu - fundacja Pro Bono PL zrobi to w porozumieniu
z Miastem



Na następnych posiedzeniach stosować dyscyplinę poprzez zapisywanie osób
zgłaszających chęć zabrania głosu w dyskusji - propozycja Andrzeja Stańskiego



Należy przyjąć następujące procedury - po posiedzeniu w przeciągu tygodnia można
zgłaszać propozycję tematów do porządku następnego spotkania, akceptacja lub nie
należy do przewodniczącego KWW - propozycja Andrzeja Stańskiego



Prośba o zgłaszanie projektów do kalendarza imprez 2013



Termin następnego posiedzenia do ustalenia na drogą mailową



Tematy na następne spotkanie :
- program zabezpieczenia powodziowego
- tereny inwestycyjne nad Wisłą

Posiedzenie zakończono o godz. 20.40

Załącznik nr 1.

