Sprawozdanie z działalności
Komisji Dialogu Społecznego do spraw dziedzictwa kulturowego w 2017
roku
(proszę podać nazwę KDS-u)
działającej przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st.
Warszawy
(proszę podać nazwę biura)
1. Spotkania KDS-u
1.1 liczba spotkań KDS-u
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1.2 miejsce spotkań KDS-u
X siedziba biura
 siedziba organizacji
 WARSZTAT przy pl. Konstytucji
 Inne
(jakie?):……………………………………………………………………
…
1.3 główne tematy poruszane podczas spotkań KDS-u ...................................……….


















Wypowiedzenie porozumienia między Wojewodą Mazowieckim,
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a miastem stołecznym Warszawą w
sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości
Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków .
Nowe zadania BSKZ oraz dalsza współpraca z KDS.
Spotkanie z przedstawicielem WKZ.
Stan prac nad PONZ oraz sposób powiązania PONZ ze Strategią
#Warszawa2030.
Stan prac nad wpisem bulwaru wiślanego na odcinku od Mostu
Poniatowskiego do Centrum Nauki Kopernik do GEZ.
Kontrola i stan wiedzy BSKZ na temat wycinki drzew na obszarach
chronionych.
Zgoda BSKZ w zakresie wycinki i nasadzeń drzew w ZOO.
Zabytkowe parki Warszawy.
Wyposażanie apteki przy Nowym Świecie.
Reklama nad Powstańcem Warszawskim nad murami.
Sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.
Obiekty architektury murowanej wzdłuż tzw. linii otwockiej.
Wartościowe obiekty, które powinny znaleźć się w rejestrze zabytków /tematy:
układy urbanistyczne i zespoły budowlane.
Ewidencja zabytków na Wawrze.
Samowolne inwestycje modernizacyjne prowadzone przez ZGN Śródmieście
w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
Ustawa krajobrazowa.
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Potrzeba powstania tablic informacyjnych przy fortyfikacjach.
Dewastacja remontowanego przez ZDK Śródmieście budynku przy Al.
Jerozolimskich 47.
Projektu mpzp południowego Śródmieścia.
Pełnomocnik/zespół do spraw fortyfikacji.
Wpis kolonii Praussa do rejestru.
Kamienice przy Waliców 10/12/14.
Remont kamienicy miejskiej na Próżnej oraz zakres prac przy Poznańskiej 21
Miasto w dialogu z trzecim sektorem.
Oferta CKS dla KDS.
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy m.st. Warszawy z ngo wybór zespołu do opiniowania ww. dokumentu.

Wystosowano następujące listy i apele:
 List otwarty Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków dotyczący porozumienia z
Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie powierzenia prowadzenia
niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 Apel nr 01/17/III Komisji Dialogu Społecznego
ds. Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego z dnia 21 marca 2017 r. o dokonanie kompleksowego przeglądu oraz
zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą konserwację latarń ulicznych
znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej na terenie dzielnicy PragaPołudnie m.st. Warszawy
 Apel nr 02/17/V Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
z dnia 10 czerwca 2017 r. dotyczący inwentaryzacji oraz ustalenie priorytetu na
sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obejmujących historyczne ogrody i zieleńce.
Gośćmi na spotkaniach KDS byli:
1. Justyna Dubanik, Animatorka ds. KDS i DKDS Federacja MAZOWIA
2. Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT
3. Martyna Majewska – przeprowadzenie szkolenia – jak stać się stroną w
postepowaniu,
4. Damian Maniakowski, p.o. kierownika Wydziału Rejestru i Dokumentacji
Zabytków WKZ

Ponadto w ramach KDS wpłynęło ok. 18 pytań do Stołecznego Konserwatora
Zabytków, na które odpowiedzi były udzielane podczas spotkań KDS. Dotyczyły one
m.in. stanu prac nad PONZ, stanu prac nad wpisem bulwaru wiślanego na odcinku od
Mostu Poniatowskiego do Centrum Nauki Kopernik do GEZ, kontroli i stan wiedzy
BSKZ na temat wycinki drzew na obszarach chronionych? sytuacji i zgody BSKZ w
zakresie wycinki i nasadzeń drzew w ZOO, sytuacji oryginalnego wyposażania apteki
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przy Nowym Świecie, reklamy nad Powstańcem nad murami, zabudowy przy ul.
Ciasnej miedzy obecną siedzibą firmy MULTICO a budynkiem w pobliżu narożnika z
ul. Świętojerską, kontroli przebiegu i odbioru prac remontowych budynku przy ul.
Drewnianej 8, oraz wymiany nawierzchni na parkingu przy dawnej części
mieszkalnej, działań BSKZ w związku z wymianą słupów telefonicznych przy ulicy
Płowce, remontu - Świętojańskiej 17/19 i Piwnej 10/12, samowolnych inwestycji
modernizacyjnych prowadzonych przez ZGN Śródmieście w obiektach wpisanych do
rejestru zabytków.
2. Skład KDS-u
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2.1 średnia liczba organizacji biorących udział w posiedzeniu
2.2 liczba organizacji wchodzących w skład KDS-u:


wg. stanu na 1 stycznia 2017 r.
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wg. stanu na 31 grudnia 2017 r.
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2.3 udział przedstawiciela Biura Urzędu m.st. Warszawy w pracach KDS-u
X tak
 nie
3. Regulamin KDS-u
3.1 obowiązywanie regulaminu
x tak
 nie
4. Prezydium KDS-u
3
4.1 liczba spotkań Prezydium
4.2 liczba członków Prezydium
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4.3 czy nastąpiły zmiany składu Prezydium,
 tak
X nie
Jeżeli tak, to jakie ......………………………………………….

5. Zespoły robocze
5.1 działanie zespołów roboczych w KDS-ie
X tak
 nie

2
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5.2 liczba spotkań zespołów roboczych
5.3 tematyka spotkań roboczych ……………………………………………………
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy m.st. Warszawy.
Sektor 3
6. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
6.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do konsultowania tematów i treści zadań
konkursowych
X tak
 nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w konsultacjach
X tak
 nie
6.2 liczba skonsultowanych ogłoszeń konkursowych
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7. Małe Granty
7.1 zaproszenie przedstawicieli KDS-u do zespołów do oceny ofert małograntowych
 tak
X nie
Jeżeli tak, to czy przedstawiciel uczestniczył w ocenie
 tak
 nie
7.2 liczba spotkań zespołu
8. Konsultowanie dokumentów
8.1 konsultowanie dokumentów
X tak
 nie
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8.2 liczba skonsultowanych dokumentów
8.3 nazwy konsultowanych dokumentów
 Projekt Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu
współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 Projekt Strategii #Warszawa2030
9. Współpraca KDS-u z m.st. Warszawą
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9.1 przedstawienie przez KDS propozycji własnych rozwiązań dot. współpracy
X tak
 nie
jeżeli tak, to jakie ……………………………………………………………….
 Powstanie zespołu do spraw fortyfikacji przy BSKZ
9.2 wspólne realizowanie przedsięwzięć
X tak
 nie
jeżeli tak, to jakie
 Rekomendacja projektów do nagrody S3KTORA 2016 r.
9.3 wystąpienie problemów we współpracy KDS-u z m.st. Warszawą
 tak
X nie
jeżeli tak, to jakie ………………………………………………………………
9.4 sugestie dotyczące dalszej współpracy
 Rozszerzenie i zintensyfikowanie współpracy KDS i BSKZ, w tym
uaktywnienie przepływu informacji z BSKZ do KDS na temat
najistotniejszych zagadnień związanych z ochroną i opieką nad zabytkami w
Warszawie.
 Powstanie zespołu do spraw fortyfikacji przy BSKZ
10. Inne działania podejmowane przez KDS (nie wymienione wyżej) .
 Udział przedstawicieli KDS w Forum Dialogu Społecznego.
 Szkolenie - Jak zostać stroną w postępowaniu
 Stanowisko NGO wchodzących w skład KDS przy BSKZ wobec projektu
mpzp południowego Śródmieścia.
 Zaproszenie NGO wchodzących w skład KDS przy BSKZ na Targi
Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia
Archiwów, Muzeów i Bibliotek.

11. Liczba przesłanych sprawozdań z posiedzeń KDS-u do publikacji na stronie
Miasta
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METRYCZKA
Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie/ stanowisko w KDS-ie
Paulina Sikorska
Adres e-mail/ telefon sikorska.paulina@gmail.com, 609413276
Data wypełnienia sprawozdania 30 stycznia 2018 r.
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