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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA FORUM ROZWOJU WARSZAWY W 2013 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

NAZWA STOWARZYSZENIA
Forum Rozwoju Warszawy
ADRES SIEDZIBY
ul. Budy 7  m 10, 01-466 Warszawa
e-mail: info@forumrozwoju.waw.pl
tel.: 508 568 634
www: http://www.forumrozwoju.waw.pl
DATA WPISU W KRS
08.02.2007
NR KRS
0000273573
REGON
141534815
NIP
5222904093
WŁADZE STOWARZYSZENIA

- WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

- ZARZĄD w składzie:
ARKADIUSZ JERZAK – prezes
MIKOŁAJ PIEŃKOS – sekretarz
PATRYK ZAREMBA – skarbnik

- KOMISJA REWIZYJNA w składzie:
MICHAŁ HARASIMOWICZ
KRZYSZTOF KWIECIŃSKI
PAWEŁ ŁUKASZEWICZ

CELE, SPOSOBY REALIZACJI I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
- CELE
1. Działalność na rzecz rozwoju Warszawy i jej aglomeracji.
2. Popularyzacja wiedzy o Warszawie i jej okolicach, jej historii i dziedzictwie, sprawach bieżących  i  planach  na  
przyszłość.
3. Popularyzacja  wiedzy o  współczesnej  architekturze  i  urbanistyce.  Wsparcie  dla  tworzenia  architektury na  
wysokim  poziomie  estetycznym  i  funkcjonalnym,  sprzeciwianie  się  powstawaniu  architektury  niedbałej  i  
szkodliwej przestrzennie.
4. Popularyzacja i  promowanie miastotwórczych rozwiązań urbanistycznych i  idei  zrównoważonego rozwoju.  
Lobbing na rzecz tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Poparcie  dla  rozwoju  i  rewitalizacji  przestrzeni  miejskiej.  Wsparcie  dla  rewitalizacji  istniejących  placów  
miejskich  i  tworzenia  nowych,  organizowania  przestrzeni  publicznych  przyjaznych  pieszym,  troska  o  małą  
architekturę i zieleń.
6. Popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury miejskiej, między innymi z zakresu infrastruktury drogowej,  
szynowej i lotniczej, architektury i inżynierii budowlanej.
7. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych, architektonicznych i urbanistycznych najlepszych pod względem 
funkcjonalnym, estetycznym, technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
8. Integracja  środowisk,  w  tym  studentów  z  różnych  uczelni,  fachowców  z  wszelkich  branż  związanych  z  
inwestycjami i  rozwojem miasta jak i  pasjonatów niezwiązanych zawodowo z tematem, popierających rozwój  
Warszawy  i  jej  aglomeracji.  Wymiana  wiedzy,  doświadczeń  i  wzajemne  wsparcie  celem  wspólnego,  
skutecznego działania.
9.  Wspieranie procesu edukacyjnego studentów z różnych środowisk uczelnianych w zakresie rozwoju miasta i  
jego infrastruktury.
10. Wspomaganie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11. Wspomaganie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
12. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
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I. INFORMACJE OGÓLNE – c. d.

- SPOSOBY REALIZACJI
1. Prowadzenie strony internetowej zawierającej m.in. informacje o istniejących, projektowanych i planowanych 
elementach infrastruktury miejskiej.
2. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej i infrastruktury z nią związanej oraz 
poprawy jakości przestrzeni miejskiej.
3.  Organizacja i  uczestnictwo w spotkaniach,  konferencjach,  seminariach,  kursach,  szkoleniach,  warsztatach,  
prelekcjach,  wykładach,  wystawach  i  wycieczkach,  przedstawiających  aktualny  stan  oraz  wiedzę  dotyczącą  
istniejących,  projektowanych  i  planowanych  inwestycji  w  sferze  infrastruktury  miejskiej,  w  szczególności  w  
aglomeracji warszawskiej.
4. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami 
statutowymi  w  postępowaniach  administracyjnych,  procedurach  związanych  z  planami  zagospodarowania  
przestrzennego  oraz  procesach  sądowych,  związanych  z  blokowaniem  rozwoju  infrastruktury  miejskiej,  w  
procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.
5. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.
6. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i 
opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
7.  Współpraca  z  innymi  organizacjami  pożytku  publicznego,  stowarzyszeniami,  fundacjami,  instytucjami,  
przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu.
8. Współpraca z administracją publiczną.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
10. Udział w otwartych konkursach ofert.
11. Udział w komisjach konkursowych powoływanych przez organy administracji publicznej ogłaszające otwarte 
konkursy ofert.
12. Udział w inicjatywach lokalnych.

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WG KLASYFIKACJI PKD
- DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA
58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
63.12.Z – działalność portali internetowych
74.20.Z – działalność fotograficzna
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane
94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
- DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
NIE PROWADZONO
- DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
NIE PROWADZONO

ILOŚĆ CZŁONKÓW ZWYKŁYCH STOWARZYSZENIA
24 OSOBY

PRZEPROWADZONE KONTROLE
NIE BYŁY PRZEPROWADZONE KONTROLE
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II. INFORMACJE FINANSOWE

UZYSKANE PRZYCHODY
- SKŁADKI BRUTTO
2499,00 PLN
- INNE PRZYCHODY

• Z WPŁAT 1% PODATKU
2984,87 PLN 

PONIESIONE KOSZTY
- ADMINISTRACYJNE
3551,51 PLN ; W TYM:

2094,70 PLN – USŁUGI OBCE
1209,00 PLN - WYNAGRODZENIA 
   247,81 PLN – POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

SALDO NA KONCIE BANKOWYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013
7,76 PLN
Volkswagen Bank Polska 13 2130 0004 2001 0468 9253 0001
ZŁOŻONE DEKLARACJE PODATKOWE
CIT-8
AKTYWA TRWAŁE

 0,00 PLN
AKTYWA OBROTOWE
9850,72 PLN
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III. INICJATYWY, PROJEKTY

                     1. Nowa Świętokrzyska

Idea mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zaprojektowania i  uporządkowania ulicy Świętokrzyskiej po 
budowie centralnego odcinka  II  linii  metra.  Działania  na rzecz  przemiany ul.  Świętokrzyskiej  stowarzyszenie 
prowadzi  od 3 lat.  W ubiegłym roku toczyły się prace nad projektem budowlanym i  organizacji  ruchu na ul. 
Świętokrzyskiej  po zakończeniu budowy metra.  M. in.  dzięki  apelom stowarzyszenia,  ulica  przejdzie znaczącą 
przemianę. Jezdnie zostaną zwężone, parkowanie uregulowane, powstaną drogi i pasy rowerowe, nowe drzewa i 
zieleń. 

Pierwszy  odcinek  (ul.  Kopernika)  został  już  wyremontowany.  Stowarzyszenie  zgłosiło  konieczność  dokonania 
poprawek naczelnikowi Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej, który nadzoruje jakość projektu.

Ponieważ ratusz nie informował o ostatecznym kształcie ul. Świętokrzyskiej po budowie metra, stowarzyszenie 
zwróciło  się  z  wnioskiem  o  udostępnienie  projektu.  Otrzymana  od  Metra  Warszawskiego  i  udostępniona  w 
internecie dokumentacja była szeroko komentowana w mediach i przyczyniła się do wprowadzenia poprawek w 
ostatecznym projekcie. Obecnie inwestycja wkracza w fazę realizacji; Nowa Świętokrzyska ma być gotowa w 2014 
r.

Strona www: http://www.forumrozwoju.waw.pl/swietokrzyska/start

2.  Plac Defilad

W 2013 r. (i dalej w 2014) stowarzyszenie zaprosiło do współpracy w ramach kilkumiesięcznych praktyk dwoje 
studentów Uniwersytetu Warszawskiego – wyłonionych w rekrutacji.  Zadaniem ich było zebranie informacji i 
materiałów,  pozwalających  opracowanie  w  kolejnym  etapie  Planu  Rzecznictwa  dla  pl.  Defilad  –  dokumentu 
opisującego działania mające na celu wzmocnienie przekazu potrzeby ostatecznego zagospodarowania centralnego 
placu Warszawy – z identyfikacją zwolenników i przeciwników takiego działania.

W ramach praktyk odbył się szereg spotkań z urzędnikami, architektami, prawnikami i inwestorami. W 2014 r. 
opracowany zostanie raport z wyników podjętych działań i Plan Rzecznictwa. 

3. Przywróćmy miastu rzekę

Udział  i  wsparcie  merytoryczne  oraz  operacyjne  dla  idei  pracowni  4am Architekci  promującej  intensyfikację 
zabudowy  w  rejonie  Centrum  Nauki  Kopernik  w  projektach  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) Powiśla Północnego i Powiśla Południowego.

Udział w konferencji PrimeTime Warsaw w Centrum Nauki Kopernik 22 kwietnia 2013 r. Prezentacja koncepcji w 
module dyskusyjnym The Vistula Untapped (Wisła Niewykorzystana).

Strona na Facebook'u: https://www.facebook.com/PrzywrocmyMiastuRzeke

Strona www: http://www.przywrocmymiasturzeke.pl/

4. Rondo Dmowskiego

Stowarzyszenie od początków działalności apeluje o gruntowną przemianę ronda Dmowskiego i utworzenie  w 
jego rejonie głównej przestrzeni publicznej Warszawy. Stało się to podstawą projektów "Plac Defilad" i  "Aleja 
Marszałkowska".  W  ubiegłym  roku  ratusz  postanowił  objąć  całe  rondo  jednym  miejscowym  planem 
zagospodarowania  przestrzennego:  rejonu Ściany  Wschodniej.  Dzięki  temu powstała  szansa  na  kompleksowe 
zaplanowanie skrzyżowania. Stowarzyszenie złożyło wnioski do planu.

Jednocześnie stowarzyszenie rozpoczęło akcję promującą pomysł przekształcenia ronda w zwykłe skrzyżowanie i 
przywrócenia przejść naziemnych. Przygotowywane są materiały tekstowe i graficzne wskazujące na zalety takiego 
rozwiązania.  Na początku 2014 r.  ratusz zadecydował,  że będzie zmierzał  do możliwie szybkiego wyznaczenia 
przejść naziemnych w rejonie ronda.
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III. INICJATYWY, PROJEKTY – c.d.

5. Rotunda PKO

PKO  Bank  Polski  zaplanował  przekształcenie  Rotundy  w  nowy  obiekt,  ale  z  poszanowaniem  jej  symboliki  i 
modernistycznej architektury. Projekt został wyłoniony w międzynarodowym konkursie Changing The Face 2013.

W lutym i marcu odbył się cykl paneli eksperckich, których celem było wypracowanie rekomendacji dla przyszłej 
formy architektonicznej  budynku,  ramowych warunków regulaminu konkursu oraz wstępna analiza  koncepcji 
konsultacji  społecznych.  Przedstawiciel  Forum Rozwoju Warszawy wziął  w nich udział  – w gronie ekspertów 
społecznych.

W panelach eksperckich udział wzięli przedstawiciele Centrum Architektury, Forum Rozwoju Warszawy, Fundacji 
Bęc  Zmiana,  Muzeum  Sztuki  Nowoczesnej,  Polish  Green  Building  Council,  Pracowni  Badań  i  Innowacji 
Społecznych  Stocznia,  Stowarzyszenia  Architektów  Polskich,  Centrum Komunikacji  Społecznej  Urzędu  m.  st. 
Warszawy i firmy DuPont.

Cztery  kilkugodzinne  spotkania  poprzedzone  zostały  wizją  lokalną.  Następnie  odbyły  się  panele  dyskusyjno-
warsztatowe,  z  udziałem  przedstawicieli  wymienionych  instytucji  i  organizacji  pozarządowych,  na  których 
zarekomendowano  Bankowi  dbałość  o  zachowanie  detalu  architektonicznego,  wymiarów  i  modernistycznego 
charakteru obecnej Rotundy. Wypracowane zostały ramowe warunki regulaminu konkursu oraz przeanalizowana 
rola  budynku  w  mieście,  jego  historia  i  symbolika.  Podczas  spotkań  wypracowane  zostały  również  wstępne 
pomysły na funkcję dodatkową Rotundy. Istotny był fakt, że PKO Bank Polski postanowił przeznaczyć na cele 
społeczne  nie  mniej  niż  30  procent  powierzchni  obiektu.  Ambicją  banku  było  stworzenie  budynku  w  pełni 
ekologicznego, spełniającego najwyższe standardy i certyfikaty budownictwa zrównoważonego.

Podczas konsultacji ocenie zostały poddane wstępne pomysły na dodatkową funkcję oraz wyłonione najciekawsze 
idee  mieszkańców.  Wyniki  działań,  obejmujących  ankietę  papierową,  internetową,  obserwacje  pod  Rotundą, 
wywiady z warszawiakami oraz warsztat konsultacyjny (11 maja), zostały włączone do materiałów wyjściowych, 
towarzyszących regulaminowi konkursu.

Konkurs  umożliwił  wyłonienie  najlepszej  formy  obiektu  z  poszanowaniem  obecnego  charakteru,  kształtu  i 
wielkości,  ale  również  dał  możliwość  zaproponowania  międzynarodowym  architektom  dodatkowej  funkcji. 
Konkurs wygrał pracą „Salon Warszawski” zespół Bartłomiej Gowin i Krzysztof Siuta z Krakowa.

Materiały prasowe PKO Banku Polskiego: 

http://forumrozwoju.waw.pl/wp-
content/uploads/2013/04/12042013_Rotunda2013_informacja_prasowa_layout_banku-1.pdf

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/ChangingTheFace2013

6. Osiedle Jazdów – Domki Fińskie

Udział  stowarzyszenia  we  wspólnej  inicjatywie  Ambasady  Finlandii,  Urzędu  Dzielnicy  Śródmieście,  Centrum 
Komunikacji Społecznej, organizacji pozarządowych i studentów Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki 
Warszawskiej, mającej na celu wypracowanie pomysłu dla wykorzystania zachowanych ok. 5 Domków Fińskich w 
osiedlu Jazdów.

W  ramach  działania  odbył  się  szereg  spotkań  konsultacyjnych,  inwentaryzacja  jednego  z  domków  oraz 
opracowanie koncepcji programowej i formy prawnej organizującej animację życia i opiekę nad obiektami.

7.  Rembertów –  współpraca  ze  Społecznym  Komitetem na  Rzecz  Zagospodarowania  Centrum 
Rembertowa

Skuteczne przekonanie Zarządu Transportu Miejskiego do rezygnacji z lokalizacji parkingu P+R w rejonie stacji 
kolejowej Warszawa – Rembertów. Współpraca ze Społecznym Komitetem na Rzecz Zagospodarowania Centrum 
Rembertowa  przy  idei  zagospodarowania  rejonu  stacji  w  projekcie  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego. Udział w Okrągłym Stole gromadzącym wszystkie strony zainteresowane stworzeniem centrum 
Rembertowa: społecznikami, władzami dzielnicy, przedstawicielami PKP, projektantami.
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III. INICJATYWY, PROJEKTY – c.d.

8. Szlak Brązowej Cegły

Koncepcja wyznaczenia przez  władze Warszawy szlaku turystyczno-historycznego z wykorzystaniem przebiegu 
samorządowej  inwestycji:  budowy  centralnego  odcinka  II  linii  metra  oraz  trzech  inwestycji  deweloperskich: 
Norblina, Elektrociepłowni Powiśle i Centrum Koneser, spiętych wspomnianą linią.

Przedsięwzięcie ma na celu połączenie działań samorządu i prywatnych inwestorów do stworzenia spójnej oferty 
programowej dla turystów i mieszkańców Warszawy, ukazującej historię i przekształcenia trzech dzielnic: Woli, 
Śródmieścia (Powiśla), Pragi oraz podjęcie działań budujących tożsamość miasta.

Koncepcja obejmuje: 

• stworzenie spójnej oferty programowej trzech inwestycji i trzech dzielnic

• stworzenie spójnej identyfikacji graficznej na odcinku II linii metra

• stworzenie strony internetowej – rodzaju przewodnika.

9. Święto ulicy Gałczyńskiego

7 września 2013 r. odbyło się Święto ul. Gałczyńskiego. Wspólna inicjatywa Forum Rozwoju Warszawy, Urzędu 
Dzielnicy Śródmieście i instytucji mających siedzibę na ulicy – z koordynującą rolą lokalu Wrzenie Świata - miała 
na  celu  ukazanie  niewykorzystanego  potencjału  tej  kameralnej  ulicy,  zwrócenie  uwagi  na  potrzebę  spójnego 
aranżowania  funkcjonalnego  i  architektonicznego  wnętrz  urbanistycznych  oraz  integrację  śródmiejskich 
środowisk i mieszkańców.

Szereg  wydarzeń kulturalnych i  spotkań,  nawiązujących do twórczości  patrona ulicy – Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego  przyciągnęło  grupy  zainteresowanych  mieszkańców  i  turystów.  Stowarzyszenie  przeprowadziło 
obserwację zachowań odwiedzających ulicę i na podstawie ich wyników złożyło w 2014 r. projekt remontu ulicy w 
ramach budżetu partycypacyjnego.

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/galczynskiego.warszawa

10. Twoja Dawna Twarz

Projekt  zainicjowany  w 2009 r.  zakłada  ustawienie  w przestrzeni  miasta  postumentów  ukazujących  to  samo 
miejsce przed i po wojnie. W 2013 r. w ramach projektu zgromadzono 31 par zdjęć, przedstawiających Warszawę 
przedwojenną  oraz  obraz  jej  wojennych  zniszczeń.  Idea  została  zaprezentowana  w  ramach  akcji  "Okno  na 
Warszawę". 

11. Życzenie dla Warszawy

W ramach Miejskiego Nowego Roku w lokalu PaństwoMiasto stowarzyszenie przeprowadziło happening, zadając 
uczestnikom  pytanie:  "Czego  życzysz  Warszawie  w  Nowym  Roku?"  Zebranych  zostało  ok.  50  ciekawych  i 
zróżnicowanych  życzeń.  Wszystkie  zostały  opublikowane  na  stronie  internetowej  i  posłużyły  identyfikacji 
głównych oczekiwań społeczników i mieszkańców Warszawy odnośnie jej funkcjonowania.
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IV. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

1. KOMISJE DIALOGU SPOŁECZNEGO:

- przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (udział w Prezydium)

Działalność Komisji

• Odbyło się 12 spotkań

• Główne tematy poruszane na posiedzeniach:

• Ulica Świętokrzyska – omówienie przebiegu prac związanych z jej przekształceniem

• Reduta Ordona – analiza możliwości ochrony, zagospodarowania i funkcji w kontekście 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

• Wsparcie dla inicjatywy mieszkańców Włoch w sprawie przejęcia terenu PKP w otoczeniu 
stacji Warszawa Włochy i urządzenia tam reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej

• Konkurs S3KTOR – ocena zgłoszonych inicjatyw

• Krajowa Polityka Miejska – opiniowanie założeń dokumentu

• Suburbanizacja jako bariera rozwojowa Warszawy

• Zagospodarowanie Centrum Rembertowa

• Współpracy KDS z nowym Naczelnikiem Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej

- przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

Działalność Komisji

• Odbyło się 19 spotkań

• Przyjęto 12 uchwał  zawierających stanowiska Komisji w sprawie zagadnień i projektów z zakresu 
transportu. 

 - ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

2.  WNIOSKI  I  UWAGI  W  PROCEDURACH  SPORZĄDZANIA  MIEJSCOWYCH  PLANÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Wnioski:

− mpzp okolic tzw. Ściany Wschodniej,
− mpzp Osi Saskiej.

Uwagi: 
− mpzp rejonu ulicy Towarowej,
− mpzp rejonu ul. Żelaznej.

Ponadto  stowarzyszenie  prowadziło  aktywną  działalność  mającą  na  celu  zachęcić  mieszkańców  Warszawy  
do składania wniosków i uwag do planów oraz udziału w dyskusjach publicznych. Na bieżąco informowało o  
terminach konsultacji i nakłaniało do udziału w procedurach poprzez wszelkie dostępne kanały komunikacyjne. 
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IV. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA – c.d.

3. SZKOLENIA, KONFERENCJE

• Udział  przedstawiciela  Forum  Rozwoju  Warszawy  w  kapitule  nagrody  Miasto  i  Transport  w  ramach  VII 
Konferencji  Naukowo-Technicznej  Miasto  i  Transport  2013 oraz  w  konferencji  z  prelekcją  „Rola 
organizacji pozarządowych i konsultacji społecznych w procesie kształtowania systemu komunikacyjnego”.

Link do prezentacji: http://www.miastoitransport.il.pw.edu.pl/Zaremba.pdf

• Udział przedstawiciela Forum Rozwoju Warszawy w konferencji Future 4 Build w panelu „Plany urbanistyczne dla 
Warszawy na przykładzie skarpy wiślanej i Osiedla Jazdów”. 

 Link do programu: http://www.future4build.com/konferencja/program-konferencji-2013/

• Udział  przedstawiciela  Forum  Rozwoju  Warszawy  w  I  Konferencji  Inwestycyjnej  Gmin  Metropolii 
Warszawskiej „Miasto Wizja Warszawa”. 

Link do relacji prasowej (j.ang.): 
http://eurobuildcee.com/upload/cee_conference/file/2013_03_city_vision.pdf

• Udział  przedstawiciela  Forum Rozwoju  Warszawy w  konferencji  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
„Prace nad Krajową Polityką Miejską – od założeń do realizacji”. 

• Udział  przedstawiciela  Forum Rozwoju  Warszawy w  seminarium dla  studentów Wydziału  Architektury  i 
Planowania  Przestrzennego  PW  „Rola  organizacji  pozarządowych  w  planowaniu  przestrzennym”, 
organizowanym przez urbanistę Grzegorza Buczka.

• Udział  przedstawiciela Forum Rozwoju Warszawy w  warsztatach Warsaw Gov Jam 2013,  poświęconych 
projektowaniu usług dla sektora publicznego, prowadzonych według formuły: problem > pomysł > prezentacja > 
próba > prototyp. 

Link do strony www: http://www.govjam.org/govjam13/jamsite/21686/projects

• Udział przedstawiciela Forum Rozwoju Warszawy w półrocznej, III edycji  programu coachingowego „Dwa 
sektory – jedna wizja”, realizowanego przez PwC. Celem programu było wzmocnienie umiejętności 
nawiązywania relacji partnerskich z biznesem.

Link do opisu programu na blogu Fundacji PwC: 
http://fundacja.pwcblog.pl/2013/03/ruszyla-iii-edycja-programu-coachingowego-dla-liderow-spolecznych/

• Udział przedstawiciela Forum Rozwoju Warszawy w półrocznym szkoleniu „NGO Master” Europejskiego Domu 
Spotkań Fundacji, poświęconego standardom w organizacjach pozarządowych.

Link do strony szkolenia: http://ngomaster.pl/

4. BUDŻET PARTYCYPACYJNY 

Stowarzyszenie  włączyło  się  w  lobbing  na  rzecz  wprowadzenia  w  Warszawie  budżetu  partycypacyjnego.  
Przedstawiło wady i zalety tego rozwiązania i wskazało, jak należy je wprowadzić, by osiągnąć najlepszy efekt. W 
drugiej  połowie  roku  władze  miasta  zadecydowały,  że  od  2015  r.  część  budżetów  dzielnic  będzie  objęte  
budżetem partycypacyjnym.  Stowarzyszenie  postanowiło  nie  włączać  się  do  Rady Budżetu Partycypacyjnego,  
jednocześnie zachęcając członków do przygotowania i złożenia własnych projektów.
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IV. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA – c.d.

5. PISMA, WNIOSKI, INTERWENCJE

- Uwagi do prezydenckiego projektu ustawy o ochronie krajobrazu
Stowarzyszenie wspólnie z  kilkoma innymi organizacjami złożyło list  intencyjny w sprawie ustawy o ochronie 
krajobrazu  powstającej  z  inicjatywy  Prezydenta  RP.  Wskazało  na  poparcie  dla  założeń  ustawy,  jednocześnie 
zgłaszając uwagi do zapisów szczegółowych.

- Apel o powołanie plastyka miejskiego
Po rezygnacji Grzegorza Piątka ze stanowiska naczelnika Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej stowarzyszenie 
wystąpiło z apelem do Hanny Gronkiewicz-Waltz o wzmocnienie tego stanowiska i powołanie plastyka miejskiego, 
który miałby kompetencje do walki o jakość przestrzeni publicznej.

- Wniosek o udostępnienie projektu modernizacji ul. Świętokrzyskiej
W związku z brakiem informacji o ostatecznym kształcie ul. Świętokrzyskiej po budowie metra, stowarzyszenie 
zwróciło  się  z  wnioskiem  o  udostępnienie  projektu.  Otrzymana  od  Metra  Warszawskiego  i  udostępniona  w 
internecie dokumentacja była szeroko komentowana w mediach i przyczyniła się do wprowadzenia poprawek w 
ostatecznym projekcie.

- Wniosek o pozostawienie tymczasowego przejścia dla pieszych na pl. Na Rozdrożu
Na czas remontu tunelu dla pieszych na pl.  Na Rozdrożu wytyczono brakujące przejście dla pieszych. Wraz z 
innymi organizacjami stowarzyszenie apelowało, by zebrę wytyczyć na stałe. Ratusz przychylił się do wniosku.

- Schody na pętlę przy Dworcu Centralnym 
Stowarzyszenie złożyło wniosek o pilny remont schodów prowadzących z ul. E. Plater na pętlę Dworzec Centralny. 
Schody  są  zniszczone  i  zostały  zamknięte  (przegrodzone  kwietnikami)  ze  względów  bezpieczeństwa.  Piesi  w 
drodze do autobusu muszą nadkładać drogi. PKP zgodziło się, by rozpocząć remont konstrukcji.

- Zaklejone witryny banku przy pl. Trzech Krzyży
Stowarzyszenie złożyło wniosek o usunięcie naklejanych reklam z witryn oddziału banku, znajdującego się przy ul. 
Nowy Świat 2 w Warszawie. Oddział znajduje się w historycznej kamienicy położonej przy Trakcie Królewskim, 
który  ma  status  pomnika  historii.  Naklejana  na  szyby  reklama  wprowadzała  wizualny  chaos  w  zabytkowym 
otoczeniu. Reklamy zostały usunięte.

- Otoczenie sądów przy ul. Czerniakowskiej 100
Stowarzyszenie  złożyło  wniosek  o  przebudowę otoczenia  budynków  przy  ul.  Czerniakowskiej  100 pod kątem 
komunikacji pieszej z uwzględnieniem wyznaczenia nowego dojścia w miejscu zajmowanym dziś przez opuszczoną 
budkę wartowniczą oraz likwidacją wysokich krawężników na przejściu do budynku sądów. 

- Wysoki krawężnik dla rowerów przy ul. Nowowiejskiej
Stowarzyszenie złożyło wniosek o obniżenie krawężnika na wyjeździe z drogi serwisowej (na wysokości północno-
wschodniego  wyjścia  ze  stacji  metra  „Politechnika”)  stanowiącej  kontynuację  drogi  rowerowej  wzdłuż  ul. 
Nowowiejskiej.

- Estetyka po remoncie ulicy Kopernika
Stowarzyszenie złożyło wniosek zwracający uwagę na zastosowanie nieestetycznych barierek i kiepskie wykonanie 
podjazdów z bruku. Uwagi zostały przyjęte do rozpatrzenia przy wdrażaniu docelowej organizacji ruchu.

- Ciemności na pętli autobusowej przy Dworcu Centralnym
Stowarzyszenie  złożyło  wniosek  o  przywrócenie  pełnego  oświetlenia  peronów  przystankowych  na  pętli 
autobusowej przy Dworcu Centralnym. Większość powierzchni pętli pogrążona była po zmroku w ciemnościach z 
powodu całkowitego wyłączenia oświetlenia. Brak światła uniemożliwiał odczytanie rozkładów jazdy i zauważanie 
krawędzi przy wchodzeniu do autobusów.

- Parkowanie przed przejściami dla pieszych na ul. Żurawiej
Stowarzyszenie  złożyło  wniosek  o  wyniesienie  i  wygrodzenie  powierzchni  wyłączonych z  ruchu wyznaczonych 
znakami poziomymi P-21 przed przejściami dla pieszych na ul. Żurawiej.

- Reklamy na terenie MPWiK
Stowarzyszenie złożyło wniosek o przeprowadzenie kontroli nośników reklamowych zlokalizowanych na terenach 
Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.st.  Warszawie  S.A.  pod  kątem  zgodności  z 
Zarządzeniem Prezydenta M.St. Warszawy nr 961/2007 z dnia 14 listopada 2007 r.
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V. ARTYKUŁY NA STRONĘ WWW

Na stronie internetowej stowarzyszenia w ciągu roku ukazało się  28 artykułów. Dotyczyły one projektów lub 
działań, w których uczestniczyło stowarzyszenie (Świętokrzyska, Rotunda, Gałczyńskiego, Twoja Dawna Twarz, 
Wstęga  Rembertowa)  oraz  interwencji  i  zgłaszanych  postulatów  (wprowadzanie  strefy  Tempo  30,  ustawa  o 
ochronie  krajobrazu,  apel  o zdrową debatę  publiczną).  Część  z  nich przyczyniła się  do  zmian w przestrzeni  i 
funkcjonowaniu  miasta  (wprowadzenie  budżetu  obywatelskiego,  utworzenie  przejścia  dla  pieszych  na  pl.  Na 
Rozdrożu). Stowarzyszenie prezentowało dobre rozwiązania z innych miast (Sztokholm, Kopenhaga, Strasburg) 
oraz promowało ciekawe wydarzenia. Zachęcało również do składania uwag i wniosków do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (m. in. rejonu Osi Saskiej).

Najpopularniejszy artykuł został przeczytany prawie 1400 razy, a wszystkie łącznie – 12 900 razy. To ponad 25 
proc. odwiedzin na stronie www. Poniżej lista wszystkich artykułów:

- Będzie Świętokrzyska, ale czy Nowa?
- „A wieżowiec postawimy tutaj…” – debata o polityce wysokościowej
- Gdzie i po co wieżowce?
- Studenci zapraszają na konferencję
- Nowa strona Forum Rozwoju Warszawy
- „Tempo 30″ tylko na papierze
- Centrum dzielnicy wiszące nad torami
- Dni Gospodarki Przestrzennej
- Planowanie miast 100 lat temu i współcześnie
- Rotunda 2013: czas na zmianę – z naszym udziałem!
- Dialog zamiast agresji. Apel o zdrową debatę publiczną
- Żółta zebra niech zostanie!
- Skandynawskie osiedla w obiektywie
- Pokażmy dawną twarz Warszawy
- Budżet obywatelski – jak to się robi?
- Miasto nad rzeką – debata
- Przedwojenne wieżowce, które nigdy nie powstały
- Ustawa o ochronie krajobrazu pokona reklamy?
- Jak zrobić miasto przyjazne pieszym?
- Gałczyńskiego: Święto 7 września!
- Rondo Dmowskiego w rękach planistów
- Wyłożone plany miejscowe – zgłoś uwagi!
- Czyj jest ten kawałek trawnika?
- Plan ulicy Towarowej poprawiony
- Nie tylko rondo Dmowskiego – czyli o planie dla Ściany Wschodniej
- Budżet obywatelski – jak to będzie działać?
- Czy Warszawa walczy z chaosem? Apel do Hanny Gronkiewicz-Waltz
- Złóż wnioski do planu Osi Saskiej!

VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA

1. NOWY SERWIS WWW

W marcu po kilku miesiącach prac udało się uruchomić nową wersję witryny internetowej stowarzyszenia. Dla 
użytkowników  zmieniło  się:  otrzymali  lepiej  widoczny  przegląd  prasy  i  bieżących  informacji  dotyczących 
planowania, większy i wyraźniejszy pierwszy temat oraz uporządkowany i odświeżony układ strony. Zmianie uległ 
sposób administrowania i dodawania treści – dzięki użyciu silnika Wordpress strona jest intuicyjna i łatwa w 
edycji, dzięki czemu w proces jej tworzenia włączyło się więcej osób. Projekt nowej strony wykonała odpłatnie dla 
stowarzyszenia firma mastafu.org.

W  ciągu  roku  stronę  www  stowarzyszenia  odwiedziło  16,6  tys.  osób,  które  wykonały  48,5  tys.  odsłon.  W 
porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza to spadek o odpowiednio 10 i 20%. Główną przyczyną spadku jest zmiana 
adresów  podstron  spowodowana  budową  nowej  witryny,  co  pociągnęło  za  sobą  mniej  wejść  z  linków 
bezpośrednich i słabszą pozycję w wyszukiwaniu Google. Spadła też liczba wejść z forum skyscrapercity.com, co 
wynika  z  mniejszej  aktywności  FRW  na  forum.  Jednocześnie  ponad  dwukrotnie  więcej  wejść  wygenerował 
Facebook, skąd bierze się już ponad ¼ wejść na stronę.
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VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA – c.d.

2. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Profil stowarzyszenia na Facebooku w ciągu roku zyskał ponad 1,1 tys. nowych fanów co oznacza wzrost o ponad 
50%. Profil jest prowadzony przez kilka osób, jego zawartość stanowią informacje o działaniach stowarzyszenia, 
artykuły i interwencje, zdjęcia Warszawy, doniesienia o sprawach ważnych dla przestrzeni miasta i komentarze do 
najważniejszych  wydarzeń.  Najpopularniejsze  wpisy  docierają  do  ponad  5  tys.  osób  i  zbierają  ponad  100 
"poślubień" i komentarzy. Wpisy publikowane na Facebooku ukazują się również na Twitterze.

3. INNE DZIAŁANIA

Stowarzyszenie złożyło nominacje do drugiej edycji Nagrody Architektonicznej Polityki. Nagroda ma wyróżniać 
najlepsze  budynki,  budowle  i  przestrzenie,  zrealizowane  w  2012  r.  Stowarzyszenie  wyróżniło  3  obiekty: 
rewitalizację kamienic na Próżnej, Rezydencję Foksal na Gałczyńskiego i kompleks biurowy Business Garden.

Stowarzyszenie wzięło udział w przygotowaniach imprezy firmy Electronic Arts, w której młodzieżówki partyjne 
rywalizowały  w  grze  Sim  City.  Przygotowało  propozycje  działań  w  przestrzeni  miejskiej,  na  które  zwycięzca 
przeznaczył  nagrodę:  20  tys.  zł.  Propozycja  (gabloty  dla  prac  studentów  ASP  na  Krakowskim Przedmieściu) 
została wybrana przez zwycięzców.

11 maja 2013 r.  stowarzyszenie było reprezentowane na 3.  edycji  Okna na Warszawę. Zaprezentowało projekt 
Twoja Dawna Twarz, zachęcając do współpracy i pomocy przy jego realizacji. 

Stowarzyszenie  podjęło  współpracę  z  kołem  naukowym  studentów  Gospodarki  Przestrzennej  UW  "Spatium". 
Objęło  patronatem  debaty  i  wydarzenia  organizowane  przez  Koło.  Wzięło  też  udział  w  debacie  dotyczącej 
planowania miejscowego w teorii i praktyce. 

Stowarzyszenie  podjęło  współpracę  z  blogiem  Urbnews.pl  o  tematyce  urbanistyki  i  zagospodarowania 
przestrzennego. 

 Sprawozdanie opracowali: Arkadiusz Jerzak, Mikołaj Pieńkos, Patryk Zaremba
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