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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury  

w dniu 22 grudnia 2015 r., godz. 11.30  
sala 330, ul. Niecała 2, Biuro Kultury 

 
 
 

1. Omówienie programu operacyjnego „Diagnoza potencjału podmiotów kultury 

w zakresie realizacji PRK 2020 wraz z mapą drogową wdrażania założeń 

PRK” przygotowanego przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. Jerzego 

Hausnera. 

2. Badania dotyczące czytelnictwa – dr Tomasz Makowski i dr Roman 

Chymkowski 

3. Badanie publiczności i audience development – dyskusja w oparciu o badania 

przedstawione przez prof. Tomasza Szlendaka w dniu 28.10.2015 r. 

4. Ustalenie harmonogramu pracy Zespołu na I połowę 2016 r. 

5. Treści na stronę PRK; 

6. Sprawy różne. 

 

Uczestnicy: 
  
Joanna Szwajcowska  
Tomasz Thun-Janowski  
Łukasz Maźnica 
Jan Strycharz 
Tomasz Makowski 
Roman Chymkowski 
Tomasz Szlendak  
Alina Gałązka 
Agata Diduszko-Zyglewska 
Adam Sienkiewicz 
Monika Czerska  

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Spotkanie otworzył Tomasz Thun-Janowski, który powitał zebranych i poprosił  

o akceptację porządku obrad. Obecni nie zgłosili do niego uwag. Kolejno oddał głos 

Łukaszowi Maźnicy i Janowi Strycharzowi, reprezentujących zespół badawczy, który 

pod kierunkiem prof. Hausnera opracował propozycję programu operacyjnego 
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„Diagnoza potencjału podmiotów kultury w zakresie realizacji PRK 2020 wraz z mapą 

drogową wdrażania założeń PRK”.  

 

Łukasz Maźnica powiedział, iż traktuje to spotkanie jako początek formułowania 

ostatecznego kształtu programów operacyjnych. Forma jego zawartości jest już 

opracowana, ale zespół jest otwarty na uwagi. Przedstawił w skrócie proces 

powstawania programu, związany m.in. z analizą bardzo dużej ilości dokumentów 

i opracowań urzędowych uzupełniony kolejno o przeprowadzone wywiady (ponad 

40). Zwieńczeniem tego procesu było powstanie dokumentu  „Diagnoza potencjału 

podmiotów kultury w zakresie realizacji PRK 2020”. W efekcie kolejnych prac, w tym 

podjętych podczas spotkań z pracownikami Biura Kultury powstał dokument 

operacjonalizujący wprowadzanie zmian w obszarze zarządzanie PRK.  

 

Jan Strycharz omówił zawarte w propozycji programu rekomendacje, zaznaczając iż 

zespołowi zależało nam tym, aby były to narzędzia możliwe do realizacji w praktyce 

polityki kulturalnej przez Biuro Kultury. Istotnym jest chociażby postulat wzmocnienia 

roli kultury w opracowywanej Strategii Rozwoju Warszawy do 2030 roku. Wśród 

naszych rekomendacji ważnym obszarem są propozycje dotyczące teatrów, po 

części ze względu na potencjał zmian, który w tym obszarze dostrzegliśmy, a po 

części ze względu na to, iż teatry konsumują znaczną część budżetu. Nasze 

propozycje wpisują się zarówno w postulaty zawarte w PRK, jak i dyskusje, które 

toczą się w środowisku. Są próbą odpowiedzi na pytanie o to, jak usprawniać 

działanie teatrów oraz otwierać na współpracę ze społeczeństwem. Wśród 

najważniejszych narzędzi dla zmian w tym zakresie znalazły się: 1) praca nad 

zapisami statutów teatrów, 2) proces wyłaniania dyrektorów, 3) proces zawierania 

umowy z dyrektorem, w tym okres od wyboru konkretnego kandydata do podpisania 

z nim umowy 4) rekomendacje dotyczące sprawozdawczości danej instytucji.  

Najwięcej mamy do powiedzenia w obszarze aktualizacji statutów, co wynika  

z obserwacji, iż obecne statuty nie są tożsamościowe, tzn. określają tylko środki 

jakich teatry mogą używać, ale brakuje wymiaru zawartego w PRK, czyli wskazania 

czemu to ma służyć. Nie sugerujemy oczywiście czym dany teatr ma się stać, 

natomiast rekomendujemy proces pracy nad statutami.  
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Alina Gałązka zwróciła uwagę, iż z przedstawionego resume wynika, iż w projekcie 

programu nie zawarto niepublicznych instytucji kultury, a temat ten był poruszany 

wielokrotnie na wielorakich gremiach.  

 

Łukasz Maźnica wskazał, iż temat ten w ograniczonym zakresie pojawia się przy 

organizacjach pozarządowych choć z zastrzeżeniem, iż pilotaż takiego przekazania 

miałby być robiony przez CKS.  

 

Tomasz Szlendak podkreślił, iż za pozytywną należy uznać rekomendację 

sterowania statutami, jako narzędziem zarządzania dla Biura Kultury podmiotami, 

które są przez Biuro finansowane. Należy bowiem pamiętać, iż instytucje te zgodnie 

z ustawą mają dużą autonomię. W związku z czym Biuro ma ograniczoną możliwość 

wprowadzania w ich działalność strategii realizowanej przez miasto. Poprzez zapisy 

w statutach będzie to w pewnym względzie możliwe. Ciekawe są również propozycje 

dotyczące konkursów na dyrektorów, preferujące jako model dwóch dyrektorów np. 

menadżera i dyrektora ds. artystycznych.  

 

Łukasz Maźnica dodał, iż w propozycji dopuszczany jest nawet zespół osób 

zarządzających danym podmiotem. 

 

Agata Diduszko-Zyglewska zwróciła uwagę na to, jak pogodzić w momencie 

decyzji szerokie konsultacje społeczne z polityką miasta w zakresie teatrów, oraz jak 

uszczegóławiać zapisy statutowe w sytuacji, kiedy kierunkowe działania i charakter 

danego teatru często zależy od ludzi, którzy nim kierują.  

 

Jan Strycharz odpowiedział, iż w rekomendacjach wskazane są te właśnie 

elementy: statut, który jest nadawany przez organizatora oraz wskazanie polityki 

kulturalnej miasta wobec teatrów. Jeśli wiemy, że dany teatr pełni ważną funkcję dla 

społeczności lokalnej, to wówczas proces zmian w nim powinien być uspołeczniony, 

jeśli natomiast w polityce kulturalnej miasta dany teatr ma pełnić rolę teatru 

eksperymentalnego, to ten proces będzie przebiegał nieco inaczej. Istotne jest 

określenie funkcji, a potem dobór grup do konsultacji. 
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Tomasz Szlendak zwrócił uwagę, że czym innym jest charakter teatru, a czym 

innym jego funkcja.  

 

Tomasz Makowski wskazał, iż przychylnie patrzy na możliwość negocjacji i dialogu 

obu stron (kierownictwa instytucji i organizatora) zapisów w statucie. Pojawia się 

pytanie: czy traktujemy instytucje jako środowiska, które generują zjawiska, czy też 

dostosowujemy instytucje do zjawisk, które się pojawiają niezależnie od działań 

urzędników. Pytanie również czy miasto prowadzi swoją politykę kulturalną głównie 

poprzez teatry. 

 

Joanna Szwajcowska wskazała, iż obecnie jesteśmy organizatorem dla 18-stu 

teatrów i przeznaczamy na ich prowadzenie ogromną pulę budżetu. Największy 

wpływ mamy właśnie na te instytucje, dla których jesteśmy organizatorem, dlatego 

ustawienie tej części działań jest dla Biura bardzo istotne.  

 

Tomasz Szlendak wskazał, iż istotnym jest zawalczenie o zwiększenie budżetu, 

bowiem przy przyjętym przez Radę m.st. Warszawy PRK od 2008 roku następuje 

spadek budżetu procentowo przeznaczany na kulturę w mieście. Jeśli mamy 

wdrażać zmiany, muszą za nimi stać środki. Istotne jest tez przyjrzenie się wykresom 

i umieszczenie ich w pewnych kontekstach. Mamy przecież świadomość, iż 

inwestycje w infrastrukturę kulturalną będą generować potężne koszty. 

 

Tomasz Makowski wskazał, iż warto patrzeć na te inwestycje z nieco innego punktu 

widzenia. Jest to koszt, który się zwraca, bowiem utrzymując instytucję utrzymujemy 

stabilność środowisk, które bez tego by nie przetrwały. Czyli – także w taki sposób - 

wspieramy środowiska, na których aktywności nam zależy.  

 

Jan Strycharz wskazał, iż rekomendacje nastawione są też na pozyskiwanie 

pogłębionej wiedzy o instytucjach, a nie fragmentarycznej, jak to ma miejsce przy 

obecnej sprawozdawczości.  

 

Alina Gałązka dopytała jeszcze o rekomendacje dotyczącą wyłaniania i kadencji 

dyrektorów instytucji kultury, upewniając się, że wskazują one możliwość pracy na 
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stanowisku dyrektora do dwóch kadencji. Istotne jest aby pamiętać o kategorii teatru 

autorskiego, w którego przypadku powinno to być inaczej rozwiązane.  

 

Łukasz Maźnica wyjaśnił, iż co do zasady tak, w przypadku teatrów okres do 10 lat 

byłby właściwy, aby zmieniać dyrekcję. Inne zapisy, w tym dotyczące np. braku 

kadencyjności w teatrach autorskich możemy zapisać w statutach.  

 

Tomasz Thun-Janowski dodał, iż podobna rozmowa pojawiła się swego czasu przy 

tworzeniu ankiety teatralnej. Już wówczas zauważono mnogość typów teatrów w 

Warszawie, wśród nich także znalazł się teatr autorski. Rozmawiano wówczas o tym, 

iż do każdego z tych typów będą inne wymagania. Mamy świadomość, iż 

rozpoczęcie rozmowy o doprecyzowania statutów teatrów będzie ograniczeniem, 

obecnej dzisiaj bardzo szerokiej sfery wolności dyrektora. Zdajemy sobie sprawę, że 

bez mądrej polityki komunikacyjnej wokół tego dokumentu będzie nam bardzo trudno 

te zmiany realizować.  

 

Alina Gałązka podzieliła się również obserwacją dotyczącą oferty teatrów dla dzieci i 

przedstawień dla tej grupy wiekowej realizowanych prze inne teatry. Często te drugie 

mają bardzo dobrą ofertę. Pytanie, czy potrzebujemy w Warszawie trzech teatrów dla 

dzieci, jeśli inne teatry robią też spektakle dla tej grupy wiekowej.  

 

Tomasz Szlendak wskazał, iż znowu dotykamy tematu braku narzędzia oceny 

artystycznej oferty instytucji, teatrów. Ponownie stajemy przed wyzwaniem jak 

poddać ocenie osoby w instytucji odpowiedzialne za realizacji misji artystycznej. 

Przypomniał o przygotowanym dla MKiDN przez Marka Krajewskiego narzędziu do 

oceny artystycznej.  

 

Agata Diduszko wskazała, iż kluczowym pytaniem jest, czy da się wpłynąć na 

jakość oferty. 

 

Joanna Szwajcowska próbując podsumować tę część spotkania stwierdziła, iż 

rozmowa nt. próby oceny jakości oferty kulturalnej może być toczona bez końca, 

bowiem jest to temat nieoczywisty i trudny do wskaźnikowania. Wskazała, iż 

proponowane zmiany, jak choćby sam fakt tego, że funkcję dyrektora będzie się 
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pełniło przez określony kadencjami czas spowoduje wzrost konkurencyjności na polu 

teatrów warszawskich i poprawę jakości ich oferty.  

 

Zespół Sterujący zadecydował, iż projekt dokumentu przygotowany przez zespół 

prof. Hausnera zostanie uzupełniony o powierzanie niepublicznych instytucji kultury 

oraz regranting, ewentualne dalsze uwagi członkowie zespołu sterującego mogą 

dosłać drogą elektroniczną.  

 

Po krótkiej przerwie Tomasz Thun-Janowski oddał głos dr Romanowi 

Chymkowskiemu, kierownikowi Instytutu Książki i Czytelnictwa w Bibliotece 

Narodowej, który opowiedział o badaniach prowadzonych systematycznie od 1992 

roku przez tę instytucję. Prowadzone są głównie metodami tradycyjnymi: wśród 

Polaków od 15 lat wzwyż. Badania prowadzone były raz na dwa lata, a od 2014 co 

roku. Wyniki badań publikowane są w dwóch częściach. Pierwsza to komunikat 

prasowy na przełomie stycznia i lutego roku po badaniu, a druga natomiast 

opracowanie o charakterze bardziej naukowym, będące pogłębioną analizą 

socjologiczną. Bibliotece zależy na tym, aby owe badania prowadzone były w sposób 

najbardziej porównywalny, aby móc odnosić się do poszczególnych lat. 

Narzędzie, którym się posługujemy składa się z ok. 40 pytań. Podstawowe wnioski 

płynące z ostatnich badań, skupiają się w pierwszej kolejności na odpowiedzi na 

następujące pytanie: Czy w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy Pan/Pani przeczytał, 

przeglądał jakąkolwiek książkę niezależnie od formy publikacji (książki tradycyjne, 

elektroniczne)? W 2014 roku mieliśmy 40% osób, które odpowiedziały twierdząco na 

to pytanie. Z perspektywy Warszawy ważne jest to, iż czytelnictwo dużych miastach 

ma się dużo lepiej. Kolejnym ciekawym wnioskiem, jest to, iż czytanie nie zależy od 

wieku, czy też ilości czasu wolnego, bo przykładowo nie czytamy więcej im jesteśmy 

starsi. Najwięcej czytają osoby uczące się, w tym studenci, a po zakończeniu nauki 

następuje drastyczny spadek. Z ciekawostek, jedynie 15 % czytających książki 

wskazuje bibliotekę, pracowników biblioteki  jako źródło inspiracji, do wyboru tej a nie 

innej lektury. Istotną kwestią jest sprawa spadku zainteresowania bibliotekami.  

W Warszawie mamy 196 publicznych placówek bibliotecznych. Ciekawą obserwacją 

jest to, iż czytają osoby, które w swoich kręgach mają osoby czytające. Działa to 

również w drugą stronę. Nie czytają głównie osoby, które pośród swoich znajomych 
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mają osoby nieczytające. Biblioteki nie mają zatem szansy wygrać konkurencji z tymi 

nieformalnymi kanałami transmisji postaw pro lekturowych. 

 

Tomasz Makowski dodał, iż standardowy zestaw pytań nie ulega zmianie, zmieniają 

się pytania dodatkowe np.  dotyczące przyczyn nieczytania. Zastanawiamy się, czy 

biblioteki, czy to szkolne, czy publiczne mogą być miejscem skutecznej promocji 

czytania właśnie w grupie nieczytelników.  

 

Roman Chymkowski wskazał, iż poza badaniami czytelnictwa Biblioteka Narodowa 

prowadzi statystyki dotyczące bibliotek publicznych, na podstawie których można 

wnioskować o kondycji warszawskich bibliotek. Jest stosunkowo więcej wypożyczeń 

niż w innych miastach. Ciekawym wnioskiem jest to, ze korzystanie z Internetu nie 

socjalizuje do czytania książek, natomiast książka socjalizuje do czytania w sieci.  

 

Tomasz Thun-Janowski zapytał, czy istnieje możliwość w oparciu o kilkuletnie 

wyniki badań, przygotowania dla Zespołu Sterującego wyciągu dotyczącego 

tendencji czytelnictwa w Warszawie oraz w ramach prac zespołu ds. bibliotek 

wypracowania pewnych rekomendacji dla samorządu miasta. 

 

Tomasz Makowski na pytanie Aliny Gałązki dotyczące metod przyciągnięcia do 

bibliotek osób nieczytających wskazał, iż kluczem są przede wszystkim zakupy  

nowości i godziny otwarcia placówki. 

 

Tomasz Thun-Janowski zapytał o przykłady rekomendacji dla Warszawy, 

wynikające z dotychczasowych badań.  

 

Roman Chymkowski wskazał, iż pierwszy z kierunków jest oczywisty i jest to 

dbałość o aktualność księgozbiorów, czyli odpowiedniość w odniesieniu do potrzeb 

czytelniczych. Biblioteki powinny aktywniej budować swoją obecność wśród 

społeczności lokalnych, zachęcać ludzi do czytania ale też aktywizować ich 

społecznie. Znamienne bowiem dla Polski jest to, iż nasze starzejące się 

społeczeństwo kiedy już ma czas, bo nie pracuje przestaje czytać, przestaje bywać. 

Jest nieaktywne społecznie.  
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Joanna Szwajcowska podkreśliła, iż Biuru Kultury i Zespołowi Sterującemu PRK 

zależy na wypracowaniu takich działań, które pomogą zwiększyć uczestnictwo w 

kulturze. Chcielibyśmy rozmawiać o tym w takim, szerszym - niż samo czytelnictwo -

kontekście. Zależy nam na wypracowaniu założeń do badania rozwoju publiczności, 

w tym czytelników.  

 

Tomasz Makowski wskazał, iż ciekawą propozycją jest umiejscowienie bibliotek  

np. w centrum handlowym cz przychodni. Czyli w miejscach, gdzie będąc z innego 

powodu przy okazji można zajrzeć. Dużym problem bibliotek i innych instytucji kultury 

jest to, iż często są nie po drodze między pracą, sklepem i domem.  

 

Agata Dziduszko zaznaczyła, iż z dziś przedstawionych informacji wynika, iż 

ciekawym byłoby zbadania osób nieuczestniczących. Sprawdzenie, które miejsca są 

dla nich naturalnymi miejscami spotkań.  

 

Tomasz Szlendak przekazał, iż pojawiły się pierwsze takie badania zrealizowane 

przez miasto Gdańsk.  

 

Tomasz Thun-Janowski podsumował, iż Zespół Sterujący rekomenduje, aby 

przygotowania do badania publiczności obejmowały wypracowanie metodologii do 

zbadania osób, które uczestniczą i tych, które nie uczestniczą. Zapytał o możliwość 

włączenia się w prace nad opracowywaniem tej metodologii Panów Szlendaka, 

Chymkowskiego i Makowskiego. Zależałoby nam na wypracowaniu takiej 

metodologii, która pozwalałaby na powtarzanie badań w określonych odstępach 

czasu, tak aby można było porównywać ich wyniki. Chcielibyśmy bowiem z tych 

danych korzystać, otrzymując po części odpowiedź na pytanie jaką prowadzić 

politykę zwiększania uczestnictwa w kulturze.  

 

Roman Chymkowski zasugerował, aby takie badanie przeprowadzić w kilku 

etapach. Najpierw skupić się na zdefiniowaniu grup, a następnie na wybranych 

przeprowadzić szczegółowe badania ukształtowane w taki sposób, że wynikać będą 

pytania w zależności od tego, co wyniknie z tej pierwszej fazy. Badania ilościowe 

mogłyby być zatem wstępem, rodzajem rozpoznania do dalszych badań 

jakościowych. 
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Adam Sienkiewicz wskazał, iż Biuru Kultury zależałoby na tym, aby badania te były 

realizowane na tyle dużej próbie, że moglibyśmy mówić także o trendach w 

dzielnicach.  

 

Roman Chymkowski dodał, iż badanie o którym rozmawiamy może być dość 

skomplikowane do opracowania i przeprowadzenia. Chodziłoby bowiem o 

reprezentację w wybranych przez nas kategoriach demograficznych, dodając koleje 

kategorie zwiększamy wielkość próby.  

 

Tomasz Thun-Janowski podkreślił, iż jego zdaniem bez szeroko zakrojonych badań 

urząd nie będzie w stanie wykonać skutecznej interwencji, korelującej ze stanem 

faktycznym w obszarze kultury. Jako Biuro Kultury mamy świadomość potrzeby 

rozpoczęcia prowadzenia takich badań, jako długoterminowego narzędzia dającego 

nam, wiedzę i podstawę do wyciągania wniosków.  

 

Joanna Szwajcowska dodała, iż na obecnym etapie potrzebujemy pomocy w 

sformułowaniu SIWZ na zlecenie badań podmiotowi zewnętrznemu.  

 

Tomasz Thun-Janowski wskazał, iż docelowo zależy nam na powołaniu w 

Warszawie centrum kompetencyjnego, które będzie na bieżąco prowadzić badania, 

gromadzić wiedzę i ją analizować. W obecnym momencie, chcemy rozpocząć ten 

proces, aby móc zrealizować PRK, stąd prośba o pomoc w ich zaplanowaniu  

i uruchomieniu.  

 

Zespół Sterujący PRK ustalił, iż wskazane byłoby podzielenie badań na dwa etap  

i zaproponowano, aby wstępna propozycja zakresu badań i ich założeń 

metodologicznych wypracowana była przez prof. Szlendaka i dr Chymkowskiego w 

pierwszym kwartale 2016 (luty-marzec). Kolejno koncepcja ta będzie przedmiotem 

obrad Zespołu Sterującego, a w oparciu o jego rekomendacje, opracowany zostanie 

kolejno przez Biuro Kultury i Biuro Marketingu Miasta SIWZ do badań. Po 

wypracowaniu ostatecznej wersji SIWZ Biuro Marketingu otworzy postępowanie 

przetargowe i je poprowadzi. Zespół założył, iż realne będzie przeprowadzenie 

pierwszego etapu – badań ilościowych – w drugiej połowie 2016 roku.  
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Protokół sporządziła 

Monika Czerska  

(Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy) 

 

 


