
1 

 

Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury  
w dniu 29 grudnia 2015 r., godz. 11.30  

ul. Niecała 2, Biuro Kultury 
 

 
 

1. Ustalenie harmonogramu pracy Zespołu na I połowę 2016 r.; 

2. Omówienie zakresu ewaluacji współpracy Biura Kultury ze stroną społeczną; 

3. Treści na stronę PRK; 

4. Omówienie programu operacyjnego „Rozwój potencjału twórczego i wsparcia 

twórców” przygotowanego przez zespół badawczy pod kierunkiem Edwina 

Bendyka; 

5. Sprawy różne. 

 

 

Uczestnicy: 
  
Joanna Szwajcowska  
Tomasz Thun-Janowski  
Tomasz Szlendak  
Alina Gałązka 
Agata Diduszko-Zyglewska 
Edwin Bendyk 
Katarzyna Wojnar 
Monika Czerska  
 
Przebieg posiedzenia:  
 

Zebranie rozpoczął dyrektor Tomasz Thun-Janowski, który powitał zebranych, 
przedstawił agendę spotkania oraz poinformował zebranych, że materiał, który 
zostanie dziś omówiony przez Edwina Bendyka i dr Katarzynę Wojnar jest podstawą 
do dalszych prac i dyskusji. Ustalono, iż spotkanie rozpocznie się od punktu 
czwartego, czyli omówienia programu „Rozwój potencjału twórczego i wsparcia 
twórców”.  
 
Edwin Bendyk przekazał, iż do dokumentu przedstawia również krótki materiał 
wskazujący dylemat, dotyczący implementacji proponowanego programu. Wskazał, 
iż liczy na komentarze Zespołu Sterującego co do samych złożeń programu, w tym 
proponowanych narzędzi, jak i jego wdrażania. Istotne jest to, że wdrażanie pewnych 
narzędzi już można jego zdaniem programować. Edwin Bendyk wskazał, iż skoro 
zebrani przeczytali projekt programu to skupi się teraz na przedstawieniu owego 
dylematu, co do jego wdrażania. Założenie było takie, iż przygotowane opracowanie 
może być programem branżowym realizującym pewne wytyczne PRK. W świetle 
diagnozy, którą dokonaliśmy, w Warszawie patrząc z punktu widzenia Biura Kultury, 
trudno mówić o stymulowaniu rozwoju twórczego, bowiem potencjał twórczy miasta 
rozwija się szybciej, niż rozwijają się wszelkiego typu zasoby, zarówno publiczne czy 
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rynkowe. Ta nierównomierność zarówno w sferze publicznej, jak i komercyjnej 
powoduje pewne zjawiska, jak choćby pekaryzacji. Jeśli nie będzie się podejmować 
żadnych działań zaradczych i wspierających dla tego samoistnego mechanizmu, 
możemy spodziewać się jego wyczerpania, wygaśnięcia tej twórczej aktywności. 
Nadmierna konkurencja o nierosnące zasoby spowoduje utratę zdolności materialnej 
reprodukcji tego potencjału. Pytanie podstawowe jest wiec takie, na ile możemy 
liczyć na zwiększenie zasobów publicznych, pamiętając, że Biuro Kultury zarządza 
tylko ¼ środków publicznych przeznaczanych na kulturę w stolicy. Jeśli wzrost miałby 
nie nastąpić, pozostanie efektywniejsze wykorzystanie obecnych zasobów. 
Diagnoza, która przeprowadziliśmy przygotowując się do opracowania programu 
pozwala na postawienie takiej hipotezy, iż nierozpoznane zasoby mogą być tym 
czynnikiem, który mógłby zmniejszyć dysonans między spontanicznym potencjałem 
rozwoju pola kultury a zasobami. Proponujemy kilka instrumentów jak to osiągnąć. 
Cześć z nich to redefinicja narzędzi już istniejących, jak np. stypendia. Do tej pory 
pełniły bardziej funkcje wsparcia socjalnego a teraz miałyby się stać narzędziem 
ekonomii prestiżu. Podobnie stosunkowo niedużym nakładem organizacyjnym i 
finansowym można wzmocnić i zredefiniować program lokali na działalność 
artystyczną. Dodatkowo proponujemy wprowadzenie mechanizmów debaty 
środowiska i zbierania danych o warszawskiej kulturze w oparciu o fakty, aby 
pozyskać brakujące dane. Dodatkowo uzupełnieniem powyższych byłaby mapa 
warszawskiej kultury. Przy dynamice zachodzących zmian, nie uda się zapewne 
oddać pełnej reprezentacji podmiotów, niemniej chodzi o stworzenie interaktywnego 
mechanizmu rozpoznania rynku kultury w Warszawie. Ważnym aspektem jest 
konieczność konsolidacji wszystkich programów operacyjnych w ramach PRK, które 
powinny się wspierać i uzupełniać. Wskazane byłoby również zorganizowanie 
spotkania, seminarium twórców tych wszystkich programów, aby skonsolidować 
działania w ramach PRK. 
 
Edwin Bendyk wskazał ponadto, iż istotnym czynnikiem miast czy metropolii jest 
obecnie wykorzystanie potencjału twórczego jego mieszkańców. Jeśli możliwe byłoby 
podniesienie rangi oddziaływania kultury na politykę miejską dawałoby to nam 
szansę pozyskania dodatkowych zasobów, w tym finansowych. Zachęcałby do 
dążenia do takiej redefinicji polityki rozwoju miasta, aby kultura odegrała w niej 
większa rolę, a potencjał twórczy mieszkańców traktowany był jako jego główny 
zasób rozwojowy. Mamy sposoby moment, ze względu na prace nad Strategią 
Rozwoju Warszawy do 2030 roku. Interesujące byłoby wprowadzenie kultury jako 
partnera rozgrywającego w planach strategicznych miasta, a nie tylko realizatora 
części. Nawiązując do działań Wrocławia ciekawe było by zaproponowanie 
komplementarnego programu, wychodzącego perspektywą poza wszystkie 
dotychczas rozpatrywane w dokumentach strategicznych horyzonty czasowe. 
(foresight). Edwin Bendyk wskazał, iż w obecnej chwili, główny problem koordynacji 
wynika z faktu, iż dokumenty strategiczne w mieście mają różne perspektywy 
czasowe, np. do 2020 lub do 2030 roku.  
Na zakończenie omówienia ważniejszych założeń propozycji programu Edwin 
Bendyk poprosił zebranych o uwagi i komentarze, oraz o wskazanie jaka finalna 
wersja dokumentu jest oczekiwana, tzn. czy wybieramy na przykład jeden ze 
scenariuszy czy raczej robimy dokument wariantowy. 
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Członkowie Zespołu Sterującego zgłosili następujące uwagi do propozycji programu 
operacyjnego przedstawionego przez zespół pod kierunkiem Edwina Bendyka: 
 
Tomasz Thun-Janowski: 
- stworzenie z tego dokumentu programu, w którym mamy określone priorytety, cele 
itd.; 
- na polu polityki kulturalnej konsolidacja i przekonanie wszystkich decydentów i osób 
zaangażowanych, gdzie Zespół Sterujący powinien zabrać głos w tej debacie 
przedstawiając pewne rekomendacje czy stawiając pewne pytania, upomnieć się 
przed Zarządem, Miasta o kilka kluczowych dla PRK kwestii; 
 
Tomasz Szlendak : 
-  podniesienie środków na realizację polityki kulturalnej lub postulat obniżenia rangi 
dokumentu, w kontekście braku środków; 
- brakuje kosztów implementacji przedstawionych narzędzi/programów, a warto 
byłoby je oszacować i przedstawić włodarzom i decydentom w mieście rysując wizję 
przyszłych korzyści np. ekonomicznych czy rozwoju społecznego; 
- odnośnie ideologii wpisanej w dokument, prezentowana w dokumencie może być 
niewystarczająca dla szerokiej akceptowalności wśród różnych gremiów bowiem 
kultura jest najczęściej postrzegana przez władzę i decydentów, jako elitarna, 
hermetyczna i dla wybranych. W przypadku chęci wprowadzania proponowanych 
zmian i ubiegania się o dodatkowe środki na nie trzeba będzie nieco zmodyfikować 
wydźwięk ideologiczny tego materiału; 
- dokument rysuje silnie potrzebę zmiany składu i funkcji Społecznej Rady Kultury. 
Postulat nadania podmiotowości SRK np. poprzez włączenie przedstawiciela SRK do 
prac w jury nagród przyznawanych przez miasto w zakresie kultury, czy w komisjach 
programów stypendialnych czy rezydencji (powierzenie członkom SRK konkretnych 
zadań). Nadalibyśmy wówczas prestiż temu ciału; 
- pekaryzacja – bez podniesienia puli środków na stypendia oraz zapewnienie puli 
środków na program rezydencyjny miasto nie będzie w stanie zapewnić 
odpowiedniego poziomu wsparcia dla twórców, i będzie nadal rysować się w tyle za 
programem stypendialnym np. MKiDN; 
- postulat zmiany składu jury nagród warszawskich; 
- postulat opłacania członków różnego rodzaju jury i komisji; 
- niezbyt zrozumiałe założenia utworzenia laboratorium warszawskiej kultury, które 
zdaniem prof. Szlendaka pokrywają się z działaniami Biura Kultury; 
- uporządkowanie proponowanych narzędzi od najmniej do najbardziej kosztownych, 
co byłoby pomocne dla Biura Kultury do podjęcia decyzji o wyborze narzędzi do 
realizacji w pierwszej kolejności; 
 
Alina Gałązka: 
- program jedynie w części wyczerpuje obszar twórczości (kreacji) zapisany w PRK i 
jest głównie skierowany na rozwój twórców (raczej na początku ich drogi, a nie 
twórców z dorobkiem), a nie na rozwój twórczości w szerszym kontekście; 
- brakuje w dokumencie propozycji wsparcia dla podmiotów: ngo, instytucji, grup 
twórczych, a co za tym idzie narzędzi typu dotacje, zakup usług itp.; 
- brakuje odpowiedzi na pytanie: co miasto ma, będzie wspierać? Czyli wskazania 
priorytetów miasta w zakresie rozwoju i wsparcia twórczości; 
- potrzeba zdefiniowania twórcy na potrzeby tego dokumentu; 
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Agata Diduszko-Zyglewska: 
- w centralnym punkcie zabrakło narzędzi/propozycji wsparcia dla dobrych, 
wartościowych twórców z dorobkiem, którzy nie potrzebują mentorów i szkoleń tylko 
chcą tworzyć w Warszawie i być z naszym miastem identyfikowani – a ponieważ to 
ma być operacjonalizacja obszaru Kreacja to jest to kluczowy brak; 
-  postulat zdefiniowania twórcy na potrzeby programu operacyjnego – ponieważ 
dotyczy to obszaru Kreacja z PRK (a nie Ludzie) to definicja w ramach, której twórcą 
jest każdy człowiek, który cokolwiek tworzy jest o wiele za szeroka, ten program ma 
wspierać artystów; 
- byłaby ostrożna w oddawaniu udziału w komisjach/jury głosu wyłącznie artystom, 
którzy sami mieliby oceniać innych artystów, bowiem wielu z nich  - świetnych 
twórców – nie jest merytorycznie przygotowana do pracy w takich ciałach. Trzeba z 
uwagą sformułować zapisy zasad pracy tych ciał; 
- zbyt duży nacisk w programie dotyczącym lokali dla twórców na twórców 
indywidualnych, ze sztuk wizualnych. Postulat zrównoważenia dostępu do tych lokali 
dla grup twórczych i innych dziedzin Sztuki, twórca to także podmiot twórczy – grupa 
ludzi; 
- zastanawiający jest dobór wskaźników, postulat zrewidowanie niektórych (np. ilość 
instytucji współpracujących przy projekcie jako atut). 
  
Tomasz Thun-Janowski podsumowując wypowiedzi członków Zespołu zawierające 
uwagi do dokumentu, wskazał, iż rysują się dwie ich grupy: 1)  uwagi dotyczące 
postulatów ZS wobec Zarządu Miasta i planów strategicznych rozwoju stolicy, 2) 
uwagi redakcyjne, porządkujące i uzupełniające zawartość samej propozycji 
programu „Rozwój potencjału twórczego i wsparcia twórców”. Odpowiedź na tę 
pierwszą część uwag, czyli kierunku w jakim zmierzamy, należałoby zaplanować w 
kontekście całego urzędu i przekonania naszych najważniejszych parterów do 
kierunku, na który się zdecydujemy.  
 
Joanna Szwajcowska powiedziała, iż istotnym jest to, iż program o którym mówimy 
skierowany jest do określonych grup ludzi. Warto byłoby to w ten sposób 
uporządkować, czyli np. wskazać narzędzia skierowane do grupy młodych twórców 
oraz zrównoważyć ofertę dla każdej z grup. Dołączyła się do wypowiedzi Aliny 
Gałązki, prosząc o uzupełnienie programu o narzędzia skierowane dla ngo, czy 
podmiotów twórczych, także w kontekście prowadzenia przez te organizacje działań 
wspierających dla młodych czy też uznanych twórców.  Warto byłoby więc dostrzec 
część rozwiązań, o których mówi Zespół prof. Hausnera.  
 
Edwin Bendyk wskazał, że większa część uznanych twórców wspierana jest przez 
instytucje lub należałoby dążyć do tego, aby była.  
 
Tomasz Thun-Janowski dodał, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrane 
instytucje miały wpisane w statutach prowadzenie programów wspierania twórczości  
i współpracy z twórcami.   
 
Alina Gałązka zwróciła uwagę na wypowiedziany przez nią już wcześniej postulat 
ustalenia podmiotu, który będzie podejmował decyzję, w tym np. ws. polityki 
festiwalowej. Podkreśliła, iż jej oczekiwanie wiąże się z tym, iż w programie 
operacyjnym będzie jasno zapisane kto taką decyzję podejmuje. Jej zdaniem, 
metoda komisji w konkursach bywa dość przypadkowa.  
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Tomasz Thun-Janowski nie zgodził się ze stwierdzeniem, iż metoda oceny z 
udziałem strony społecznej (komisje konkursów dla ngo) jest przypadkowa. Trudne 
będzie do definiowania w dokumencie strategicznym, które festiwale wspierać,  
a które nie.  
 
Joanna Szwajcowska wskazała, iż istotnym jest to jak pieniądze wpisują się w 
programy operacyjne.  
 
Tomasz Thun-Janowski przypomniał, iż Biuro Kultury ws współpracy z CKS cały 
czas pracuje nad udoskonaleniem zasad i trybu konkursów dla ngo, także poprzez 
budowę systemu eksperckiego. Wierzy, iż doskonalenie tej metody, która jest 
bardziej demokratyczna, przy udziale strony społecznej ma sens.  
 
Alina Gałązka podkreśliła, iż to jest rozwiązanie dla niewielkiej, ok. 10% wysokości 
budżetu Biura Kultury. A co z pozostałymi 90-cioma procentami? W PRK zapisano 
założenie polityki kulturalnej, które przełożone są na cele i priorytety. Miałaby 
oczekiwanie, iż w którymś z programów operacyjnych lub na naszych posiedzeniach 
Zespołu Sterującego zostanie określone, kto te cele wytycza. 
 
Tomasz Thun-Janowski odpowiedział, iż nie bardzo wierzy w to, iż istnieje możliwa 
do skonstruowania odpowiedź, którą z dziedzin sztuki wspierać bardziej, a którą 
mniej. Jest to raczej utopijne marzenie. Raczej opowiadałby się za opinią, iż lepsze 
decyzje mogą być wypracowane przez gremia osób na podstawie ogólnych 
kierunków wytyczonych przez PRK.  
 
Tomasz Szlendak wskazał, iż w diagnozie do programu operacyjnego jest wiedza, 
co jest niedoinwestowane albo za słabo stymulowane. Wskazał, iż głos Aliny Gałązki 
aby wskazać kierunki wsparcia ma swoje uzasadnienie.   
 
Katarzyna Wojnar odpowiedziała, iż podczas dokonywania analizy próbowaliśmy 
odpowiedzieć sobie na to pytanie. Na pewnym etapie uznaliśmy, iż o wiele 
ważniejsze jest monitorowanie tych wydatków pod kątem odbiorcy czy dziedzin 
Sztuki, gdyż do tej pory nie było to robione i analizowane. Bardzo mało wiemy na ten 
temat i trudno obserwować tendencje. Natomiast sam system pracy w KDS-ach  
i definiowania polityki kulturalnej w obszarze np. ngo następuje tak naprawdę 
poprzez dookreślenie tytułu, priorytetów konkursowych i typów działań. Spora część 
sterowania polityką kulturalną odbywa się podczas zamkniętych posiedzeń 
różnorakich komisji. Pytanie jak ten proces obiektywizować. Może się to zadziać 
poprzez np. zobiektyzowanie i dookreślenie formularza oceny projektu.  
 
Tomasz Szlendak dodał, iż naturalnym wydaje się także uważny dobór składu 
komisji.  
 
Tomasz Thun-Janowski powiedział, iż Biuro Kultury nie jest w stanie co do słowa 
zaprogramować działania 26-ciu instytucji. Raczej działa to tak, iż nie mamy wielu 
twardych danych, na których moglibyśmy oprzeć nasze decyzje i wysnuć wnioski. 
Dlatego chcemy dążyć od racjonalizacji podejmowanych decyzji, w tym poprzez 
zdobywanie nowych, potrzebnych nam do podejmowania takich decyzji danych. 
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Agata Diduszko-Zyglewska wskazała, iż wracamy do braku Mapy Warszawskiej 
Kultury. 
 
Tomasz Thun-Janowski zaznaczył, iż skupiłby się teraz nie na mapie, a raczej na 
kryteriach prowadzenia polityki kulturalnej. Istotne jest bowiem to, iż zgodnie z tym co 
zapisano w PRK musimy zadbać o zrównoważenie, gdyż mamy zadbać o 
różnorodność ofert kulturalnej.  
 
Joanna Szwajcowska dodała, iż można by i warto byłoby zadać sobie pytanie, że 
jeśli chcemy aby kultura była mechanizmem rozwojowym dla miasta, co w owej 
polityce kulturalnej priorytezujemy. Możemy pewnie tego pytania nie zadawać, nie 
podejmować prób zmian i pracować do tej pory bardziej intuicyjnie, ale zakładając 
rolę kultury jako mechanizmu rozwojowego dla Warszawy, to istotne jest zadanie 
pytania o to, co jest najważniejsze, aby ona mogła takie zadanie spełniać.  
W kontekście tych wyborów istotne jest też zwiększenie budżetu na kulturę. Zapewne 
będzie to zwiększenie o pewną, a nie docelową pulę. I to pytanie o priorytety  
i wskazanie na co przeznaczyć te nowe, ewentualnie pozyskane środki będzie 
wracać. Nie ma łatwej recepty jak na nie odpowiadać.  
 
Agata Diduszko-Zyglewska podkreśliła, iż istotnym jest, aby w programie 
dotyczącym rozwoju twórczości znalazły się narzędzia wsparcia dla twórcy, który jest 
już na rynku, jest aktywny, ma swój dorobek i wybiera Warszawę jako miasto, w 
którym chce tworzyć.  
 
Zespół zgodził się co do tego, aby projekt programu dotyczący rozwoju twórczości 
uzupełnić o ofertę i narzędzia wsparcia dla takich twórców.  
 
Alina Gałązka dodała, iż należy w programach operacyjnych zawrzeć kierunkowe – 
wynikające z PRK - kryteria, na podstawie których dokonywana będzie selekcja 
wsparcia czy to projektów czy to samych twórców.  
 
Tomasz Thun-Janowski wskazał, iż praca ta – dookreślania kryteriów - jest do 
wykonania na wszystkich polach wsparcia działalności kulturalnej w stolicy. Staramy 
się to robić po kolei.  
 
Agata Diduszko-Zyglewska wskazała, iż istotne jest to, aby programy operacyjne 
się uzupełniały. Przykładowo, w programie opracowanym przez zespół prof. 
Hausnera mógłby znaleźć się zapis mówiący o tym , iż miejskie instytucje kultury 
mają się otwierać na współpracę z indywidualnymi twórcami, to w progami 
opracowanym przez zespół E. Bendyka mógłby się znaleźć zapis mówiący o tym, iż 
uznany twórca powinien mieć możliwość współpracy z miejskimi instytucjami kultury. 
 
Joanna Szwajcowska wskazała, iż Zespół pod kierunkiem prof. Hausnera daje nam 
jako podstawowe narzędzie zamiany w statutach instytucji. Kluczowe jest to co my, 
jako Zespół Sterujący i kierownictwo Biura Kultury w nich zaproponujemy. 
 
Alina Gałazka zapostulowała włączenie w prace nad dookreślaniem priorytetów 
Społeczna Radę Kultury, dając tym samym konkret do jej funkcjonowania. 
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Następne spotkania Zespołu Sterującego zostały ustalone na:   
19 stycznia 2016 r, godz. 11.30 
27 stycznia 2016 r., godz.11.30 
16 lutego 2016 r., godz. 11.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła 

Monika Czerska  

(Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy) 


