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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury  
w dniu 24 marca 2016 r., godz. 11.30 

sala 330, III piętro, Biuro Kultury, ul. Niecała 2 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rola kultury w aktualizowanej strategii rozwoju Warszawy z udziałem 

ekspertów włączonych w proces aktualizacji dokumentu oraz koordynatorki  

z BFEiRG; 

2. Omówienie uwag do skrótu opisu programu opracowanego przez zespół pod 

kierunkiem Edwina Bendyka; 

3. Podsumowanie rozmów dotyczących koncepcji badania rozwoju publiczności 

w Warszawie w kontekście przygotowań do przeprowadzenia zamówienia 

publicznego;  

4. Komunikacji wewnętrzna między członkami Zespołu; 

5. Treści na stronę PRK; 

6. Sprawy różne. 

 
Uczestnicy posiedzenia: 
 

1. Tomasz Thun-Janowski 
2. Joanna Szwajcowska 
3. Alina Gałązka 
4. Agata Diduszko-Zyglewska 
5. Tomasz Szlendak 
6. Tomasz Makowski 
7. Michał Klepka 
8. Paulina Nowicka 
9. Michał Grochowski 
10. Adam Sienkiewicz 
11. Monika Czerska 
 
 

Spotkanie otworzył Tomasz Thun-Janowski i poprosił o akceptację porządku 

posiedzenia oraz o przedstawienie się wszystkich zebranych. Następnie krótko 

zreferował główne założenia Programu Rozwoju Kultury w Warszawie, zaznaczając, 

iż jego zapisy mają charakter bardzo ogólny. Dlatego też rolą Zespołu Sterującego 

jest inspirowanie i powodowanie, żeby powstawały programy operacyjne, które 

miałby umożliwić wdrażanie postanowień tego dokumentu. Dziś zaprosiliśmy 
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Państwa, pracujących nad aktualizacją Strategii Rozwoju Warszawy do rozmowy  

o wzmocnieniu roli kultury i korelacji między tymi oboma dokumentami.  

Spotykaliśmy się z obawami środowisk związanych z kulturą, że w pracach nad 

strategią nie ma pośród trzech obszarów żadnego sformułowanego tak, aby był 

związany z kulturą jako taką.  

 

Agata Diduszko-Zyglewska wskazała, iż środowisko kulturalne w Warszawie wyraża 

liczne głosy obawy, aby brak ujęcia kultury wprost w aktualizowanej strategii nie 

spowodował, aby nie została ona całkowicie tam pominięta. Uważamy, że jest to 

niebezpieczne, gdyż może oznaczać jej marginalizację.  

 

Paulina Nowicka podkreśliła, iż bardzo się cieszy z powstania Programu Rozwoju 

Kultury, bowiem to co już zostało tam zapisane idealnie wpisuje się z proponowaną w 

aktualizacji wizję Warszawy do 2030 roku. Należy teraz tylko zadbać, aby zostały 

ono odpowiednio odzwierciedlone w hierarchii celów w strategii. Natomiast jeśli 

chodzi po rolę kultury w podejściu metodologicznym prac nad strategią to kultura, 

podobnie jak nauka są elementami horyzontalnymi, które wpływają na całość 

funkcjonowania miasta. Natomiast rozpoczynając prace, wydzieliliśmy trzy grupy 

silosowe: społeczną, gospodarczą, przestrzenną, aby przydzielić ludzi do pracy nad 

poszczególnymi aspektami. Niedługo nadejdzie etap, że będziemy mieszać te grupy  

i wstępny podział zniknie.  

 

Tomasz Thun-Janowski wskazał, iż zdaniem Zespołu Sterującego należałoby 

nasycić ten aktualizowany dokument w wystarczającym stopniu kulturą, gdyż 

determinuje ona wiele procesów społecznych i gospodarczych. 

 

Michał Grochowski zaznaczył, iż nabór do grup roboczych był naborem otwartym.  

W grupie dotyczącej przemysłów kreatywnych, której przewodzi, kwestie kultury nie 

wybrzmiały podczas spotkań tej grupy. Czasem kwestie kultury wychodzą przy 

rozmowach związanych z ożywieniem przestrzeni publicznej. Obecne są głównie 

kwestie pragmatyczne, jak transport, dostępność dal osób niepełnosprawnych.  

A przecież pole twórczości musi się gdzieś realizować, niemniej do tej pory do tego 

nie doszliśmy.  
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W PRK jest dla przykładu również obszar przestrzeń, który można by zaadaptować 

do pracy nad obszarem Przyjazne miejsca w aktualizowanej strategii.  

 

Paulina Nowicka zaznaczyła, iż osoby pracujące nad strategią zapoznane są z listą 

dokumentów strategicznych funkcjonujących w mieście, pośród których jest 

oczywiście PRK.  

 

Alina Gałązka podkreśliła, iż ponieważ strategia planowana jest na długie lata 

ważnym jest, aby uwzględnić kulturę w tym dokumencie literalnie.  

 

Michał Grochowski przekazał, iż przy rozpoczęciu prac omawiano różne warianty 

prac. Obrano opcję wynikającą z trzech zapisanych obszarów, a kultura pojawi się w 

twardych zapisach jako ich wypełnienie w kolejnym etapie. 

 

Tomasz Szlendak podkreślił, iż pewne zapisy istniejące w PRK wymagać będą 

znalezienia dodatkowych środków w najbliższych latach, dlatego w opracowywanej 

aktualizacji Strategii 2030 należy uwzględnić je równie twardo, aby dla 

opracowywanych w ramach programów operacyjnych PRK zmian zapewnić 

finansowanie w kolejnych latach.  

 

Michał Klepka zaznaczył, iż w pracach jego grupy roboczej skupiamy się na wkładzie 

kultury do sfery gospodarczej, poprzez np. turystykę. Istotne są również przemysły 

kreatywne, które niosą swój wymierny wkład do rozwoju miasta. Chcemy pokazać 

kulturę, jako sposób, aby w mieście było jeszcze więcej biznesu, aby miasto 

zarabiało pieniądze. 

 

Tomasz Makowski zaproponował spojrzenie z perspektywy kosztów, jakie zostaną 

poniesione, gdy obniżony zostanie poziom wydatków na działania kulturalne 

aktywizujące mieszkańców. Wiemy że udział w kulturze obniża poziom agresji, 

strachu, podnosi aktywność obywatelską, zachęca do jakiejkolwiek aktywności osoby 

starsze. Trzeba zatem w kalkulacjach nad wpływem kultury wziąć pod uwagę 

potencjalne wydatki na bezpieczeństwo oraz opiekę socjalną, jeśli uzna się za 

niezasadne inwestowanie w kulturę. 
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Tomasz Thun-Janowski wskazał, iż przysłuchując się głosom gości chciałby zadać 

odwrotnie postawione pytanie: ile nas kosztuje nieinwestowanie w kulturę? Istotne 

jest odnotowanie roli kultury w aktualizacji Strategii 2030, choćby ze względu na 

zabezpieczenie budżetu.  

 

Tomasz Szlendak podkreślił, iż istotne jest aby w naszych dokumentach nie było 

sprzeczności. Aby w aktualizowanej strategii 2030 ujęta była kultura wyrażona  

w PRK i powstających właśnie do niego programach operacyjnych.  

 

Paulina Nowicka przekazała, iż w powstającej właśnie wizji w strategii 2030 kultura 

jest obecna w każdym z trzech komponentów. Rozważana jest opcja, iż programy 

takie jak Program Rozwoju Kultury, stanowić będą załączniki do aktualizowanej 

strategii.  

 

Paulina Nowicka wskazała, iż hierarchia celów w pracach nad strategią 2030 będzie 

dwustopniowa: cele strategiczne (trzy do pięciu), którym będą przypisane cele 

operacyjne.  Zakładamy, iż nie będziemy formułować tych celów silosowo,  

a przekrojowo, gdyż może okazać się, iż dopiero łączenie kilku dziedzin przekładać 

się będzie na wypełnienie danego celu, a programy operacyjne do PRK mogą być 

wykorzystane do tego procesu. 

 

Tomasz Makowski wskazał, iż z rozmowy wynika, iż różnie jednak rozumiemy koszty 

braku kultury i zyski z kultury. Kultura ma dużo szersze znaczenie. 

 

Joanna Szwajcowska zaznaczyła, iż dzisiejsze spotkanie rozumiemy jako przyczynek 

do wspólnego rozumienia tego kontekstu i znalezienia sposobu współpracy między 

Zespołem Sterującym a zespołami pracującym nas obszarami aktualizowanej 

Strategii 2030. 

 

Paulina Nowicka poinformowała, iż w procesie prac nad strategią widzi możliwość 

włączenia Zespołu Sterującego PRK podczas dwóch momentów: zapoznanie się  

i uwagi ZS do raportu oraz spotkanie po warsztacie, podczas którego będą 

formułowane cele Strategii. Dodatkowo odbędzie się seminarium poświęcone tylko 
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kwestiom kultury w związku z pracami nad strategią planowane na koniec  

czerwca br. 

 

Michał Klepka zapytał Zespół Sterujący, czy jeśli znalazłaby się inicjatywa, która 

miałby mieć charakter pilotażu, łączącego oczekiwania od strony kultury i biznesu, to 

czy byłby taką inicjatywą zainteresowany. Przykładem może tu być nowoczesna rola 

bibliotek jako miejsca do budowania relacji a nie tylko wypożyczania książek. Na 

podstawie takiego pilotażu byłoby może łatwiej zrozumieć aspekty korelacji, które tu 

dziś poruszaliśmy.  

 

Tomasz Thun-Janowski podziękował gościom za przybycie i poprosił, aby oba 

zespoły (Zespół Sterujący PRK i Zespół ds. Strategii 2030) były w roboczym 

kontakcie.  

 

Kolejno członkowie Zespołu Sterującego PRK omawiali  uwagi do skrótu projektu 

programu opracowanego przez zespół pod kierunkiem Edwina Bendyka. Zespół 

Sterujący zapostulował, aby zespół badawczy uwzględnił wcześniej przekazywane 

mu uwagi oraz uzupełnił dokument o wstępny harmonogram, wskazujący priorytety 

wdrażania proponowanych narzędzi. Wskazał również na potrzebę uproszczenia 

języka. Ustalono, iż Biuro Kultury zaproponuje przeformułowanie tego materiału  

i wspólnie z Zespołem E. Bendyka wypracowany będzie jego ostateczny kształt.  

 

W związku z potrzebą przygotowania procesu konsultacji społecznych obu projektów 

programów operacyjnych, Biuro Kultury poprosiło o obecność przedstawicieli Zespołu 

Sterującego na dwóch spotkaniach planowanych 12 kwietnia. Prof. Szlendak 

potwierdził obecność na obu spotkaniach. Agata Diduszko-Zyglewska potwierdziła 

obecność na spotkaniu z radnymi. 

Dodatkowo dyrekcja Biura Kultury poprosiła o udział w konferencji 20 kwietnia,  

w godzinach 14.30-17.00 poświęconej prezentacji obu projketów programów  

i rozpoczynającej proces konsultacji oraz w trzech warsztatach planowanych  

w ramach konsultacji (25-28 kwietnia). Warsztat dotyczący instytucji kultury – 

poproszono o obecność Tomasza Makowskiego (25 kwietnia).  
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Na zakończenie spotkania Zespół Sterujący podsumował rozmowy dotyczące 

koncepcji badania rozwoju publiczności w Warszawie w kontekście przygotowań do 

przeprowadzenia zamówienia publicznego przez CKS.  Ustalono, iż badania 

instytucji zostaną przeprowadzone w dwóch etapach. Za całość z ramienia Zespołu 

Sterującego zgodził się odpowiadać prof. Szlendak. Badania planowane na okres 

zaraz po wakacjach w bieżącym roku.  

 

Adam Sienkiewicz zreferował zebranym czym  jest Barometr Warszawski. Wskazał, 

iż obejmuje on zestaw pytań badawczych dla całego Urzędu. Dla kultury 

zarezerwowane jest co roku sześć pytań. Do tej pory kultura zaistniała  w tym 

badaniu raz, w drugiej połowie 2014 roku. Ustaliliśmy z Biurem Marketingu Miasta, że 

pytania dotyczące kultury będą się pojawiały w barometrze w każdym badaniu 

realizowanym w drugiej połowie danego roku, czyli w październiku. Dodatkowo  

w badaniu czerwcowym możemy wstawić do zestawu pytań dwa lub trzy, które 

interesowałby nas incydentalnie. Jeśli istnieje możliwość zadawania pytań, które 

wykazałyby nam w dłuższej perspektywie jakieś tendencje, to warto się do ich 

sformułowania przygotować. Adam Sienkiewicz poprosił członków Zespołu, aby 

zastanowili się nad potencjalnymi pytaniami do barometru. Przykładem pytań 

incydentalnych jakie mieliśmy w ubiegłym roku były pytania dotyczące edukacji 

kulturalnej, bowiem w zeszłym roku przyjęty został nowy WPEK. 

 

Zespół Sterujący ustalił, iż kolejne spotkania Zespołu odbędą się już po warsztatach 

konsultacji społecznych obu projektów programów operacyjnych. Na tym zakończono 

posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła 

Monika Czerska  

(Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy) 

 


