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Notatka z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 
w dniu 26 kwietnia 2017 r. godz. 13.00-15.00 

sala148, Biuro Marketingu Miasta  
 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie informacji na temat stanu prac nad programem operacyjnym  

mającym rozpocząć zmiany w bibliotekach publicznych m.st. Warszawy  

– Leszek Napiontek; 

2. Prace nad kolejnymi programami operacyjnym Programu Rozwoju Kultury  

z obszarach: rozwój twórczości, rozwój publiczności, infrastruktura kultury; 

3. Treści na serwis PRK i sprawy różne. 

 

Uczestnicy posiedzenia: 
1. Tomasz Thun-Janowski 
2. Joanna Szwajcowska 
3. Alina Gałązka 
4. Agata Diduszko-Zyglewska 
5. Tomasz Makowski 
6. Adam Sienkiewicz 
7. Monika Czerska 
8. Leszek Napiontek 
9. Jarosław Kutera 

 
 
 

Spotkanie otworzył Tomasz Thun-Janowski i poprosił o akceptację porządku 

posiedzenia, do którego zebrani nie zgłosili uwag. Następnie przekazał głos 

Leszkowi Napiontkowi, Naczelnikowi Wydziału Dziedzictwa i Współpracy 

Zagranicznej, który zreferował harmonogram prac zmierzających do wypracowania 

projektu programu operacyjnego rozwoju warszawskich bibliotek. Prace obejmują 

cztery cykle warsztatowe – 1) dwudniowe warsztaty wizyjne, 2) cztery warsztaty 

konsultacyjne, 3) dwudniowe warsztaty robocze, 4) jednodniowe otwarte warsztaty 

konsultacyjne podsumowujące proces. Do udziału w warsztatach zostaną zaproszeni 

poza przedstawicielami środowiska bibliotecznego urzędnicy z dzielnic m.st. 

Warszawy, miejscy aktywiści i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Podczas rozmowy członkowie Zespołu zwrócili uwagę na potrzebę zebrania opinii 

mieszkańców, zarówno obecnych jak i potencjalnie nowych użytkowników bibliotek. 

Rozważano, poza pracą ze środowiskiem bibliotecznym, przeprowadzenie szerokich 
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konsultacji społecznych bądź zebrania informacji od mieszkańców, na przykład  

w formie ankiet, które będzie można wypełnić w placówkach bibliotecznych.  

Ustalono, iż Biuro Kultury we współpracy z CKS ustali sposób konsultacji procesu  

z mieszkańcami.  

 

Następnie Tomasz Thun-Janowski dokonał krótkiego wprowadzenia omawiając 

system stypendiów twórczych m.st. Warszawy. Poinformował ponadto, iż spore 

doświadczenie w kwestii obsługi systemu stypendialnego ma miejska instytucja 

kultury Centrum Myśli Jana Pawła II, która jest operatorem Stypendiów m.st. 

Warszawy im. Jana Pawła II. Biuro będzie chciało skorzystać z doświadczeń 

Centrum w kwestii narzędzia informatycznego, gdyż powstał pomysł, aby 

zafunkcjonowało narzędzie, które będzie scalało systemy naboru wniosków na 

stypendia w całym mieście i było wystandaryzowane.  

Leszek Napiontek przekazał, iż rozważa się obecnie w urzędzie, aby było „jedno 

okienko” dla stypendysty gdyż kilka biur, instytucji prowadzi programy stypendialne  

w różnych dziedzinach. Po zalogowaniu do systemu zainteresowany mógłby wybrać 

obszar i złożyć poprzez system swoją aplikację. Nie ma na tym etapie, który można 

by nazwać etapem rozpoznawczym, decyzji które z biur czy instytucji miałoby zostać 

operatorem takiego scalonego systemu.  

Członkowie Zespołu wskazali, aby przy pracach nad zmianą systemu stypendialnego 

dla twórców wypracować rzetelny i bezstronny system pracy komisji oceniającej. 

Rekomendowali, aby skład komisji był często zmieniany  (co rok, dwa). Dodatkowo 

rozmawiano o wadach i zaletach komisji składającej się z ekspertów z różnych 

dziedzin i oceniających aplikacje ze wskazaniem, bądź bez wskazania, dziedziny.  

 

Kolejno Adam Sienkiewicz przedstawił informacje o zarysie planu prac nad 

programem operacyjnym rozwoju publiczności, którego główne działania skupiają się 

na wsparciu dla kadr kultury i rozwiązaniach systemowych. Działania tego programu 

wpisują się w jeden z sześciu celów Programu Rozwoju Kultury: Zwiększanie  

i pogłębianie uczestnictwa w kulturze i pobudzanie aktywności społecznej  

i kulturalnej mieszkańców miasta. W ramach proponowanych działań planuje się,  

a częściowo od ubiegłego roku realizuje, m.in. warsztaty podnoszące kompetencje w 

zakresie rozwoju publiczności dla osób z instytucji kultury, szkolenia w ramach 

projektu Kultura bez barier, wizyty studyjne.  
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Zespół zadecydował, iż pozostałe punkty porządku posiedzenia, których nie udało się 

omówić staną się przedmiotem kolejnego posiedzenia Zespołu lub zostaną 

omówione drogą elektroniczną.  

Na tym zakończyło się spotkanie Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury.  

 
 
 
 

Notatkę sporządziła 

Monika Czerska 

(Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy) 


