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Notatka z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 
w dniu 29 września 2017 r. godz. 12.00-14.00 

sala 2302, Biuro Kultury 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie założeń śródokresowej ewaluacji Programu Rozwoju Kultury; 

2. Omówienie projektu programu wykonawczego dotyczącego rozwoju 

twórczości;  

3. Przedstawienie projektu nowego statutu dla TR Warszawa. 

 

Uczestnicy posiedzenia: 
1. Joanna Szwajcowska 
2. Tomasz Thun-Janowski 
3. Tomasz Szlendak 
4. Adam Sienkiewicz 
5. Monika Czerska 
6. Tomasz Płachecki. 
 

Spotkanie otworzył Tomasz Thun-Janowski i poprosił o akceptację porządku 

posiedzenia, do którego zebrani nie zgłosili uwag. Następnie zreferował krótko 

założenia, które Biuro Kultury przyjęło przygotowując się do ewaluacji śródokresowej 

Programu Rozwoju Kultury zaznaczając, iż Biuro oczekuje, że po jej 

przeprowadzeniu powstanie materiał, z którego skorzystamy przy opracowaniu 

dokumentu programującego rozwój warszawskiej kultury w perspektywie do 2030 

roku. Kolejno przekazał głos Tomaszowi Płacheckiemu, który zreferował szczegóły 

założeń, w tym zakres i metodę ewaluacji, odnosząc się do wskazówek Zespołu 

zgłoszonych podczas spotkania 25.10.2016. Główne obszary ewaluacji dotyczą 

wpływu założeń PRK na prowadzenie polityki kulturalnej przez m.st. Warszawę oraz 

na udział strony społecznej w tej polityce. Tomasz Thun-Janowski zgłosił postulat, 

aby  w ewaluacji uwzględnić, że PRK dotyczy kierunków polityki kulturalnej Miasta 

oraz wzmocnienia roli kultury w jego rozwoju, a zatem wdrażanie Programu nie 

ogranicza się do  kompetencji Biura Kultury. 

W rozmowie członków Zespołu wyłoniły się dwa główne wątki: 1) kwestia stworzenia 

zespołu badawczego, 2) ewaluacja PRK w kontekście dokumentów nadrzędnych,  

aktualizowanej Strategii Warszawa #2030 i pracy innych biur, aby pokazać szerszy 

kontekst szans i ograniczeń dla wdrażania PRK. Rozmawiano także o tym kogo 

należałoby uwzględnić jako respondentów wywiadów pogłębionych oraz jakie 

dokumenty miały by zostać uwzględnione w analizie dokumentów zastanych.  
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Zespół ustalił, iż: 1)  w skład zespołu badawczego powinien wejść zarówno socjolog 

z Biura Kultury, jak i – zgodnie z propozycją Tomasza Szlendaka - badacz (lub 

badacze) zewnętrzni 2) Tomasz Płachecki uzupełni finalną wersję założeń ewaluacji 

śródokresowej PRK o spostrzeżenia z dzisiejszej rozmowy Zespołu.  

 

Kolejno Adam Sienkiewicz przeszedł do zreferowania postępu prac nad programem 

wykonawczym dotyczącym rozwoju twórczości. Wskazał, iż Biuro Kultury przystąpiło 

do operacjonalizacji programu niemniej większość z zadań wymagałaby powołania 

międzybiurowych zespołów zadaniowych lub zlecenia jego realizacji operatorom 

zewnętrznym, aby można było sprawnie rozpocząć ich wdrażanie. Ustalono, iż 

dalsza praca Zespołu PRK dotyczyć będzie wskazania działań, które mogą być 

realizowane przez operatora zewnętrznego oraz doprecyzowania zadań, które miałby 

pozostać w kompetencji biura.  

 

Następnie Monika Czerska i Adam Sienkiewicz przedstawili członkom Zespołu 

efekty kilkumiesięcznych prac nad procesem uspołecznionej rewizji statutu teatru  

TR Warszawa. W ich wyniku powstał nowy projekt statutu teatru, w którego 

preambule zawarty jest rys historyczny teatru, jego misja społeczna oraz zaznaczona 

linia programowa.  

 

Członkowie Zespołu ustalili, iż kolejne spotkanie Zespołu powinno – jeśli to możliwe - 

mieć charakter wyjazdowy i zostać poświęcone na programowanie pracy na 

nadchodzący rok. Termin ma zostać ustalony drogą elektroniczną.   

Na tym zakończyło się spotkanie Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury.  

 

 

 

 

 
 

Notatkę sporządziła 

Monika Czerska 

(Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy) 


