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Notatka z połączonych dwóch posiedzeń  
 

Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 
w dniu 10.11.2017 r., godz. 13.00-17.00 

sala 2302, Biuro Kultury, Błękitny wieżowiec 
 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie możliwych działań w ramach dwóch priorytetów z programu 

wykonawczego dotyczącego rozwoju twórczości: PRACOWNIE I PRZESTRZENIE 

TWÓRCZE, PROGRAM DEBIUTÓW;  

2. Omówienie i zatwierdzenie planu śródokresowej ewaluacji Programu Rozwoju 

Kultury; 

3. Rozmowa o wydłużeniu perspektywy dokumentu  „Miasto Kultury i obywateli. 

Program Rozwoju Kultury do 2020. Założenia.” do 2030 roku; 

4. Sprawy różne. 

 

Uczestnicy posiedzenia: 
1. Joanna Szwajcowska 
2. Tomasz Thun-Janowski 
3. Tomasz Szlendak 
4. Tomasz Makowski 
5. Agata Diduszko-Zyglewska 
6. Alina Gałązka 
7. Adam Sienkiewicz 
8. Monika Czerska 
9. Tomasz Płachecki 
10. Tomasz Kolankiewicz 

 
 

Spotkanie otworzył Tomasz Thun-Janowski i poprosił o akceptację porządku 

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

Adamowi Sienkiewiczowi, który wskazał, iż zasadne byłoby etapowe wdrażanie 

propozycji zawartych w rekomendacjach dotyczących rozwoju twórczości 

opracowanych przez zespół badaczy pod kierunkiem Edwina Bendyka, dlatego Biuro 

Kultury proponuje podjęcie pracy nad wybranymi priorytetami wypracowanymi przez 

ten zespół: programem debiutów i lokalnymi rezydencjami.  

Alina Gałązka zwróciła uwagę, iż decyzje dotyczące spraw najmu lokali, w tym  

z przeznaczeniem na pracownie twórcze, leżą głównie w kompetencjach dzielnic  

i zakładów gospodarowania nieruchomościami właściwych dla danej dzielnicy.  
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W trakcie dyskusji zostały przywołane dobre praktyki, jak Artystyczna Skaryszewska. 

Wskazano ponadto na raport „Miejskie Pracownie Warszawskich Artystów” 

przygotowany przy okazji rozmowy o pracowniach podczas festiwalu Warszawa  

w Budowie 6 oraz rozmawiano o różnych potrzebach twórców odnośnie przestrzeni 

do pracy. Wśród zgłaszanych przez członków Zespołu propozycji pojawiły się:  

1) powołanie podmiotu koordynującego, który ułatwiałby artystom uzyskanie lokalu 

spełniającego ich oczekiwania (wsparcie w przejściu ścieżki administracyjnej),  

2) stworzenie wspieranego przez miasto systemu refundacji kosztów najmu lokali na 

pracownie artystyczne, 3) połączenie programu debiutów z dostępem do pracowni 

twórczych. Joanna Szwajcowska poinformowała, iż w ramach prac Zespołu ds. 

Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych wykonano już pewną pracę, 

która może ułatwić Zespołowi Sterującemu PRK podjęcie decyzji w kwestii lokali na 

pracownie twórcze i zaproponowała, aby Zespół zapoznał się w efektami prac 

Zespołu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych podczas jednego  

z najbliższych posiedzeń. Dyskutowano również o potrzebie sformułowania definicji 

„debiutanta” na potrzeby programów wspierających twórców oraz założeniach 

dotyczących powoływania komisji oceniającej wnioski złożone przez twórców. 

Podsumowując, z rozmowy członków Zespołu wyłoniły się następujące 

rekomendacje: 1) połączenie systemu stypendiów z możliwością uzyskania lokalu na 

działania twórcze, 2) włączenie do programu wspierania debiutów współpracy  

z instytucjami kultury (na produkcję projektu wymyślonego przez debiutanta,  

na którego realizację debiutant otrzyma stypendium a będzie mógł go zrealizować 

przy wsparciu zasobów instytucji), 3) Biuro Kultury sprawdzi możliwość utworzenia 

funduszu na dofinansowanie remontu lokali o niskim standardzie z przeznaczeniem 

po remoncie na pracownie twórcze, 4) Biuro Kultury sprawdzi możliwość 

dofinansowania remontu lokali na pracownie twórcze. 

 

Kolejno Tomasz Thun-Janowski przekazał głos Tomaszowi Płacheckiemu, który 

zreferował stan przygotowań do rozpoczęcia ewaluacji Programu Rozwoju Kultury  

do 2020 roku. Głównym celem ewaluacji jest dostarczenie rekomendacji dotyczących 

przyszłych działań, które będą służyły realizacji założeń Programu Rozwoju Kultury  

w perspektywie do 2030 roku. Proces pracy nad ewaluacją przewidziany jest na  

15-20 tygodni i ma być realizowany w oparciu o założenia uzgodnione z Zespołem 

Sterującym PRK podczas poprzednich spotkań, które zakładają m.in. prowadzenie 
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procesu wspólnie przez ewaluatora zewnętrznego (ewentualnie z zespołem 

współpracowników) oraz socjologa – pracownika Biura Kultury. Członkowie Zespołu 

potwierdzili ustalenia co do proponowanych obszarów i pytań badawczych oraz 

metodologii oraz poprosili o przedstawienie, za około 2 miesiące, informacji  

o postępach prac. 

 

Kolejno Tomasz Thun-Janowski rozpoczął rozmowę o potrzebie rozpoczęcia prac 

nad aktualizacją Programu Rozwoju Kultury w perspektywie do 2030 roku, zgodnego  

ze Strategią Warszawa#2030, a także z zakładaną nową hierarchią dokumentów 

strategicznych w m.st. Warszawie.  

Zespół dyskutował o możliwych scenariuszach dla procesu, a wśród omawianych 

propozycji pojawiły się następujące: 1)  założenia dokumentu programującego rozwój 

kultury w Warszawie do 2030 roku zostaną przygotowane zgodnie ze Strategią 

Warszawa#2030, a zatem przybiorą prawdopodobnie kształt polityki, 2) potrzebne 

będzie stworzenie niewielkiego zespołu redakcyjnego, w skład którego wejdą m.in. 

przedstawiciele Zespołu Sterującego PRK 3) przy tworzeniu nowego dokumentu. 

zostaną uwzględnione wyniki ewaluacji Programu Rozwoju Kultury do 2020.  

Joanna Szwajcowska zaznaczyła, iż realnie rozpoczęta została praca w wybranych 

obszarach PRK (zarządzanie, współpraca z NGOs, rozwój publiczności, biblioteki), 

która będzie kontynuowana niezależnie od tego czy w nadchodzącym roku 

Zespołowi uda się doprowadzić do powstania nowego dokumentu programującego 

rozwój kultury w Warszawie w kolejnej perspektywie finansowej. 

 

Członkowie Zespołu ustalili, iż kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się 4 grudnia br..   

Na tym zakończyło się spotkanie Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Notatkę sporządziła 

Monika Czerska 

(Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy) 


