
Notatka z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 
w dniu 09.03.2018 r. godz. 12.30-14.30 

sala 2302, Biuro Kultury 

Porządek posiedzenia: 

1. Informacja o przeprowadzonym badaniu uczestnictwa w kulturze – Tomasz 

Płachecki, Tomasz Szlendak; 

2. Informacja nt. procesu wdrażania rekomendacji z raportu pt. „Biblioteki 

publiczne m.st. Warszawy. Diagnoza i rekomendowane zmiany” – Leszek 

Napiontek; 

3. Treści na serwis PRK i sprawy różne.  

Uczestnicy posiedzenia: 
1. Tomasz Thun-Janowski 

2. Joanna Szwajcowska 

3. Alina Gałązka 

4. Tomasz Szlendak 

5. Tomasz Makowski 

6. Monika Czerska 

7. Tomasz Płachecki 

8. Leszek Napiontek 

Spotkanie otworzył Tomasz Thun-Janowski i poprosił o akceptację porządku 

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

Tomaszowi Płacheckiemu i Tomaszowi Szlendakowi, którzy przystąpili do 

zaprezentowania koncepcji i wyników badania  zrealizowanego w okresie od 1

października do grudnia 2017 roku. Próba obejmowała 8700 mieszkańców 

 Badanie uczestniczenia w kulturze przez mieszkańców Warszawy i gminy Legionowo, zrealizowane w 2017 1
roku na zamówienie Urzędu m.st. Warszawy w ramach  Programu Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020. 
Koncepcja badania: dr Michał Kotnarowski (Instytut Studiów Politycznych PAN), Przemysław Piechocki (Urząd 
m.st. Warszawy, Biuro Marketingu Miasta), Tomasz Płachecki (Urząd m.st. Warszawy, Biuro Kultury), prof. dr hab. 
Tomasz Szlendak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Socjologii). 
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Warszawy (dzięki czemu możliwe będzie rozpatrywanie wyników na poziomie 

poszczególnych obszarów miasta) oraz 300 mieszkańców gminy Legionowo.  

Założeniem, które towarzyszyło tworzeniu koncepcji badania, było przezwyciężenie 

ograniczeń obu dominujących podejść do badania uczestnictwa w kulturze. 

W ramach podejścia tradycyjnego uczestnictwo ujmuje się w sposób zbyt 

wąski i hierarchiczny. Z kolei podejście (nadmiernie) rozszerzone jest mało przydatne 

jako podstawa badań ilościowych, służących zdobywaniu wiedzy przydatnej do 

prowadzenia polityki kulturalnej, w tym do przezwyciężania problemu wykluczenia. 

Analiza wyników badania doprowadziła do wyłonienia 10 segmentów, których 

wstępna charakterystyka została przedstawione podczas spotkania Zespołu. 

Kryteriami wyodrębniania segmentów były praktyki kulturalne (rodzaje oraz 

częstotliwość i głębokość zaangażowania) oraz wartości i opinie dotyczące kultury 

artystycznej.  

Dalsze analizy będą zmierzały nie tylko do uzupełnienie opisu poszczególnych 

segmentów, ale także do przedstawiania wyników dotyczących problemowych 

zagadnień związanych z uczestnictwem w kulturze. 

Po opuszczeniu posiedzenia przez Alinę Gałązkę Leszek Napiontek przystąpił do 

omówienia procesu wdrażania rekomendacji zmian w warszawskich bibliotekach.  
W pierwszej kolejności zreferował przebieg dotychczasowych prac. Poinformował,  
iż zakończył się cykl warsztatów i prac ze środowiskiem bibliotekarzy. Z końcem 

ubiegłego roku miały miejsce intensywne prace związane z wartościowaniem 

wynagrodzeń w bibliotekach warszawskich zakończone w grudniu przesunięciem 

dodatkowych środków do budżetów dzielnic na podwyżki i wyrównaniem płac 

zarówno między takimi samymi typami stanowisk, jak i między bibliotekami  
w różnych dzielnicach. Efektem prac jest zwartościowanie stanowisk i wdrożenie 

widełek płacowych w bibliotekach. 

Kolejno Leszek Napiontek przystąpił do zaprezentowania działań w bibliotekach 

zaplanowanych na rok bieżący. Wskazał, iż obejmują one: 1) nową identyfikację 

wizualną bibliotek, 2) ułatwienia w dostępie do warszawskich bibliotek (zintegrowany 

system biblioteczny, strona www, wspólna karta, bardziej elastyczne godziny 

otwarcia), 3) szkolenia dla kadr bibliotek z elementami „małych grantów”,  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4) wprowadzenie stałych spotkań bibliotekarzy z Biurem Kultury, 5) Warszawską Noc 

Bibliotek 9/10 czerwca 2018 r. 

Kolejno Zespół dyskutował na temat planowanych działań. Tomasz Makowski 

wskazał, iż integracja baz danych – o ile bazy były na bieżąco poprawnie wypełniane 

– nie powinno stanowić problemu. Zwrócił uwagę na kwestię RODO, ustawa 

obowiązująca również instytucje kultury ma wejść w życie w maju br. Leszek 

Napiontek potwierdził, iż wpływają sygnały od bibliotekarzy, iż obsługa instytucji 

zgodnie  
z wytycznymi tej ustawy stanowi wyzwanie, możliwe, że będą potrzebne dodatkowe 

etaty. Rozmawiano ponadto o zmianach w godzinach otwarcia bibliotek (wydłużenie 

czasu pracy w dni powszednie, pilotażowe dyżury w wybranych bibliotekach w 

soboty), a także o zmianach ich funkcji na związane z edukacją kulturalną czy 

społeczne. Leszek Napiontek wskazał, iż poza wymienionymi wcześniej planowane 

są także zmiany w systemie sprawozdawczym bibliotek.  

Ustalono, iż Wydział dziedzictwa i współpracy z zagranicą opracuje założenia i cele 

dla głównych działań planowanych do realizacji w bieżącym roku i skonsultuje je  
z Tomaszem Makowskim i specjalistami z jego zespołu. 

Na tym zakończyło się spotkanie Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury.  

Notatkę sporządziła 

Monika Czerska 

(Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy)
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