
 1 

Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury z dnia 

16.05.2013 r. g. 8.30 s. 330 Biuro Kultury ul. Niecała 2 

 

Posiedzenie otworzył Marcin Jasiński, przywitał wszystkich zebranych i poinformował, że 

tematem posiedzenia będzie prezentacja raportu z badania sektora kreatywnego na potrzeby 

projektu European Creative Cluster Lab (ECCL) a także działania i zadania z niego 

wynikające. Projekt jest realizowany w kontekście Programu Innowacyjna Warszawa, także 

we współpracy z Biurem Kultury. 

 

Następnie Leszek Napiontek – naczelnik Biura Kultury w Wydziale współpracy zagranicznej 

przeszedł do omówienia prezentacji.  

 

Pan Napiontek poinformował, że Biuro Kultury od kilku lat podejmuje działania w ramach 

sektora kreatywnego. Cześć z nich została wykorzystana podczas tworzeniu Programu 

Rozwoju Kultury. Działania Biura w tym zakresie rozpoczęły się w roku 2009, który Komisja 

Europejska ogłosiła Europejskim Rokiem Innowacji i Kreatywności. Wtedy też odbył się 

pierwszy konkurs dla organizacji pozarządowych, którego celem było zaakcentowanie 

pewnych działań kreatywnych. Jedną z najbardziej istotnych rzeczy powstałą w wyniku tego 

konkursu był portal internetowy Art Cluster - informator o działaniach sektora kreatywnego. 

Działania Biura Kultury w ramach sektora kreatywnego były także podejmowane w związku                       

z kandydaturą Warszawy na Europejską Stolicę Kultury 2016 oraz  wspomnianym wcześniej 

Programem Rozwoju Kultury. 

 

Tematem sektora kreatywnego zajmują się trzy Biura U.M. – Biuro Kultury, Biuro Funduszy 

Europejskich i Rozwoju Gospodarczego (program Innowacyjna Warszawa) oraz Gabinet 

Prezydenta – wydział ds. projektów międzynarodowych. 

 

Miasto uczestniczy także w trzech międzynarodowych projektach dot. sektora kreatywnego:  

 

 Creative Metropoles  (2008-2011) – wynikiem udziału w tym projekcie był pierwszy 

raport dotyczący sektora kreatywnego w Warszawie, który został użyty przy pracach 

nad PRK, powstał także publikacja p.t Creative People - Creative Living in Warsaw – 

prezentacja środowiska sektora kreatywnego w Warszawie. W ramach projektu 

zostały także zrealizowane warsztaty na Pradze, których celem było stworzenie planu 

dla dzielnicy kreatywnej. Dzielnica Praga Płn. wykorzystała efekty wspomnianych 

warsztatów w przygotowaniu strategii rozwoju dzielnicy. W ramach projektu powstała 

także  strona internetowa creative.waw.pl. 

 

 Cross-Innovation - (2012-2014) kontynuacja projektu Creative Metropoles. Projekt 

polega na wymianie doświadczeń miedzy uczestnikami sektora kreatywnego oraz 

łączenie sektora kreatywnego z sektorami tradycyjnymi. 

 

 European Creative Cluster Lab (2012-2014) –program, którego dotyczy prezentowany 

raport. 

 

 

W projekcie European Creative Cluster Lab partnerami są MFG Baden Wurtemberg – 

klaster filmowy w  Stuttgarcie, Miasto Lille – przodownik w nowoczesnego spojrzenia na 

przemysł tekstylny i wzornictwo, Barcelona Media – fundacja od lat działająca                         

w obszarze badań i nowoczesnych technologii, Puglia – region we Włoszech dysponujący 
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ciekawymi rozwiązaniami z zakresu sektora kreatywnego, między innymi w branży 

filmowej.  

 

Ideą projektu jest przeprowadzanie badań, które są następnie weryfikowane poprzez 

spotkania warsztatowe i działania pilotażowe dla przedstawicieli sektora kreatywnego                

z Warszawy. Przedstawiciele jako praktycy odnoszą się do wypracowanych wcześniej 

teoretycznych koncepcji. Końcowym efektem ma być stworzenie już przetestowanych 

zaleceń dla Komisji Europejskiej. 

 

Pozostałe działania Warszawy w ramach rozwoju sektora kreatywnego polegają na: 

 

 Organizowaniu spotkań dla środowiska kreatywnego tzw. creative mikser – 

organizowane raz na kwartał  przez miasto wspólnie z British Council. 

 

 Realizowaniu prze Biuro Funduszy Europejskich projektu Creative Poland.  

 

oraz dwa przedsięwzięcia inwestycyjne: 

 

 Centrum Przedsiębiorczości Smolna (placówka, rozpoczęła już swoją działalność) 

 

 Centrum Kreatywności Targowa (jego budowa ma się zakończyć w 2015 roku) 

 

Następnie Urszula Trzeciakowska szczegółowo omówiła wspomnianą wcześniej kwestię 

badań będących jednym z elementów projektu.  

 

Badania były przeprowadzone na poziomie lokalnym przez pracowników SGH oraz na 

poziomie globalnym przez firmę ECORYS Firma, ta odpowiadała za zebranie wszystkich 

wyników badania i zebranie ich w jednym raporcie oraz przygotowania tzw. mapy drogowej 

(road map). Mapa pokazuje poszczególne stadia jakie mogą napotkać poszczególni 

przedsiębiorcy chcący działać przemyśle kreatywnym. W tym celu określone zostały 

narzędzia wsparcia poparte dobrymi praktykami z Warszawy i ze świata. Biorąc pod uwagę 

krótki okres realizacji projektu (12 miesięcy) Biuro Kultury na podstawie mapy 

zaproponowało cztery działania, które 8 maja zostały opiniowane z współpracownikami 

projektu 

 

Są to: 

 analiza stanu rozwoju sektora kreatywnego – przeprowadzona będzie za pomocą 

narzędzia, które na podstawie danych pobieranych z GUS analizuje rozwój 

wybranych branż na przestrzeni kilku lat. Biuro Kultury będzie chciało zlecić taką 

analizę na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

 

 Inkubacja – działania oparte na warsztatowych narzędziach dla przedstawicieli 

szkół artystycznych    

 

 

 Klastering – działanie w formie informacyjno szkoleniowej podzielone na 6 

etapów (spotkania dotyczące klastra kreatywnego) 

 

 Innowacja- staż, lub program wymiany realizowany w ramach projektu dla 

przedsiębiorców z Warszawy. 
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Pani Trzeciakowska znaczyła, że niektóre z wymienionych wyżej działań mogą wesprzeć 

Program Rozwoju Kultury. Takim działaniem jest na pewno analiza stanu sektora 

kreatywnego.  

 

Janusz Kostynowicz zapytał w jakim stopniu omawiany projekt bierze pod uwagę 

dotychczasowe badania dotyczące sektora kreatywnego w Warszawie (np. diagnoza M. 

Grochowskiego). Poruszył temat Pragi jako dzielnicy kreatywnej, gdzie chyba nie do końca 

udało zrealizować to założenie. 

 

Krzysztof Herbst zapytał w jaki sposób zostanie zmierzony efekt programu, oraz jak Pan 

Napiontek i Pani Trzeciakowska widzą operacyjne powiązanie programu ECCL i Społecznej 

Strategii Warszawy, której częścią jest PRK. 

 

Alina Gałązka spytała czy program zakłada konkretne rozwiązania w kwestii utworzenia 

regularnych grantów wspierających młodych początkujących twórców (nie koniecznie                    

z dyplomem ASP) oraz czy przewiduje się zmniejszenie czynszów w wynajmowanych 

lokalach do kwot symbolicznych dla uczestników programu.  

 

Marcin Jasiński poprosił o rozwinięcie założeń projektu realizowanego przez partnera                          

z Barcelony – Media Cluster. Zapytał czym dokładnie miałoby się zajmować Centrum 

Kreatywności przy ul. Targowej i czy było by tam miejsce dla pewnych działań, które są 

wpisane w PRK. 

 

W kwestii Centrum Kreatywności głos zabrał Paweł Sajnog reprezentujący Biuro Funduszy 

Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. Powiedział, że Centrum jest aktualnie w fazie 

przygotowawczej. Obecnie konstruowany jest model funkcjonowania tego przedsięwzięcia.  

Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolnej zostało otwarte 17 kwietnia. Aktualnie jest 

wykorzystywane na potrzeby Urzędu jednak docelowo pełniąc będzie funkcje i usługi 

szkoleniowo-doradcze, informacyjne dla przedsiębiorców sektora kreatywnego w tym także 

w zakresie kultury.  

Leszek Napiontek nawiązał do pytania Janusza Kostynowicza. Powiedział, że wszystkie 

dotychczasowe działania w zakresie sektora kreatywnego jak wspomniana diagnoza 

Grochowskiego są działaniami „miękkimi” – nie wychodzącymi po za sferę propozycji 

podjęcia ich przez decydentów. Natomiast w raporcie Biura Kultury przygotowanym przez 

firmę ECORYS szereg wcześniejszych przeglądów i badań został wykorzystany. Na tej 

podstawie omówione wcześniej działania zostały opracowane i aktualnie podlegają 

konfrontacji z przedstawicielami sektora kreatywnego. 

W kwestii zakładanych rezultatów. Pan Napiontek powiedział, że projekt w założeniu ma 

dostarczyć propozycje, które będzie mógł wykorzystać Urząd Miasta. W ciągu najbliższego 

roku propozycje te będą polegały opracowaniu i doprecyzowaniu. 

Urszula Trzeciakowska dodała,  że projektując działania związane z ECCL Biuro Kultury 

starało się myśleć od razu o miernikach pozwalających określić efektywność i jakość spotkań, 

liczbę uczestników itp. Ta faza zakończy się pół roku przed końcem całego projektu, dzięki 
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czemu będzie możliwość kontaktu z uczestnikami i weryfikacji efektywności 

przeprowadzonych szkoleń i dostarczonych informacji.  

W ramach projektu ECCL przeprowadzane będą także szkolenia informacyjne na temat 

klasteringu jak również  samego pojęcia kreatywności i sektora kreatywnego. 

Istnieją także inne projekty jak np. Creative Poland (realizowany w Warszawie przez Biuro 

Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego), w ramach którego tworzone jest 

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Polskiego Przemysłu Kreatywnego. Celem partnerstwa jest 

skupienie ludzi, firm i instytucji wspierających polską sztukę, design, media i inne dziedziny 

kreatywne. Program ma także na celu podniesienie świadomości ludzi na temat sektora 

kreatywnego. Uczestnicy programu są również promowani w kraju i za granica. 

 

W kwestii grantów Pani Trzeciakowska zaznaczyła, że Biuro Kultury może przekazywać  dla 

Urzędu Miasta i Komisji Europejskiej informacje na temat efektywności przeprowadzonych 

konkursów poprzez pilotaż jednak nie może samo wdrożyć propozycji wysuniętej przez Alinę 

Gałązkę. Kwestia czynszów dla przedsiębiorców kreatywnych jest sprawą bardzo trudną do 

zrealizowania. Biuro Kultury nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość opłat. Pozostaje to 

w gestii Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami, burmistrzów dzielnic oraz po części 

samej Rady Miasta.  

Marcin Jasiński spytał, jakie dokładnie grupy odbiorców są w kręgu zainteresowań projektu. 

 

Leszek Napiontek - podczas fazy przygotowawczej projektu została rozesłana informacja do 

różnych klastrów (instytucje, uczelnie, prywatni przedsiębiorcy) sektora kreatywnego                        

w Warszawie. Do współpracy zostało wybranych 8 inicjatyw. Warszawa w ramach ECCL 

współpracuje oczywiście z zagranicznymi partnerami tworzącymi projekt. Działania są 

ogłaszane na różnego rodzaju spotkaniach jak np. Creative Mixer, oraz za pośrednictwem 

portali branżowych i społecznościowych. 

W kwestii współpracy z fundacją Barcelona Media pan Napiontek poinformował, że                       

w niedługim czasie zostanie opracowany schemat określający współpracę przede wszystkim 

pod kontem internacjonalizacji oraz pozyskiwania cennego doświadczenia w dziedzinie 

sektora kreatywnego 

W kwestii powiązania z PRK Urszula Trzeciakowska zauważyła, cele PRK pokrywają się 

zadaniami realizowanymi w projekcie ECCL chociażby w punkcie wspierania rozwoju 

umiejętności twórców, artystów, projektantów w tym także tych dopiero rozpoczynających 

działalność, zachęcania sektora prywatnego do wspierania kultury, wypracowanie modeli 

różnych podmiotów i sektorów (np. inkubatory przedsiębiorczości na uczelniach). 

Leszek Napiontek dodał, że w rekomendacjach, które ukażą się po projekcie ECCL zostaną 

wypracowane konkretne narzędzia, które będzie można uwzględnić w pracy Biura Kultury 

czy innych jednostek miejskich.  

Alina Gałązka podsumowując powiedziała, założeniem PRK było powstanie programu bądź 

podprojektu obejmującego sektor kreatywny. Wobec tego co Zespół usłyszał na dzisiejszym 

spotkaniu należy wykorzystać rekomendacje, które zostaną wypracowane po projekcie ECCL 

i na ich podstawie stworzyć nowy program/projekt w ramach PRK.  
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Agata Diduszko-Zyglewska spytała czy założenia projektu odnośnie szkoleń dla 

pracowników samorządu w zakresie sektora  kreatywnego przełożą się na konkretne zmiany            

i sposoby działania w Urzędzie Miasta. 

Urszula Trzeciakowska odpowiedziała, że działania skierowane do pracowników 

samorządowych są elementem projektu Creative Poland. Jest to projekt zewnętrzny i nie 

można założyć, że po przeprowadzonych szkoleniach wszyscy urzędnicy będą wiedzieli jak 

współpracować z sektorem kreatywnym. Szkolenia będą przeprowadzone na grupie ok. 200 

osób. 

Leszek Napiontek powiedział, że należałoby zebrać wszystkie korzyści płynące z projektu 

ECCL oraz Creative Poland i Cross Enovation w celu wypracowania jak najlepszych założeń 

dla ewentualnego programu dot. sektora kreatywnego. 

Dyrektor Biura Kultury Marek Kraszewski zauważył, że język w którym napisany został 

przedstawiony projekt jest bardzo sformalizowany i może być trudny do zrozumienia dla 

przeciętnego odbiorcy, przez co ciężko określić jego zasięg. Pan Kraszewski podkreślił 

jednak, że projekt ECCL może mieć duży wpływ na rozwój warszawskich instytucji kultury. 

Należy więc wspólnie w gronie Zespołu Sterującego zastanowić się w jaki sposób przekazać 

dobrą energię zgromadzoną wokół projektu np. niektórym dyrektorom miejskich instytucji 

kultury, które wymagają nowego podejścia w zarządzaniu, reform wewnętrznych itp. Trzeba 

także skorzystać z doświadczenia i dobrych praktyk stosowanych w inny krajach w ramach 

sektora kreatywnego. Dyrektor BK zauważył, że ewentualny program operacyjny stworzony 

na bazie doświadczeń pozyskanych z projektu ECCL nie może być programem elitarnym, 

tylko zgodnie z ideą dokumentu PRK powinien nieść za sobą korzyści społeczne. Być może 

nowy program  stanowiłby także dobre narzędzie do integracji instytucji kultury. 

Włodzimierz Paszyński powiedział, że przede wszystkim należało by odpowiednio 

zdefiniować pojęcie słów kreatywność i sektor kreatywny w kontekście kultury. Kreatywność 

jest przecież jest jednym z elementów kompetencji i kwalifikacji pracowników instytucji 

kultury oraz Urzędu Miasta. Jednocześnie nie można jej traktować jako jedynego miernika 

wartości pracy. 

Katarzyna Ratajczyk powiedziała, że na zaproszenie miasta Berlin uczestniczyła                            

w spotkaniu dla urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczącym sektora 

kreatywnego. Na spotkaniu wytłumaczone zostało dokładnie pojęcie sektora kreatywnego, 

oraz to jak znaczący sposób ta dziedzina wpłynęła na rozwój kultury i promocji stolicy 

Niemiec. W omawianym kontekście nie należy rozumieć słowa kreatywny tylko jako 

twórczy. Sektor kreatywny obejmuje najsilniejsze obecnie dziedziny, czyli nowe media, 

rozwój internetu, cyfryzację i rozwój nowych technologii. Słowo kreatywny w ostatnich 

latach jest stosowane w odniesieniu do przetwarzania istniejących informacji i poprawy ich 

jakości a nie do tworzenia ich od podstaw. 

Marcel Andino-Velez zapytał jakie konkretne działania w związku z projektem ECCL 

można by przenieść do dalszych programów związanych z polityka miasta. Poruszył temat 

udostępniania lokali przemysłowi kreatywnemu i zaznaczył, że ta kwestia powinna być 

priorytetowa jeśli chodzi o wsparcie dla sektora kreatywnego w Warszawie. Poddał                         

w wątpliwość czy zaprezentowany na spotkaniu schemat dotyczący wsparcia 

przedsiębiorczości i klastrowania w sektorach kreatywnych będzie wystarczającym 

narzędziem dla początkujących przedsiębiorców. Jego zdaniem program, który powstanie                  
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w ramach PRK powinien zakładać stworzenie pięciu prostych rzeczy (jak np. program 

dotyczący udostępniania lokali) potrzebnych do wsparcia instytucji kultury w tym zakresie. 

Pan Velez podkreślił, że bardzo ważna jest także współpraca z burmistrzami dzielnic inaczej 

praca nad programem dotyczącym sektora kreatywnego jak i nad dalszym wdrażaniem PRK 

nie będzie efektywna.  

Agata Diduszko – Zyglewska przypomniała, że Zespół Sterujący ma w planach spotkanie                  

z burmistrzami dzielnic. 

Leszek Napiontek zaznaczył, że na dzisiejszym posiedzeniu omówiony został projekt,                     

a szereg propozycji przedstawionych w schemacie (szkolenia, indywidualne doradztwo) 

zostanie później opisane i będą gotowe do zaaplikowania przez miasto. 

Marek Kraszewski przypomniał, że Program Rozwoju Kultury jest dokumentem 

nadrzędnym i wszystkie działania w zakresie sektora kreatywnego, który jest jednym                          

z obszarów PRK powinny być dostosowane do celów opisanych w dokumencie.  

Marcin Jasiński zaproponował by dalsza część dyskusji została przeniesiona na posiedzenie 

Zespołu Roboczego ds. Programów Operacyjnych. 

Na tym posiedzenie zakończyło się 

Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki      
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