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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

10.09.2013 g. 8.30 Biuro Kultury (s. 330 ul. Niecała 2) 

 

Uczestnicy posiedzenia: 

1. Alina Gałązka 

2. Agata Diduszko – Zyglewska 

3. Marek Kraszewski 

4. Marcin Jasiński 

5. Janusz Kostynowicz 

6. Mirosław Sielatycki 

7. Beata Wrońska – Freudenheim 

8. Paweł Sajnog 

9. Wojciech Feliksiak 

10. Anna Michalak – Pawłowska 

11. Katarzyna – Materska 

12. Robert Więckowski 

 

Przebieg posiedzenia: 

Posiedzenie otworzyła Alina Gałązka, poinformowała że tematem dzisiejszego spotkania będzie 

omówienie propozycji Projektu Operacyjnego „Kultura bez Barier”. 

Oddała głos Robertowi Więckowskiemu wiceprezesowi fundacji Kultura bez Barier. 

 

Pan Więckowski przypomniał, że Kultura bez Barier jest projektem operacyjnym, którego celem 

będzie umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi i ruchowymi uczestniczenia w 

różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie Warszawy. Projekt jest 

kontynuacją pilotażu prowadzonego przez ostatnie 1,5 roku. Do tej pory (również w ramach pilotażu) 

nie zostały przeprowadzone badania na temat sposobu włączania do życia kulturalnego osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. Pan Więckowski zaznaczył, że w dalszej perspektywie w ramach 

projektu zostaną przedsięwzięte działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Pierwszym celem projektu będzie jednak zwrócenie uwagi miejskich instytucji kultury na potrzeby 

ludzi niepełnosprawnych sensorycznie i ruchowo. Projekt operacyjny nie będzie obejmował działań z 

zakresu terapii dla niepełnosprawnych artystów.  

 

Alina Gałązka zauważyła, że zakres projektu nie był w żaden sposób konsultowany z Zespołem 

Sterującym, zaznaczyła, że w projekcie zarysowano tylko założenia, brakuje w nim podstawowych 

elementów koniecznych do tego, żeby mógł być zaakceptowany przez Zespół i wprowadzony w życie, 

takich jak harmonogram działań i wskaźniki. Zapytała, z czego wynika odrzucanie pewnych działań i 

uznawanie innych za priorytetowe.  

Pani Gałązka powiedziała, że Zespół Sterujący powinien jak najszybciej zwołać posiedzenie w 

sprawie siatki programów i projektów operacyjnych i zastanowić się jakie elementy powinny znaleźć 

się w poszczególnych programach. Zespół Roboczy ds. Programów Operacyjnych opracował już 

projekt takiej siatki i jest gotowy by zaprezentować go na jednym z najbliższych spotkań. 
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Krzysztof Herbst poparł stanowisko Aliny Gałązki. Powiedział, że tekst dokumentu jest interesujący 

i zapowiada dobry projekt jednak musi zostać dopracowany. 

Przede wszystkim we wstępnej deklaracji tekstu powinny zostać zapisane cele, które mają być 

zrealizowane w ramach projektu. Należy także umieścić zapis mówiący w jakich przedziałach 

czasowych będą realizowane poszczególne cele. Projekt powinien skupiać się na realizacji trzech 

elementów: 

1. Uczestnictwo w kulturze 

2. Dostęp do dodatkowych usług oferowanych przez instytucje kultury. 

3. Czynne uczestnictwo (nie powinno być wykreślane z projektu)  

 

Należy zaznaczyć, który z elementów będzie realizowany priorytetowo. 

 

Pan Herbst zasugerował, że należałoby stworzyć kartę kryteriów, która pozwalałaby określić czy 

dokument jest programem czy projektem operacyjnym.    

 

Anna Michalak-Pawłowska poruszyła kwestię czynnego uczestnictwa w kulturze osób 

niepełnosprawnych. Odnosząc się do słów Roberta Więckowskiego zapytała, do jakiego innego 

programu bądź projektu operacyjnego zostanie przypisana ta grupa społeczna. Jej zdaniem jeśli 

takiego programu nie będzie, powyższy cel powinien zostać zrealizowany w ramach „Kultury bez 

Barier” nawet jeśli miałoby to oznaczać realizację w dalszej perspektywie czasowej. Zaznaczyła, że w 

Warszawie istnieją instytucje kultury, które z powodzeniem prowadzą m. in. zajęcia plastyczne i 

warsztaty teatralne dla osób niepełnosprawnych. Należałoby zaprosić te instytucje do współpracy przy 

projekcie. 

 

Mirosław Sielatycki podkreślił że należy pokazać ważność projektu na tle innych dokumentów 

zwłaszcza w korespondencji z Warszawskim Programem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 

Zasugerował by do obszarów, w których mają być realizowane cele projektu dodać pojęcie edukacji 

kulturalnej, która na etapie dorastania jest bardzo ważna. Zaproponował także by część dokumentu 

opisująca diagnozę i pilotaż do projektu, została skrócona na rzecz wcześniej przedstawionych uwag.  

 

Marcin Jasiński poinformował, że projekt Kultura bez Barier powstawał w oparciu o Program na 

Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych, z którego zostały przeniesione wszystkie elementy 

dedykowane kulturze. Zespół pracujący nad projektem konsultował się w tej sprawie z Biurem 

Pomocy i Projektów Społecznych, które zadecydowało o pozostawieniu czynnego uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w obszarze terapii. Niemniej ważne jest by projekt w zbliżonej formie pozostał w 

siatce programów i projektów operacyjnych, ponieważ zawiera działania priorytetowe. 
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Alina Gałązka przypomniała, że projekt początkowo miał być dedykowany szerszemu gronu osób 

wykluczonych z życia kulturalnego w Warszawie (m.in. z powodów ekonomicznych czy 

społecznych), a obecnie obejmuje ściśle określoną wąską grupę odbiorców. tworzenie 

projektów/programów dla konkretnej grupy może sprawić, że inne grupy (np. seniorzy) poczują się 

dyskryminowane i będą nalegały na tworzenie odrębnych programów dla każdej z nich, co nie jest 

dobrym kierunkiem. Zasugerowała sporządzenie ogólnej zasady tworzenia projektów i programów 

operacyjnych w ramach PRK. 

 

Anna Michalak-Pawłowska porównała omawiana propozycję projektu do Warszawskiego Programu 

Edukacji Kulturalnej (WPEK). Powiedziała, że dużo łatwiej znaleźć środki finansowe na 

zrealizowanie konkretnych działań WPEKu w budżetach kilku Biur urzędu miasta. W przypadku 

projektu Kultura bez Barier może wystąpić problem w znalezieniu pieniędzy zwłaszcza na inwestycje 

z zakresu infrastruktury. Zapytała Marcina Jasińskiego skąd będą pochodziły pieniądze na realizację 

zadań omawianego projektu. 

 

Marcin Jasiński powiedział, że pod kątem finansowym projekt był konsultowany z Biurem Funduszy 

Europejskich i Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. Jedyną ścieżką, która w tej dziedzinie może 

zostać wykorzystana przez miasto jest pozyskanie środków unijnych w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZiT) stanowiący nowy instrument finansowania, oparty na ścisłej 

współpracy samorządów miejskich obszarów funkcjonalnych, w którego powstanie były 

zaangażowane największe miasta europejskie, zrzeszone w organizacji EUROCITIES. Pan Jasiński 

przypomniał, że miasto może zrealizować określoną liczbę zadań w ramach środków unijnych  

 

Alina Gałązka zaznaczyła, że na razie nie wiadomo jaki zakres będą obejmowały pozostałe fundusze 

europejskie. Zadania mogą być realizowane przez same instytucje kultury bądź organizacje 

pozarządowe. 

 

Robert Więckowski przypomniał, że priorytetowym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych oferowanych przez miasto poprzez 

realizowanie pokazów filmów czy spektakli z audiodeskrypcją, napisami itp. Te inwestycje nie będą 

generowały wysokich kosztów. Jednocześnie większość bardziej kosztownych inwestycji z zakresu 

infrastruktury będzie służyło nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale również matkom z dziećmi, 

osobom starszym itp. Projekt ma także na celu zwrócenie uwagi osób odpowiedzialnych za remonty 

miejskich instytucji kultury i powstawanie nowych obiektów, na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Okazuje się, ze niektóre nowo powstałe inwestycje nie spełniają wymogów w tym zakresie (Teatr 

Powszechny, Muzeum Historii Żydów Polskich). 
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Pan Więckowski powiedział, że projekt został zawężony do realizacji rzeczy najpotrzebniejszych, 

które wynikają z wiedzy i doświadczenia osób piszących projekt. Jednocześnie zaznaczył, że nikt nie 

ma zamiaru odwracać się od kwestii czynnego uczestnictwa niepełnosprawnych w kulturze. Obecnie 

w Warszawie wiele organizacji pozarządowych i instytucji kultury organizuje zajęcia dla osób 

niepełnosprawnych umysłowo w ramach arteterapii. Do tej pory nie zostały przeprowadzone badania 

na temat określenia potrzeb tych osób w zakresie rozszerzenia oferty zajęć czy warsztatów 

kulturalnych.  

Projekt stawia także na edukację jednak być może nie zostało to zapisane w sposób  wystarczająco 

jasny i wymaga poprawy. Cele projektu zostały zawężone do potrzeb tylko jednej wykluczonej grupy 

społecznej, ponieważ są to cele priorytetowe. W przyszłości projekt  może być rozszerzony o 

dodatkowe działania. 

 

Zdaniem Marka Kraszewskiego problem nieprzystosowania infrastruktury dla osób 

niepełnosprawnych w nowopowstałych inwestycjach występuje mimo wielu uregulowań prawnych 

zarówno w przepisach ogólnych jak i wykonawczych. Jest to związane ze zbyt częstym korzystaniem 

z odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych podczas realizacji inwestycji. Może to wynikać z 

braku empatii wobec osób niepełnosprawnych. 

 

Krzysztof Herbst powiedział, że zadaniem Zespołu Sterującego jest przyjęcie projektu „Kultura bez 

Barier” po dokonaniu stosownych poprawek. Natomiast zadaniem Zespołu Roboczego ds. Programów 

Operacyjnych będzie stworzenie kompletnej siatki programów i projektów operacyjnych, z którą 

omawiana propozycja projektu zostanie zintegrowana. Pan Herbst zaznaczył, że w imię zasad 

planowania strategicznego finansowanie projektu powinno odbywać się w ramach pieniędzy 

posiadanych przez Urząd Miasta. Nie można zakładać, że wszystkie miejskie inwestycje będą 

realizowane z dodatkowych środków finansowych, choć ich pozyskiwanie jest także jest bardzo 

ważne.  

Należy oddzielić pojęcie terapii osób niepełnosprawnych od czynnego udziału w kulturze, który 

powinien być prawem każdego człowieka i  zostać zapisane to jako zasada w projekcie.  

 

Wojciech Feliksiak zasugerował, że najpierw powinna zostać przeprowadzona diagnoza 

infrastruktury istniejących instytucji kultury po to by odpowiednio dostosować działania projektu i w 

jak najlepszy sposób przeznaczyć środki na modernizację tej infrastruktury. Należy wziąć pod uwagę 

fakt, że część instytucji w przyszłości może przestać funkcjonować. Takie zdarzenie spowodowałoby, 

że środki zainwestowane w poprawę infrastruktury w tych instytucjach zostałyby zmarnowane. 

 

Roman Osadnik poparł stanowisko Krzysztofa Herbsta w sprawie wykorzystywania przez instytucje 
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własnych środków na poprawę infrastruktury. Powiedział, że kierując Teatrem Studio z powodów 

finansowych sam staje przed dylematem realizacji inwestycji, które miałyby służyć większej grupie 

odbiorców. Jego zdaniem w projekcie powinien znaleźć się zapis zobowiązujący instytucje kultury do 

ułatwiania dostępu osobom niepełnosprawnym w ramach własnych środków. 

 

Marcin Jasiński także poparł stanowisko Krzysztofa Herbsta odnośnie sposobu finansowania 

inwestycji. Poinformował, że Biuro Kultury wskazało jako jeden z priorytetów inwestycyjnych 

Warszawie dostosowanie co najmniej dwóch instytucji kultury dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W tym momencie oczekiwana jest odpowiedź ze strony Biura Rozwoju Miasta w tej sprawie. 

 

Katarzyna Materska jako osoba, która także stoi przed zadaniem napisania programu operacyjnego 

związanego z czytelnictwem, poprosiła o jak najpilniejsze określenie jakie programy i projekty 

operacyjne będą realizowane w ramach PRK, oraz opracowanie kryteriów powstawania dokumentów 

po to by uniknąć sytuacji jaka ma miejsce na dzisiejszym posiedzeniu. Należałoby także określić 

granice finansowania projektów przy jednoczesnym aktywizowaniu instytucji do poszukiwania 

środków we własnych budżetach. Takie informacje są niezbędne podczas tworzenia harmonogramu 

projektu.  

Pani Materska poparła pomysł integracji poszczególnych dokumentów jednak zaznaczyła, że będzie to 

możliwe w momencie kiedy zostanie opracowana cała siatka programów i projektów operacyjnych. 

Ponadto ogólne zapisy odnoszące się np. do infrastruktury czy udostępniania miejsc kultury osobom 

niepełnosprawnym powinny być umieszczone zarówno na poziomie programów jak i projektów 

operacyjnych tak nie pozostawiały wątpliwości osobom, które będą wykonywały zadania korzystając 

z tych dokumentów. Pani Materska poprosiła by Zespół ds. Programów Operacyjnych jak najszybciej 

przedstawił założenia elementów, które powinny znaleźć się w projektach i programach operacyjnych.  

 

Alina Gałązka zaproponowała by w trybie pilnym Zespół Sterujący spotkał się i dopracował siatkę 

programów i projektów oraz kryteria powstawania tych dokumentów operacyjnych oparciu o 

założenia Komitetu Sterującego Społecznej Strategii Warszawy.   

 

Janusz Kostynowicz w odpowiedzi na obawy Katarzyny Materskiej odnośnie powstawania projektu 

dot. czytelnictwa zaproponował by przeprowadzić na jednym z posiedzeń Zespołu wstępną dyskusję, 

na której członkowie ZS przedstawią swoje oczekiwania wobec projektu. 

 

Agata Diduszko-Zyglewska poparła propozycję poświęcenia jednego z najbliższych spotkań na 

opracowanie siatki programów i projektów operacyjnych. Powiedziała, że Zespół musi podjąć decyzję 

w jaki sposób osadzić poszczególne projekty w przygotowanej siatce, ponieważ akceptowanie 

poszczególnych projektów bez sprawdzenia czy pasują do całej koncepcji jest bezsensowne. 
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Krzysztof Herbst zaproponował stworzenie tzw. karty uzgodnień, która ułatwiłaby ocenianie i 

zgłaszanie uwag do powstających projektów, oraz karty kryteriów która pozwoli określić czy dany 

dokument zostaje zakwalifikowany jako program czy projekt operacyjny.  

 

Krzysztof Herbst i Janusz Kostynowicz zobowiązali się do przekazania Zespołowi Sterującemu 

stosownych dokumentów (przygotowanych w ramach prac Komitetu Sterującego Społecznej Strategii 

Warszawy), które będą stanowił pomoc przy stworzeniu karty uzgodnień i karty kryteriów. 

 

Anna Michalak – Pawłowska zasugerowała, by w dokumencie umieścić zapis dotyczący mobilizacji 

instytucji kultury. Ważne jest by podczas spotkań z przedstawicielami instytucji podawać dobre 

przykłady udostępniania i organizowania wydarzeń kulturalnych osobom niepełnosprawnym. Należy 

także zastanowić się nad sposobem promowania instytucji, które będą realizowały założenia projektu 

Kultura bez Barier. 

 

Mirosław Sielatycki nawiązał do finansowania projektu ze środków pochodzących z UE. 

Przypomniał, że każdy z projektów unijnych posiada tzw. wymiar równościowy, który należało by 

także wprowadzić do projektu Kultura bez Barier. Jego zdaniem w kwestii poprawy infrastruktury 

trzeba będzie pójść na pewien kompromis ponieważ nie jest możliwe pełne dostosowanie wszystkich 

budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych.    

 

Paweł Sajnog z Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego (dalej BFEiRG) 

poinformował, że w chwili obecnej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i Biurem Pomocy i 

Projektów Społecznych trwają pracę nad programowaniem funduszy europejskich na nowy okres 

programowania. Powiedział, że wspomniane finansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych będzie instrumentem finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego woj. 

mazowieckiego. Kwota otrzymana w ramach powyższego finansowania będzie wynosiła ok. 250 mln 

euro na najbliższe 10 lat. Kwota zostanie rozdysponowana na Warszawę oraz jej tzw. obszar 

funkcjonalny. Aktualnie trwają pracę nad dokładnym określeniem obszaru funkcjonalnego. Warszawa 

prowadzi wstępne rozmowy z gminami otaczającymi odnośnie tematów projektów, które będą 

realizowane w ramach przyznanych środków. Są to m.in. rewitalizacja, rozwój gospodarczy, 

cyfryzacja szkół.  

Inwestycje dotyczące szeroko pojętej infrastruktury kultury będą realizowane z różnych puli 

finansowych. Główne inwestycje w tym zakresie będą powstawać w ramach Efektywnego 

Gospodarowania Zasobami, natomiast inwestycje związane poprawą infrastruktury na rzecz osób 

wykluczonych i niepełnosprawnych będą realizowane z innej puli pieniędzy. 
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Janusz Kostynowicz zaproponował, by Zespół Sterujący na kolejnym ze spotkań szerzej 

przedyskutował temat finansowania programów i projektów operacyjnych z funduszy europejskich.  

 

Paweł Sajnog zasugerował by takie spotkanie odbyło się po przeprowadzeniu wszystkich z 

konsultacji z gminami ościennymi dotyczących programowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych po opracowaniu przez BFEiG dokumentu programowego ZITu. 

 

Alina Gałązka wobec zgłaszanych propozycji  zaproponowała tematy kolejnych spotkań ZS: 

 

1. Omówienie propozycji siatki  programów i projektów operacyjnych, przygotowanie karty kryteriów 

oraz karty uzgodnień. (Spotkanie powinno odbyć się jak najszybciej) 

2. Spotkanie z BFEiRG w celu omówienia finansowania programów i projektów operacyjnych. 

 

Marcin Jasiński przypomniał, że przyszłotygodniowe spotkanie w sprawie budżetu wyczerpuje 

regulaminową pulę spotkań Zespołu Sterującego we wrześniu.  

 

Alina Gałązka zaproponowała by spotkanie na temat siatki programów i projektów operacyjnych 

było spotkaniem dodatkowym dla chętnych.  

 

Członkowie Zespołu zaakceptowali tę propozycję. 

 

Zaapelowała także o jak najszybsze przeprowadzenie dalszych badań dot. udostępniania kultury dla 

osób niepełnosprawnych (o których mowa w punkcie diagnoza projektu Kultura bez Barier) 

 

Robert Więckowski poinformował, że w ramach swojej pracy doktorskiej niebawem rozpoczyna 

badania warszawskich instytucji kultury pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych.   

 

Spotkanie dotyczące siatki programów i projektów operacyjnych wyznaczono na 20 września. 

Na spotkaniu zapadną decyzje dotyczące projektu Kultura bez Barier. 

 

Na tym zakończyło się spotkanie Zespołu Sterującego. 

                                                                                                                                                                      Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 

                                                                                                                                                                  (Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy) 
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