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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

w dniu 10.10.2013 (Biuro Kultury g 9.00 s. 330)  

 

 

 

Uczestnicy posiedzenia: 
1. Tomasz Janowski 

2. Marcin Jasiński 

3. Alina Gałązka 

4. Agata Diduszko-Zyglewska 

5. Anna Michalak-Pawłowska 

6. Janusz Kostynowicz 

7. Mirosław Sielatycki 

8. Roman Osadnik 

9. Grzegorz Lewandowski 

10. Aleksandra Szwed 

 

Tematy posiedzenia: 

1. Zmiany w zarządzeniu dot. Zespołu Sterującego; 

2. Informacje nt. Zespołu ds. teatrów; 

3. Podsumowanie Warszawskiego Tygodnia Kultury Barier; 

4. Sprawy różne. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Zespołu Sterującego Pani Alina Gałązka i 

przekazała głos Dyrektorowi Biura Kultury Tomaszowi Janowskiemu. 

 

Pan Janowski poinformował, że proponowana kwota budżetu Biura Kultury  została 

zwiększona o 8 mln zł. Środki na współpracę z NGO’sami zostały podniesione do 

wnioskowanej przez KDS kwoty 18 400 000 zł. Zaznaczył, że budżet cały czas jest 

propozycją do momentu przegłosowania go przez Radę Miasta. 

 

Zmiany w zarządzeniu dot. Zespołu Sterującego 

Następnie Marcin Jasiński zaprezentował nową wersję zarządzenia dotyczącego Zespołu 

Sterującego po przeanalizowaniu uwag członków ZS. 

 

Zaproponował by przewodniczącym Zespołu został Sekretarz m. st. Warszawy Pan Marcin 

Wojdat: 

 

Ponadto w skład zespołu wejdą: 
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1. Przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów Społecznych; 

2. Urszula Majewska (Zastępca Dyrektora centrum komunikacji Społecznej) jako osoba 

reprezentująca dzielnice. 

3. Naczelnik Wydziału Estetyki; 

4. Aldona Machnowska-Góra 

5. Jarosław Trybuś – jako osoba reprezentująca Muzea 

 

Wszystkie wymienione osoby zgodziły się na udział w pracach ZS.  

 

Aleksandra Szwed zapytała czy zapis odnoszący się do uczestnictwa w ZS dyrektorów 

zastępców Biur nie powinien być rozszerzony tak by dyrektorzy mogli wskazywać do pracy 

w Zespole konkretne osoby zajmujące się daną tematyką. 

 

Marcin Jasiński powiedział, że obecny zapis nadaje pewna rangę gremium jakim jest ZS nie 

jednocześnie nie zmuszając nikogo do uczestnictwa. Zapis nie zabrania uczestniczeniu w 

pracach ZS innym osobom niż te wskazane w zarządzeniu. 

 

Krzysztof Herbst zasugerował by w przyszłości zastanowić się nad przeorganizowaniem 

pracy Zespołu Sterującego – zrezygnować z funkcji prezydium na rzecz pracy w grupach 

roboczych. 

 

Marcin Jasiński zaproponował powrót do tego tematu pod koniec roku podczas 

podsumowania prac ZS w roku 2013. 

 

Tomasz Janowski poparł projekt Zarządzenia. Powiedział, że obecność Sekretarza Miasta w 

prezydium ZS jest dobrym pomysłem, pozwala na szybszy kontakt z zarządem miasta 

zwłaszcza w kwestiach finansowych. Pan Janowski poprał także obecny sposób 

funkcjonowania Zespołu. Jego zdaniem Prezydium jest potrzebne przede wszystkim po to by 

Zespól mógł podejmować administracyjne decyzje. 

 

Anna Michalak- Pawłowska przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu zgłosiła wniosek 

formalny o włączenia w skład Zespołu jednego z naczelników dzielnic.  

 

Marcin Jasiński powiedział, że nie potrafi wskazać naczelnika jednej dzielnicy, który miały 
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reprezentować interes wszystkich dzielnic  ten postulat jest realizowany przez zaproszenie 

Pani Urszuli Majewskiej, która była naczelnikiem wydziału kultury i rzecznikiem dzielnicy 

śródmieście. Jej obecne stanowisko w Centrum Komunikacji Społecznej będzie opierało się 

na współpracy z dzielnicami. 

 

Grzegorz Lewandowski zaproponował Piotra Królikiewicza jako osobę reprezentującą 

dzielnice.  

 

1. Zespól Sterujący przyjął propozycję Marcina Jasińskiego w formie głosowania 

 

9 – za  

1 – przeciw 

0 – wstrzymało się 

         

2. Głosowanie w sprawie dołączenia do składu reprezentanta dzielnic 

 

8 – za 

2 – przeciw 

0 – wstrzymało się 

 

3. Głosowanie w sprawie zaproszenia do pracy w ZS Piotra Królikiewicza jako reprezentanta 

dzielnic 

 

6 – za 

4 – przeciw 

0 – wstrzymało się 

 

Marcin Jasiński zaproponował zaproszenie wybranych osób na kolejne posiedzenie ZS 

 

Zespół ds. teatrów 

 

Tomasz Janowski poinformował, że pierwsze spotkanie Zespołu ds. teatrów ma szanse 

odbyć się na przełomie października i listopada. Zespół może pracować przy Biurze Kultury 

lub jako grupa robocza przy Zespole Sterującym. W skład Zespołu mają wejść eksperci 

związani z teatrem, jednak nie będą to dyrektorzy warszawskich teatrów podlegających pod 

Biuro Kultury. 

 

Główne cele Zespołu: 

1. Sporządzenie listy kryteriów oceny merytorycznej działalności teatrów miejskich. 

2. Próba uszeregowania powyższych kryteriów i dostosowanie ich do rodzajów teatrów 

(lalkowych, rozrywkowych, repertuarowych etc.). 
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Tomasz Janowski zaznaczył, że materiały wypracowane przez Zespół ds. Teatrów nie 

zostaną od razu wdrożone. Praca zespołu będzie przedstawiana i poddawana dyskusji m .in. 

Członkom ZS, SRK i dyrektorom teatrów miejskich.  

 

Alina Gałązka poprosiła by członkowie ZS zaakceptowali propozycje Tomasza 

Janowskiego. Poprosiła także by zespół pracował formalnie jako grupa robocza ZS. Jej 

zdaniem zakres prac zespołu powinien być lepiej zdefiniowany tak by określić czy jego 

zadania będą skupiały się także wokół teatrów prowadzonych przez NGO’sy, domy kultury 

itp.  

 

Padły głosy by skład Zespołu ds. teatrów został podany do wiadomości publicznej. 

 

Mirosław Sielatycki zaproponował rozszerzenie składu zespołu o osobę reprezentującą  

teatry młodzieżowe   

 

Anna Michalak Pawłowska zasugerowała zaproszenie do zespołu osoby ze świata 

organizacji pozarządowych zajmującej się teatrami. 

 

Agata Diduszko-Zyglewska poparła ten głos. Zauważyła, że część teatrów miejskich 

systematycznie współpracuje z artystami reprezentującymi środowisko organizacji 

pozarządowych.  

 

Grzegorz Lewandowski poparł stanowisko Tomasza Janowskiego. Powiedział, że reforma 

teatrów jest dobrym sygnałem wychodzącym z Biura Kultury. Zaproponował jednak zmianę 

nazwy zespołu na „Zespół ds. Teatrów Miejskich”   

 

Tomasz Janowski poinformował, że kryteria opracowane przez Zespół mają dotyczyć 

jedynie teatrów miejskich, które na chwilę obecną maja największe problemy. Reforma 

teatrów miejskich jest zadaniem priorytetowym. Przypomniał, że działalność Teatrów i 

organizacji pozarządowych opiera się na innych dokumentach dlatego, nie można oceniać 

przeprowadzać reformy tych instytucji przy użyciu tych samych narzędzi. Ocena Teatrów 

Miejskich będzie dokonywana również pod kątem ich współpracy z organizacjami 

pozarządowymi jako jednego z wielu kryteriów). Nie potrzeba do tego eksperta ze środowiska 

NGO. PRK wyznacza zadania dla teatrów miejskich a jednym z nich jest współpraca z NGO. 

Zespół w razie zaistniałej potrzeby będzie mógł zapraszać na spotkania dodatkowych 

ekspertów specjalizujących się w wybranej dziedzinie. Jeśli efekty pracy zespołu będą 

zadowalające wnioski z tych prac mogą zostać rozszerzone na teatry pozarządowe itp. 
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Zdaniem Tomasza Janowskiego nazwa zespołu powinna być jak najbardziej neutralna. 

Natomiast cele (reforma teatrów miejskich) będą podkreślane na każdym kroku. 

 

Alina Gałązka powiedział, że teatry miejskie i pozarządowe należy traktować jako 

równoważne byty, nie należy dzielić ich ze względu na ustawy. Przypomniała, że jednym z 

kryteriów PRK jest powstawanie instytucji niepublicznych co w przyszłości może prowadzić 

do częściowej prywatyzacji niektórych teatrów. Także ustawa o prowadzeniu działalności 

kulturalnej zakłada, że teatry mogą być prowadzone przez NGO. Wobec braku w składzie 

zespołu eksperta teatrów pozarządowych Alina Gałązka także zaproponowała zmianę nazwy 

na np. Zespołu ds. teatrów instytucjonalnych  

 

Marcin Jasiński, zauważył że podczas dyskusji pojawiło się wiele nowych aspektów którymi 

miałby zajmować się zespól po za swoim głównym zadaniem (współpraca międzysektorowa, 

edukacja kulturalna, racjonalizacja wydatków, przekształcenia własnościowe)  zaproponował 

by zespół ds. teatrów w trakcie swoich prac zapraszał ekspertów reprezentujących daną 

dziedzinę (np. edukację lub teatry samorządowe) Zespól Sterujący mógłby ustalić i 

zaproponować nazwiska tych ekspertów. 

 

Alina Gałązka zaproponowała przyjęcie propozycji powołania Zespołu ds. Teatrów jako 

grupy roboczej przy Zespole Sterującym z zaznaczeniem, że Zespół będzie mógł zapraszać do 

swojego grona ekspertów reprezentujących konkretne dziedziny.   

 

Zespół Sterujący zadecydował, że skład zespołu ds. teatrów zostanie zamieszczony w 

protokole z dzisiejszego spotkania oraz podany do wiadomości publicznej po 

ukonstytuowaniu się zespołu. 

 

Warszawski Tydzień Kultury bez Barier 

 

Robert Więckowski zrelacjonował  przebieg WTKBB.  

 

1. Zaplanowanych 50 wydarzeń odbyło się 45 (4 wydarzenia – zajęcia plastyczne dla osób 

głuchoniemych nie odbyły się z powodu braku zainteresowania, spektakl w teatrze WasrSawy 

– brak materiałów, 1 – spacer po parku rzeźby na Bródnie  - osoby, które zgłosiły swój udział 

nie pojawiły się) 
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2. Nie odbyło się forum Kultury bez Barier. Tematem forum miały być założenia Projektu 

Operacyjnego Kultura bez Barier. Wobec braku decyzji Zespołu Sterującego w sprawie 

projektu organizacja forum była bezzasadna.  

 

W 45 wydarzeniach wzięło udział ok. 1100 osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, 

ruchowymi i intelektualnymi. Obecnie zbierane są ankiety ewaluacyjne, które zostaną 

przedstawione także Zespołowi Sterującemu. Największym zarzutem uczestników był fakt, że 

wydarzenia pokrywały się i część osób nie mogła uczestniczyć we wszystkim co zostało 

zaproponowane.  

W WTKBB wzięły udział osoby nie tylko z Warszawy, ale także z wielu innych miast m.in. 

Torunia, Łodzi, Otworkowa, Skierniewic, Żyrardowa itp. Sukcesem „Tygodnia” jest 

aktywizacja osób głuchych i niedosłyszących oraz uczestnictwo ok. 300 osób w kilku 

proponowanych wydarzeniach. 

 

Marcin Jasiński dodał, że Biuro Kultury wspólnie z Biurem Pomocy i Projektów planuje  

zorganizowanie spotkania podsumowującego WTKBB. Na spotkanie zaproszeni zostaną 

organizatorzy „Tygodnia”, omówiony zostanie także temat Projektu Operacyjnego Kultura 

bez Barier. Pod uwagę należy wziąć także decyzje dotyczące udostępniania infrastruktury 

osobom niepełnosprawnym, które zapadły na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki 

Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom działającej przy Radzie Miasta. 

 

Tomasz Janowski poinformował, że spotkanie Komisji odbyło się z udziałem przedstawicieli 

środowisk osób niepełnosprawnych (Kulawa Warszawa), oraz dyrektorów kilku miejskich 

teatrów. Biuro Kultury zostało poproszone o: 

 

1. Wysłanie audytu architektonicznego przygotowanego przez Biuro Kultury w 2010 roku 

został do konsultacji z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych.  Następnie 

Biuro Kultury wspólnie z Biurem Pomocy ma opracować harmonogram i kosztorys 

architektonicznych modernizacji instytucji miejskich. 

 

2.  Na stronach internetowych wszystkich teatrów pojawi się informacja dla osób 

niepełnosprawnych związana z dostępnością i przystosowaniem budynku do ich potrzeb. 
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3. Biuro Kultury ma opracować treść informacji, która zostanie zamieszczona w miejskim 

systemie identyfikacji. 

 

4. Biuro Kultury ma przeznaczyć środki na szkolenia w ramach pomocy osobom 

niepełnosprawnym dla pracowników zajmujących się obsługą widowni w teatrach.  

 

Tomasz Janowski poprosił o zgodę by te pieniądze zostały wygospodarowane z budżetu PRK 

na 2014 rok. Zaznaczył ze to działanie ma charakter interwencyjny. 

 

Zespól Sterujący Przyjął propozycję Tomasza Janowskiego 

 

9 – za 

1 – przeciw 

0 -  wstrzymało się 

 

Zdaniem Tomasza Janowskiego, Biuro Kultury wspólnie z Biurem Pomocy powinno spotkać 

się z przedstawicielami Komisji Polityki Społecznej by przedstawić efekty prac nad 

projektem operacyjnym Kultura bez Barier. 

 

Marcin Jasiński zaproponował, by ma spotkanie obu biur dotyczące podsumowania 

WTKBB zaprosić Prezydium Komisji Polityki Społecznej 

 

Sprawy różne: 

Programy/projekty operacyjne: 

 

Alina Gałązka zapytała czy zapadły jakieś konkretne decyzje w sprawie siatki programów 

operacyjnych i mapy warszawskiej kultury. 

 

Marcin Jasiński powiedział, że ZS na ostatnim spotkaniu dotyczącym siatki jedynie 

zaakceptował przedstawioną koncepcję. 

 

Alina Gałązka przypomniała, że ZS zadecydował, by rozszerzyć siatkę o zakresy i  cele 

poszczególnych programów i projektów. Ta praca powinna rozpocząć się jak najszybciej. 

 

Zespołu Sterujący podjął decyzję by na początku zakresy i cele zostały dopisane do 
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Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej i Projektu Kultura bez Barier. 

 

W najbliższym czasie spotka się zespól ds. Programów Operacyjnych i przygotuje propozycje 

na najbliższe spotkanie ZS 24 października. 

 

Alina Gałązka poprosiła by prace wszystkich zespołów roboczych pracujących w ramach ZS 

były prowadzone spójnie po to by uniknąć sytuacji jaka miała miejsce w przypadku projektu 

Kultura bez Barier, którego zakres okazał się nie do końca tożsamy z założeniami 

wypracowanymi przez zespół ds. programów operacyjnych i który nie spełnia kryteriów 

programu ani projektu (nie ma założeń, sposobów realizacji, przewidywanych rezultatów, 

harmonogramu ani żadnych mierników). 

 

Tomasz Janowski poprosił, by zespoły robocze ds. WPEK i KBB przedstawiły Zespołowi 

Sterującemu  sprawozdania ze swoich dotychczasowych działań oraz określiły jakie prace 

czekają je w najbliższym czasie.  

 

Mapa Warszawskiej Kultury: 

Tomasz Janowski poinformował, że podjął decyzję o wstrzymaniu przetargu na Mapę 

warszawskiej kultury. Jego zdaniem narzędzie powinno być ściśle zintegrowane z portalem 

Kulturalna Warszawa. Na obydwa zadania powinien być ogłoszony jeden przetarg. 

 

Ta decyzja spotkała się ze sprzeciwem części Zespołu Sterującego. Zadaniem członków ZS 

nie można ściśle łączyć obu tych systemów. Mapa jest narzędziem diagnostycznym, które ma 

służyć ekspertom oraz bazą danych dla zwykłych użytkowników, natomiast Kulturalna 

Warszawa jest jedynie systemem informacyjnym i kalendarium wydarzeń w miesicie. 

 

Wobec braku porozumienia w tej kwestii Alina Gałązka zadecydowała by temat mapy został 

przedyskutowany na osobnym spotkaniu w gronie Prezydium ZS, a wyniki spotkania 

przedstawione na najbliższym spotkaniu Zespołu 24 października. 

 

                                                                                                                                                                     Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki  

                                                                                                                                                                  (Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy)     
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