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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

w dniu 14.11.2013 (Biuro Kultury g 8.30 s. 330)  

 

 

Uczestnicy Posiedzenia: 
1. Alina Gałązka; 

2. Agata Diduszko-Zyglewska; 

3. Marcin Jasiński; 

4. Krzysztof Herbst; 

5. Janusz Kostynowicz; 

6. Roman Osadnik; 

7. Tomasz Thun – Janowski;  

8. Marcin Jasiński; 

9. Jarosław Trybuś; 

10. Urszula Majewska; 

11. Piotr Królikiewicz; 

12. Beata Wrońska-Freudenheim; 

13. Anna Michalak-Pawłowska; 

14. Wojciech Feliksiak. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Posiedzenie otworzyła wiceprzewodnicząca ZS Pani Alina Gałązka. Na wstępie 

poinformowała, że dyrektor Tomasz Thun-Janowski zadecydował o uruchomieniu procedury 

przetargowej na Mapę Warszawskiej Kultury w formie przygotowanej przez Zespół 

Sterujący. 

 

Współpraca ciał opiniujących przy Biurze Kultury. 

Tomasz Thun-Janowski zaproponował, by w najbliższym czasie  poddać dyskusji temat 

wypracowania modelu współpracy Zespołu Sterującego, Społecznej Rady Kultury i Komisji 

Dialogu Społecznego działających przy Biurze Kultury. Należy zastanowić się, która z opinii 

i rekomendacji ww. ciał jest bardziej wiążąca dla Biura Kultury   

 

Alina Gałązka przypomniała, że Społeczna Rada Kultury nie jest przedstawicielem 

organizacji pozarządowych. W składzie Rady znajdują się osoby reprezentujące różne 

środowiska związane z kultura. Reprezentanci NGO’sów stanowią niewielką część Rady. 

 

Agata Diduszko – Zyglewska zauważyła, że współpraca KDSów  z Biurem Kultury układa 

się bardzo dobrze. Komisje w kluczowych momentach w formie uchwały wypracowują 

wspólne oficjalne stanowisko i przedstawiają je BK. SRK została powołana w innym celu i 
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ma przed sobą zupełnie inne zadania. Zdaniem Pani Diduszko-Zyglewskiej głos SRK nie 

może być ważniejszy niż głos KDSów. 

 

Aldona Machnowska-Góra powiedziała, że ścisły podział kompetencji pomiędzy wszystkie 

ciała jest niemożliwy. Przypomniała, że istnieje jeszcze Forum Dialogu Społecznego i 

Warszawska Rada Pożytku Publicznego. Zdanie KDSów jest wiążące w przypadku 

omawiania otwartych konkursów ofert i podział środków w tych konkursach, program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wybór ekspertów oceniających oferty. 

Sytuacja ewentualnego nakładania się kompetencji powstaje jedynie na jesieni kiedy ustalane 

są środki na współprace miasta z NGO’sami na kolejny rok.\ 

 

Janusz Kostynowicz zauważył, że omawiany spór kompetencyjny nie powstałby gdyby PRK 

udało się szybciej zakończyć w części operacyjnej. Kompetencje Zespołu Sterującego i 

Społecznej Rady Kultury są określone w regulaminach obu tych ciał. Zdaniem pana 

Kostynowicza Sytuacja sama wyjaśni się w momencie gdy Zespól rozpocznie właściwą pracę 

nad programami operacyjnymi PRK. 

 

Zdaniem Tomasza Thun-Janowskiego problem kompetencyjny nie jest związany z tym, czy 

głos jednego ciała jest ważniejszy od drugiego. Wypracowanie modelu współpracy powinno 

spowodować, że  strona społeczna reprezentowana przez wymienione ciała będzie mogła 

skutecznie wyrażać swoją opinię, bądź podejmować decyzje. Prace w poszczególnych ciałach 

nie powinny się dublować, co zdarza się w tej chwili.  

 

Agata Diduszko – Zyglewska powtórzyła, że zgodnie z programem współpracy z NGO’sami 

kluczowym partnerem Biura Kultury w tej kwestii są Komisje Dialogu Społecznego, które w 

przeciwieństwie do Społecznej Rady Kultury mają otwartą strukturę. Każdy przedstawiciel 

organizacji pozarządowej może uczestniczyć w ich posiedzeniu i wyrażać swoją opinię. 

 

Janusz Kostynowicz poinformował, że dopracowany został diagram, który określa rolę 

zespołów sterujących w kontekście Społeczne Strategii Warszawy. Pan Kostynowicz 

zobowiązał się do przesłania materiałów członkom Zespołu. 

 

Alina Gałązka przypomniała że zgodnie z Zarządzeniem, głównymi zadaniami Zespołu 

Sterującego PRK są: 

„ 
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1) ustalanie ramowych planów realizacji PRK w odniesieniu do budżetu Biura Kultury 

zarezerwowanego na jego realizację; 

2) wypracowywanie projektów programów operacyjnych i  pilotaży  programu „Miasto 

kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia” na podstawie 

propozycji przekazanych przez grupy zadaniowe Zespołu;  przedstawianie ich do 

zatwierdzenia Prezydentowi Miasta; 

3) przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji rozstrzygnięć w strategicznych 

sprawach związanych z realizacją PRK; 

4) ustalanie priorytetów w realizacji PRK; 

5) analizowanie efektów realizacji PRK oraz przekazywanie wynikających z tego 

wniosków Prezydentowi m. st. Warszawy i Radzie m. st. Warszawy; 

6)  ocena efektywności rozwiązań przyjmowanych w ramach wypracowanych 

programów operacyjnych i projektów pilotażowych;  

7) wypracowywanie wieloletnich oraz rocznych planów realizacji PRK i przedstawianie 

ich Prezydentowi m. st. Warszawy do zatwierdzenia; 

8) analizowanie stanu (tworzenie mapy) warszawskiej kultury; 

wypracowywanie rekomendacji związanych z realizacją PRK.” 

 

Pani Gałązka zauważyła, że kompetencje Zespołu Sterującego mają charakter operacyjny i 

roboczy, natomiast głównym zadaniem Społecznej Rady Kultury jest  Zadaniem Rady jest 

„Opiniowanie polityki kulturalnej m. st. Warszawy oraz wspieranie procesu wdrażania  

programu „Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju kultury do roku 2020. Założenia” 

oraz wynikających z niego programów operacyjnych i pilotażowych, w szczególności poprzez 

działania konsultacyjno – doradcze, programujące oraz reprezentacyjne.” 

 

Zadaniem Warszawskiej Rady pożytku publicznego jest opiniowanie uchwał i zarządzeń 

związanych z polityką społeczną miasta. 

Zadania Komisji Dialogu Społecznego są opisane w Programie współpracy miasta z 

organizacjami pozarządowymi. Jest to przede wszystkim:  

Opiniowanie dokumentów, które tworzy Biuro Kultury, samego programu współpracy zadań 

konkursowych oraz delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowych.  

 

Zdaniem Pani Gałązki należy się zastanowić w jaki sposób Biuro Kultury będzie wdrażało  

decyzje podejmowane przez Zespół Sterujący.  

 

Tomasz Thun-Janowski odwołał się do zapisów w regulaminie pracy Zespołu Sterującego. 

Zespół z przy pomocy powoływanych Zespołów Roboczych powinien opracowywać 

założenia programów w określonych dziedzinach zgodnie z priorytetami Programu Rozwoju 

Kultury, oraz zlecać zadania Biuru Kultury, które jest realizatorem PRK oraz programów 
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operacyjnych wypracowanych wcześniej przez Zespół Sterujący przy akceptacji Społecznej 

Rady Kultury. 

 

Pan Thun-Janowski zauważył, że istnieje wspólny obszar kompetencyjny dla Zespołu 

Sterującego Społecznej Rady Kultury i Komisji Dialogu Społecznego, który należy 

rozstrzygnąć, jednak tak kwestia powinna być szerzej omówiona na wspólnym spotkaniu 

przedstawicieli tych ciał. 

 

W kwestii sposobu realizacji PRK prze Biuro Kultury pan Thun-Janowski powiedział, że 

Biuro będzie zobowiązane do zrealizowania zestawu programów operacyjnych opracowanych 

przez Zespół Sterujący. Paca nad programami będzie odbywać się przy udziale samego Biura, 

które na potrzeby ZS może zamawiać analizy wykonywać zadania itp. podobnie jak dzieje się 

obecnie podczas powstawania nowego dokumentu warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej. 

 

Alina Gałązka przypomniała, że Zespół Sterujący zaakceptował projekt Siatki Programów i 

Projektów Operacyjnych, do których zostały przy priorytety i zadania wynikające z Programu 

Rozwoju Kultury. w chwili obecnej trwają prace nad uzupełnieniem siatki poprzez 

przyporządkowanie mierzalnych celów do poszczególnych programów i projektów 

operacyjnych. 

 

Janusz Kostynowicz zauważył, że Siatka Programów i Projektów operacyjnych powinna być 

jak najszybciej uporządkowana metodologicznie. Należy określić co będzie programem, a co 

projektem operacyjnym.  

 

Pojawiły się głosy pytające kto miałby być odpowiedzialny za powstawanie kolejnych 

programów i  projektów operacyjnych. Pan Kostynowicz zauważył, że w innych biurach 

urzędu miasta praca nad programami leży w większości po stronie danego biura, natomiast 

Zespół Sterujący opiniuje i uzupełnia przygotowany program/projekt. Dotychczasowy tryb 

pracy Zespołu Sterującego nad programami (WPEK, Kultura Bez Barier) i mapą 

warszawskiej kultury wynikał z kompetencji i pomysłów części członków ZS. 

 

Tomasz Thun-Janowski powtórzył, że w jego rozumieniu to Zespół Sterujący przy pomocy 

powołanych Zespołów Roboczych (w których mogą być pracownicy BK) przygotowuje 
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programy i projekty operacyjne, a następnie opiniuje je Społeczna Rada Kultury. Głównym 

zadaniem Biura Kultury podczas wdrażania PRK jest realizacja opracowanych programów i 

projektów operacyjnych. Zdaniem pana Thun-Janowskiego opracowywanie programów i 

projektów operacyjnych będzie odbywało się w ścisłej współpracy z Biurem Kultury.  

 

Alina Gałązka podsumowując dyskusję powiedziała, że Zespół Sterujący zacznie powoływać 

Zespoły Robocze, w których znajdą się eksperci zewnętrzni i odpowiedni pracownicy Biura 

Kultury. Powołane Zespoły opracują poszczególne programy i projekty operacyjne. 

 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej  

Anna Michalak-Pawłowska zrelacjonowała pierwszy etap prac nad nowym dokumentem 

WPEK. Dokument powstaje jako program operacyjny PRK z planem realizacji do roku 2020. 

Program będzie powstawał w oparciu o doświadczenia wyniesione z realizacji pierwszego 

WPEKu, który był realizowany w latach 2009-2012. Jest to jedyny taki miejski program 

realizowany w Polsce. Warto zaznaczyć, że w ramach WPEKu przyznawana jest nagroda 

finansowa dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu edukacji 

kulturalnej. 

Obecnie powstaje rozszerzona wersja WPEKu, który do tej pory swoim zakresem obejmował 

jedynie uczniów. Nowy dokument ma obejmować wszystkie grupy wiekowe od dzieci 

najmłodszych po seniorów. 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią do prac nad nowym dokumentem WPEKu został 

zatrudniony ekspert – pani Elżbieta Dubiel. Pani Dubiel współpracuje ściśle z 

Pełnomocnikiem PRK Marcinem Jasińskim, po to by dokument odpowiadał założeniom 

dokumentu „Miasto, kultury i obywateli...” 

W listopadzie odbędą się także warsztaty w Kazimierzu Dolnym dotyczące realizacji 

WPEKu, w którym wezmą udział grupy koordynatorów ze wszystkich dzielnic, które 

realizują założenia programu, zespół merytoryczny opracowujący nowy dokument, dyrektor 

Tomasz Thun-Janowski oraz wybrani urzędnicy z Biura Kultury. 

Na przełomie grudnia i stycznia rozpoczną się spotkania robocze w podzespołach. Nowy 

dokument będzie poddawany konsultacjom, Pani Michalak Pawłowska zaprosiła członków 

ZS do współpracy przy WPEKu w tym okresie. Jednocześnie opracowywane są założenia 

dotyczące informacji na temat WPEku i działań prowadzonych w ramach programu. Ważne 

jest by w tym przypadku korzystać  z dobrych praktyk innych instytucji kultury jak np. Teatr 

Studio czy Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. 
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Pani Michalak-Pawłowska zauważyła, że realizacja programu spotka się z wieloma 

trudnościami. Po za oczywistym finansowym problemem, kłopoty sprawić może postawa 

niektórych dyrektorów szkół, którzy nie chcą współpracować w ramach WPEK argumentując 

swoje decyzje podstawą programową. Kolejnym problemem mogą okazać się przepisy 

ustawy „kompetencyjnej” regulującej działalność administracji publicznej. Pani Michalak 

Pawłowska poinformowała, że koordynatorem WPEKu w Biurze Kultury została Pani Renata 

Goździk-Łuba.      

 

Tomasz Thun-Janowski zaproponował by jedno z kolejnych spotkań Zespołu Sterującego w 

całości poświęcić na szczegółowe zapoznanie się z pracą nad powstającym dokumentem 

WPEKu. Zauważył że Biuro Kultury od samego początku uczestniczy pracach nad 

powstaniem nowego WPEku, co stanowi dobry przykład dla przyszłej pracy Zespołu 

Sterującego nad pozostałymi programami operacyjnymi.  

 

Alina Gałązka zaproponowała by następnie spotkanie poświęcić na dopracowanie siatki 

programów i projektów operacyjnych. Członkowie ZS otrzymają aktualną wersję siatki przed 

kolejnym spotkaniem.  

 

Program dotyczący warszawskich pustostanów. 

Tomasz Thun-Janowski poinformował, że przy Zespole Sterującym z inicjatywy Piotra 

Królikiewicza i Grzegorza Lewandowskiego został powołany zespól roboczy, który zajmie 

się zasad wykorzystania pustostanów w Warszawie. Zestaw zasad ma pomóc ożywić 

działaniami kulturalnymi m.in. pustostany, które mają skomplikowaną sytuację prawną (nie 

mogą być wynajmowane osobom trzecim). Pierwszy pilotażowy projekt w ramach 

udostępniania pustostanów odbywa się lokalu przy Nowym Świecie 63. W przyszłości 

Program może być powiązany z internetową mapę pustostanów przygotowywaną przez 

fundację Bęc Zmiana. 

 

Agata Diduszko-Zyglewska dodała, że mapa pustostanów została zrealizowana jako mały 

grant Centrum Komunikacji Społecznej. Jest to narzędzie społeczne, do którego dane 

wprowadzają sami użytkownicy. Następnie dane są weryfikowane i zamieszczane na stronie 

mapy. Fundacja Bęc zmiana prowadzi rozmowy z urzędem na temat przejęcia przez miasto 

mapy pustostanów w przyszłości. 
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Piotr Królikiewicz poinformował, że w skład Zespołu opracowującego zasady 

wykorzystania pustostanów weszła także pani Sylwia Maciejewska z Zarządu 

Zagospodarowania Nieruchomościami. Na chwilę obecną zespół podjął decyzję o napisaniu 

zarządzenia dotyczącego udostępniania pustostanów miejskich. 

 

Marcin Jasiński dodał, że Biuro Kultury chce nawiązać ścisłą współpracę z Biurem Polityki 

Lokalowej w kwestii pustostanów. Został sporządzony katalog wszystkich lokali, które 

mogłyby być udostępniane m.in. na kulturę. Biuro Kultury przeanalizowało także model 

udostępniania pustostanów, który funkcjonuje w Poznaniu.  Priorytetem pracy Biura w tej 

dziedzinie jest ustalenie ogólnych zasad dla wszystkich pustostanów miejskich. 

 

Agata Diduszko-Zyglewska zaproponowała by w zespole ds. pustostanów znalazła się także, 

pani Beata Wronska-Freudenheim, dyrektor Biura Polityki Lokalowej. Poprosiła o przesłanie 

mailem Zespołowi Sterującemu składu zespołu i informacji o prowadzonych pracach.  

 

Tomasz Thun-Janowski zgłosił formalny wniosek by zespół ds. pustostanów spotkał się jak 

najszybciej, określił cele jakie ma osiągnąć oraz wyznaczył zakres współpracy dla Zespołu 

Sterującego i Biura Kultury.  

 

Projekt Operacyjny: Kultura Bez Barier 

Aldona Machnowska-Góra poprosiła o wyjaśnienie opóźnienia w przygotowywaniu 

projektu Kultura bez Barier. 

 

Marcin Jasiński powiedział, że opóźnienie wynika jedynie z decyzji, które zapadły na 

posiedzeniu Komisji Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom. Decyzje Komisji 

Rady Miasta wymusiły rozszerzenie zakresu projektu operacyjnego Kultura bez Barier o 

część dotycząca m.in. poprawy infrastruktury, oraz przeprowadzania niewielkich inwestycji 

poniżej 14 000 euro jak np. informacja na stronach internetowych czy szkolenia dla obsługi 

widowni teatralnych. Biuro Kultury musi w tej sprawie nawiązać współpracę z Biurem 

Pomocy. Spotkanie z dyrektorem Biura Pomocy zostało wyznaczone na 27 listopada.  Robert 

Więckowski i Anna Żórawska z fundacji Kultura bez Karier zostali zaproszeni do 

uczestniczenia w procesie wybierania inwestycji które będą przeprowadzane w ramach 

projektu. 
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Agata Diduszko-Zyglewska poprosiła by Zespół Sterujący został poinformowany o postępie 

prac nad projektem Kultura bez Barier po 27 listopada. Przypomniała, że Zespół Sterujący 

zapoznał się z dokumentem projektu Kultura bez Barier i na spotkaniu we wrześniu wyraził 

opinię na jego temat projektu.  Do tej pory Zespół nie otrzymał poprawionej wersji 

dokumentu. 

Pani Diduszko-Zyglewska powtórzyła także swoją prośbę by liderzy wszystkich zespołów 

roboczych wysłali informacje do Zespołu Sterującego o składzie i harmonogramie pracy 

poszczególnych zespołów ds. WPEKu, Kultury bez Barier, Pustostanów i Teatrów.  

 

Marcin Jasiński poinformował, że wszelkie zmiany w projekcie „Kultura bez Barier” 

nastąpią po 27 listopada. 

 

Tomasz Thun – Janowski poinformował, że zespół ds. teatrów rozpoczyna pracę 18 

listopada. Zespół ma określić podstawowe kryteria dla działalności teatrów do połowy 

grudnia. Następnie praca grupy roboczej zostanie sprawozdana Zespołowi Sterującemu. 

Sekretarzem zespołu z ramienia Biura Kultury jest pani Beata Kalinowska. 

 

Pan Thun-Janowski poinformował, że Zespół Sterujący nie wykorzystał części kwoty 

przeznaczonych na swoją prace w roku 2013. Zgłosił wniosek formalny o zgodę Zespołu 

Sterującego by ta kwota wróciła do budżetu Biura Kultury i została spożytkowana zgodnie z 

jego decyzją.  

 

Głosowanie: 

10-za 

0 –przeciw 

0 wstrzymało się 

 

Zespół Sterujący przyjął wniosek. 

 

Na tym zakończyło się posiedzenie Zespołu Sterującego.    

 

                                                                                                                                                                      Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 

                                                                                                                                                                  (Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy) 
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