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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

w dniu 13.03.2014 (Biuro Kultury g 8.30 s. 330)  

 

 

Uczestnicy Posiedzenia: 
1. Marcin Wojdat; 

2. Marcin Jasiński; 

3. Janusz Kostynowicz; 

4. Aleksandra Szwed; 

5. Alina Gałązka 

6. Agata Diduszko-Zyglewska 

7. Roman Osadnik; 

8. Piotr Królikiewicz;  

9. Anna Michalak – Pawłowska; 

10. Aldona Machnowska – Góra; 

11. Krzysztof Herbst. 

  

Goście Zespołu Sterującego: 

1. Mariusz Biadun; 

2. Agnieszka Sadza; 

3. Monika Czerska; 

4. Renata Goździk-Łuba; 

5. Leszek Napiontek; 

6. Kamila Kobryńska;  

 

Przebieg posiedzenia: 

1. Omówienie siatki programów operacyjnych; 

2. Przedstawienie kwestionariusza oceny warszawskich teatrów; 

3. Omówienie założeń wdrażania projektu mapy warszawskiej kultury.  

 

Posiedzenie otworzył przewodniczący Zespołu Sterującego Pan Marcin Wojdat. Poprosił 

Alinę Gałązkę i Marcina Jasińskiego o omówienie projektu siatki programów operacyjnych. 

 

Alina Gałązka poinformowała, że powstanie siatki programów operacyjnych wynika 

bezpośrednio z PRK. Jest to pierwszy etap pracy polegający na przyporządkowaniu 

poszczególnych programów i projektów operacyjnych do priorytetów wynikających z PRK. 

 

Marcin Jasiński dodał, że programy i projekty zostały przypisane do sześciu celów PRK, 

które w przyszłości można nazwać modułami: 
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1. Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury a także rozwój sektora 

kreatywnego - wspieranie powstawania nowych dzieł. Bliższe przyjrzenie się 

poszczególnym dziedzinom sztuki, refleksja nad sposobem finansowania twórczości 

(systemy dotacyjne i niedotacyjne), rozwój sektora kreatywnego; 

 

2. Poprawa stanu dostępności infrastruktury kulturalnej; poprawa jakości przestrzeni 

publicznej i jej lepsze wykorzystanie na działania kulturalne. – nowe inwestycje, 

rewitalizacja przestrzeni, oraz optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, 

poprawa jakości przestrzeni publicznej; 

 

3. Podniesie jakości i efektywności zarządzania kultura – stworzenie modelowych 

rozwiązań współpracy na różnym poziomie samorządu  (samorząd miejski, Samorząd 

województwa mazowieckiego, MKiDN), zarządzanie kultura na poziomie 

wykonawczym. (reforma instytucji kultury reorganizacja Biura Kultury, rozwój kadr 

menadżerskich, działania dotyczące refleksji nad stanem kultury i reguł formułowania 

i aktualizowania polityki kulturalnej (mapa kultury, relacje Biura Kultury z Zespołem 

Sterującym i Społeczną Radą Kultury). Dodatkowo w tym module znalazły się 

zagadnienia związane dialogiem i współpraca z podmiotami wspierającymi politykę 

kulturalną a także polityka festiwalowa; 

 

4. Zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie aktywności 

społecznej i kulturalnej mieszkańców miasta. W ramach tego modułu realizowany jest 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej oraz projekty  Kultura bez Barier. 

Dodatkowe zadanie realizowane w ramach tego modułu to – nowe przestrzenie 

uczestnictwa (digitalizacja zasobów) oraz programy lojalnościowe (np. Karta 

Warszawiaka); 

 

5. Zbudowanie wizerunku Warszawy jako liczącego się w Europie miasta kultury. 

zadania związane i odpowiednią informacją i promocją kultury, włączenie ludzi 

kultury w budowanie wizerunku miasta; 

 

6. Zbudowanie współczesnej tożsamości warszawskiej z poszanowaniem tradycji i 

wielokulturowości. Wiedza o mieście (nie tylko historyczna ale również współczesna 

dot. funkcjonowania miasta itp.), budowanie więzi z nowymi mieszkańcami miasta 
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(niezakorzenionymi), partycypacja (wpływ mieszkańców na rozwój kulturalnego 

życia w mieście, inicjatywy lokalne. Współpraca na rzecz zmian systemowych. 

 

Zdaniem Pana Jasińskiego by zachować operacyjny charakter siatki należy potraktować cele 

PRK jako moduły, natomiast pozostałe elementy nazwać projektami i zadaniami. Pozwoli to 

na łatwiejsze zarządzanie przygotowywanie działań operacyjnych w ramach poszczególnych 

projektów bądź zadań. 

 

Roman Osadnik zauważył że w zadaniu dot. rozwoju twórczości, nie ma zapisu o wspieraniu 

działalności teatrów (jest jedyni zapis o rozwoju sztuk performatywnych i reformie teatrów). 

Zdaniem Pana Osadnika zapis ten powinien zostać uzupełniony zwłaszcza w kontekście 

zapisania wsparcia dla innych dziedzin w tym zadaniu (Sztuki wizualne, Piśmiennictwo, 

muzyka). 

 

Członkowie ZS zgodzili się by uzupełnić ten zapis.  

 

Marcin Jasiński przypomniał, że zapisy w poszczególnych zadaniach będą dopracowywane 

podczas pracy grup roboczych.  

 

Krzysztof Herbst zasugerował, by przede wszystkim  określić ramy czasowe realizacji zadań 

zapisanych w siatce i wybrać zadania priorytetowe. Należy zastanowić się na jakich 

wybranych aspektach siatki będzie skupiała się praca Zespołu Sterującego. Trzeba jak 

najszybciej zdefiniować  pojęcia programów, obszarów i zadań oraz wyznaczyć cele i osoby z 

którymi będzie prowadzona współpraca. Niezbędne będzie także przydzielenie zasobów do 

poszczególnych projektów. Pan Herbst jednocześnie dodał, że nie chciałby dalsza dyskusja 

nad dokumentem wstrzymywała jakichkolwiek prac nad dalszym wdrażaniem PRK. 

 

Marcin Wojdat i Alina Gałązka przypomniał, że dalsza praca nad projektami i zadaniami 

będzie odbywała się w grupach roboczych, gdzie opracowany zostanie zakres pracy, 

przydzielone zasoby itd. Zgodzili się z wypowiedzią Krzysztofa Herbsta, że siatkę należy 

potraktować jako dokument wyjściowym – plan działań, który pomoże dopracować 

poszczególne obszary już podczas pracy grup roboczych. 
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Alina Gałązka zapytała kto będzie odpowiedzialny za podejmowanie decyzji o ustaleniu 

zakresów programów, projektów i zadań. 

 

Agata Diduszko-Zyglewska przypomniała, że siatka została przygotowana przede wszystkim 

dla koordynatorów z Biura Kultury, ma pomóc im się odnaleźć w całym obszarze działania. 

Następnym krokiem ma być podjęcie decyzji przez Dyrektora Biura Kultury po konsultacji z 

koordynatorami, które zadania zapisane w siatce będą priorytetowe. 

 

Marcin Wojdat powiedział, że koordynatorzy przygotowują jedynie pomysł (zakres pracy 

zespołu, działania priorytetowe itp.) a ostateczna decyzja zapada w gronie Zespołu 

Sterującego. Koordynatorzy będą zobligowaniu do zdawania relacji z pracy grup roboczych 

na posiedzeniach ZS. Członkowie ZS będą mogli zgłaszać swoje uwagi do dotychczasowej 

pracy koordynatorów a praca grup roboczych będzie podlegać ewentualnym korektom. 

 

Marcin Jasiński także odniósł się do wypowiedzi Krzysztofa Herbsta. Jego zdaniem, na 

zgłoszone uwagi odpowiada dokument „Wdrażanie Programu Rozwoju Kultury przez Biuro 

Kultury. Zasady pracy i komunikacji wewnętrznej...” zaprezentowany na poprzednim 

posiedzeniu ZS. Dokument zakłada, że w ramach prac nad danym programem powstanie 

grupa ekspercka, której pracę będzie moderował koordynator. Podczas pracy ekspertów 

nastąpi refleksja nad zawartością modułu, oraz zaprezentowanie działań Biura Kultury w 

danym zakresie. Moduł będzie podlegał uzupełnieniom i korektom, wyznaczone zostaną 

także priorytetowe zadania, oraz te które będzie można zrealizować w późniejszym okresie. 

Grupy będą ustalać także okres pracy i sposób finansowania. 

 

Janusz Kostynowicz dodał, że w jego rozumieniu  Krzysztofowi Herbstowi chodziło o 

priorytety strategiczne. Zdaniem pana Kostynowicza w dalszej pracy ZS przeszkadza brak 

uzgodnień terminologicznych. Należy jak najszybciej ustalić co jest programem, projektem, 

zadaniem itp.  

 

Marcin Wojdat poprosił aby w najbliższym czasie spotkał się zespół (w składzie z 

Krzysztofem Herbstem i Januszem Kostynowiczem), który ustali terminologie siatki w 

kontekście Społecznej Strategii Warszawy. Propozycja zostanie rozesłana do członków 

Zespołu Sterującego droga mailową. Poprosił by na najbliższe posiedzenie Biuro Kultury 
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przygotowało zestawienie programów, które powinny zostać zrealizowane w pierwszej 

kolejności (oprócz tych które funkcjonują). 

 

Krzysztof Herbst zaproponował by w gronie ZS stworzony został kwestionariusz, który 

ułatwi wybór najważniejszych zadań podczas realizacji poszczególnych projektów. 

 

Aleksandra Szwed dodała by Biuro Kultury miało na uwadze jakie projekty są realizowane 

w innych biurach i które z nich są priorytetowe dla poszczególnych biur. 

 

Następnie Marcin Wojdat zaproponował przejście do następnego punktu posiedzenia – 

omówienia kwestionariusza oceny działalności teatrów. Przekazał głos Beacie Kalinowskiej z 

Wydziału Teatrów w Biurze Kultury. 

 

Beata Kalinowska poinformowała, że głównym zadaniem zespołu ds. teatrów było 

przygotowanie kwestionariusza – narzędzia do zbierania danych. Zaznaczyła,  że wersja 

kwestionariusza przesłana ZS jest wersją modelową. Zespół ds. teatrów przygotowując 

kwestionariusz zdawał sobie sprawę że na chwilę obecną nie uda się zebrać wszystkich 

danych, oraz dokonać podziału teatrów na profile (autorski, dla dzieci, repertuarowy, 

rozrywkowy). Ten punkt w kwestionariuszu wywołuje najwięcej kontrowersji wśród 

dyrektorów teatrów. Sama ankieta zawiera uwagi zgłaszane przez dyrektorów miejskich 

teatrów, które zostały zaakceptowane przez zespół. Pani Kalinowska zaznaczyła, ze spotkania 

z dyrektorami jeszcze się nie skończyły 

 

Alina Gałązka zapytała, czy kwestionariusz zastąpi dane które dotychczas były zbierane 

przez Biuro Kultury. Zauważyła, że w kwestionariuszu nie ma zapisanej informacji o liczbie 

zagranych spektakli w ciągu roku. Zasugerowała, by dane dotyczące wizyt na stronach www 

teatrów itp. były zbierane w sposób ujednolicony. W kwestionariuszu brakuje rubryki z liczbą 

wszystkich pracowników w teatrze. 

 

Beata Kalinowska odpowiedziała, że kwestionariusz zastąpi roczne sprawozdania z 

działalności artystycznej. Informacje o liczbie wszystkich pracowników znajdują w 

sprawozdaniach finansowych składanych do Biura Kultury. 

 

Poruszona została kwestia wskaźnika efektywności wykorzystania aktorów na scenie. 
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Aldona Machnowska-Góra zwróciła uwagę na fakt, że w części teatrów zespół aktorski 

składa się jedynie z aktorów doangażowanych nie będących na etacie teatru 

 

Marcin Wojdat zasugerował by Biuro Kultury spróbowało połączyć wszystkie sprawozdania 

dotyczące teatrów w jeden dokument po to by zbierane dane nie dublowały się. Tego typu 

formularz mogłoby przygotować Centrum Komunikacji Społecznej. 

 

Zdaniem Krzysztofa Herbsta kwestionariusz zakłada zbieranie bardzo dużej liczby 

szczegółowych danych, z których część może okazać się nieprzydatna. Pan  Herbst poparł 

ideę stworzenia wspólnego dokumentu do zbierania danych dot. teatrów.     

 

Marcin Jasiński przypomniał że dane informacyjne zawarte w kwestionariuszu są istotne 

m.in. z punktu widzenia mapy warszawskiej kultury, zwłaszcza w przypadku gdy ktoś będzie 

poszukiwał szczegółowych informacji nt. wielkości sceny, liczbie miejsc na widowni itp. 

Jednak jeśli dane mają służyć również na potrzeby mapy, informacje w kwestionariuszu 

muszą zostać uzupełnione. 

 

Aldona Machnowska – Góra zadała pytanie, czemu mają tak naprawdę służyć dane zbierane 

poprzez kwestionariusz. 

 

Marcin Wojdat zaproponował by dalszą dyskusję nt. kwestionariusza przenieść na następne 

spotkanie Zespołu Sterującego na którym będzie obecny dyrektor Biura Kultury Tomasz 

Thun-Janowski. Poprosił by wszyscy członkowie zapoznali się z projektem kwestionariusza, 

a Beata Kalinowska prześlę do wszystkich członków krótką informację, w jakim celu został 

stworzony wspomniany dokument.  

 

Następnie Marcin Jasiński przeszedł do omówienia założeń wdrażania projektu mapy 

warszawskiej kultury. 

 

Pan Jasiński przypomniał, że zakres merytoryczny i zestaw danych zbieranych na potrzeby 

mapy został wypracowany przez grupę roboczą pracującą przy ZS. Zakres nie uległ żadnej 

zmianie jednak warto się zastanowić czy nie powinien zostać uzupełniony o nowe wskaźniki 

(np. elementy omawianej wcześniej ankiety teatralnej). Część z danych (dot. bibliotek, 

domów kultury, wydziałów dzielnicowych)  została pilotażowo przez Centrum Komunikacji 
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Społecznej i jest wykorzystywana m.in. na potrzeby powstawania Warszawskiego Programu 

Edukacji Kulturalnej.   

 

Na prośbę Sekretarza m. st. Warszawy Marcina Wojdata powstała grupa, która zajmie się 

szerzej programem gromadzenia wiedzy na potrzeby polityki społecznej (którego mapa 

kultury powinna być elementem). 

Zespół spotykał się kilka razy od stycznia 2014 roku. Jego skład weszli przedstawiciele Biur: 

Kultury, Informatyki i Przetwarzania Informacji, Centrum Komunikacji Społecznej, Geodezji 

i Katastru, Edukacji, Pomocy i Projektów Społecznych, Sportu i Rekreacji, Polityki 

Zdrowotnej. 

 

Konkluzją prac zespołu jest decyzja o powstaniu w mieście bazy danych (m. in. z zakresu 

kultury). Niewykluczone, że baza powstanie wraz z nowym portalem m. st. Warszawy. Baza 

zostanie udostępniona podmiotowi zewnętrznemu, który zajmie się  wizualizacją danych. 

Następnie w/w podmiot udostępni narzędzie wizualizacyjne m. st. Warszawie na stronie 

Urzędu w formie widgetu zapewniającego łatwy dostęp dla wszystkich użytkowników. 

 

Dane z miejskich i dzielnicowych instytucji kultury będą zbierane na podstawie 

internetowych formularzy  przygotowanych przez Biuro Informatyki pod merytorycznym 

nadzorem Biura Kultury. Formularze będą umieszczone na miejskich serwerach. Dane będą 

miały charakter otwarty będą zbierane na potrzeby różnego rodzaju;  wizualizacji ale również 

np. dla ośrodków akademickich oraz wszystkich podmiotów chcących dokonać szczegółowej 

analizy na podstawie w/w danych. 

 

Zostanie ogłoszony wieloletni konkurs na wizualizacje danych na stronie urzędu. Podmiot 

zajmujący się wizualizacją danych będzie zobowiązany do zbierania określonych danych od 

instytucji pozamiejskich po to by uzyskach ogólny obraz kultury warszawskiej. 

 

Alina Gałązka zapytała jakie będą następne kroki Biuro Kultury związane z wdrażaniem 

przedstawionych założeń. 

 

Marcin Jasiński odpowiedział, że dalsza praca nad mapą jest związana z opracowaniem 

formularza, który powinien powstać w gronie Zespołu Sterującego i  przy zaangażowaniu 

dwóch grup roboczych zajmujących się bibliotekami i domami kultury. Dane dot. instytucji 



 8 

muzealnych oraz instytucji nie zaliczających się do żadnej z kategorii będą zbierane na 

podstawie wypracowanych już wskaźników. Przygotowanie wzoru formularza online będzie 

związane także ostatecznym kształtem ankiety teatralnej. Termin zakończenia prac nad 

ankieta powinien być także terminem w którym zostaną przygotowane pozostałe formularze 

 

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Biura Kultury, Biura Informatyki i Centrum 

komunikacji Społecznej dotyczące ustalenia harmonogramu prac związanych z mapą.  

 

Katarzyna Materska powiedziała, że skoro celem mapy warszawskiej kultury jest określenie 

wskaźników do analizy funkcjonowania różnego rodzaju instytucji kultury, to zespół który 

stworzył kwestionariusz oceny teatrów miejskich także powinien zastanowić czy dane 

zbierane poprzez kwestionariusz także będą wystarczające do opracowania wskaźników. 

 

Monika Czerska zapytała, w jaki sposób w mapie warszawskiej kultury będą uwzględnione 

zasoby informacyjne portalu Kulturalna Warszawa (ponad 3000 rekordów. dot. podmiotów 

kultury, informacje o 10 000 osób). Dane mogą zostać udostępnione na potrzeby mapy w 

postaci protokołów xml.  

 

Marcin Jasiński powiedział, że temat zasobów portalu Kulturalna Warszawa był poruszany 

podczas spotkań zespołu roboczego ds. mapy. Zadecydowano, że redaktorzy portalu zostaną 

zaproszeni do współpracy trakcie przygotowywania samego narzędzia. Zdaniem pana 

Jasińskiego portal Kulturalna Warszawa będzie odpowiednim miejscem do zamieszczenia 

wszystkich danych informacyjnych np. wielkość sceny, ilość miejsc na widowni, które nie 

znajda się we właściwej mapie (zawierającej dane statystyczne). 

 

Zespół Sterujący zadecydował, że tematem Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 

zajmie się na następnym spotkaniu po zapoznaniu się z materiałami przesłanymi przez panią 

Annę Michalak-Pawłowską. 

 

Prezentacje koordynatorów grup roboczych dot. zakresu pracy, składu itp. zostały 

przeniesione na kolejne spotkanie. 

 

Na tym zakończyło się posiedzenie Zespołu Sterującego. 

 

Wstępna agenda na następne spotkanie: 
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1. Omówienie wersji roboczej WPEKu; 

2. Zatwierdzenie wypracowanej terminologii; 

3. Omówienie kwestionariusza oceny merytorycznej teatrów miejskich; 

4. Prezentacje koordynatorów grup roboczych (zakresy prac zespołów, składy itd.) 

 
                                                                                                                                                                      Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 
                                                                                                                                                                  (Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy) 

 

  

 

 

  

  


