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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

w dniu 24.04.2014 (Biuro Skarbnika m. st. Warszawy  g 8.30 s. 14)   

 

 

Uczestnicy Posiedzenia: 
1. Alina Gałązka; 

2. Tomasz Thun-Janowski; 

3. Marcin Jasiński; 

4. Janusz Kostynowicz; 

5. Wojciech Wagner; 

6. Wojciech Feliksiak; 

7. Piotr Królikiewicz; 

8; Roman Osadnik;  

9. Anna Michalak-Pawłowska; 

10. Agata Diduszko-Zyglewska. 

11. Krzysztof Herbst. 

 

Goście Zespołu Sterującego: 

1. Monika Czerska; 

2. Renata Goździk-Łuba; 

 

Przebieg posiedzenia: 

1. Przedstawienie tzw. terminologii w ramach PRK 

2. Omówienie i zgłoszenie uwag do kwestionariusza oceny oferty teatrów 

3. Prezentacja i  uwagi do roboczej wersji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.  

 

Janusz Kostynowicz  poinformował, że we współpracy trzech biur: Biura Kultury, Biura 

Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego i Centrum Komunikacji Społecznej 

ustalona została terminologia dot. dokumentów strategicznych, programów operacyjnych oraz 

tzw. planów działań i zadań. Konspekt zawierający zestawienie definicji został rozesłany do 

członków Zespołu Sterującego. 

 

Alina Gałązka zapytała czy informacje o terminologii zostały przekazane koordynatorom i 

pracownikom Biura Kultury. Przypomniała, że na poprzednim spotkaniu została poruszona 

kwestia szkoleń (dot. pisania programów i projektów) dla  pracowników. W szkoleniu mieli 

wziąć udział także członkowie Zespołu Sterującego.    

 

Marcin Jasiński powiedział, że do Wydziału Koordynacji i Projektów społecznych w 

Centrum Komunikacji Społecznej została zgłoszona potrzeba zorganizowania szkolenia 

dotycząca definicji oraz pracy nad poszczególnymi programami projektami etc. Niedawno 

odbył się pierwszy warsztat organizowany przez CKS dot. monitoringu i ewaluacji polityk 

publicznych w kontekście Społecznej Strategii Warszawy. Do warsztatów dołączeni zostali 

koordynatorzy z Biura Kultury.   

 

Następnie Tomasz Thun-Janowski przeszedł do omówienia kwestionariusza oceny oferty 

teatrów. 

Pan Janowski przypomniał, że założeniem dokumentu było opracowanie wstępnej formy 

oceny działalności merytorycznej warszawskich teatrów. Zespół ds. teatrów przygotowując 



 2 

listę kryteriów musiał wziąć pod uwagę fakt, oceniane teatry kierują swoje sztuki do różnego 

odbiorcy, wystawiają przedstawienia zarówno tradycyjne jak i takie o charakterze 

laboratoryjnym i eksperymentalnym. Członkowie zespołu ds. teatrów  zdają sobie sprawę, że 

suma kryteriów jest bardzo duża, jednak tylko w taki sposób, porównując poszczególne 

kryteria ze sobą będzie można dokonać oceny teatrów. 

 

Marcin Jasiński zapytał, czy liczba wskaźników zapisanych w kwestionariuszu jest 

ostateczna i czy będzie mogła być poszerzona o część wskaźników, które będą wynikały z 

innych programów operacyjnych np. w Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.  

 

Pan Jasiński zaznaczył, że warto pomyśleć nad rozbudowaniem pierwszej – informacyjnej 

części kwestionariusza w kontekście zadań, które będą realizowane w ramach mapy 

warszawskiej kultury np. danych dot. wielkości sceny. Tego typu dane będą zbierane raz lub 

aktualizowane co kilka lat. Dane techniczne mogłyby zostać umieszczone w karcie instytucji 

na portalu kulturalna warszawa. 

 

Tomasz Thun-Janowski powiedział, że lista wskaźników nie jest zamknięta ale tez nie może 

być zbyt obszerna. Zaznaczył, że w kwestionariuszu zostały zapisane wskaźniki dotyczące 

dostępności teatrów dla osób z niepełnosprawnością, udział w projektach takich jak np. 

Kultura bez Barier oraz innych programach koordynowanych przez Urząd Miasta w tym tych 

związanych z PRK. 

 

Jednym z planów jest podpięcie części informacyjnej ankiety pod mapę warszawskiej kultury 

Pozostaje jedynie kwestia stworzenia odpowiedniego narzędzia do transferowania danych tak 

by były one dostępne dla osób zainteresowanych. 

 

Tomasz Thun-Janowski i Roman Osadnik poinformowali, że Biuro Kultury przygotowuje 

się do wdrożenia pilotażowo w teatrze Studio programu „Prima Artis” odpowiedzialnego za 

projektowe zarządzanie instytucją teatralną. Przygotowywane narzędzie będzie miało na celu 

pokazanie w jednym miejscu kalendarzy teatralnych a także parametrów poszczególnych scen 

po to by ułatwić współpracę pomiędzy instytucjami np. w ustalaniu repertuaru. W 

najbliższym czasie odbędzie się pierwsze wdrożenie programu w Studio. Biuro Kultury 

będzie przyglądało się tym pracom. Następnie zostanie dokonana ewaluacja funkcjonowania 

narzędzia i w zależności od jej wyników zostaną podjęte decyzje nad ewentualnym 

wdrożeniem programu w pozostałych teatrach miejskich.  

 

Pan Janowski wspomniał, że bardzo ważne jest by dane zbierane na potrzeby mapy 

warszawskiej kultury, ankiety teatralnej i wspomnianego narzędzia były gromadzone w 

jednym miejscu. Dane będą oczywiście wykorzystywane do rożnych celów.      

 

Janusz Kostynowicz zapytał jaki będzie związek między ankietą teatralną a ww. programem. 

 

Roman Osadnik powiedział, że jedną z funkcji programu będzie automatyczne 

wprowadzanie danych dot. teatru studio do ankiety teatralnej.  

 

Alina Gałązka zasugerowała by dane dotyczące oglądalności stron internetowych teatrów 

były zbierane w sposób ujednolicony. Należy także ujednolicić nazwy niektórych 

wskaźników zapisanych w kwestionariuszu.  
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Krzysztof Herbst odniósł się do kwestii programu „Prima Artis”. Jego zdaniem oba projekty 

są ze sobą ściśle powiązane, dlatego zespół tworzący ankietę teatralną i zespół pracujący nad 

programem w Teatrze Studio powinny jak najszybciej spotkać się ustalić wspólne założenia. 

Zdaniem Pana Herbsta w obecnej fazie programu dalsza dyskusja nie jest konieczna   Zespół 

Sterujący (lub część jego zainteresowanych członków) powinni wziąć udział w 

zaplanowanym spotkaniu dot. programu dla ekspertów Biura Kultury. 

 

Pan Herbst powtórzył swoje zdanie, że w zaprezentowanej formie ankieta teatralna jest zbyt 

długa i zawiera zbyt dużo szczegółowych danych, których „przerobienie” będzie nie możliwe. 

Zaproponował, by Biuro Kultury zaprojektowało raport, który tworzonego na podstawie 

danych zebranych w ankiecie teatralnej. 

 

Padła propozycja zorganizowania wspólnego spotkania członków Zespołu Sterującego 

zajmujących się Mapą Warszawskiej Kultury z  przedstawicielami firmy Prima Artis w celu 

omówienia stworzenia wspólnej bazy danych oraz omówienia założeń narzędzia w kontekście 

mapy.  

 

Następnie Anna Michalak-Pawłowska przeszła do prezentacji Warszawskiego Programu 

Edukacji Kulturalnej (dalej WPEK). Pani Michalak-Pawłowska zaznaczyła, że w procesie 

tworzenia dokumentu roboczego uczestniczyło ok. 50 ekspertów reprezentujących różne 

środowiska edukacyjne i kulturalne. Na chwilę obecną prace zespołu dobiegły końca, 

dokument czeka teraz szereg konsultacji (m.in. z dyrektorami instytucji kultury). WPEK 

odnosi do wszystkich obszarów zapisanych w PRK. Zaproponowała by ZS wziął pod uwagę 

wpisanie do dokumentu wszystkich  instytucji, które w chwili obecnej realizują założenia 

WPEKu, podobnie ja to zostało zapisane w Programie Rozwoju Edukacji w latach w 2013-

2020. 

 

Marcin Jasiński zgłosił uwagę do części diagnostycznej dokumentu powiązanej z celem. 

 

Odnosząc się do celu głównego Programu: 

 

„...stworzenie dla mieszkańców Warszawy możliwości rozwijania i zaspokajania potrzeb 

świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz zwiększania  ich kompetencji 

kulturowych.” 

 

pan Jasiński zauważył, że w części diagnostycznej brakuje zapisu sytuacji wyjściowej dot.  

uczestnictwa w kulturze i nawyków kulturowych mieszkańców Warszawy. 

 

Zwrócił także uwagę na zapis o szczególnej roli adresatów WPEKu – dzieci i młodzieży. 

Przypomniał, że program miał być dedykowany osobom w każdym wieku. Jego zdaniem 

powyższy zapis kłuci się z tym co zostało zapisane w dalszej części dokumentu: 

„...zwiększenie roli uczenia się przez całe życie i w całej przestrzeni miasta”. 

 

Zdaniem Krzysztofa Herbsta założenia i cele WPEKu nie do końca odnoszą się do zapisów 

Społecznej Strategii Warszawy. Zauważył, że cele zapisane we WPEKu (w odniesieniu do 

SSW) nie są wcale priorytetami miasta. Jednym z celów miasta jest sprzyjanie sytuacji w 

której obywatel osiąga swoje cele osobiste czyli w tym przypadku w wyposażenie w 

kompetencje kulturalne. Niezwykle ważne dla rozwoju Warszawy jest także rozwijanie 

kapitału ludzkiego – wyposażanie ludzi w cechy umożliwiające funkcjonowanie im w 

nowoczesnych warunkach (komunikacji kulturowej bez zatraty tożsamości i z umiejętnością 
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do odwołania się do swoich wartości. Wyzwaniem dla edukacji kulturalnej powinna być 

również akulturacja imigrantów napływających do Warszawy. Pan Herbst zauważył ze cel 

główny odnoszący się do uczestnictwa mieszkańców Warszawy nie został dokładnie 

sprecyzowany natomiast dalsze cele tj. programowanie, ludzie i kompetencje, informacja i 

promocja, finansowanie, mają charakter czysto techniczny. 

 

Zdaniem pana Herbsta w przypadku programu operacyjnego proponowanie zarówno 

monitoringu i ewaluacji jest przesadą.  

Program nie podejmuje także problemu tworzenia nowych instrumentów zarządzania (nowe 

formy organizacji, budżetowanie zadaniowe itp.) co skazuje go na ograniczony sukces.  

 

Pan Herbst zaproponował by odbyło się spotkanie robocze zespołu pracującego nad WPEK z 

zespołem Społecznej Strategii Warszawy  

 

Anna Michalak-Pawłowska powiedziała, że intencją zespołu tworzącego WPEK było 

zapisanie kwestii poruszonych przez Krzysztofa Herbsta. Zauważyła że edukacja kulturalna 

została zdefiniowana na potrzeby programu jako: 

 

„...suma działań kierowanych do mieszkańców Warszawy, które kształtują kapitał ludzki, 

przygotowują do świadomego uczestnictwa w kulturze, rozbudzają wrażliwość estetyczną, a 

także pobudzają do aktywności – zarówno kulturalnej, jak i obywatelskiej.” 

 

Pani Michalak-Pawłowska powiedziała, że powyższe uwagi odbiera jako potrzebę 

przedefiniowania niektórych elementów dokumentu tak by stały się bardziej czytelne. 

 

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

poświęcić na bliższe zapoznanie się z założeniami Społecznej Strategii Warszawy.  

 

Alina Gałązka przychyliła się do uwag Marcina Jasińskiego. Jej zdaniem  zakres działań 

przedstawiony w dokumencie nie wyczerpuje idei WPEK. Zaproponowała by inaczej nazwać 

ten dokument, który obecnie jest skupiony w przeważającym stopniu na dzieciach i młodzieży 

(głównie szkolnej), oraz na koordynatorach prowadzących te działania. 

Zaproponowała nazwę: Warszawska Edukacja Kulturalna Dzieci i Młodzieży. Następnie 

można będzie pomyśleć o osobnym projekcie, programie dla dorosłych, w tym rozwinąć 

komponent seniorów.  

 

Anna Michalak-Pawłowska nie zgodziła się z tezą, że dokument jest adresowany głównie do 

dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Powyższa uwaga świadczy o tym, że zespół musi 

inaczej sformułować niektóre zapisy tak, by z dokumentu w sposób czytelny wynikało że jest 

on dedykowany wszystkim grupom społecznym.   

 

Janusz Kostynowicz odniósł się do diagnozy i celów programu. Zgodził się z uwagami  

Marcina Jasińskiego.  

Jego zdaniem diagnoza to kluczowy punkt. Jeśli brakuje pełnej wiedzy do jej sformułowania, 

to oczekiwane są chociaż „elementów diagnozy”.  Będzie to zwięzłe podsumowanie tego, co 

wiadomo na temat obszaru ‘edukacja kulturalna”. Ważne, żeby ten punkt kończył się 

wskazaniem głównych: 

- wyzwań rozwojowych 

- trudnych i ważnych problemów, które wymagają rozwiązania.   
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Przedstawiona we WPEKu diagnoza dotyczy słabych i mocnych stron Programu a powinna 

dotyczyć rzeczywistości. Diagnoza powinna zostać zakonczona opisaniem struktury 

problemów (tzw. drzewa problemów). 

 

Cele programu powinny wynikać z diagnozy. Oczekuje się, że tzw. „drzewo celów” będzie 

odpowiadało wypracowanemu w diagnozie „drzewu problemów”. 

 

Wymienione zostać powinny główne zadania, przypisane je do odpowiednich celów i i 

zapisane w sposób możliwy do kontrola ich realizacji. Do zadań mogą odnosić się działania. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby odróżniać w opisie cele (ogólne) od zadań (czy innych 

instrumentów realizacji celów).   

 

Zdaniem Janusza Kostynowicza przedstawiony zestaw zadań warto:  

- zweryfikować po określeniu celów; 

- ograniczyć znacznie listę tych zadań, podpisując określone zadania pod każdym z celów 

- pominąć w zestawieniu informacje zbędne (np. które zadania są kontynuowane, a które 

nowe)  

Wskaźniki należy odnieść do danych celów. Mówi się o wskaźnikach: produktu, rezultatu - i 

długofalowych wskaźnikach wpływu. W siedmioletnim programie te długofalowe wskaźniki 

wpływu są bardzo ważne, bo odnoszą się do rzeczywistych zmian.    

 

Pan Kostynowicz zaproponował także by grupy odbiorców zostały rozpisane w podobny sposób jak 

grupy realizatorów. 

 

Wojciech Wagner zaproponował wyodrębnienie jako odrębnego od edukacji w dziedzinie 

sztuk wizualnych - punktu dotyczącego edukacji w dziedzinie architektury i kultury 

zagospodarowania przestrzeni. Poddał też pod rozwagę zmianę hierarchii zadań zawartych w 

tabeli „Programowanie” w której wynika że np. Wdrożona systemowa edukacja w zakresie 

filmu i nowych mediów jest zadaniem ważniejszym od edukacji architektonicznej. 

 

Alina Gałązka zaproponowała by dalszą dyskusję o WPEK przenieść na następne spotkanie 

Zespołu Sterującego. Poprosiła by pozostałe uwagi zostały zgłaszane droga mailowa do 30 

kwietnia.  

 

Termin kolejnego spotkania został wyznaczony na 8 maja. 

 
Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 

                                                                                                                                                                  (Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy) 
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