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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

w dniu 8.05.2014 r. (Biuro Kultury  g 8.30 s. 330)  

 

Uczestnicy Posiedzenia: 
1. Alina Gałązka; 

2. Tomasz Thun-Janowski; 

3. Marcin Jasiński; 

4. Janusz Kostynowicz; 

5. Wojciech Wagner; 

6. Piotr Królikiewicz; 

7; Roman Osadnik;  

8. Anna Michalak-Pawłowska; 

9. Agata Diduszko-Zyglewska; 

10. Krzysztof Herbst. 

 

Goście Zespołu Sterującego: 

1. Beata Dubiel; 

2. Renata Goździk-Łuba. 

 

Temat posiedzenia: 

1. Dyskusja na temat roboczej wersji dokumentu Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej po zgłoszonych uwagach. 

2. Sprawy różne.  

 

Posiedzenie otworzyła Alina Gałązka, oddała głos Tomaszowi Thun-Janowskiemu. 

 

Tomasz Thun-Janowski w kilku słowach odniósł się do WPEK, jego miejsca w systemie 

dokumentów miejskich, zwłaszcza w odniesieniu do PRK.   

Pan Thun-Janowski powiedział, że WPEK stanowi rozwinięcie części PRK, którego założenia 

odnoszą się m. in. do upowszechniania kultury i rozwoju uczestnictwa kulturze. WPEK jest 

dokumentem otwartym, który nie wyczerpuje tematu związanego z kompetencjami 

kulturowymi, będzie dotyczył jedynie pewnego zdefiniowanego wycinka rzeczywistości. 

WPEK w założeniu ma możliwość dopisywania kolejnych tematów zgodnymi z głównymi  

założeniami programu.  

 

Alina Gałązka podtrzymała swoje stanowisko, że zakres programu dotyczy dość wąskiej 

grupy odbiorców (dzieci i młodzieży w wieku szkolnym), przez co jego obecna nazwa jest 

myląca. Definicja edukacji kulturalnej zapisana w programie jest bardzo szeroka, ale nie ma 

w nim działań, które odpowiadałyby tej definicji. W tej chwili zaprezentowany dokument jest 

jedynie otwierającą perspektywa, jednym z projektów, który powinien składać się na cały 

WPEK. 

 

Tomasz Thun-Janowski powiedział, że zespół tworzący WPEK zdaje sobie sprawę, że 

większość obecnie zapisanych działań zapisanych w dokumencie jest skierowana do dzieci i 

młodzieży. Pan Janowski zauważył że część dokumentu Programowanie  stanowi remanent 

działań, które do tej pory się odbyły. Nie zmienia to jednak faktu że ambicje programu 

(narzucone m. in. przez PRK) musza sięgać szerzej. Założenia WPEKu mają być ogólne i 

operacyjne, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie by w tej część została rozszerzona kolejne 
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działania obejmujące pozostałe grupy społeczne (dorosłych, seniorów, grupy wykluczone itp).   

 

Anna Michalak-Pawłowska dodała, że WPEK ma być przede wszystkim dokumentem 

praktycznym skierowanym do ok. 1500 praktycznych realizatorów programu w mieście,  

jednocześnie musi odpowiadać założeniom miejskich dokumentów strategicznych m. in. SSW 

i PRK. 

WPEK jest dokumentem otwartym, w części Programowanie,  opisane zostały działania 

zarówno nowe jak i te które są kontynuacją działań poprzedniego programu. 

 

Następnie pani Michalak-Pawłowska przedstawiła trzy etapy wdrażania dokumentu: 

 

Etap I: 

- gromadzenie informacji 

- prace w zespołach 

- konsultacje 

- redagowanie 1. wersji 

- konsultacje/poprawki 

Efekt pracy: dokument WPEK 1.0 

 

Etap II:  

- planowanie zasobów/ powoływanie zespołów roboczych 

- realizacja działań 

- uzupełnianie dokumentów na podstawie uzyskanych danych 

Efekt pracy: dokument WPEK 2.0 (dokument 1.0 + aneks) 

 

Etap III: 

- realizacja działań c.d. 

 

 

ZAŁOŻENIA:  

Dokument WPEK jest: 

1) praktyczny 

2) otwarty 

3) korzysta z dotychczasowych doświadczeń 

bazuje na dokumentach nadrzędnych 

 

 

Alina Gałązka zapytała na którym etapie będzie można zgłosić konkretne uwagi dotyczące 

np. zakresu programu 

 

Anna Michalak Pawłowska odpowiedziała, że w tej chwili rozpoczyna się II etap pracy nad 

dokumentem. Jest to moment w którym będą powoływane zespoły robocze skupiające swoją 

pracę konkretnych częściach programu. Do pracy w zespołach zostaną zaproszeni m. in. 

członkowie Zespołu Sterującego. 

Odnosząc się do uwagi o wąskim zakresie programu pani Michalak-Pawłowska powtórzyła, 

że dokument stanowi swego rodzaju remanent działań, które odbywały się w ramach I edycji 

WPEK. Zauważyła, że w stosunku do sytuacji z przed pięciu lat liczba projektów związanych 

z edukacją kulturalna w stołecznym Biurze Edukacji znacząco wzrosła. W chwili obecnej 

przeprowadzane są projekty m. in. dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, oraz 

młodzieży jednak nie koniecznie ściśle związanej z placówkami szkolnymi. W tym momencie 
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w Biurze Kultury jest przeprowadzany tylko jeden konkurs skierowany na działania w 

zakresie edukacji kulturalnej. Wymienione działania będą podlegały wspomnianemu 

remanentowi w ramach WPEK. Jednym z założeń dokumentu będzie wyrównanie proporcji 

pomiędzy Biura Kultury i Biura Edukacji odnośnie programów i projektów dot. edukacji 

kulturalnej.       

 

Krzysztof Herbst zauważył, że w procesie powstawania dokumentu został pominięty ważny 

etap – ustalenie założeń i celów programu z komitetem sterującym SSW. Zaproponował 

ponowne przyjrzenie się założeniom WPEK i zorganizowanie warsztatu na temat procedur 

uruchamiania projektów i programów. W spotkaniu mogliby wziąć udział członkowie ZS i 

koordynatorzy z Biuro Kultury. 

 

Janusz Kostynowicz podzielił głos Krzysztofa Herbsta. Jego zdaniem trzeba przyjrzeć się 

jeszcze raz założeniom i celom dokumentu a także pochylić się nad sposobem programowania 

diagnozą i samą definicją kultury zapisaną w programie.      

 

Anna Michalak-Pawłowska powiedziała, że szczegółowe Janusza Kostynowicza zostały 

przekazane ekspertowi pracującemu przy WPEK – pani Beacie Dubiel. Zgodziła się że 

spotkanie zaproponowane przez Krzysztofa Herbsta jest niezbędne dla dalszych etapów 

wdrażania WPEKu. Pani Michalak-Pawłowska przypomniała, ze kierunek działań dla 

WPEKu wyznaczają dokumenty strategiczne (SSW, PRK) a lista działań w części dotyczącej 

programowania jest otwarta. Dalsza praca w konkretnych obszarach będzie się odbywać w 

grupach roboczych. 

 

Marcin Jasiński przypomniał, że zeprezentowana wersja dokumentu jest wersją pierwszą i 

roboczą. Należy pamiętać, że dokument powstawał w sposób partycypacyjny przy udziale 

kilkudziesięciu osób. Działania zapisane w części Programowane w pewien sposób 

odzwierciedlają wąskie postrzeganie pojęcia edukacji kulturalnej przez jej realizatorów. 

Robocza wersja dokumentu powinna stanowić dla Zespołu Sterującego element diagnozy. 

Zdaniem pana Jasińskiego rolą Zespołu jest rozszerzenie listy działań operacyjnych o te, 

których obecnie w dokumencie brakuje. Uzupełniając listę działań, należy jednak pamiętać o 

zadaniach pozostałych programów realizowanych w ramach PRK. 

 

Alina Gałązka zapytała jak wygląda współpraca zespołu tworzącego WPEK z innymi 

zespołami piszącymi miejskie programy np.  program dot. wzmacniania wspólnot 

terytorialnych.  

 

Anna Michalak-Pawłowska  poinformowała, że do tej pory zespół ds. WPEK nawiązał 

współpracę z zespołem realizującym programy Młoda Warszawa i Warszawa Przyjazna 

Seniorom.  

Pani Michalak-Pawłowska Jednym z wyzwań przy tworzeniu WPEKu jest stworzenie 

dokumentu którego założenia będzie realizowane na poziomie dzielnicowym. Na chwilę 

obecną ogromnym problemem koordynatorów jest fakt, że na poziomie dzielnic nie ma 

wypracowanego sposobu finansowania działań w ramach WPEku.   

  

Tomasz Thun-Janowski dodał, że założeniem zespołu pracującego nad WPEK było 

zapisanie definicji zawartych w dokumencie w taki sposób by nie kolidowały z zapisami w 

miejskich dokumentach strategicznych. 

 

Aldona Machnowska-Góra zgłosiła następujące uwagi dot. WPEK: 
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1. W programie zostało zapisane zbyt dużo działań dot. wydarzeń, rozdań nagród, eventów w 

stosunku do działań związanych z edukacją. 

2. Czy w związku z powyższym praca koordynatorów dzielnicowych nie będzie głównie 

skupiała się na organizacji ww. wydarzeń? 

3.  Zdaniem Pani Machnowskiej-Góry w poprzedniej edycji WPEKu najsłabszym elementem 

byli koordynatorzy. Program zakłada szkolenia i warsztaty dla koordynatorów WPEK. Czy 

nie lepiej byłoby przeznaczyć środki na szkolenie na zatrudnienie koordynatorów, którzy 

byliby ekspertami w danych dziedzinach.  

4. Czy określony procent budżetów dzielnic mógłby być przeznaczany na działania w ramach 

WPEK. 

 

Anna Michalak-Pawłowska odpowiedziała, że dysproporcja pomiędzy eventami i 

pozostałymi działaniami zostanie przeanalizowana. Zauważyła, że na wszystkich poziomach 

projektu pracuje ok. 15000 koordynatorów i ich umiejętności należy rozwijać.     

 

Beata Dubiel powiedziała że uwagi które do tej pory zgłosili członkowie ZS zostały 

przeanalizowane. Zgodziła się z tezą, że dokument w zaprezentowanej formie wymaga 

przeredagowania. Powiedziała, że powstawanie dokumentu było przeprowadzane zgodnie z 

procesem, o którym wspomnieli Krzysztof Herbst i Janusz Kostynowicz. Ze zgłoszonych 

uwag wynika, że proces i jego wyniki nie zostały zapisane w dokumencie w sposób właściwy 

i czytelny. W przeciągu 2 tygodni do członków ZS zostanie rozesłany dokument z 

naniesionymi poprawkami dot. (diagnozy, celów i mierników). 

 

Agata Diduszko–Zyglewska nawiązała do kwestii zespołów roboczych powiedziała, że 

oczekuje najpierw propozycji powstania zespołów zajmujących się konkretnymi obszarami 

(np. edukacja dorosłych, praca koordynatorów). Zdaniem ADZ dopiero po takiej informacji 

członkowie ZS będą mogli przystąpić do prac w zespołach.  

 

Beata Dubiel poinformowała że w tabelce zamieszczonej w dokumencie, zaznaczone na 

niebiesko hasła odpowiadają obszarom, którymi powinny zająć się poszczególne grupy 

robocze. 

 

Alina Gałązka zaproponowała by konkretne propozycje zespołów roboczych zostały wysłane 

Zespołowi Sterującemu w ciągu dwóch tygodni droga mailową. 

 

Anna Michalak-Pawłowska poruszyła kwestię strategii polityki finansowej programu. Z 

ewaluacji pierwszej edycji programu wiadomo, które projekty nie działały z powodu braku 

pieniędzy, a które były odpowiednio finansowane. AMP powiedziała, że z poziomu programu 

miejskiego nie można nakazać jego realizacji dzielnicom natomiast wie, że burmistrzowie 

dzielnic co kwartał składają raporty jakie działania w ramach programów miejskich są przez  

dzielnicę realizowane. Zadaniem nowego WPEKu będzie przekazywanie dobrych praktyk 

(odnośnie regulaminów i realizowanych programów) dzielnicom które w tej kwestii radzą 

sobie gorzej.   

 

Marcin Jasiński zauważył, że zadania związane z finansowaniem programów realizowanych 

w ramach PRK leżą w kompetencji Zespołu ds. Zintegrowanego Zarządzania Kulturą. 

Zdaniem pana Jasińskiego poziom schodzenia dokumentów strategicznych i celów głównych 

na poziom dzielnicowy jest w mieście utrudniony.     
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Sprawy różne: 

Alina Gałązka poprosiła o informację nt. prac nad pozostałymi programami oraz szkoleniami 

dla koordynatorów. Poruszyła także temat mapy warszawskiej kultury. Zaproponowała 

zorganizowanie roboczego spotkania  nt. mapy po to by ustalić dalszy plan działania. 

 

Aldona Machnowska poprosiła o informacje czy życie weszła już uchwała ws. najmu lokali i 

zarządzenie dotyczące udostępniania pustostanów.  

 

Alina Gałązka odpowiedziała, że uchwała w sprawie najmu lokali weszła już w życie  

Marcin Jasiński dodał, że zarządzenie dot. pustostanów czeka na podpis Pani Prezydent. 

 

Krzysztof Herbst zaproponował przeprowadzenie warsztatu dla członków ZS i 

koordynatorów z Biura Kultury na temat procedur uruchamiania projektów i programów. 

 

Aldona Machnowska-Góra poinformowała że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania 

przedstawicieli KDSu ds. kultury z Biurem Kultury, na którym ustalone zostaną tematy zadań 

konkursowych dla organizacji pozarządowych. Zakres konkursu dot. edukacji kulturalnej 

najprawdopodobniej pozostanie bez zmian. WPEK na pewno nie będzie w stanie rozwiązać 

tego problemu jednak w dokumencie powinny zaleźć się pewne zapisy dotyczące 

finansowania.  

 

Termin kolejnego spotkania Zespołu Sterującego został wyznaczony na 29 maja. Spotkanie 

będzie poświęcone dalszej dyskusji na temat WPEKu. 

 
Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 

                                                                                                                                                                  (Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy) 
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