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Słownik pojęć
W ramach Programu przyjęliśmy następujące rozumienie poszczególnych terminów:
• analfabetyzm funkcjonalny – niezdolność do wykorzystywania czytania, pisania lub
liczenia do funkcjonowania w codziennym życiu w nowoczesnym społeczeństwie,
• dorośli – osoby, które ukończyły 18 rok życia,
• dzieci – osoby, które nie ukończyły 10 roku życia,
• edukacja nieformalna – uczenie się samodzielnie, bez udziału nauczyciela, poza
zorganizowanymi formami edukacji szkolnej i pozaszkolnej,
• edukacja pozaformalna – uczenie się poza szkołą (tj. poza ustawowym kształceniem
formalnym), ale z udziałem wykładowcy, instruktora lub nauczyciela; nie jest to część
kształcenia sformalizowanego, zatem nie skutkuje udokumentowanymi zmianami
w poziomie wykształcenia,
• kompetencje – połączenie wiedzy, umiejętności i postaw 1 odpowiednich do danej
sytuacji – umożliwiających dostosowywanie się do niej bądź jej zmianę,
• kompetencje uniwersalne – kompetencje, których przydatność nie jest ograniczona
do jednej roli społecznej, dziedziny lub branży,
• kompetencje priorytetowe – kompetencje uznane w Programie za szczególnie ważne
z perspektywy zjawisk, od których zależy przyszłość Warszawy i jej mieszkańców
(rozumienie rzeczywistości, kompetencje twórcze, przedsiębiorczość, współpraca,
kompetencje technologiczne)
• kurs – sekwencja zajęć edukacyjnych powiązanych w taki sposób, że skorzystanie
w pełni z kolejnych spotkań wymaga przyswojenia wiedzy lub umiejętności
z poprzednich zajęć; jeżeli obowiązują zapisy, to na cały kurs,
• logika zmiany – założenia opisujące, w jaki sposób i w zależności od jakich
uwarunkowań działania zaplanowane w Programie doprowadzą do osiągnięcia
zakładanego efektu,
• młodzież – osoby, które ukończyły 10 rok życia, ale nie ukończyły 18 roku życia,
• niestabilność zapotrzebowania na kompetencje – wysoka zmienność zakresu
kompetencji koniecznych do wykonywania pracy, na którą jest zapotrzebowanie,
• osoby bez wykształcenia średniego – osoby, które nie ukończyły szkoły
ponadpodstawowej ani szkoły ponadgimnazjalnej innej niż zasadnicza szkoła
zawodowa lub szkoła branżowa pierwszego stopnia,
• osoby ze szczególnymi potrzebami – osoby, które ze względu na swoje cechy
zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują,
muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu

Elementy kompetencji zaczerpnięte z Zalecenia Rady (Unii Europejskiej) z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie
kompetencji, które mają szczególne znaczenie w procesie uczenia się przez całe życie https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN [dostęp: 02.09.2021].
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przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie
równości z innymi osobami 2,
osoby starsze (seniorzy) – osoby, które ukończyły 60 rok życia,
osoby w trudnych sytuacjach życiowych – osoby potrzebujące pomocy ze względu na
bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, niepełnosprawność,
bezradność opiekuńczo-wychowawczą rodziny, przemoc, trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, uzależnienie od alkoholu i narkotyków,
cudzoziemcy doświadczający trudności w integracji lub z innego powodu,
wskazanego w Ustawie, niezależnie od tego, czy faktycznie otrzymują taką pomoc3,
podmiot edukacji/kultury – instytucja lub organizacja prowadząca działalność
edukacyjną albo kulturalną (np. szkoła, instytucja kultury, organizacja pozarządowa),
przy czym nie musi to być jej jedyna ani główna działalność,
pogłębianie uczestniczenia w kulturze – angażowanie się w praktyki kulturalne
wybrane w sposób bardziej świadomy lub wymagające większego twórczego wkładu,
praktyki kulturalne – w kontekście Programu są to: aktywności związane z kulturą
artystyczną (poznawaniem, doświadczaniem, tworzeniem sztuki) lub dziedzictwem
kulturowym, nieograniczone do udziału w tzw. „kulturze wysokiej”, uwarunkowane
doświadczeniami i kompetencjami uczestniczek i uczestników,
rozwój publiczności (audience development) – „Strategiczny proces służący
budowaniu relacji pomiędzy organizacją kultury a społecznością, oparty na wiedzy na
temat tej społeczności i uwzględniający misję organizacji. Opierający się na
zachowaniu równowagi pomiędzy celami artystycznymi, finansowymi i społecznymi
organizacji. Realizowany świadomie przez całą organizację i stale doskonalony” 4,
skierowanie projektu do danej grupy – zastosowanie rozwiązań zapewniających, że
będzie ona stanowiła większość odbiorców przekazywanych informacji bądź
uczestników organizowanych zajęć lub wydarzeń 5,
warszawianki/warszawiacy – osoby mieszkające w Warszawie,
wydarzenie – występ przed publicznością, prezentacja lub inna wspólna, jednoczesna
publiczna aktywność w ogłoszonym terminie i miejscu (w przestrzeni fizycznej i/lub
w internecie),
wydarzenie kulturalne – np.: koncert, przedstawienie (teatralne, operowe lub
taneczne), performans, seans filmowy, czytanie lub recytowanie utworów (np. slam),

2

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

3

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm., art. 7.

Definicja opracowana na potrzeby Warszawskiego Planu Rozwoju Publiczności – por. B. Dubiel-Stawska,
M. Skowrońska-Markiewicz, Rozwój publiczności w Warszawie od 2015 roku.

4

https://adestewarszawa.pl/wp-content/uploads/2019/12/ROZWO%CC%81J-PUBLICZNOS%CC%81CIAUDIENCE-DEVELOPMENT-w-Warszawie-od-2015-az%CC%87-do-dzisiaj.pdf [dostęp: 02.09.2021].
Stosowaniu takich rozwiązań może sprzyjać w szczególności współpraca z podmiotami, które prowadzą stałą
działalność na rzecz danej grupy.
5

5

potańcówka, wystawa sztuki, wernisaż, oprowadzanie po wystawie sztuki albo
obiekcie dziedzictwa kulturowego, spotkanie z twórcą,
• zajęcia edukacyjne – rodzaj edukacji formalnej lub pozaformalnej, polegającej na
przekazywaniu uczestnikom wiedzy lub umiejętności przez osobę prowadzącą
(nauczyciela, instruktora, trenera).

6

Założenia i kontekst Programu
Konstrukcja i zakres Programu
Założeniem programu Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy jest
podniesienie kompetencji uniwersalnych – czyli przydatnych w wielu rolach społecznych oraz
zawodowych – umożliwiających warszawiakom i warszawiankom bardziej powszechne,
twórcze i skuteczne angażowanie się w działalność społeczną, kulturalną, naukową czy
gospodarczą 6. „Twórczy potencjał” oznacza tu możliwość wnoszenia własnego wkładu
w wymienione dziedziny.
Program koncentruje się na wspieraniu poprzez edukację formalną i pozaformalną
kompetencji priorytetowych, czyli takich, które mają szczególne znaczenie dla aktualnych
i prognozowanych wyzwań 7. Wyłączone z tego obszaru będą te kompetencje, których
rozwijanie zostało zaplanowane w innych programach wykonawczych „Strategii
#Warszawa2030” 8. Zakładanym efektem Programu jest także zwiększenie wśród
warszawianek i warszawiaków udziału osób uczących się przez całe życie oraz poszerzenie
publiczności uczestniczącej w kulturze w świadomy i twórczy sposób 9.
Tym samym Program służy osiągnięciu celu 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał „Strategii
#Warszawa2030”, który jest zarazem głównym Celem Programu. Zgodnie z założeniem
Strategii ma on charakter międzysektorowy, to znaczy łączy działania z zakresu różnych
polityk publicznych 10.
Program ma przynieść oczekiwane efekty zgodnie z logiką zmiany przedstawioną na
Schemacie 1 i omówioną poniżej.

6

Dziedziny te nie są rozłączne.

Edukacja formalna jest zasadniczo wspierana w ramach innego celu „Strategii #Warszawa2030” (cel
operacyjny 2.3 Korzystamy z usług blisko domu). W programie Twórczy potencjał (między innymi) edukacji
formalnej dotyczy wyłącznie Działanie 1.1 Pokazywanie możliwości rozwoju oraz Działanie 3.2 Rozwijanie
kompetencji kadr i współpracowników.
7

Rozwijanie postawy „otwartości, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych” i edukacja ekologiczna są
przewidziane w ramach celu 1.1 Dbamy o siebie nawzajem, a edukacja obywatelska w ramach celu 1.2
Wspólnie decydujemy o naszym mieście, zapisanych w „Strategii #Warszawa2030”.

8

9

Porównaj z przyjętą w Programie definicją „pogłębiania uczestnictwa w kulturze” (s. 5).

10

Przede wszystkim z zakresu polityki kulturalnej oraz polityki edukacyjnej.
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Schemat 1 Logika zmiany w ramach programu Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców
Warszawy 11
BARDZIEJ POWSZECHNE, TWÓRCZE I SKUTECZNE ZAANGAŻOWANIE
WARSZAWIANEK I WARSZAWIAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ,
KULTURALNĄ, NAUKOWĄ I GOSPODARCZĄ

ZDOBYCIE LUB ROZWINIĘCIE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PRIORYTETOWYCH KOMPETENCJI
POTRZEBNYCH IM JAKO OBYWATELOM, TWÓRCOM, PRACOWNIKOM I PRZEDSIĘBIORCOM
OFERTA
PODMIOTÓW
KULTURY, EDUKACJI,
GOSPODARKI, DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNEJ, SPORTU

POTENCJAŁ PODMIOTÓW

UCZESTNICZENIE
W EDUKACJI
(W RÓŻNYCH
DZIEDZINACH)
I KULTURZE

BARIERY
UŚWIADOMIONE
POTRZEBY
MIESZKAŃCÓW

KOMPETENCJE MIESZKAŃCÓW POTRZEBNE
DO KORZYSTANIA Z EDUKACJI I Z KULTURY

Centralnym elementem logiki zmiany jest założenie, że uczestniczenie w edukacji
i w praktykach kulturalnych prowadzi do zdobywania lub rozwijania kompetencji. Do tych
priorytetowych, wspieranych w ramach Programu należą: zdobywanie informacji i ocenianie
ich wiarygodności, myślenie analityczne, krytyczna refleksja, kreatywność, umiejętność
tworzenia idei i pojęć, wyrażanie własnego stanowiska, otwartość na poglądy innych,
przedsiębiorczość i umiejętność współpracy oraz korzystanie z technologii.
Rozwinięcie wymienionych kompetencji otwiera drogę do powszechniejszego, bardziej
twórczego i skutecznego angażowania się w działalność społeczną, kulturalną, naukową
i gospodarczą. Następuje wówczas pozytywne sprzężenie zwrotne, ponieważ takie
zaangażowanie prowadzi do dalszego rozwoju kompetencji.
Korzystanie z edukacji i angażowanie się w praktyki kulturalne zależy z jednej strony
od oferty, proponowanej przez różnego typu podmioty w tym zakresie, z drugiej zaś od tego,
jakie potrzeby chcą zaspokajać mieszkanki i mieszkańcy Warszawy.
Chęć uczestniczenia w edukacji lub korzystania z kultury napotyka różnorodne bariery.
Należą do nich w szczególności brak czasu i zmęczenie, wysokie koszty udziału
w wydarzeniach kulturalnych lub zajęciach, ograniczenia wynikające z niepełnosprawności
oraz bariera językowa.
Kolory na schemacie odpowiadają zakresowi poszczególnych szczegółowych Celów Programu: żółty – Celowi
Mieszkańcy zaangażowani w edukację i kulturę, niebieski – Celowi Mieszkańcy wyposażeni w priorytetowe
kompetencje, zielony – obu tym Celom, a czerwony – Celowi Wzmocnieni realizatorzy.

11
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Na potrzeby edukacyjne i kulturalne oraz na możliwości ich zaspokajania wpływają
posiadane kompetencje, a także dotychczasowe doświadczenia w zakresie korzystania
z przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.
Oba te czynniki mogą wynikać z wykształcenia, rodzaju wykonywanego zawodu oraz
środowiska, w którym na co dzień się funkcjonuje. Możliwości korzystania z oferty
edukacyjnej i kulturalnej on-line zależą z kolei bezpośrednio od poziomu kompetencji
technologicznych.
Natomiast na rodzaj i jakość działań realizowanych w Programie wpływ ma potencjał jego
realizatorów – kompetencje kadr, wiedza, sposób zarządzania, infrastruktura oraz
współpracy między podmiotami.
Program składa się z trzech Celów szczegółowych oraz z przypisanych do nich Działań
i Szczegółowych typów projektów.
Cel szczegółowy 1. Mieszkańcy angażują się w edukację i kulturę
Założeniem tego Celu jest doprowadzenie do zwiększenia wśród warszawiaków udziału osób
zainteresowanych rozwijaniem swojego potencjału, uczących się przez całe życie oraz
świadomie uczestniczących w kulturze.
Cel szczegółowy 2. Mieszkańcy rozwijają priorytetowe kompetencje
W ramach tego Celu podmioty z różnych sektorów – kultury, nauki, edukacji, gospodarki,
działalności społecznej i sportu – zapewniają ofertę z zakresu edukacji pozaformalnej
i nieformalnej (w tym edukacji kulturalnej). Jest ona jednoznacznie ukierunkowana na
podnoszenie kompetencji priorytetowych z perspektywy zjawisk, od których zależy
przyszłość miasta i jego mieszkańców.
Cel szczegółowy 3. Realizatorzy z potencjałem
Ten Cel obejmuje działania, które przyczyniają się do zwiększenia szeroko rozumianego
potencjału podmiotów zaangażowanych w realizację Programu.
Zastosowany podział na podmioty, które tworzą ofertę oraz osoby będące jej odbiorcami nie
oznacza sprowadzenia tych drugich do roli biernych konsumentów. Terminu „oferta” nie
należy utożsamiać z działaniami komercyjnymi. Jest to inaczej program działań (np. zajęć
edukacyjnych czy wydarzeń kulturalnych). W tekście zastosowano termin „oferta”, aby
uniknąć niejasności w sytuacji, gdy „Programem” nazywany jest niniejszy dokument.
Przyjęte w Programie rozumienie kompetencji jako połączenia wiedzy, umiejętności i postaw
odpowiednich do sytuacji jest zbieżne z szeroką definicją kompetencji kulturowych, zgodnie
z którą: „kompetencje kulturowe to te nabyte cechy jednostki, które są przez nią
9

wykorzystywane jako narzędzia adaptacji do otaczającego ją świata (zarówno tego
fizycznego, jak i społecznego). Kompetencje to nie tylko statusy posiadane przez jednostkę
(a więc uprawnienia do wykonywania pewnych czynności, którymi ona dysponuje), ale
przede wszystkim wiedza, znajomość określonych reguł oraz umiejętność ich stosowania,
a także zdolność do wykorzystania narzędzi niezbędnych do realizacji zadań, przed którymi
stają działający” 12. Oprócz ułatwienia adaptacji do otaczającego świata kompetencje
kulturowe mogą służyć również jego zmienianiu.
Wiele działań przewidzianych w Programie ma charakter edukacji kulturalnej 13 lub edukacji
kulturowej 14. Z perspektywy Programu kluczowym założeniem obu jest rozwijanie
kompetencji potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w różnych dziedzinach życia
społecznego. Na podobnym założeniu opierał się Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
2015–2020 (WPEK). Dalsze działania WPEK 15 będą planowane już z uwzględnieniem
programów wykonawczych do „Strategii #Warszawa2030”, a wybrane projekty znajdą się
w programie Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do roku 2025.
Wieloletnie doświadczenia WPEK są cenne tym bardziej, że prowadzone w jego ramach
działania łączyły polityką edukacyjną i politykę kulturalną jeszcze przed upowszechnieniem
się w Polsce międzysektorowego podejścia do rozwoju miast.
Spośród przedsięwzięć kulturalnych program Twórczy potencjał obejmuje upowszechnianie
i pogłębianie uczestnictwa w kulturze oraz przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej,
ukierunkowane na podnoszenie konkretnych kompetencji, które zostały wskazane
w Programie. Natomiast liczne przedsięwzięcia istotne z perspektywy polityki kulturalnej
będą prowadzone również poza Programem – m.in. w ramach innych programów
wykonawczych „Strategii #Warszawa2030”.

Marek Krajewski, Kompetencje kulturowe Polaków, w: Praktyki kulturalne Polaków, red. Rafał Drozdowski,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
12

Zgodnie z definicją zawartą w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej: „Edukacja kulturalna to suma
działań kierowanych do mieszkańców Warszawy, które kształtują kapitał ludzki, przygotowują do świadomego
uczestnictwa w kulturze, rozbudzają wrażliwość estetyczną, a także inspirują do aktywności – zarówno
kulturalnej, jak i obywatelskiej. Edukacja kulturalna obejmuje kształcenie artystyczne i estetyczne, pogłębia
wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego, pogłębia umiejętność krytycznej oceny zjawisk kultury
współczesnej, kształtuje wrażliwość na wielokulturowość oraz sprzyja angażowaniu się warszawiaków w proces
upowszechniania kultury”. Zob. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020, Załącznik do Zarządzenia
nr 453/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z 9.04.2015 r., s. 4.
13

„Edukacja kulturowa, w najogólniejszym sensie, jest procesem przygotowania do bardziej aktywnego,
świadomego, często też krytycznego uczestnictwa w kulturze”. Zob. Marta Kosińska, Edukacja kulturowa
http://cpe.poznan.pl/dictionary/edukacja-kulturowa/ [dostęp: 02.10.2020].
14

WPEK będzie kontynuowany już nie jako program – w rozumieniu dokumentów programujących rozwój
m.st. Warszawy – lecz jako pakiet działań z zakresu edukacji kulturalnej.
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Przedsięwzięcia w ramach Programu są organizowane zgodnie z Ustawą o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 16 oraz Wytycznymi w sprawie dostępności
wydarzeń, przygotowanymi przez Zespół ds. Dostępności m.st. Warszawy, tak żeby zapewnić
możliwość udziału w nich również osobom o ograniczonej mobilności lub percepcji. Ponadto
w ramach Działania 1.2 Przezwyciężanie barier uczestnictwa przewidziano m.in. Szczegółowe
typy projektów ukierunkowane bezpośrednio na zwiększanie dostępności.

Związek Programu z innymi dokumentami programującymi rozwój
m.st. Warszawy
Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do roku 2025 jest jednym
z programów służących realizacji „Strategii #Warszawa2030” 17. Obejmuje on cały zakres celu
operacyjnego 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał. Opis tego celu był punktem wyjścia przy
konstruowaniu niniejszego dokumentu.
Program jest związany również z innymi celami Strategii. Kompetencje w nim rozwijane będą
uzupełnieniem tych zdobywanych poprzez edukację formalną, wspieraną w celu 2.3
Korzystamy z usług blisko domu. Wpłyną także na osiąganie innych celów operacyjnych
Strategii, w tym przede wszystkim: 1.1 Dbamy o siebie nawzajem, 1.2 Wspólnie decydujemy
o naszym mieście, 4.2 Generujemy innowacje oraz 4.4 Inspirujemy świat.
Z kolei programy wykonawcze do celu strategicznego 2 Wygodna lokalność przyniosą
warszawiakom oszczędność czasu, który będzie mógł być przeznaczony m.in. na
uczestnictwo w edukacji i praktykach kulturalnych, proponowanych w Programie.
Przy określaniu jego zakresu wzięto pod uwagę, że zdefiniowane w nim problemy (rozpad
wspólnoty politycznej i erozja systemu demokratycznego) będą przezwyciężane również
poprzez realizację innych programów. „Inicjatywy promujące i wzmacniające postawy
otwartości, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych, realizowane m.in. poprzez
przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne” oraz promocja zachowań proekologicznych będą
prowadzone w ramach programu Wspólnota, do celu 1.1 Dbamy o siebie nawzajem 18. Z kolei
edukacja obywatelska mieści się w zakresie celu 1.2 Wspólnie decydujemy o naszym mieście.
Twórczy potencjał, by uniknąć dublowania działań prowadzonych w ramach wymienionych
programów, skupi się na przezwyciężaniu wskazanych problemów poprzez podnoszenie

16

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1696).

17

Dokument przyjęty Uchwałą nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z 10 maja 2018 roku.

Program Wspólnota na lata 2021–2025, przyjęty Zarządzeniem nr 1336/2021 Prezydenta m.st. Warszawy
z 3.08.2021 r., s. 11, 16.
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kompetencji potrzebnych do rozumienia skomplikowanej rzeczywistości (w tym poglądów
odmiennych od własnych), wyrażania własnego stanowiska oraz krytycznej refleksji 19.
W zakresie, w jakim Program dotyczy kultury, jego treść wynika również z Polityki kulturalnej
m.st. Warszawy 20. Służy on wspieraniu kompetencji niezbędnych, żeby kultura mogła
odegrać przypisaną jej w Polityce 21 kluczową rolę we wspólnym tworzeniu przyszłości.
Program realizuje priorytet Edukacja: Kompetencje i uczestnictwo, to jest „Uznanie kultury za
narzędzie edukacji kształtującej kompetencje, postawy uczestnictwa oraz sposoby mówienia
o świecie” 22. Przyjęto w nim, że „pogłębianie uczestniczenia w kulturze” to
m.in. uczestniczenie w niej w sposób bardziej twórczy niż dotychczas. Takie założenie,
a także wspieranie twórczości artystycznej osób, które wcześniej nie były w nią
zaangażowane 23, jest zgodne z priorytetem Wolna kultura. Mówi on m.in. o tym, że
„Poszukiwania artystyczne są wspierane niezależnie od pozycji twórców i twórczyń
w hierarchii”.
Polityka kulturalna wskazuje również wartości. Jedną z nich jest wolność. Do jej
urzeczywistniania przyczynia się cały Program, zgodnie z przyjętym w Polityce założeniem,
według którego „Narzędziem poszerzania wolności jest rozwijanie kompetencji i zdobywanie
wiedzy – nieustająca edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, decydentów, uczestników
i podmiotów kultury” 24.
Pierwszy Cel, Mieszkańcy angażują się w edukację i kulturę, obejmuje poszerzenie realnych
możliwości uczestniczenia w edukacji oraz w kulturze. Dlatego służy przede wszystkim dwóm
spośród wskazanych w Polityce wartości: różnorodności 25 oraz otwartości 26.
Drugi Cel, Mieszkańcy rozwijają priorytetowe kompetencje, zakłada zdobycie przez
warszawianki i warszawiaków kompetencji najważniejszych z perspektywy zjawisk, od
których zależy przyszłość miasta i jego mieszkańców. Tym samym przywołany Cel służy
19

Takie przedsięwzięcia będą prowadzone w ramach Działania 2.2 Wspieranie twórczego zaangażowania.

20

Dokument przyjęty Zarządzeniem nr 1007/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 sierpnia 2020 r.

„Przyszłość decyduje się teraz. Naszym zadaniem jest wziąć aktywny udział w jej tworzeniu. Potrzebujemy
kultury jak nigdy dotąd. To dzięki niej możemy uruchomić wyobraźnię i wspólnie poszukiwać nowego kształtu
rzeczywistości w odpowiedzi na liczne kryzysy dotykające naszej planety, ustroju, sfery publicznej, komunikacji,
poczucia wspólnotowości, tożsamości, relacji międzyludzkich”. Zob. Polityka kulturalna m.st. Warszawy, s. 2.

21

22

Tamże, s. 24.

23

W ramach Działania 2.2 Wspieranie twórczego zaangażowania.

24

Polityka kulturalna, s. 32.

W zakresie włączania osób z różnymi kompetencjami i o różnym kapitale kulturowym. Por. Polityka
kulturalna, s. 28.

25

Ta wartość oznacza w Polityce, że „Kultura jest otwarta, włączająca i dostępna dla każdego” i zobowiązuje
twórców i organizatorów kultury do poszerzania grona publiczności o osoby, które „nie uczestniczą w kulturze
lub robią to bardzo rzadko”. Por. Polityka kulturalna, s. 29.
26
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wartości określonej w Polityce jako odpowiedzialność, która wymaga m.in. prowadzenia
działań kulturalnych wynikających z „rozpoznania najważniejszych zagrożeń współczesności,
z których najbardziej dominującymi są katastrofa klimatyczna i poważny kryzys demokracji”.
Trzeci Cel, Realizatorzy z potencjałem, oznacza zwiększenie potencjału podmiotów, które
uczestniczą w Programie. Przewidziany rozwój infrastruktury oraz współpracy pomiędzy
różnymi podmiotami przyczyni się do realizacji kolejnej zapisanej w Polityce kulturalnej
wartości, jaką jest otwartość. Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kompetencji kadr
i współpracowników są przejawem odpowiedzialności 27, podobnie jak planowanie
działalności kulturalnej w oparciu o wiedzę (m.in. o potrzebach grup docelowych), sprzyjają
różnorodności.
Program nie przyczynia się natomiast bezpośrednio do zakorzenienia – ta wartość pozostaje
do realizowania przez inne programy Strategii.
Tabela 1: Związek Szczegółowych celów Programu z wartościami wskazanymi w Polityce
kulturalnej m.st. Warszawy
Szczegółowy cel
Programu
1.

Mieszkańcy angażują
się w edukację
i kulturę

2.

Mieszkańcy rozwijają
priorytetowe
kompetencje

3.

Realizatorzy
z potencjałem

Wartość
Otwartość

Odpowiedzialność

+

Różnorodność

Wolność

+

+

+
+

Zakorzenienie

+

+

+

+

Poprzez Działanie 2.3 Rozwijanie kompetencji technologicznych Program realizuje wartości
zadeklarowane w projekcie Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy: Wysokie
kompetencje cyfrowe mieszkańców oraz Bezpieczeństwo i prywatność mieszkańców.
W zakresie, w jakim Program dotyczy kompetencji potrzebnych w kontekście kryzysu
klimatycznego 28, realizuje postulat „zwiększenia poziomu świadomości w zakresie zachowań
w obliczu zmian klimatu”, zawarty w dokumencie pełniącym funkcję polityki klimatycznej
m.st. Warszawy 29.

Zgodnie z Polityką „Organizatorzy kultury dbają o rozwój zespołów i kadr, dzięki czemu wzrastają ich
umiejętności zawodowe, a oni sami lepiej się czują w środowisku pracy. Por. Polityka kulturalna, s. 37.

27

Przede wszystkim w ramach Działania 2.1 Rozwijanie kompetencji potrzebnych do trafnego interpretowania
rzeczywistości.

28

29

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050.
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Dodatkowo Program jest spójny z zapisami Polityki turystycznej m.st. Warszawy 30. Poprzez
Działanie 3.1 Rozwijamy infrastrukturę przyczynia się do wzbogacenia oferty turystycznej
miasta, zwłaszcza dotyczącej kultury i sztuki współczesnej (rozwijanie produktu
turystycznego Kulturalna Warszawa).

Wskaźniki głównego Celu Programu
Ponieważ główny Cel Programu jest tożsamy z celem 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał
„Strategii #Warszawa2030”, są one mierzone tym samym wskaźnikiem.
Tabela 2: Wskaźnik realizacji głównego Celu Programu
Nazwa

Jednostka
miary

Odsetek
mieszkańców
rozwijających
swoje
kompetencje

Rok dla
wartości
początkowej

%

Wartość
początkowa

2021

31

Rok dla
wartości
docelowej

2025

Wartość
docelowa

Źródło
Badanie ilościowe
reprezentatywnej
próby
mieszkańców
Warszawy

40

Realizacja głównego Celu Programu będzie mierzona dodatkowo wskaźnikiem
kontekstowym, który odzwierciedla tylko część zakresu Programu (udział w kształceniu przez
całe życie). Natomiast dzięki temu, że opiera się na porównaniu sytuacji w Warszawie
z sytuacją ogólnopolską, jest mniej podatny na wpływ zmian uwarunkowań zewnętrznych
wobec Programu, zachodzących w całej Polsce.
Tabela 3: Wskaźnik kontekstowy realizacji głównego Celu Programu
Nazwa
Różnica pod względem
odsetka osób w wieku
25–64 lata
uczestniczących
w kształceniu lub
szkoleniu pomiędzy
Warszawą
a całą Polską

30

Jednostka
miary

%

Rok dla
wartości
początkowej

2021

Wartość
początkowa

8

Rok dla
wartości
docelowej

2025

Wartość
docelowa

Źródło

12

Bank Danych Lokalnych
GUS – Badanie
Aktywności
Ekonomicznej Ludności

Wprowadzonej Zarządzeniem nr 1189/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 30 września 2020 r.
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Wnioski z diagnozy31
Świadomość potrzeb oraz uwarunkowania uczestnictwa
Rozwijanie się i doskonalenie oraz zdobywanie wiedzy na liście wartości uznawanych przez
warszawianki i warszawiaków za ważne zajmują umiarkowanie wysokie miejsce. W badaniu
przeprowadzonym na koniec 2017 roku 32 ustalono, że rozwijanie się i doskonalenie oraz
zdobywanie wiedzy do „ważnych spraw” zalicza – odpowiednio – 44% i 40% osób
mieszkających w Warszawie 33.
Do działających w stolicy placówek edukacji pozaszkolnej uczęszcza około 20 tysięcy osób
(dzieci i młodzieży). Warszawska młodzież ma generalnie wysokie kompetencje. Wśród 41
krajów porównywanych pod względem wyników badania PISA 34 uzyskanych w miastach
liczących powyżej miliona mieszkańców, Polska – dzięki wynikom uczniów z Warszawy –
zajmuje pierwsze miejsce pod względem czytania ze zrozumieniem oraz czwarte pod
względem umiejętności w zakresie matematyki i w zakresie nauk przyrodniczych.
Natomiast poziom zainteresowania dorosłych Polek i Polaków udziałem w edukacji formalnej
lub pozaformalnej, a także zakres ich umiejętności (zwłaszcza cyfrowych) jest niski
w porównaniu z mieszkańcami innych krajów OECD 35.
W Polsce udział dorosłych w kształceniu jest znacznie niższy wśród osób, które aktualnie nie
pracują, niż wśród pracowników. Edukacja pozaformalna jest najbardziej powszechna wśród
osób w wieku 25–44 lata, a w kolejnych starszych grupach spada. Odsetek osób
uczestniczących w kształceniu nieformalnym jest najwyższy wśród najmłodszych dorosłych
(osób w wieku 18–24 lata), a potem systematycznie się zmniejsza. Bardzo widoczne różnice
pod względem powszechności udziału w edukacji pozaformalnej i nieformalnej występują
również pomiędzy grupami wyodrębnionymi ze względu na poziom wykształcenia. Osoby
Zasadnicza część diagnozy została sporządzona przez firmę Dyspersja w ramach prac nad Programem
i została zaakceptowana przez Radę Programu 17 kwietnia 2020 roku. W niniejszym rozdziale pominięto
odwołania do wykorzystanych i wskazanych w tej diagnozie źródeł informacji. Diagnoza jest dostępna jako
odrębny dokument i stanowi załącznik nr 1 do Programu. Żeby odpowiedzieć na potrzebę uaktualnienie
diagnozy w związku z pandemią – podkreśloną w ewaluacji ex-ante oraz przez uczestników konsultacji
społecznych – wnioski z diagnozy zawarte w Programie zostały uzupełnione na podstawie przeglądu raportów
z badań dotyczących skutków pandemii i wprowadzonych w związku z nią restrykcji. Uwzględniono wyniki
dotyczące zagadnień mieszczących się w Programie, którego zakres wynika z opisu celu 4.1 Rozwijamy nasz
twórczy potencjał „Strategii #Warszawa2030”.
31

32
Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze, red. Tomasz Płachecki, Warszawa
2019.
33

Respondenci mogli wybrać 5 spośród 13 wartości.

34

Maciej Jakubowski, Warszawska edukacja w świetle PISA, Warszawa 2019.

35

Strategia umiejętności OECD Polska. Wnioski i rekomendacje. Streszczenie raportu, OECD, Paryż 2019.
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z wykształceniem wyższym są pod tym względem zdecydowanie najbardziej aktywne, a te
bez wykształcenia średniego – najmniej.
Około trzy czwarte (76%) osób mieszkających w Warszawie chciało angażować się
w aktywność kulturalną częściej, niż mogą to robić. Zależność pomiędzy uczestniczeniem
a uświadomioną potrzebą uczestnictwa jest prawdopodobnie dwustronna. Wskazują na to
wyniki segmentacji warszawianek i warszawiaków pod względem uczestnictwa w kulturze.
Osoby najbardziej aktywne i osoby najbardziej zainteresowane zwiększaniem aktywności
kulturalnej należą do tych samych segmentów 36.
Prawie połowa (47%) mieszkańców Warszawy jako barierę ograniczającą ich aktywność
kulturalną wskazuje brak czasu. Na drugim miejscu znalazło się zmęczenie (37%), a na
trzecim zbyt wysokie koszty (27%) 37. Brak interesującej oferty oraz brak informacji na jej
temat znalazły się na liście barier wskazywanych przez warszawianki i warszawiaków
relatywnie nisko. Jednak z innych badań (w tym uwzględniających osoby zamieszkujące
obszar rewitalizacji 38 oraz młodzież 39) wynika, że również to ograniczenie jest istotne.
Z analizy zależności pomiędzy cechami społeczno-demograficznymi warszawianek
i warszawiaków a uczestniczeniem w kulturze wynika, że udział w praktykach kulturalnych
zależy przede wszystkim od:
• wieku – wyższy wiek ogranicza liczbę praktyk kulturalnych i uczestnictwo
w wydarzeniach,
•

sytuacji materialnej – ubóstwo zmniejsza liczbę praktyk kulturalnych i uczestnictwo
w wydarzeniach, a także prawdopodobieństwo zmiany sposobu myślenia pod
wpływem udziału w kulturze,

•

pozycji społecznej – wykonywanie pracy fizycznej lub zawodu w usługach
niewymagających wysokich kwalifikacji ogranicza liczbę praktyk kulturalnych
i uczestnictwo w wydarzeniach,

•

wykształcenia – brak wykształcenia co najmniej średniego zmniejsza liczbę praktyk
i uczestnictwo w wydarzeniach oraz prawdopodobieństwo zmiany sposobu myślenia
pod wpływem udziału w kulturze artystycznej.

Michał Kotnarowski, Przemysław Piechocki, Tomasz Płachecki, Tomasz Szlendak, Tradycyjni, masowi,
superkulturalni?, w: Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze, red. Tomasz
Płachecki, Biennale Warszawa, Warszawa 2019, s. 104-115.
36

37

Tamże.

Jakość życia mieszkańców obszaru Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (ZPR), PBS sp. z o.o. na
zamówienie m.st. Warszawy, Warszawa 2019.
38

39

Dzielnica oczami młodzieży, Urząd m. st. Warszawy, Warszawa 2018.
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Ponadto wśród osób powyżej 65 roku życia mniej powszechne, niż wśród młodszych, jest
korzystanie z internetu. Odsetek seniorów korzystających regularnie z internetu w 2020 roku
wynosił 78% wśród ogółu mieszkających w Polsce, natomiast w grupie 65–74 lata tylko 40%
(przy czym w ostatnich latach odsetek ten systematycznie rośnie) 40.
Na udział w wydarzeniach kulturalnych negatywnie wpływają także problemy zdrowotne
i niepełnosprawność. Grupą o szczególnych potrzebach są mieszkający w Warszawie
cudzoziemcy. W porównaniu z pozostałymi mieszkańcami Warszawy częściej brakuje im
czasu, znajdują się także przeciętnie w nieco gorszej sytuacji materialnej. Spośród
mieszkających w Warszawie obcokrajowców blisko co trzeci ocenia, że nie zna dobrze języka
polskiego (w mowie) 41.
Wobec czasowego zawieszenia wydarzeń i zajęć stacjonarnych w związku z pandemią
podmioty kultury zwiększyły możliwość korzystania ze swojej oferty on-line 42. Prezentowanie
wydarzeń kulturalnych w internecie sprawdziło się jako sposób zwiększenia ich dostępności.
Uczestnictwo w wydarzeniach kultury w trybie on-line obniża koszty ponoszone przez
publiczność, nie wymaga poświęcenia czasu na dojazd, ani zapewnienia opieki nad dziećmi.
Rejestracje umożliwiają dopasowanie godzin oglądania do innych zajęć oraz powrót do
wydarzeń, których nie ma już w bieżącym repertuarze. Ponadto niektórym widzom bardziej
odpowiada oglądanie spektaklu z dala od innych osób, mogących zakłócać im odbiór 43.
Zarazem część publiczności teatralnej podkreśla, że udział on-line jest doświadczeniem
znacznie uboższym niż obecność na spektaklu 44.
Ze względu na wykluczenie cyfrowe znacznej grupy seniorów publiczność w starszym wieku
korzystała z oferty on-line w mniejszym stopniu niż ludzie młodsi. Zdaniem części autorów
instytucje kultury nie podjęły wystarczających działań na rzecz umożliwienia wykluczonym

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku, Główny Urząd Statystyczny, 2021, s. 138-139. Por. także:
Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19, dz. cyt., s. 16; Anna Buchner i in.,
Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2021, s. 56.

40

Wyniki badania sondażowego „Cudzoziemcy w Warszawie”, International Organization for Migration,
Warszawa 2019.
41

Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak, W poszukiwaniu strategii. Działania instytucji teatralnych w czasie
pandemii. Raport z badania z osobami kierującymi instytucjami teatralnymi w Polsce, Instytut Teatralny,
Warszawa 2021, s. 18.
42

Bogna Kietlińska, „Kiedy skończy się kwarantanna i będzie można wrócić do teatru, ja wrócę”. Raport
z badania publiczności teatralnej w czasie pandemii koronawirusa w Polsce, Instytut Teatralny, Warszawa 2020,
s. 21-27; Anna Buchner i in. Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury, Centrum Cyfrowe,
Warszawa 2021, s. 51.

43

44

Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak, dz. cyt., s. 21; Anna Buchner i in., dz. cyt., s. 5.
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cyfrowo seniorom uczestnictwa w kulturze w okresie, kiedy stacjonarny udział w zajęciach
i wydarzeniach nie był możliwy 45.
Niepewność dotycząca tego, w jakim stopniu publiczność zechce powrócić do korzystania
z oferty podmiotów kultury 46 na miejscu, podnosi wagę działań na rzecz rozwoju
publiczności, przewidzianych w ramach pierwszego szczegółowego Celu Programu. Rozwój
publiczności poszerza zakres jej zaspokojonych potrzeb, a ponadto jest istotny z perspektywy
funkcjonowania podmiotów kultury oraz ich pracowników i współpracowników.

Kompetencje najważniejsze wobec obecnych wyzwań
Nowoczesna gospodarka wymaga nieustannego aktualizowania kompetencji przez osoby,
które chcą podjąć bądź utrzymać pracę zawodową lub prowadzić działalność gospodarczą.
Wpływają na to m.in.: wydłużanie się okresu pracy zawodowej, rozwój sztucznej inteligencji
i rosnąca skala jej wykorzystania, zwiększanie zasobu danych oraz mocy obliczeniowej
maszyn, rozwój szybkiego, mobilnego internetu, rozwój multimediów i technologii
społecznościowych oraz globalizacja. Niestabilność zapotrzebowania na kompetencje może
prowadzić do polaryzacji rynku pracy i wzrostu nierówności. Analitycy OECD oceniają, że
blisko jedna trzecia pracowników w Polsce jest narażona na „wysokie ryzyko automatyzacji
zajmowanych przez nich miejsc pracy”, a co piąty „stoi w obliczu istotnych zmian zadań
zawodowych z powodu automatyzacji” 47.
Do najważniejszych wyzwań i zagrożeń w sferze społecznej należą: rozpad wspólnoty
politycznej i kryzys demokracji oraz infekowanie zasobów wiedzy o świecie przez
manipulację, czemu sprzyja brak zaufania do wiedzy naukowej. Ten ostatni problem jest
szczególnie widoczny w przypadku kryzysu klimatycznego.
Pandemia podniosła rangę wskazanych wyzwań. Opinia części mieszkańców (w Warszawie
blisko jednej czwartej), że szczepionki przynoszą więcej szkody niż pożytku, stanowi przykład
bezpośredniego zagrożenia związanego z deficytem zaufania do nauki lub z deficytem
umiejętności interpretowania informacji. Przemawia to za silniejszym koncentrowaniem się
na kształtowaniu krytycznego myślenia oraz umiejętności budowania własnych opinii
w oparciu o sprawdzone fakty i oceny pojawiających się w sferze medialnej informacji.
Znaczenie prodemokratycznych postaw i kompetencji wzrosło wobec wprowadzania przez
władze państwowe uzasadnianych pandemią restrykcji, pozbawionych odpowiednich

45

Anna Buchner i in., dz. cyt., s. 56.

46

Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak, dz. cyt., s. 110.

47

Por. Strategia umiejętności OECD Polska...

18

podstaw prawnych, a dotyczących praw i wolności obywateli 48. Powstrzymywanie erozji
państwa prawa i systemu demokratycznego jako ramy wpływającej na sposób rozwiązywania
konfliktów społecznych jest tym ważniejsze, że do potencjalnych negatywnych konsekwencji
pandemii zalicza się kryzys społeczny, wynikający z problemów ekonomicznych i obciążenia
emocjonalnego. Nasilenie ksenofobicznych i homofobicznych komunikatów w sferze
publicznej zwiększa poziom zagrożenia mniejszości. Część badaczy w kontekście
zagrażającego kryzysu podkreśla szczególne znaczenie edukacji kulturowej 49.
Możliwości realizowania przez organizacje pozarządowe dodatkowych zajęć dla uczniów
w szkołach i placówkach oświatowych może w praktyce ograniczyć projektowana przez
ministra ds. oświaty i wychowania nowelizacja ustawy Prawo oświatowe 50. Wprowadzenie
zapowiadanych zmian stanowiłoby zarazem czynnik podnoszący znaczenie edukacji
pozaformalnej i nieformalnej poza szkołami i placówkami oświatowymi.
W kontekście zidentyfikowanych wyzwań szczególnie istotne jest rozwijanie wskazanych
w Programie kompetencji, takich jak: zdobywanie informacji i ocenianie ich wiarygodności,
myślenie analityczne, krytyczna refleksja, wyrażanie własnego stanowiska oraz otwartość na
poznawanie poglądów odmiennych od własnych, kreatywność 51 i twórcza ekspresja,
przedsiębiorczość i umiejętność współpracy. Pandemia sprawiła również, że jeszcze bardziej
widoczna stała się potrzeba rozwijania kompetencji technologicznych, szczególnie wśród
seniorów. W 2020 roku z internetu korzystało regularnie ponad trzy czwarte ogółu
mieszkańców Polski, przy czym o ile w grupie osób w wieku 16–24 lata było to 99%, o tyle
w grupie 65–74 lata tylko 40% (przy czym w ostatnich latach odsetek ten systematycznie
rośnie) 52. Ze względu na potrzebę rozwijania kompetencji kluczowe znaczenie ma także
umiejętność uczenia się.

Wpływ edukacji i praktyk kulturalnych na rozwój kompetencji
Edukacja z założenia jest ukierunkowana na podnoszenie kompetencji w danej dziedzinie.
Taki efekt nie zawsze jest osiągany, ale założenie, że wystąpi, jest naturalne. Mniej oczywisty
i przewidywalny jest natomiast wpływ zajęć artystycznych i edukacji kulturalnej na
Por. Prawa człowieka w dobie pandemii, red. Piotr Kubaszewski, Katarzyna Wiśniewska, Helsińska Fundacja
Praw Człowieka, Warszawa 2021.
48

Krzysztof Czyżewski i in., Raport Kultura. Pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia. Kultura w czasie
pandemii Covid-19, Fundacja GAP, Kraków 2020.
49

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/robocza-wersja-projektu-ustawy-dotyczacej-rozwiazan-wzakresie-wzmocnienia-roli-kuratora-oswiaty [dostęp: 11.09.2021].
50

51

Rozumianą zarówno jako umiejętność tworzenia zarówno idei i pojęć, jak i praktycznych rozwiązań.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku, Główny Urząd Statystyczny, 2021, s. 138-139 [dostęp:
11.09.2021].
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zdobywanie kompetencji wykraczających poza dziedzinę sztuki. Takie oddziaływanie jest
potwierdzone przede wszystkim w odniesieniu do zajęć bezpośrednio ukierunkowanych na
nabywanie przez uczestniczki i uczestników określonej wiedzy, umiejętności lub postaw.
Natomiast generalne tezy o korzystnym wpływie aktywności kulturalnej na osiągnięcia
w innych dziedzinach mają mniejsze poparcie empiryczne (jakkolwiek przeważnie nie są
przez badaczy kwestionowane) 53. W związku z tym zachowanie logiki zmiany wymaga, żeby
spektrum działań podejmowanych w ramach Celu szczegółowego Mieszkańcy rozwijają
priorytetowe kompetencje nie było zbyt szerokie. W zakresie tego Celu mieszczą się zatem
wyłącznie działania jednoznacznie ukierunkowane na podnoszenie wskazanych w Programie
kompetencji.

Potencjał, który wymaga wzmocnienia
Zgodnie z logiką zmiany 54 warunkiem osiągnięcia Celów Programu odnoszących się do
mieszkańców jest wzmocnienie potencjału podmiotów edukacji i kultury, które biorą udział
w jego realizacji. Podczas warsztatów z grupą roboczą oraz z przedstawicielami podmiotów
kultury zidentyfikowano pięć obszarów, w których jest to potrzebne:
1) Strategia, wiedza, sposoby działania i kultura organizacyjna poszczególnych
podmiotów.
2) Kompetencje pracowników oraz współpracowników.
3) Fundusze na tworzenie i udostępnianie oferty poszczególnych podmiotów,
warunkujące zakres prowadzonej działalności. Publiczne finansowanie jest
szczególnie istotne przy realizowaniu przedsięwzięć skierowanych do grup, które nie
są atrakcyjne jako „grupa docelowa” przedsięwzięć komercyjnych lub wymagają
dodatkowych starań. Ważna jest nie tylko wysokość finansowania, lecz również jego
stabilność.
4) Infrastruktura i sprzęt, które umożliwiają dostarczanie różnorodnej oferty
i zapewniają jej dostępność. Do tej kategorii należą rozwiązania zapewniające
fizyczną dostępność obiektów dla osób z niepełnosprawnościami czy pozwalające na
korzystanie z oferty również z domu.

Ellen Winner, Thalia R. Goldstein, Stéphan Vincent-Lancrin, Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education,
OECD, 2013, s. 41.
53

54

Por. fragment Konstrukcja i zakres Programu, s. 7.
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5) Współpraca pomiędzy podmiotami z różnych sektorów (publicznego, pozarządowego,
prywatnego), zaangażowanych w tworzenie warunków do nabywania, rozwijania
i wykorzystywania kompetencji przez mieszkańców i mieszkanki Warszawy. Do tego
grona należą podmioty prowadzące edukację pozaformalną i nieformalną lub
działalność kulturalną oraz podmioty aktywne w zakresie nauki, biznesu, działalności
społecznej i sportu. Taka współpraca może odegrać kluczową rolę w zwiększaniu
dostępności infrastruktury. Udostępnianie istniejących przestrzeni innym podmiotom
ma tym większe znaczenie, im bardziej ograniczone są fundusze, z których można
finansować nowe obiekty. Z kolei wymiana wiedzy pomiędzy współpracującymi
podmiotami może istotnie przyczynić się do podnoszenia kompetencji kadr.
Doświadczenia z okresu pandemii wpłynęły na skalę i świadomość poszczególnych potrzeb.
W ostatnim kwartale 2020 roku blisko dwie trzecie instytucji kultury doświadczyło
negatywnych skutków pandemii 55. Prawie trzy czwarte organizacji pozarządowych
działających w dziedzinie kultury w związku z pandemią zawiesiło wszystkie lub większość
działań 56. Z ogólnopolskiego badania funkcjonowania teatrów w okresie pandemii wynika, że
około jedna trzecia całkowicie zawiesiła działalność programową, a blisko trzy piąte zawiesiły
ją częściowo, wprowadzając zarazem nowe formy prezentowania swojej oferty publiczności.
Najczęściej było to pokazywanie zarejestrowanych spektakli on-line 57.
Zdobycie doświadczeń w prezentowaniu rejestracji lub transmisji może zachęcić część
instytucji do rozszerzenia działalności w tym zakresie 58. Trzeba jednak dodać, że jakość
techniczna wielu prezentowanych materiałów nie była wystarczająca 59. Trudności dotyczyły
także licencji umożliwiających ich udostępnianie. Do rozwoju działań on-line potrzebny jest
sprzęt do transmisji i rejestracji wydarzeń oraz digitalizacji, techniczne umiejętności w tym
zakresie, znajomość prawa autorskiego oraz inne kompetencje związane z rozwojem
publiczności on-line 60.

55

Wpływ pandemii COVID-19 na podmioty działające w obszarze kultury w IV kwartale 2020 r., GUS, 2021, s. 1.

Beata Charycka, Marta Gumkowska, Organizacje pozarządowe wobec pandemii, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
Warszawa 2020, s. 11.
56

57

Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak, dz. cyt., s. 46.

58

Bogna Kietlińska, dz. cyt., s. 37; Anna Buchner i in., dz. cyt. s. 59.

Krzysztof Czyżewski i in., dz. cyt., s. 26; Małgorzata Ćwikła i in., Krytyka teatralna w Polsce w czasie pandemii
Covid-19. Raport z badań, Instytut Teatralny, Warszawa 2021, s. 43.

59

60

Anna Buchner i in., dz. cyt., s. 53-60; Krzysztof Czyżewski i in., dz. cyt., s. 30.
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Zmiana sposobu działania dotyczyła także organizacji pracy w podmiotach kultury. Pandemia
wymusiła wykonywanie wielu zadań zdalnie. Dla części organizacji i instytucji kultury była
impulsem do wprowadzania nowych sposobów zarządzania. Również w tym zakresie
potrzebny jest rozwój kompetencji kadr 61.
Poszukiwanie sposobów funkcjonowania w okresie pandemii zwiększyło wymianę wiedzy
i dzielenie się doświadczeniami przez instytucje kultury. Ten pozytywny efekt może sprzyjać
rozwojowi współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi Cele Programu. Z drugiej strony
przewidziane w nim Działanie 3.4 Rozwijamy współpracę będzie utrwalało nawiązane relacje
oraz poszerzało zakres wzajemnego wsparcia i współdziałania.

61

Anna Buchner i in., dz. cyt., s. 8; Krzysztof Czyżewski i in., tamże.
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Cele szczegółowe i Działania
Program składa się z Celów szczegółowych oraz przypisanych im Działań i Szczegółowych
typów projektów wskazanych do realizacji. Projekty realizowane w ramach Programu
wyłaniane są poprzez:
• nabór systemowy polegający na zgłoszeniu projektu przez podmiot, który zamierza
sfinansować jego realizację w ramach budżetu, jakim dysponuje,
• nabory konkursowe polegające na ubieganiu się przez podmiot zainteresowany
realizacją projektu o sfinansowanie tego przedsięwzięcia z budżetu m.st. Warszawy.
Lista projektów włączonych do Programu jest corocznie aktualizowana.
Obszarem realizacji wszystkich działań jest dowolne miejsce w Warszawie lub przestrzeń
wirtualna. Zakres projektów może wykraczać poza Warszawą, o ile jest to jednoznacznie
uzasadnione z perspektywy głównego Celu Programu. Wyjątek stanowi Działanie 3.1 Rozwój
infrastruktury, które może być realizowane wyłącznie w Warszawie. Projekty w przestrzeni
wirtualnej mogą być realizowane w takim zakresie, w jakim są skierowane do mieszkanek
i mieszkańców Warszawy.
Postępy w realizacji Celów szczegółowych i Działań są mierzone za pomocą wskaźników.
Do ustalania wartości wskaźników dotyczących szczegółowych Celów Programu
wykorzystywane są badania ankietowe na reprezentatywnych próbach, zamawiane przez
Urząd m.st. Warszawy. Wartości wskaźników Działań są ustalane na podstawie deklaracji
i sprawozdań przekazywanych przez podmioty realizujące projekty 62.

Załącznik nr 4 do Programu (Wskaźniki) zawiera listę wskaźników obowiązkowych oraz listę wskaźników
fakultatywnych, które mogą być dodatkowym źródłem monitorowania realizacji Celów szczegółowych.
62
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Cel szczegółowy 1. Mieszkańcy angażują się w edukację i kulturę
Zwiększanie wśród warszawianek i warszawiaków udziału osób zainteresowanych
rozwijaniem swojego potencjału, dostrzegających takie możliwości w sferze kultury
i edukacji, uczących się przez całe życie i świadomie korzystających z kultury.
Cel Mieszkańcy angażują się w edukację i kulturę nie zakłada narzucania określonego
zestawu praktyk kulturalnych. Nie opiera się na arbitralnym podziale na dziedziny kultury
„wysokiej” i „niskiej”, lecz na założeniu, że wartość poszczególnych praktyk zależy od tego,
w jakim stopniu zaspokajają potrzeby uczestników, w tym potrzebę rozwoju. Rozwijanie tych
potrzeb stanowi ważny wymiar pogłębiania uczestnictwa w kulturze. Realizacja Celu
zwiększy realne możliwości wybierania praktyk edukacyjnych oraz kulturalnych, w które chcą
się angażować mieszkańcy Warszawy. Takie podejście jest zgodne z koncepcją rozwoju
rozumianego jako „poszerzanie wolności” 63.
Rozszerzanie grona osób gotowych na udział w edukacji pozaformalnej i nieformalnej oraz
pogłębiających swoje zaangażowanie w praktyki kulturalne jest zarazem wstępem do
realizacji drugiego Celu Programu.
Do osiągnięcia Celu Mieszkańcy angażują się w edukację i kulturę posłuży:
• podnoszenie świadomości jak ważne jest rozwijanie kompetencji i w jaki sposób
można to robić,
• przezwyciężanie „zewnętrznych” (tj. niezwiązanych z deficytem kompetencji) barier
ograniczających dostępność edukacji pozaformalnej i nieformalnej oraz oferty
kulturalnej,
• rozwijanie przez uczestniczki i uczestników kompetencji potrzebnych do korzystania
z edukacji i kultury,
• włączanie w praktyki edukacyjne lub kulturalne osób, których uczestnictwo
ograniczają trudne sytuacje życiowe.

63

Por. Amartya Sen, Nierówności – dalsze rozważania, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.
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Tabela 4: Wskaźnik Celu szczegółowego 1 Mieszkańcy angażują się w edukację i kulturę
Jednostka
Nazwa

miary

Rok dla
wartości
początkowej

Wartość
początkowa

Wartość
docelowa

Rok dla
wartości

Źródło

docelowej

Odsetek osób
mieszkających

Badanie ankietowe

w Warszawie, które

reprezentatywnej

zgadzają się, że

próby

poznawanie filmów,
przedstawień, wystaw,
książek

mieszkańców
%

2021

85

89

2025

w wieku co
najmniej 15 lat,

i muzyki jest ważne

liczącej co najmniej

w rozwoju człowieka oraz

1000

że nową wiedzę

respondentów

i umiejętności warto
zdobywać przez całe życie
Odsetek osób
mieszkających
w Warszawie, które

Badanie ankietowe

w okresie 12 miesięcy nie

reprezentatywnej

zapoznawały się

próby

z ofertą zajęć
artystycznych, zajęć
edukacyjnych ani

mieszkańców
%

2021

86

82

2025

w wieku co
najmniej 15 lat,

wydarzeń kulturalnych

liczącej co najmniej

w Warszawie ze względu

1000

na brak informacji lub

respondentów

brak zainteresowania
takimi zajęciami lub
wydarzeniami
Odsetek osób
mieszkających

Badanie ankietowe

w Warszawie, dla których

reprezentatywnej

w okresie 12 miesięcy

próby

interesujące zajęcia
artystyczne, zajęcia
edukacyjne lub

mieszkańców
%

2021

4

8

2025

w wieku co
najmniej 15 lat,

wydarzenia kulturalne w

liczącej co najmniej

Warszawie były zawsze

1000

lub przeważnie dostępne

respondentów

pod wszystkimi
względami
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Działanie 1.1 Pokazywanie możliwości rozwoju
Działanie to obejmuje projekty, które zachęcają do rozwijania kompetencji (własnych, dzieci
oraz innych bliskich osób) i podnoszą wiedzę o możliwościach zaspokajania tej potrzeby
poprzez udział w edukacji i kulturze.
Projekty mogą polegać na prowadzeniu kampanii informacyjnych oraz obejmować
wydarzenia lub zajęcia edukacyjne pokazujące, że szanse udziału w życiu społecznym
i satysfakcjonującej aktywności zawodowej zależą od posiadanych kompetencji oraz że
zakres potrzebnych umiejętności szybko się zmienia, dlatego warto aktywnie podążać za
zmieniającą się rzeczywistością. Działanie obejmuje również informowanie mieszkańców
o możliwościach rozwijania kompetencji poprzez angażowanie się w edukację lub kulturę
(ze szczególnym uwzględnieniem edukacji pozaformalnej i nieformalnej, np. korzystania
z kursów i innych zasobów edukacyjnych dostępnych w internecie). Projekty mogą polegać
także na doradzaniu mieszkańcom przy wyborze spośród takich ofert oraz wsparciu
dotyczącym możliwości wykorzystywania własnego potencjału i umiejętności, m.in. w pracy
zawodowej. Preferowane są projekty skierowane do:
• osób dorosłych bez wykształcenia średniego,
• młodzieży,
• rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży (w przypadku projektów dotyczących
rozwoju kompetencji uczniów).

Działanie 1.2 Przezwyciężanie barier uczestnictwa
Działanie obejmuje projekty zwiększające dostępność oferty edukacyjnej i kulturalnej – zajęć,
wydarzeń, publikacji oraz innych materiałów. Realizowane inicjatywy mają zgodnie z ustawą
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, służyć niwelowaniu
trudności napotykanych przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Celem projektów z tego
obszaru jest też minimalizowanie barier związanych z deficytem czasu lub pieniędzy oraz
wynikających z braku nawyku odwiedzania instytucji prowadzących edukację pozaformalną
lub działalność kulturalną.
Działanie obejmuje także projekty edukacyjne i kulturalne organizowane poza siedzibami
realizatorów oraz prowadzone w bezpiecznej przestrzeni internetowej – z możliwością
uczestnictwa on-line oraz dostępu do zamieszczonych w internecie materiałów.
Projekty w ramach tego działania dotyczą cech organizowanych zajęć, wydarzeń lub
materiałów (np.: sposób komunikacji, cena, zapewnienie opieki nad dziećmi), natomiast
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deficyty kompetencji potrzebnych do pełniejszego korzystania z edukacji lub kultury są
przezwyciężane w ramach Działania 1.3.
Działanie nie obejmuje projektów skierowanych przede wszystkim do mieszkańców danej
okolicy, ponieważ takie inicjatywy są prowadzone w ramach innych programów, w tym
programu Kultura blisko domu.
Preferowane są projekty:
•

ukierunkowane na przezwyciężanie barier ograniczających wcześniejsze
uczestnictwo grupy, której dostęp do oferty edukacyjnej lub kulturalnej ma zostać
zwiększony,

•

planowane lub realizowane we współpracy z przedstawicielami grupy, której
dostęp do oferty edukacyjnej lub kulturalnej ma zostać poprawiony w wyniku
realizacji projektu.

Działanie 1.3 Rozwijanie umiejętności korzystania z edukacji i kultury
Działanie to składa się z projektów rozwijających umiejętności lub wiedzę, które pomagają
w pełniejszym korzystaniu z edukacji lub kultury. Korzystanie z edukacji lub kultury nie
sprowadza się do obecności na zajęciach lub udziału w wydarzeniach, ale polega na
rozwijaniu się dzięki zaangażowaniu w te praktyki.
Działanie obejmuje różne zakresy wprowadzania w edukację i kulturę. Mieszczą się tu
działania uważane za bazowe, tj. przezwyciężanie analfabetyzmu funkcjonalnego, czyli
nieumiejętności wykorzystywania czytania, pisania lub liczenia na poziomie umożliwiającym
funkcjonowanie w codziennym życiu w nowoczesnym społeczeństwie. Realizowane będą
projekty nauki języka polskiego dla mieszkających w Warszawie cudzoziemców. Wobec
szybkich zmian rzeczywistości wszystkim szczególnie potrzebna jest umiejętność uczenia się
i nabywania nowych kompetencji. W zakres Działania wchodzą także projekty zwiększające
zdolność świadomego uczestnictwa w kulturze, np.: zajęcia wprowadzające w historię
i teorię różnych dziedzin sztuki, interpretacja dzieł i tekstów kultury dawnych
i współczesnych, wskazywanie powiązań i dialogu między nimi oraz krytyczna analiza.
Organizacja wydarzeń i zajęć pomagających zrozumieć różne aspekty kultury, jej historię
i dziedzictwo oraz współczesne strategie i praktyki oddziaływania.
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O ile Działanie 1.2 dotyczy cech poszczególnych zajęć, wydarzeń lub materiałów, o tyle
Działanie 1.3 służy trwałemu kształtowaniu kompetencji pozwalających mieszkańcom na
aktywny udział w edukacji i kulturze 64.
Preferowane są projekty:
• dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb grupy, do której są kierowane,
• umożliwiające uczenie się poprzez praktyczne działanie.

Działanie 1.4 Przeciwdziałanie wykluczeniu z praktyk edukacyjnych
i kulturalnych
Trudności związane z ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością,
długotrwałą lub ciężką chorobą, alkoholizmem lub narkomanią, doświadczaniem przemocy,
sieroctwem, wychowywaniem się w rodzinie bezradnej w sprawach opiekuńczowychowawczych czy przynależnością do grupy odmiennej kulturowo zwiększają zagrożenie
wykluczeniem społecznym. Dlatego szczególnie istotne jest zapobieganie wykluczeniu
z kolejnych wymiarów życia społecznego, takich jak udział w praktykach kulturalnych
i edukacji.
Istotnym uwarunkowaniem angażowania się w edukację lub kulturę są dotychczasowe
doświadczenia w tym obszarze. Osobom, które nigdy lub od dłuższego czasu nie
uczestniczyły w praktykach edukacyjnych czy kulturalnych, trudniej je podjąć. Brak wiedzy,
czego oczekiwać, może wywoływać obawę, że nie sprosta się wyobrażonym wymaganiom 65.
Projekty prowadzone w ramach pozostałych Działań Celu Mieszkańcy angażują się
w edukację i kulturę mogą przyczyniać się do włączenia społecznego poprzez zniwelowanie
barier lub deficytów ograniczających korzystanie z edukacji i kultury. Natomiast Działanie 1.4
obejmuje projekty uwzględniające równocześnie różne bariery i deficyty, których
doświadczają uczestnicy, a także ich potencjał i potrzeby. Działanie ma prowadzić do
angażowania się w praktyki kulturalne i edukacyjne – w szczególności po raz pierwszy lub po
długiej przerwie – przez osoby doświadczające trudnych sytuacji życiowych. Preferowane są
projekty:

Stąd „uzupełnianie zbiorów o materiały w językach innych niż polski” zostało przypisane do pierwszego z tych
działań, a „kursy języka polskiego dla cudzoziemców” – do drugiego.

64

Np. osoby nieuczęszczające na koncerty muzyki klasycznej w salach koncertowych niejednokrotnie sądzą, że
wymaga to bardzo eleganckiego stroju, podczas gdy część bywalców koncertów ma do tej kwestii swobodne
podejście – jeden z wyników badania publiczności przeprowadzonego dla Sinfonii Varsovii przez Dyspersję
w 2019 roku.
65
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•

w których zastosowane zostaną rozwiązania wynikające z wszechstronnej
diagnozy ograniczeń dotychczasowego udziału danej grupy w edukacji i kulturze
oraz jej potencjału i potrzeb,

•

realizowane przez podmioty edukacji i/lub kultury we współpracy z podmiotami
pomocy społecznej.

Szczegółowe typy projektów do Celu 1
Tabela 5: Działania i Szczegółowe typy projektów
Działanie

Szczegółowy typ projektów
A.

1.1 Pokazywanie
możliwości
rozwoju

1.2
Przezwyciężanie
barier
uczestnictwa

1.3 Rozwijanie
umiejętności
korzystania
z edukacji i kultury

1.4
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
z praktyk
edukacyjnych
i kulturalnych

Kampanie informacyjno-promocyjne uświadamiające potrzebę i możliwości rozwoju osobistego
potencjału poprzez udział w edukacji i kulturze

B.

Wydarzenia, zajęcia edukacyjne lub kulturalne uświadamiające potrzebę i możliwości rozwoju
osobistego potencjału poprzez udział w edukacji i kulturze

C.

Doradztwo edukacyjne i zawodowe

A.

Wydarzenia, zajęcia kulturalne i edukacyjne dostosowane do potrzeb osób nieznających języka
polskiego

B.

Uzupełnianie zbiorów o publikacje w językach innych niż polski lub dostosowanych do potrzeb
osób ze szczególnymi potrzebami

C.

Wydarzenia, zajęcia kulturalne i edukacyjne umożliwiające udział osobom spełniającym kryteria
dochodowe przyznawania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej –
z bezpłatnym lub zniżkowym wstępem

D.

Wydarzenia, zajęcia kulturalne i edukacyjne, podczas których organizowana jest opieka nad
dziećmi lub osobami niesamodzielnymi

E.

Wydarzenia, zajęcia kulturalne i edukacyjne o charakterze ponadlokalnym organizowane poza
siedzibami podmiotów kultury i edukacji, w plenerze lub innych przestrzeniach publicznych

F.

Rozbudowa oferty on-line ponadlokalnych podmiotów kultury i edukacji

A.

Zajęcia edukacyjne rozwijające umiejętność uczenia się

B.

Zajęcia edukacyjne z języka polskiego dla cudzoziemców

C.

Zajęcia edukacyjne ograniczające analfabetyzm funkcjonalny

D.

Wydarzenia, zajęcia kulturalne i edukacyjne rozwijające kompetencje świadomego, krytycznego
uczestnictwa w kulturze

E.

Publikacje, audycje, podcasty, materiały rozwijające kompetencje świadomego, krytycznego
uczestnictwa w kulturze

A.

Wydarzenia, zajęcia kulturalne i edukacyjne o charakterze ponadlokalnym, przeznaczone dla
osób w trudnej sytuacji życiowej

B.

Wydarzenia, zajęcia kulturalne i edukacyjne przeznaczone dla osób w trudnej sytuacji życiowej,
prowadzone we współpracy z podmiotami pomocy społecznej
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Cel szczegółowy 2. Mieszkańcy rozwijają priorytetowe kompetencje
Dzięki realizacji tego celu wśród warszawianek i warszawiaków wzrośnie udział osób
dysponujących kompetencjami, które są priorytetowe z perspektywy aktualnych
i prognozowanych wyzwań, takich jak przemiany technologiczne, wydłużanie się życia,
postępująca globalizacja, dezinformacja i deficyt zaufania do wiedzy naukowej, kryzys
klimatyczny, osłabianie systemu demokratycznego i erozja więzi spajających wspólnotę
polityczną.
W obliczu tych procesów i zagrożeń lista najistotniejszych kompetencji obejmuje:
zdobywanie informacji i ocenianie ich wiarygodności, myślenie analityczne, krytyczną
refleksję, kreatywność, umiejętność tworzenia idei i pojęć, wyrażanie własnego stanowiska
oraz otwartość na poznawanie poglądów innych, przedsiębiorczość, umiejętność współpracy,
a także korzystanie z technologii. Wymienione kompetencje podnoszą zdolność dostrzegania
wyzwań współczesnego świata i trafnego reagowania na nie.
Cel ten będzie realizowany przez zwiększanie udziału w edukacji pozaformalnej
i nieformalnej oraz w wydarzeniach dotyczących wskazanych wyzwań lub promujących
poznanie naukowe.
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Tabela 6: Wskaźnik Celu szczegółowego 2 Mieszkańcy rozwijają priorytetowe kompetencje
Nazwa

Jednostka
miary

Rok dla
wartości
początkowej

Wartość
początkowa

Wartość
docelowa

Rok dla wartości
docelowej

Źródło

Odsetek osób

Badanie ankietowe

mieszkających

reprezentatywnej

w Warszawie,

próby

które zgadzają się,

mieszkańców

że wyniki badań

w wieku co

naukowych

najmniej 15 lat,

generalnie są

liczącej co najmniej

wiarygodne i to

1000

ludzie są

respondentów

odpowiedzialni za
globalne
ocieplenie,

%

2021

24

28

2025

natomiast nie
zgadzają się, że
szczepionki
przynoszą więcej
szkody niż pożytku
oraz że byłoby
lepiej, gdyby
ludzie, którzy mają
poglądy inne niż
większość, ich nie
wyrażali
Odsetek osób

Badanie ankietowe

mieszkających

reprezentatywnej

w Warszawie,

próby

które w ciągu 12

mieszkańców

miesięcy
w różny sposób

%

2021

62

66

2025

w wieku co
najmniej 15 lat,

korzystały

liczącej co najmniej

z Internetu

1000

w codziennym

respondentów

życiu
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Działanie 2.1 Rozwijanie kompetencji rzetelnego interpretowania
rzeczywistości
Sprostanie obecnym i nadchodzącym wyzwaniom wiąże się przede wszystkim
z umiejętnością ich trafnego rozpoznawania. Dzięki realizowanym w tym obszarze
projektom, ukierunkowanym na docieranie do wiarygodnych źródeł informacji, wzbudzanie
zaufania do nauki, wzmacnianie umiejętności krytycznej refleksji oraz konfrontowania
różnych poglądów i perspektyw, warszawiacy i warszawianki będą mieli niezafałszowany
i wszechstronny ogląd rzeczywistości. Nauczą się wyrażania i uzasadniania własnego
stanowiska oraz spierania się w sposób dialogiczny. Prowadzona będzie edukacja medialna,
rozumiana jako zdolność do weryfikowania różnych elementów rzeczywistości wirtualnej
i świata mediów.
Preferowane są projekty polegające na nabywaniu wiedzy i umiejętności m.in. poprzez
praktyczne działanie.

Działanie 2.2 Rozwijanie kompetencji twórczych
Działanie to obejmuje projekty polegające na wnoszeniu przez uczestników twórczego
wkładu w różne dziedziny. W obszarze kultury będzie to inicjowanie, projektowanie
i organizowanie wydarzeń przez mieszkańców, realizacja ich twórczych ambicji i pomysłów.
Twórcze zaangażowanie to także niezawodowa krytyka artystyczna, audycje, podcasty,
materiały poświęcone tematom kultury tworzone przez osoby niezwiązane zawodowo
z daną dziedziną, ale pragnące ją zgłębiać. Ważnym aspektem tego działania jest uwalnianie
kreatywności, praca z wyobraźnią, prowadzenie zajęć wspierających rozwój talentów
i ekspresji artystycznej osób w każdym wieku, w różnych dziedzinach, bez względu na ich
dotychczasowe praktyki i doświadczenie. W dziedzinie edukacji – dzielenie się wiedzą lub
umiejętnościami przez osoby, które nie są zawodowymi nauczycielami. W sferze działalności
społecznej i gospodarczej będzie to rozwijanie przedsiębiorczości i umiejętności współpracy
poprzez ćwiczenie tych kompetencji w praktyce. Przedsiębiorczość obejmuje kompetencje
potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, ale przydatne również w innych
dziedzinach. Są to m.in.: dostrzeganie szans, tworzenie i wdrażanie rozwiązań, planowanie,
zarządzanie, rozsądne podejmowanie ryzyka.Działanie obejmuje również stypendia
i konkursy skierowane do osób niebędących profesjonalistami w danej dziedzinie,
umożliwiające twórcze angażowanie się w różne przedsięwzięcia i obszary działalności.
Preferowane są projekty wykorzystujące rozwiązania, które sprzyjają korzystaniu ze
zdobytych kompetencji również po zakończeniu udziału w projekcie.
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Działanie 2.3 Rozwijanie kompetencji technologicznych
W tym obszarze mieszczą się zajęcia, kampanie informacyjne lub wydarzenia, które
podnoszą wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
o zagrożeniach z nimi związanych lub rozwijają praktyczne umiejętności bezpiecznego
korzystania z tych technologii. Wspomniane zagrożenia oznaczają przede wszystkim
naruszanie prywatności oraz przemoc w internecie.
W zależności od grupy docelowej projekty mogą różnić się poziomem zaawansowania,
(np.: korzystanie z poczty elektronicznej w przypadku osób wykluczonych cyfrowo, podstawy
programowania w przypadku bardziej zaawansowanych użytkowników), przy zachowaniu
zasady, że nie są skierowane do profesjonalistów w danej dziedzinie.
Preferowane są projekty:
• polegające na nabywaniu wiedzy i umiejętności m.in. poprzez praktyczne działanie,
• wykorzystujące rozwiązania, które sprzyjają korzystaniu ze zdobytych kompetencji
po zakończeniu udziału w projekcie 66,
• skierowane do osób starszych.

Szczegółowe typy projektów do Celu 2
Tabela 7: Działania i Szczegółowe typy projektów
Działanie

Szczegółowy typ projektów
A. Wydarzenia, zajęcia, publikacje, materiały, podcasty itp. rozwijające
kompetencje w zakresie zdobywania informacji, sprawdzania faktów,

2.1 Rozwijanie
kompetencji
rzetelnego
interpretowania
rzeczywistości

krytycznej refleksji oraz myślenia analitycznego
B.

Wydarzenia, zajęcia, publikacje, materiały, podcasty itp. promujące naukę
lub zapoznające uczestników z procesami badań naukowych

C.

Wydarzenia, zajęcia, publikacje, materiały, podcasty itp. rozwijające
umiejętność rozumienia poglądów odmiennych od własnych oraz wyrażania
własnego stanowiska

A. Wydarzenia, zajęcia kulturalne i edukacyjne rozwijające niezawodową
twórczość artystyczną lub kreatywność uczestników

2.2 Rozwijanie
kompetencji
twórczych

B.

Wydarzenia, zajęcia kulturalne i edukacyjne prowadzone przez osoby
niebędące zawodowymi artystami, naukowcami ani nauczycielami w danej
dziedzinie

Na przykład wyposażanie uczestników w sprzęt, którego nie są w stanie zapewnić sobie samodzielnie.
Wskazane jest stosowanie rozwiązań dopasowanych do danej grupy, przy racjonalnym wykorzystywaniu
funduszy (np. wypożyczanie sprzętu).

66
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C.

Projekty kulturalne i edukacyjne rozwijające niezawodową krytykę
artystyczną

D. Stypendia lub nagrody wspierające angażowanie się osób niebędących
profesjonalistami w edukację, działalność naukową, kulturalną, społeczną
E.

Wydarzenia i zajęcia edukacyjne uczące przedsiębiorczości i współdziałania

A. Kampanie informacyjne, które podnoszą wiedzę o zastosowaniach
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz o zagrożeniach z nimi
związanych

2.3 Rozwijanie
kompetencji

B.

technologicznych

Zajęcia lub wydarzenia, które podnoszą wiedzę o zastosowaniach
technologii informacyjno-komunikacyjnych i zagrożeniach z nimi
związanych lub rozwijają umiejętności bezpiecznego korzystania z tych
technologii

Cel szczegółowy 3. Realizatorzy z potencjałem 67
Wzmocnienie potencjału podmiotów realizujących projekty spełniające Cele programu
Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy.
Osiągnięciu tego Celu służą:
• inwestycje w najpotrzebniejszą infrastrukturę oraz wyposażenie podmiotów kultury
i edukacji realizujących Cele Programu,
• promowanie i nawiązywanie współpracy pomiędzy podmiotami z różnych sektorów
(publicznego, organizacji pozarządowych i prywatnego), polegającej m.in. na
udostępnianiu miejsc do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej,
• rozwijanie kompetencji kadr i współpracowników, m.in. poprzez wymianę wiedzy
oraz doświadczeń,
• inspirowanie i planowanie rozwoju podmiotów kultury i edukacji, prowadzenie
przedsięwzięć z zakresu rozwoju publiczności (audience development),
• zdobywanie wiedzy (poprzez badania – diagnozy, ewaluacje) i jej wykorzystywanie.
Korzyści wynikające z osiągnięcia tego Celu to zwiększenie szans skutecznej realizacji
Programu.

Oprócz wzmacniania realizatorów w sposób przewidziany w ramach tego Celu istotny jest również
wolontariat – działania w tym zakresie będą prowadzone w ramach programu Wspólnota, służącego realizacji
celu 1.1 Dbamy o siebie nawzajem „Strategii #Warszawa2030”.
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Tabela 8: Wskaźnik Celu szczegółowego 3 Realizatorzy z potencjałem
Nazwa

Jednostka
miary

Rok dla
wartości
początkowej

Wartość
początkowa

Rok dla
wartości
docelowej

Wartość
docelowa

Liczba podmiotów,

Informacja od

które rozwinęły
swój potencjał
organizacyjny

Źródło

realizatorów
sztuka

2021

0

2025

40

projektów
w ramach tego

i dzięki temu lepiej

Celu

funkcjonują

Działanie 3.1 Rozwijanie infrastruktury
Działanie to obejmuje projekty polegające na tworzeniu, modernizowaniu lub wyposażaniu
ponaddzielnicowej 68 infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji pozaformalnej
lub działalności kulturalnej dla warszawianek i warszawiaków oraz mieszkańców metropolii
warszawskiej. Będzie to budowa lub modernizacja obiektów instytucji samorządowych lub
innych podmiotów działających ponadlokalnie oraz zakup sprzętu do prowadzenia edukacji
pozaformalnej lub działalności kulturalnej przez podmioty o zasięgu ponadlokalnym, w tym
zaspakajanie uwidocznionych w związku z pandemią deficytów sprzętu do transmisji
i rejestracji wydarzeń, digitalizacji zasobów, a także do prowadzenia wydarzeń i zajęć
w plenerze.
Preferowane są projekty, w przypadku których podmiot zgłaszający:
• przekonująco wykaże, w jaki sposób obiekt lub sprzęt zostanie wykorzystany
do realizacji Celów Programu,
• zaplanuje wykorzystanie obiektu lub sprzętu również przez inne podmioty
prowadzące edukację pozaformalną lub działalność kulturalną,
• uwzględni na etapie projektowania potrzeby innych podmiotów prowadzących
edukację pozaformalną lub działalność kulturalną.
Lokalizacja budów nowych obiektów została wskazana na mapie prezentującej koncepcję
rozwoju infrastruktury (Załącznik nr 2 do Programu). Pozostałe projekty będą realizowane
w dowolnym miejscu w Warszawie.

Natomiast inwestycje w infrastrukturę dzielnicową mogą być wspierane w ramach programu Kultura blisko
domu, służącego realizacji celu 2.2 „Strategii #Warszawa2030”.
68
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Działanie 3.2 Rozwijanie kompetencji kadr
Działanie obejmuje rozwój kompetencji osób zaangażowanych w prowadzenie edukacji
pozaformalnej lub działalności kulturalnej. Takimi formami są w szczególności studia,
szkolenia, konsultacje, tutoria oraz przekazywanie wiedzy w grupach podobnych osób (peer
learning).
Uwzględnione zostaną m.in. kompetencje w zakresie pozyskiwania zewnętrznego
finansowania, a także kompetencje potrzebne do prowadzenia działalności on-line
(np. realizacja transmisji i rejestrowanie wydarzeń, digitalizacja, wiedza na temat praw
autorskich do udostępniania treści on-line, pozyskiwanie publiczności w internecie),
wykonywania i kierowania pracą zdalną w systemie zadaniowym oraz dostosowywania się
do zmiennych warunków (np. wiedza o tzw. zwinnych metodykach zarządzania).
W ramach działania nie wyróżniono szczegółowych typów projektów.
Preferowane są projekty:
• w przypadku których podmiot zgłaszający projekt przekonująco wykaże, w jaki sposób
rozwój kompetencji kadr i pracowników zostanie wykorzystany do realizacji Celów
Programu,
• skierowane do kadry zarządzającej poszczególnych podmiotów.

Działanie 3.3 Planowanie w oparciu o wiedzę
W tym obszarze realizowane będą projekty, które wpływają na kierunki rozwoju i obszary
działalności podmiotów prowadzących edukację pozaformalną lub działalność kulturalną
o charakterze ponadlokalnym. Będą to badania (diagnozy i ewaluacje) dotyczące różnych
aspektów funkcjonowania podmiotów kultury oraz preferencji i potrzeb uczestników.
Przyczyni się to do powiększania zasobu wiedzy użytecznej przy doskonaleniu
dotychczasowych i podejmowaniu nowych inicjatyw z zakresu edukacji i kultury.
Działanie obejmuje również przedsięwzięcia polegające na tworzeniu strategii
i długofalowych planów dotyczących działalności ponadlokalnych podmiotów edukacji
i kultury – szczególnie w zakresie rozwoju instytucjonalnego, programowania, rozwoju
publiczności (audience development) 69 oraz kształtowania polityki cenowej 70.

69

https://nck.pl/badania/aktualnosci/audience-development-koncepcja-rozwoju-widowni

Z perspektywy Celów Programu przy kształtowaniu polityki cenowej istotne jest uwzględnienie z jednej
strony potrzeby współfinansowania działalności danego podmiotu przez publiczność, a z drugiej – niwelowania
bariery cenowej.

70
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Preferowane są projekty, w przypadku których podmiot zgłaszający przekonująco wykaże,
w jaki sposób dane przedsięwzięcie zostanie wykorzystane do realizacji Celów Programu.

Działanie 3.4 Rozwijanie współpracy
Działanie obejmuje nawiązywanie i prowadzenie współpracy pomiędzy podmiotami
realizującymi Cele Programu. Będzie to np. dyskutowanie i tworzenie wspólnych stanowisk
dotyczących roli i potrzeb podmiotów kultury lub edukacji, wymiana doświadczeń
w obszarze rozwijania kompetencji mieszkańców lub rozwoju publiczności (w tym
upowszechnianie modelowych rozwiązań), wspólne wykorzystywanie przestrzeni, sprzętu
i materiałów oraz bezpośrednia współpraca przy realizacji projektów czy dzielenie się
zasobami kadrowymi.
Obszarem jego realizacji jest dowolne miejsce w Warszawie lub przestrzeń wirtualna.
Preferowane są projekty, w przypadku których podmiot zgłaszający przekonująco wykaże,
w jaki sposób dane przedsięwzięcie zostanie wykorzystane do realizacji Celów Programu.

Szczegółowe typy projektów do Celu 3
Tabela 9: Działania i Szczegółowe typy projektów
Działanie

3.1 Rozwijanie
infrastruktury

Szczegółowy typ projektów
A. Budowa lub modernizacja obiektów służących prowadzeniu edukacji pozaformalnej
lub działalności kulturalnej o zasięgu ponadlokalnym lub adaptowanie na ten cel
obiektów o innym przeznaczeniu
B.

Organizowanie i finansowanie zajęć edukacyjnych i porad rozwijających kompetencje
pracowników podmiotów prowadzących edukację pozaformalną lub działalność
kulturalną o zasięgu ponadlokalnym

3.2 Rozwijanie
kompetencji kadr
3.3 Planowanie
w oparciu
o wiedzę

3.4 Rozwijanie
współpracy

Zakup sprzętu lub oprogramowania służącego prowadzeniu edukacji pozaformalnej
lub działalności kulturalnej o zasięgu ponadlokalnym

A. Opracowanie strategii i długofalowych planów działania podmiotów prowadzących
edukację pozaformalną lub działalność kulturalną o zasięgu ponadlokalnym
B.

Prowadzenie badań (diagnoz i ewaluacji) w zakresie przydatnym do planowania
edukacji pozaformalnej lub działalności kulturalnej o zasięgu ponadlokalnym

A. Wydarzenia i projekty służące wymianie doświadczeń w obszarze pogłębiania
uczestnictwa w kulturze i edukacji pozaformalnej oraz rozwijania priorytetowych
kompetencji mieszkańców
B.

Dzielenie się zasobami przez podmioty realizujące Cele Programu

C.

Partnerstwa na rzecz rozwoju i promocji ponadlokalnej oferty podmiotów kultury
i edukacji
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System realizacji Programu
Odpowiedzialność za realizację
Szczegółowy zakres zadań poszczególnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie
Programu jest określony w Systemie zarządzania strategią rozwoju miasta 71.
Za podejmowanie decyzji dotyczących wdrażania Programu, w tym za coroczne
zatwierdzanie listy projektów przewidzianych na rok kolejny oraz za nadzór nad realizacją
Programu, odpowiada Rada Programu.
Wiodącą rolę we wdrażaniu Programu pełnią: biuro odpowiedzialne za politykę edukacyjną
oraz biuro odpowiedzialne za politykę kulturalną. Wspólnie powołują one Koordynatora
Programu i Zespół Koordynacyjny wspierający Koordynatora w realizacji zadań związanych
z wdrażaniem Programu. W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą co najmniej dwie
osoby z Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy oraz co najmniej jedna osoba z Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy. Łączny wymiar zaangażowania Zespołu w zadania związane
z wdrażaniem Programu wynosi co najmniej dwa etaty.
Do realizacji Programu są również zobowiązane biura Urzędu m.st. Warszawy wskazane
w Strategii jako „kluczowi partnerzy wewnętrzni” w realizacji celu 4.1 Rozwijamy nasz
twórczy potencjał 72 oraz urzędy dzielnic m.st. Warszawy. Każde z tych biur i urzędów
odpowiada, wraz z biurami wiodącymi, za przebieg Programu i osiągnięcie jego Celów.
Do grona realizatorów Programu należą podmioty z różnych sektorów, prowadzące edukację
pozaformalną i nieformalną lub działalność kulturalną, oraz podmioty aktywne w sferach
nauki, biznesu, działalności społecznej i sportu. Takimi podmiotami, oprócz biur wiodących
oraz biur i urzędów dzielnic wskazanych jako kluczowi partnerzy wewnętrzni,
są w szczególności:
• inne biura Urzędu m.st. Warszawy,
• jednostki organizacyjne oraz osoby prawne m.st. Warszawy – szczególnie placówki
i jednostki systemu oświaty, nad którymi sprawuje nadzór biuro odpowiedzialne za
politykę edukacyjną,
• instytucje kultury – szczególnie te, nad którymi nadzór sprawuje biuro
odpowiedzialne za politykę kulturalną,
• organizacje pozarządowe.

71

Wprowadzonym Zarządzeniem nr 1277/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 1 sierpnia 2019 r.

Tj. biura odpowiedzialne za politykę gospodarczą, politykę informacyjno-promocyjną oraz za politykę
w zakresie sportu.
72

38

Działania w ramach Programu mogą być realizowane przez różnego typu podmioty, przede
wszystkim instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, ale także podmioty prywatne,
kościoły i związki wyznaniowe.
Grono realizatorów jest otwarte: należą do niego podmioty realizujące w danym roku
projekty w ramach Programu.
Tabela 10: Odpowiedzialność za realizację projektów realizujących założenia Programu
Cel szczegółowy
1.

Działanie

Podmioty odpowiedzialne za realizację projektów

Mieszkańcy

Instytucje kultury ogólnomiejskie i dzielnicowe,

angażują się

instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe.

w edukację

1.1 Pokazywanie możliwości rozwoju

Biura urzędu miasta odpowiedzialne za:

i kulturę

politykę kulturalną, politykę edukacyjną, politykę
informacyjno-promocyjną.
Instytucje kultury ogólnomiejskie i dzielnicowe,
1.2 Przezwyciężanie barier

instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe.

uczestnictwa

Biura urzędu odpowiedzialne za: politykę kulturalną,
politykę edukacyjną.
Instytucje kultury ogólnomiejskie i dzielnicowe,

1.3 Rozwijanie umiejętności

instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe. Biura

korzystania z edukacji i kultury

urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę kulturalną,
politykę edukacyjną.
Instytucje kultury ogólnomiejskie i dzielnicowe,

1.4 Przeciwdziałanie wykluczeniu

instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe. Biura

z praktyk edukacyjnych i kulturalnych

urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę kulturalną,
politykę edukacyjną, politykę społeczną.

2.

Mieszkańcy

Instytucje kultury ogólnomiejskie i dzielnicowe,

rozwijają

2.1 Rozwijanie kompetencji rzetelnego

instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe.

priorytetowe

interpretowania rzeczywistości

Biura urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę

kompetencje

kulturalną, politykę edukacyjną, politykę społeczną.
Instytucje kultury ogólnomiejskie i dzielnicowe,
instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, Biuro
2.2 Rozwijanie kompetencji twórczych

Kultury, Biuro Edukacji, Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych, Biuro Rozwoju
Gospodarczego
Instytucje kultury ogólnomiejskie i dzielnicowe,
instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe.

2.3 Rozwijanie kompetencji

Biura urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę

technologicznych

kulturalną, politykę edukacyjną, politykę społeczną,
politykę gospodarczą.

3.

Realizatorzy

Instytucje kultury ogólnomiejskie i dzielnicowe,

z potencjałem

instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe. Biura
urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę kulturalną,

3.1 Rozwijanie infrastruktury

politykę edukacyjną, współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
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Instytucje kultury ogólnomiejskie i dzielnicowe,
instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe. Biura
urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę kulturalną,

3.2 Rozwijanie kompetencji kadr

politykę edukacyjną, współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
Instytucje kultury ogólnomiejskie i dzielnicowe,
instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe. Biura
urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę kulturalną,

3.3 Planowanie w oparciu o wiedzę

politykę edukacyjną, współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
Instytucje kultury ogólnomiejskie i dzielnicowe,
instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe. Biura
urzędu miasta odpowiedzialne za: politykę kulturalną,

3.4 Rozwijanie współpracy

politykę edukacyjną, współpracę
z organizacjami pozarządowymi.

Narzędzia realizacji
W celu realizacji Programu stosowane są trzy narzędzia.
1) Nabór systemowy projektów
W styczniu każdego roku biuro odpowiedzialne za politykę kulturalną przeprowadza na
kolejny rok otwarty nabór projektów finansowanych z budżetu realizatorów dla wszystkich
podmiotów zainteresowanych udziałem w realizacji Programu.
Biuro odpowiedzialne za politykę edukacyjną oraz biuro odpowiedzialne za politykę
kulturalną publikują informację o tym naborze każdorazowo co najmniej na stronie
internetowej Strategii oraz w prowadzonych przez siebie mediach społecznościowych,
kierują ją także bezpośrednio do wszystkich jednostek i instytucji, nad którymi sprawują
nadzór, oraz do wszystkich Komisji Dialogu Społecznego działających przy danym biurze.
2) Nabór konkursowy projektów
Projekty są wyłaniane również w konkursach dotacyjnych prowadzonych przez biura
odpowiedzialne za politykę edukacyjną i za politykę kulturalną oraz ewentualnie
w konkursach prowadzonych przez inne biura Urzędu m.st. Warszawy.
Jako narzędzia realizacji Programu są wykorzystywane:
•

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – konkurs dla przedszkoli i szkół prowadzony
przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,

•

PEgaz – Pozaszkolna Edukacja w Warszawie – konkurs dla placówek edukacji
pozaszkolnej prowadzony przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,
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•

Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się – konkurs dla przedszkoli
i szkół prowadzony przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,

•

Aktywna warszawska młodzież, Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto oraz
Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo – konkursy dla organizacji pozarządowych
prowadzone przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy,

•

Fundusz Instytucji Kultury – dotacje celowe dla ogólnomiejskich instytucji kultury
przyznawane przez Biuro Kultury na projekty realizowane we współpracy
z organizacjami pozarządowymi,

•

Fundusz Edukacji Kulturalnej – program dotacyjny dla domów kultury i bibliotek
realizowany przez Biuro Kultury,

• Konkursy na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury przez organizacje
pozarządowe.
W kolejnych latach realizacji Programu Biuro Kultury oraz Biuro Edukacji doprecyzują zakres
i sposób wykorzystania zaplanowanych na dany rok konkursów jako narzędzi pozyskiwania
projektów do Programu.
3) Koncepcje programowe dla instytucji kultury, stanowiące załącznik do umowy
pomiędzy ich dyrektorkami i dyrektorami a organizatorem (reprezentowanym przez
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy)
W przypadku wyłaniania dyrektorki lub dyrektora instytucji w konkursie wymaganym
elementem przedkładanej przez kandydatkę lub kandydata koncepcji programowej będzie
opis udziału danej instytucji w realizacji wskazanych przez organizatora (w ogłoszeniu
konkursowym) programów w ramach „Strategii #Warszawa2030” 73. Element ten będzie
uwzględniany przez komisję konkursową podczas oceny oferty.
Opis taki będzie uwzględniany również przy podejmowaniu przez organizatora decyzji
o ewentualnym przedłużeniu umowy z dotychczasową dyrektorką lub dyrektorem.

Finansowanie realizacji
Program jest finansowany z budżetu m.st. Warszawy oraz ze źródeł zewnętrznych,
pozyskanych lub przeznaczonych na poszczególne projekty przez ich realizatorów.

W przypadku zamiaru udziału danej instytucji w realizacji programu Twórczy potencjał… oczekiwane jest
wskazanie Szczegółowych typów projektów lub konkretnych projektów zaplanowanych do realizacji.

73
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Mogą to być:
• budżet państwa, w tym środki w gestii ministrów właściwych do spraw oświaty
i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego,
• Fundusze Europejskie oraz Fundusze Norweskie,
• finansowanie przez podmioty gospodarcze,
• finansowanie społecznościowe.
Budżet Programu będzie ustalany na poszczególne lata, na podstawie listy projektów
zaakceptowanych na dany rok w naborze systemowym oraz kwot przeznaczonych na
konkursy wykorzystywane w danym roku jako narzędzia realizacji Programu.
Tabela 11: Szacunkowy budżet Programu
Szacunkowy budżet [w PLN]
Szczegółowy cel
Programu

2021

2022

2023

2024

2025

łącznie

Cel
szczegółowy 1
Mieszkańcy
angażują się
w edukację
i kulturę

4 134 000

3 918 000

3 872 000

3 868 000

3 871 000

19 663 000

Cel
szczegółowy 2
Mieszkańcy
rozwijają
priorytetowe
kompetencje

5 745 787

933 200

860 000

845 000

743 000

9 126 987

Cel
szczegółowy 3
Realizatorzy
z potencjałem

125 096 637

151 206 855

226 227 510

197 775 409 362 003 048

1 062 309 459

w tym
przeznaczonych
na inwestycje 75

120 671 201

150 152 355

225 239 010

196 786 909 359 659 548

1 052 509 023

Program łącznie 134 976 424

156 058 055

230 959 510

202 488 409 366 617 048

1 091 099 446

w tym
przeznaczonych
na inwestycje
łącznie

150 152 355

225 239 010

196 786 909 359 659 548

1 052 509 023

120 671 201

Szacunkowa
analiza kosztów
utrzymania
w 5 kolejnych
latach po
zakończeniu
inwestycji 74

495 000 000

Analiza kosztów utrzymania inwestycji uwzględnia koszty stałe, takie jak np. lokale, etaty, media itp.
Opracowane szacunki mogą ulec zmianie np. ze względu na znaczący wzrost inflacji lub na zmiany
w prowadzeniu inwestycji. Koszty utrzymania inwestycji nie są uwzględnione w budżecie Programu.
74

Budżet przeznaczony na inwestycje znajduje się wyłącznie w projektach realizowanych w ramach Celu
szczegółowego 3 Realizatorzy z potencjałem.
75
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Sposób komunikowania
Postępy oraz ewentualne trudności w realizacji Programu są przedstawiane w Raportach
z realizacji programu. Do ich opracowania wykorzystywane są dane z monitoringu
przekazywane przez realizatorów poszczególnych projektów. Raporty są sporządzane
corocznie przez Koordynatora Programu (zgodnie ze standardami dostępności)
i zatwierdzane przez Radę Programu.
Dokumenty te są publikowane na stronie internetowej „Strategii #Warszawa2030” w ciągu
miesiąca od zaakceptowania ich przez Radę oraz anonsowane w mediach społecznościowych
prowadzonych przez biuro odpowiedzialne za politykę edukacyjną oraz przez biuro
odpowiedzialne za politykę kulturalną.
Raporty są prezentowane przez Koordynatora Programu podczas spotkań z ciałami dialogu
obywatelskiego współpracującymi z Urzędem m.st. Warszawy.

System monitoringu i ewaluacji
Monitoring Programu będzie prowadzony zgodnie z założeniami Systemu zarządzania
strategią rozwoju miasta 76. Jego podstawę stanowią informacje na temat poszczególnych
projektów, przekazywane corocznie przez ich realizatorów Koordynatorowi Programu,
z wykorzystaniem systemu sprawozdawczego 77. Informacje te będą obejmowały:
• dane o poniesionych nakładach finansowych,
• dane o osiągniętej wartości wskaźników,
• informacje o zmaterializowanych ryzykach o poziomie wysokim i bardzo wysokim,
które wpływają na osiągnięcie celów,
• ewentualne wnioski wynikające z realizacji projektu (np. dotyczące dobrych praktyk
oraz napotkanych trudności i rozwiązań proponowanych w celu ich przezwyciężania),
• ewentualne raporty z ewaluacji przeprowadzonej z inicjatywy realizatora danego
projektu.
Koordynator organizuje spotkania realizatorów służące refleksji nad jego przebiegiem oraz
sformułowaniu rekomendacji pozwalających na doskonalenie Programu. Każdy realizator
bierze udział w co najmniej jednym takim spotkaniu w ciągu roku.
W raportach półrocznych i rocznych z realizacji Programu, sporządzanych przez jego
Koordynatora, przedstawiane są co najmniej:
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Wprowadzonym Zarządzeniem nr 1277/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 1 sierpnia 2019 r.
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Funkcję tę może pełnić Bank Informacji o Mieście (narzędzie informatyczne).
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• dane o poniesionych nakładach finansowych (na podstawie danych zebranych od
realizatorów projektów),
• dane o osiągniętej wartości wskaźników (na podstawie danych zebranych od
realizatorów projektów oraz danych uzyskanych w badaniach ankietowych
przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie warszawianek i warszawiaków),
• informacje o zmaterializowanych ryzykach o poziomie wysokim i bardzo wysokim,
które wpływają na osiągnięcie celów,
•

wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego przebiegu Programu (na podstawie
danych zebranych od realizatorów projektów za pośrednictwem systemu
sprawozdawczego i podczas spotkań).

Źródłem wartości wskaźników są:
a) w przypadku wskaźników realizacji Celów szczegółowych 1 i 2 – cykliczne badanie
ankietowe na próbie liczącej co najmniej 1000 osób, reprezentatywnej dla ogółu
warszawianek i warszawiaków w wieku co najmniej 15 lat,
b) w przypadku wskaźnika realizacji Celu szczegółowego 3 – badanie ankietowe
realizowane techniką CAWI 78 z podmiotami uczestniczącymi w projektach w ramach
dwóch pozostałych Celów szczegółowych,
c) w przypadku wskaźników realizacji poszczególnych działań (zróżnicowanych
w zależności od szczegółowego typu projektów) – ankiety sprawozdawcze
wypełniane przez podmioty realizujące projekty w ramach Programu.
Dane służące ustaleniu wartości wskaźników wymienionych w punktach a) i b) będą
pozyskiwane przez biuro odpowiedzialne za przygotowywanie i przeprowadzanie badań
społecznych i marketingowych wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy.
Ponadto w okresie realizacji Programu przeprowadzana jest jego zewnętrzna ewaluacja. Cały
Program podlega ewaluacji co najmniej dwukrotnie: w połowie okresu realizacji (w 2023
roku) oraz w ostatnim roku realizacji (2025). Oprócz tego mogą być prowadzone dodatkowe
ewaluacje (np. na poziomie wybranych Celów szczegółowych Programu lub Działań). Jest to
wskazane szczególnie w sytuacji, kiedy przemawiają za tym informacje przekazywane przez
realizatorów projektów lub inne przesłanki.
Przy precyzowaniu zakresu ewaluacji rozważane będą spostrzeżenia dotyczące wdrażania
Programu zgłaszane przez realizatorów (np. w sprawozdaniach lub podczas spotkań).
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Computer-Assisted Web Interview (ang.) – ankieta internetowa wypełniana samodzielnie przez respondenta.
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Ewaluacja jest prowadzona zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego 79.
Zadaniem ewaluatora jest przede wszystkim zidentyfikowanie uwarunkowań wpływających
(korzystnie lub niekorzystnie) na osiąganie Celów Programu oraz sformułowanie na tej
podstawie rekomendacji. Uczestnicy systemu zarządzania Strategią 80 oraz ewaluator
dokładają starań, żeby ewaluacja była stosowana jako narzędzie ulepszania Programu.

Załączniki
1. Diagnoza
2. Koncepcja rozwoju infrastruktury
3. Ocena ryzyka
4. Wskaźniki
5. Raport z prac
6. Założenia - opis skrócony

Obecna wersja standardów jest dostępna na stronie: http://pte.org.pl/wpcontent/uploads/2015/08/Standardy_ewaluacji_PTE.pdf [dostęp: 19.08.2020].
79

80

Wskazani w Zarządzeniu nr 1277/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 1 sierpnia 2019 roku.
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Załącznik nr 1
do programu Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do roku 2025

Diagnoza do programu Twórczy potencjał mieszkanek
i mieszkańców Warszawy do roku 2025
służącego realizacji celu operacyjnego
Strategii #Warszawa2030
4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał
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1 Główne wnioski i rekomendacje1
1.1 Założenia Programu
Program Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do 2025 roku ma
oddziaływać pozytywnie na kompetencje warszawianek i warszawiaków, ze szczególnym
uwzględnieniem kreatywności i krytycznego myślenia. Celem Programu jest rozwijanie
kompetencji uniwersalnych, tj. przydatnych w różnych dziedzinach.
Mieszkańcy Warszawy będą podnosili kompetencje poprzez udział w edukacji pozaformalnej
i nieformalnej oraz poprzez zaangażowanie w aktywność kulturalną. Kompetencje te będą
wykorzystywane w kulturze, nauce, biznesie i działalności społecznej. Wykorzystywanie
kompetencji będzie sprzyjało ich dalszemu rozwijaniu.
Wpływ aktywności kulturalnej na rozwój konkretnych kompetencji jest potwierdzony
w przypadku określonych rodzajów zajęć2. Natomiast generalne tezy o korzystnym wpływie
aktywności kulturalnej na osiągnięcia w innych dziedzinach przeważnie nie są przez badaczy
poddawane w wątpliwość, ale mają mniejsze poparcie empiryczne. Badania potwierdzają
ponadto, że na umiejętności kognitywne i społeczne oraz na zdolność podejmowania
wyzwań wpływa pozytywnie aktywność sportowa (przy czym efekty zależą od tego, w jaki
sposób aktywność ta jest zorganizowana 3).
Oddziaływanie Programu będzie poszerzane i wzmacniane dzięki upowszechnianiu edukacji
oraz popularyzowaniu i pogłębianiu uczestnictwa w kulturze (działania z tego zakresu będą
prowadzone w ramach Programu). Pogłębianie udziału w kulturze oznacza angażowanie
uczestniczek i uczestników w aktywności wymagające większego twórczego wkładu, niż te,
w których brali udział dotychczas. Przy tym Program nie ma na celu forsowania określonych
wzorców uczestnictwa w kulturze lub edukacji, lecz poszerzanie faktycznych możliwości
wyboru.

W celu zachowania przejrzystości, źródła na których opierają się poszczególne wnioski zostały podane
w dalszej części raportu.

1

Edukacja muzyczna podnosi iloraz inteligencji i wyniki na studiach oraz poprawia rozumienie słów a edukacja
teatralna rozwija umiejętności językowe, empatię, myślenie perspektywiczne i panowanie nad emocjami.

2

Ważne jest m.in. włączanie uczestników w podejmowanie decyzji, koncentracja na relacjach społecznych
związanych z udziałem w zajęciach oraz na procesie nauki.
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1.2 Szczególnie potrzebne kompetencje
1.2.1 Kompetencje, których potrzebujemy jako obywatele
Kluczowymi obszarami kompetencji obywatelskich, wyróżnianymi przez Radę Europy,
są: skuteczna i konstruktywna interakcja z innymi, myślenie krytyczne, działanie
odpowiedzialne społecznie oraz działanie demokratyczne. Spośród szerokiego zakresu
konkretnych kompetencji, mieszczących się w tych obszarach, niektóre – wskazane poniżej –
mają obecnie szczególne znaczenie:
• wykorzystanie potencjału kultury do rozwoju – rozumianego, zgodnie z założeniami
Polityki kulturalnej m.st. Warszawy, jako zmiana dotychczasowego porządku
w odpowiedzi na nowe wyzwania – wymaga krytycznego myślenia, ekspresji oraz
umiejętności prowadzenia dialogu lub sporu,
• kompetencje z obszaru skutecznej i konstruktywnej interakcji z innymi – rozumiane
jako poszanowanie innych opinii i przekonań, empatia oraz komunikacja – potrzebne
są do przynajmniej częściowego przezwyciężenia rozpadu wspólnoty politycznej,
obserwowanego obecnie w Polsce,
• umiejętność wyboru źródeł, rozumienia informacji oraz ocenianie ich wiarygodności –
rozumiane jako przeciwstawianie się manipulowaniu informacjami (w celach
komercyjnych lub politycznych) – potrzebna jest do postrzegania niezafałszowanego
obrazu rzeczywistości w celu dostosowywania się do sytuacji lub do jej
odpowiedzialnego
zmieniania,
między
innymi
poprzez
udział
w sprawach publicznych,
• upowszechnianie rozumienia zasad systemu demokratycznego (w tym wymogu
respektowania praw mniejszości).

1.2.2 Kompetencje, których potrzebujemy jako pracownicy lub przedsiębiorcy
Współczesna gospodarka wymaga nieustannego aktualizowania kompetencji przez osoby,
które chcą rozpocząć lub utrzymać pracę zawodową lub działalność gospodarczą. Wpływa na
to między innymi wydłużanie się okresu pracy zawodowej, rozwój sztucznej inteligencji
i rosnąca skala jej wykorzystania, zwiększanie zasobu danych oraz mocy obliczeniowej
maszyn, rozwój szybkiego, mobilnego internetu, rozwój multimediów i technologii
społecznościowych oraz globalizacja.
W skali globalnej, zwiększy się przede wszystkim zapotrzebowanie na:
•

kompetencje technologiczne,

•

kompetencje społeczne i emocjonalne,

•

zaawansowane kompetencje poznawcze.

Szczególnie ważna jest także umiejętność uczenia się, ponieważ w szybko zmieniającym się
świecie potrzebne jest nieustanne poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.
5

Stolica wyróżnia się spośród Polskich miast zarówno dużym zapotrzebowaniem na
pracowników, jak i wysokim poziomem przedsiębiorczości, w tym w branżach kreatywnych.
W związku z tym, w Warszawie występują duże potrzeby w zakresie rozwijania kompetencji
kognitywnych (w tym kreatywności) oraz kompetencji związanych z przedsiębiorczością
i zarządzaniem.
Niestabilność kompetencji (tj. wysoka zmienność zakresu kompetencji koniecznych do
wykonywania pracy, na którą jest zapotrzebowanie) może prowadzić do polaryzacji rynku
pracy i wzrostu nierówności. Analitycy OECD oceniają, że blisko jedna trzecia pracowników
w Polsce jest narażona na „wysokie ryzyko automatyzacji zajmowanych przez nich miejsc
pracy”, a co piąty „stoi w obliczu istotnych zmian zadań zawodowych z powodu
automatyzacji”.
Kluczowe znaczenie ma zatem uczenie się przez całe życie, w różnych formach –
m.in. poprzez edukację pozaformalną i nieformalną (lifewide lifelong learning). Konieczne
jest zarówno poszerzanie możliwości kształcenia i wyrównywanie szans w tym zakresie, jak
i podnoszenie świadomości, że stałe podnoszenie kompetencji jest pożyteczne (lub wręcz
nieodzowne) oraz kształtowanie nawyków edukacyjnych.

1.2.3 Stan kompetencji
Warszawska młodzież ma generalnie wysokie kompetencje. Wśród 41 krajów
porównywanych pod względem wyników badania PISA 4 uzyskanych w miastach liczących
powyżej miliona mieszkanek i mieszkańców, Polska – dzięki wynikom uczniów z Warszawy –
zajmuje pierwsze miejsce pod względem czytania ze zrozumieniem oraz czwarte pod
względem umiejętności w zakresie matematyki oraz w zakresie nauk przyrodniczych.
Ponadto, niewielu polskich uczniów uzyskuje najniższe wyniki – można to interpretować jako
przejaw relatywnie wysokiej zdolności systemu edukacji do odpowiedniego wspierania dzieci
ze środowisk o niskim kapitale kulturowym.
Polska w porównaniach międzynarodowych wypada natomiast słabo pod względem
kompetencji dorosłych, a także przezwyciężania deficytów w tym zakresie, wynikających
z niskiego poziomu edukacji rodziców. Warszawscy pracodawcy oceniają jednak pozytywnie
dostępność pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Może to wynikać z wysokiego
potencjału Warszawy pod względem „kapitału ludzkiego” w porównaniu z resztą kraju.
Natomiast gorzej jest oceniana dostępność pracowników cechujących się kreatywnością.
Rozbieżność pomiędzy tymi ocenami (dostępności pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach i dostępności pracowników kreatywnych) wskazuje, że dla znacznej części
pracodawców zatrudnianie pracowników cechujących się kreatywnością nie jest
priorytetem.

Na podstawie łącznych wyników ostatnich czterech edycji badania PISA, przeprowadzonych w latach: 2009,
2012, 2015, 2018.
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1.3 Uczestnictwo w kształceniu
1.3.1 Zakres
Udział dorosłych w edukacji formalnej lub pozaformalnej (mierzony przez Eurostat
odsetkiem osób, które w ciągu 4 tygodni co najmniej raz uczestniczyły w kształceniu lub
szkoleniu) jest w Polsce znacznie niższy, niż przeciętnie w Unii Europejskiej (odpowiednio: 6%
i 11%). Natomiast Warszawa (z wynikiem 18%) nie tylko wyróżnia się pod tym względem
pozytywnie na tle całego kraju, ale także wyprzedza stołeczne regiony państw Grupy
Wyszehradzkiej i Niemiec.
Wśród Polaków udział pracowników w kształceniu jest znacznie częstszy, niż udział
dorosłych, którzy nie pracują zawodowo. Wkład warszawskich pracodawców w podnoszenie
kwalifikacji pracowników wydaje się w tym kontekście – a także w kontekście wyzwań
związanych ze zmianami zapotrzebowania na kompetencje 5 – zaskakująco niewielki.
Właściciele i menedżerowie około trzech czwartych (74%) warszawskich firm przyznali,
że w 2017 roku ich pracownicy nie podnosili kwalifikacji, a tylko w przybliżeniu co dziesiątej –
że kwalifikacje podnosiła co najmniej połowa pracowników. Najczęściej kwalifikacje podnosili
pracownicy podmiotów należących do sfery budżetowej. Można zatem sądzić,
że stosunkowo liczny udział warszawianek i warszawiaków w edukacji – który stanowi mocną
stronę stolicy - jest w znacznej mierze wynikiem ich własnego zaangażowania, a także,
że dotyczy przede wszystkim osób aktywnych zawodowo.

1.3.2 Poziom zainteresowania (uświadomione potrzeby)
W skali całego kraju poziom zainteresowania dorosłych udziałem w edukacji formalnej lub
pozaformalnej jest niski. Spośród Polek i Polaków w wieku 25-64 lata 9% uczestniczy
w edukacji i zarazem chciałoby uczestniczyć więcej, a 3% nie uczestniczy, ale chciałoby
zacząć.
Biorąc pod uwagę, że w Warszawie kształcenie się przez całe życie jest znacząco częstsze, niż
w skali całej Polski, można przypuszczać, że w stolicy bardziej powszechne jest również
zainteresowanie dorosłych udziałem w edukacji. Rozwijanie się i doskonalenie oraz
zdobywanie wiedzy na liście wartości uznawanych za ważne przez warszawianki
i warszawiaków zajmują umiarkowanie wysokie miejsce. Spośród 13 wartości,
uwzględnionych w badaniu segmentacyjnym dotyczącym uczestnictwa warszawianek
i warszawiaków w kulturze, rozwijanie się i doskonalenie (uznawane za ważne przez 44%),
zajęło czwarte miejsce, a zdobywanie wiedzy (40%) – piąte. Zarazem warto odnotować,
że wartości te są zdecydowanie bardziej cenione w segmentach, do których należą osoby
bardziej aktywne zawodowo, lepiej wykształcone i zamożniejsze 6.
5

Opisanych w rozdziale # 3.3.

Na przykład rozwijanie się i doskonalenie jest zaliczane do najważniejszych wartości przez 57% osób
należących do segmentu Superkulturalnych, a zdobywanie wiedzy przez 53% - podczas gdy wśród Tradycyjnych
nieuczestników przez, odpowiednio, 40% i 35%.
6
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1.3.3 Bariery i uwarunkowania
W skali całego kraju poziom zainteresowania dorosłych udziałem w edukacji formalnej lub
pozaformalnej jest niski. Przeszkodami ograniczającymi udział zainteresowanych Polek
i Polaków w kształceniu przez całe życie są przede wszystkim zbyt wysokie koszty (20%),
nadmierne obciążenie pracą (16%) oraz opieka nad dzieckiem lub obowiązki rodzinne (15%).
Zważywszy, że w Warszawie kształcenie się przez całe życie jest znacząco częstsze, niż w skali
całej Polski, można przypuszczać, że w stolicy bardziej powszechne jest również
zainteresowanie dorosłych udziałem w edukacji. Biorąc pod uwagę bariery ograniczające
aktywność kulturalną, wydaje się prawdopodobne, że również w Warszawie do najczęstszych
ograniczeń uczenia się przez całe życie należy obciążenie obowiązkami (i związane z tym
zmęczenie i brak czasu) oraz koszty.
W Polsce udział w kształceniu pozaformalnym jest najbardziej powszechny wśród osób
w wieku 25-44 lata, a w kolejnych starszych grupach spada – co można wiązać z okresem
rozwoju kariery zawodowej. Odsetek osób uczestniczących w kształceniu niefomalnym jest
najwyższy wśród najmłodszych dorosłych, a potem systematycznie się zmniejsza. Osoby
powyżej 60 roku życia, najmniej aktywne w obu dziedzinach, uczestniczą częściej
w kształceniu pozaformalnym, niż nieformalnym. Bardzo widoczne różnice pod względem
powszechności udziału w edukacji pozaformalnej i nieformalnej występują również
pomiędzy grupami wyodrębnionymi ze względu na poziom wykształcenia. Osoby
z wykształceniem wyższym są pod tym względem zdecydowanie najbardziej aktywne,
a te bez wykształcenia średniego – najmniej.

1.3.4 Kluczowe wyzwania
W obszarze edukacji pozaformalnej i nieformalnej szczególnie istotne wyzwania,
wymagające działań bardziej intensywnych, niż dotychczas, stanowi zachęcenie do udziału
w kształceniu pozaformalnym i nieformalnym osób dorosłych – przede wszystkim słabiej
wykształconych – oraz zwiększenie ich dostępu do takiego kształcenia (zarówno poprzez
tworzenie możliwości, jak i pomoc w wyborze spośród tych, które już istnieją).
Odpowiadając na to wyzwanie, nie należy obniżać priorytetu obejmowania kształceniem
pozaformalnym dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem uczniów ze szczególnymi potrzebami
(w tym uczniów z niepełnosprawnościami, ale także uczniów z mniejszym od rówieśników
kapitałem kulturowym).
Program Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do roku 2025 powinien
odpowiadać na oba te wyzwania.
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1.4 Aktywność kulturalna
1.4.1 Zakres
Ponad dziewięć na dziesięć osób mieszkających w Warszawie co najmniej raz w roku ogląda
filmy. Przeszło połowa słucha muzyki lub poznaje literaturę. W przybliżeniu trzy osoby na
dziesięć oglądają przedstawienia, a co piąta wystawy. W zależności od dziedziny, od 3% do
8% warszawianek i warszawiaków uczestniczyło w poświęconym jej spotkaniu lub wykładzie.
Ponadto 6% warszawiaków lub warszawianek uczestniczyło w zajęciach artystycznych lub
dotyczących sztuki.
Po około trzy piąte osób mieszkających w Warszawie co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy
uczestniczyło bezpośrednio w wydarzeniu kulturalnym (61%) lub odwiedziło co najmniej
jeden podmiot kultury (58%); najliczniej odwiedzane są kina.
W przypadku filmów i muzyki podobnie liczne są dwie grupy odbiorców. Pierwsza ogląda lub
słucha zarówno podczas publicznych wydarzeń (tj. seansów kinowych lub koncertów), jak
i prywatnie (tj. przez internet lub z nośników), natomiast druga – wyłącznie prywatnie.
Od blisko jednej piątej (w przypadku muzyki) do ponad jednej czwartej (w przypadku
literatury) spośród osób, które należały do publiczności poszczególnych dziedzin kultury
artystycznej, pod wpływem kontaktu z twórczością w danej dziedzinie 7 zaczęło myśleć
o czymś inaczej, niż wcześniej. Zmiana sposobu myślenia pod wpływem kontaktu ze sztuką
często współwystępowała m.in. z uwzględnianiem opinii recenzentów, udziałem
w spotkaniach lub wykładach dotyczących sztuki, udziałem w wydarzeniach kulturalnych
(zwłaszcza jeżeli uczestnicy brali w nich udział w towarzystwie), rozmawianiem o sztuce,
przekazywaniem instytucjom kultury uwag lub sugestii, a także z kulturalną
wszystkożernością (tj. uczestniczeniem w wielu różnorodnych praktykach kulturalnych).

1.4.2 Poziom zainteresowania (uświadomione potrzeby)
Około trzy czwarte mieszkanek i mieszkańców (76%) chciało angażować się w aktywność
kulturalną częściej, niż mogli to robić. Największe uświadomione, niezaspokojone
zapotrzebowanie dotyczy filmów i seriali, a najmniejsze – zajęć artystycznych lub kursów
dotyczących sztuki.

1.4.3 Bariery i uwarunkowania
Prawie połowa (47%) mieszkanek i mieszkańców Warszawy jako barierę ograniczającą ich
aktywność kulturalną wskazuje brak czasu. Na drugim miejscu znalazło się zmęczenie (37%),
a na trzecim zbyt wysokie koszty (27%). Brak interesującej oferty oraz brak informacji na
temat oferty znalazły się na liście barier wskazywanych przez warszawianki i warszawiaków
relatywnie nisko. Jednak z innych badań wynika, że również to ograniczenie jest istotne.
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Tj. obejrzenia filmu, lektury, słuchania muzyki, obejrzenia przedstawienia lub wystawy.
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Aktywność kulturalna zależy przede wszystkim od:
•

wieku – starszy wiek ogranicza liczbę praktyk kulturalnych i odwiedzanych wydarzeń,

•

sytuacji materialnej – ubóstwo zmniejsza liczbę praktyk kulturalnych i odwiedzanych
wydarzeń oraz prawdopodobieństwo zmiany sposobu myślenia pod wpływem
uczestnictwa w kulturze artystycznej,

•

przynależności klasowej, identyfikowanej na podstawie wykonywanego zawodu –
wykonywanie pracy fizycznej lub zawodu w usługach niewymagającego wysokich
kwalifikacji ogranicza liczbę praktyk kulturalnych i odwiedzanych wydarzeń,

•

wykształcenia – nieposiadanie wykształcenia co najmniej średniego zmniejsza liczbę
praktyk odwiedzanych wydarzeń oraz prawdopodobieństwo zmiany sposobu
myślenia pod wpływem uczestnictwa w kulturze artystycznej.

Ponadto udział w
i niepełnosprawność.

wydarzeniach

kulturalnych

ograniczają

problemy

zdrowotne

1.4.4 Kluczowe wyzwania
W obszarze szeroko rozumianej aktywności kulturalnej, wyzwaniem jest przede wszystkim
pogłębienie uczestnictwa w kulturze, zwłaszcza grup defaworyzowanych – rozumiane przede
wszystkim jako trwałe zwiększanie możliwości udziału opartego na świadomym wyborze
i obejmującego twórczy wkład uczestników.
Wymaga to wzmacniania kompetencji kulturowych (potencjalnych) uczestniczek
i uczestników oraz upowszechniania informacji w sposób dostosowany do poszczególnych
grup. Ale wymaga także, co nie mniej istotne, rozpoznawania i uwzględniania tego jakie są
ich wartości oraz sposoby życia i postrzegania świata.
Grupą o szczególnych potrzebach są również mieszkający w Warszawie cudzoziemcy. Brak
czasu, stanowiący najczęstszą barierę ograniczającą aktywność kulturalną warszawianek
i warszawiaków, mieszkających w Warszawie cudzoziemców dotyczy w szczególnym stopniu.
Cudzoziemcy w porównaniu z pozostałymi mieszkańcami Warszawy znajdują się także
w nieco gorszej sytuacji materialnej. Spośród mieszkających w Warszawie cudzoziemców
blisko co trzeci ocenia, że nie zna dobrze języka polskiego (w mowie).

1.5 Potencjał realizatorów, który wymaga wzmocnienia
Powodzenie Programu zależy w znacznym stopniu od potencjału, jakim będą dysponowali
jego przyszli realizatorzy: podmioty prowadzące edukację pozaformalną i nieformalną,
podmioty kultury oraz podmioty aktywne w zakresie nauki, biznesu, działalności społecznej
i sportu.
Potencjał ten obejmuje pięć, wskazanych poniżej, obszarów:
1) Strategia, wiedza, sposoby działania i kultura organizacyjna poszczególnych
podmiotów.
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2) Kwalifikacje osób zaangażowanych w prowadzenie edukacji pozaformalnej lub
działalności kulturalnej.
3) Fundusze na tworzenie i udostępnianie oferty poszczególnych podmiotów – istotne
zarówno ze względu na skalę i zakres działalności, ale także z perspektywy
realizowania przedsięwzięć skierowanych do grup, które nie są atrakcyjne jako klienci
przedsięwzięć komercyjnych lub wymagających dodatkowych starań. Ważna jest nie
tylko wysokość finansowania, lecz również jego stabilność.
4) Infrastruktura i sprzęt umożliwiające dostarczanie różnorodnej oferty oraz
zapewnienie jej dostępności (w tym rozwiązania zapewniające fizyczną dostępność
obiektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz ewentualnie korzystanie z oferty
również z domu).
5) Relacje pomiędzy podmiotami z różnych sektorów, zaangażowanymi w umożliwianie
mieszkańcom Warszawy nabywania, rozwijania i wykorzystywania kompetencji.

1.6 Rekomendacje
1. Konstrukcja Programu powinna uwzględniać logikę zmiany, czyli wiarygodne
założenia dotyczące wpływu planowanych działań na osiągnięcie zakładanych
efektów:
a) zachowanie logiki zmiany wymaga, żeby Program wspierał jedynie takie rodzaje
aktywności warszawianek i warszawiaków, które:
•

są jednoznacznie ukierunkowane na podnoszenie kompetencji,

•

polegają na wykorzystywaniu kompetencji nabytych lub rozwiniętych
w ramach Programu,

b) oczekiwany rezultat (bezpośredni efekt) Programu powinno stanowić
podniesienie uniwersalnych 8 kompetencji 9 przydatnych warszawiankom
i warszawiakom jako obywatelom, twórcom, pracownikom i przedsiębiorcom,
c) oddziaływanie (długofalowy efekt) Programu powinno polegać na bardziej
powszechnym, twórczym i skutecznym zaangażowaniu warszawianek
i warszawiaków w działalność społeczną, kulturalną, naukową i gospodarczą 10,
d) kompetencje warszawianek i warszawiaków będą rozwijane przede wszystkim
poprzez edukację pozaformalną i nieformalną w wymienionych dziedzinach,
a także w zakresie sportu, oraz poprzez pogłębianie uczestnictwa w kulturze 11.

8

Tj. takich, których przydatność nie jest ograniczona do jednej roli społecznej lub branży.

Kompetencje to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji – umożliwiających
dostosowania się do niej oraz jej zmienianie.

9

10

Dziedziny te nie są rozłączne.

Pogłębianie uczestnictwa w kulturze oznacza dokonywanie bardziej świadomego wyboru praktyk
kulturalnych oraz wnoszenie większego twórczego wkładu przez uczestniczki i uczestników.
11

11

2. Program należy ukierunkować na podnoszenie uniwersalnych (tj. przydatnych
w różnych dziedzinach) kompetencji, które są – lub będą wkrótce – najbardziej
potrzebne do funkcjonowania. Program powinien rozwijać:
a) kompetencje, od których zależy skuteczna i konstruktywna interakcja z innymi,
potrzebne, żeby przeciwdziałać rozpadowi wspólnoty obywatelek i obywateli:
poszanowanie cudzych opinii i przekonań, umiejętności formułowania własnych,
umiejętność prowadzenia dialogu lub sporu, wyrażania interesów i negocjowania
rozwiązań, a także rozumienie i poszanowania zasad demokracji, w tym wolności
obywatelskich, praw mniejszości i państwa prawa,
b) kompetencje, które pozwalają na uzyskiwanie niezafałszowanego obrazu
rzeczywistości, a także zajmowanie wobec niej krytycznego stanowiska,
niezbędne obywatelom do dostosowywania się do sytuacji lub do jej
odpowiedzialnego zmieniania: umiejętność wyboru źródeł i oceny ich
wiarygodności (związana mi.in. z ufaniem wiedzy naukowej), umiejętność
rozumienia informacji oraz ich analizowania, wnioskowania i krytycznego
myślenia,
c) kompetencje, na które wzrośnie zapotrzebowanie w gospodarce – oprócz
kompetencji poznawczych przede wszystkim: przedsiębiorczość i nowatorstwo
(szczególnie przydatne w Warszawie, która w kraju wyróżnia się wysokim
poziomem przedsiębiorczości i jest głównym ośrodkiem przemysłów
kreatywnych) oraz kompetencje społeczne i emocjonalne potrzebne do
współpracy,
d) kompetencje technologiczne: umiejętność posługiwania się programami
komputerowymi, aplikacjami i korzystania z internetu oraz wiedza
o technologiach cyfrowych, ich wykorzystaniu, a także o związanych z tym
zagrożeniach,
e) umiejętność uczenia się, szczególnie potrzebna w warunkach szybkiego
zmieniania się zakresu kompetencji koniecznych do wykonywania pracy, na którą
jest zapotrzebowanie, a także do funkcjonowania w sferze aktywności
obywatelskiej oraz w życiu codziennym.
Grupę wymagającą szczególnego wsparcia stanowią osoby dorosłe, których
umiejętności podstawowe (w tym czytanie, pisanie i liczenie) są na poziomie
niepozwalającym na sprawne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.
Działania podejmowane w ramach Programu powinny zapewniać możliwość uczenia
się w praktyce, tj. rozwijanie umiejętności poprzez ich stosowanie.
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3. Program powinien również zwiększać zainteresowanie warszawianek i warszawiaków
rozwijaniem kompetencji, podnosić ich orientację w możliwościach oraz zdolności
korzystania z tych możliwości, a także poprawiać ich dostępność. W tym celu
potrzebne jest:
a) uświadamianie potrzeby rozwijania kompetencji, zgodnie z ideą uczenia się przez
całe życie w różnych formach (lifelong lifewide learning),
b) upowszechnianie informacji o różnych możliwościach podnoszenia kompetencji
oraz wsparcie w wyborze spośród dostępnych form,
c) upowszechnianie i pogłębianie udziału w edukacji pozaformalnej i nieformalnej
(w różnych dziedzinach) oraz uczestnictwa w kulturze: poszerzanie grona
uczestniczek i uczestników i zwiększanie ich twórczego wkładu w praktyki,
w które się angażują,
d) niwelowanie barier ograniczających udział w edukacji oraz uczestnictwo
w kulturze, związanych zwłaszcza z niepełnosprawnością lub złym stanem zdrowia
(problemem, który dotyczy częściej osób starszych), ubóstwem, nieznajomością
języka (przez część licznej populacji mieszkających w Warszawie cudzoziemców),
wykluczeniem cyfrowym oraz zmęczeniem i deficytem czasu, związanym
z obciążeniem obowiązkami.
4. Niezbędnym elementem Programu jest również wzmacnianie potencjału jego
przyszłych realizatorów, który obejmuje zasoby wiedzy, kwalifikacje, infrastrukturę,
fundusze (oraz umiejętność ich pozyskiwania z różnych źródeł) oraz relacje pomiędzy
podmiotami z różnych sektorów.

2 Metody
Podstawą diagnozy są wyniki analizy publikacji i danych zastanych. Wykorzystano raporty
oraz dane ilościowe z badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat, głównie na
zamówienie Urzędu m.st. Warszawy, oraz inne publikacje dotyczące edukacji i uczestnictwa
w kulturze. Listę źródeł podano w aneksie.
Diagnoza opiera się ponadto na informacjach uzyskanych od uczestniczek i uczestników:
• spotkań z przedstawicielami biur Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnych za cel 4.1
lub pełniących w odniesieniu do tego rolę kluczowych partnerów wewnętrznych oraz
biura odpowiedzialnego za koordynację polityki rozwoju (12.2019-01.2020),
• spotkania grupy roboczej (13.01.2020).
Zgłoszone podczas tych konsultacji postulaty dotyczące diagnozy (przede wszystkim postulat
uwzględnienia efektów pandemii) zostały wzięte pod uwagę przy uzupełnianiu Programu
(części „Wnioski z diagnozy”), bez wprowadzania zmian w niniejszym raporcie.
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3 Zakres Programu
3.1 Logika zmiany
Logika zmiany to założenia opisujące w jaki sposób – i w zależności od jakich uwarunkowań
– zaplanowane działania doprowadzą do osiągnięcia zakładanego efektu. W trakcie
tworzenia programu, logika zmiany ułatwia określenie zakresu diagnozy. Następnie
zapobiega arbitralnemu włączaniu do programu przypadkowych przedsięwzięć oraz
pomijaniu takich, które są istotne z perspektywy jego celu. Gdy program jest już wdrażany
jasno określona logika zmiany pomaga zidentyfikować jego ewentualne mankamenty
i skorygować początkowe założenia lub sposób ich realizacji. Dlatego warto ją stosować.
Program ma oddziaływać pozytywnie na kompetencje warszawianek i warszawiaków, ze
szczególnym uwzględnieniem kreatywności i krytycznego myślenia.
Do podnoszenia kompetencji warszawianek i warszawiaków doprowadzi uczestniczenie
w edukacji pozaformalnej i nieformalnej (w różnych dziedzinach) i aktywność kulturalna.
Natomiast nabyte lub rozwinięte dzięki Programowi kompetencje mają być wykorzystywane
w wielu dziedzinach: zarówno w kulturze, jak i w nauce, biznesie i działalności społecznej.
Zarazem wykorzystywanie kompetencji będzie sprzyjało ich dalszemu rozwijaniu.
Uczestniczenie w edukacji i aktywność kulturalna zależą z jednej strony od dostępnej oferty,
a z drugiej – od uświadomionych potrzeb mieszkanek i mieszkańców (zależność jest
dwustronna: uczestniczenie nie tylko zależy od potrzeb, ale również sprzyja ich rozwijaniu) 12.
Potrzeby nie przekładają się jednak bezpośrednio na aktywność, ponieważ część osób
zainteresowanych uczestniczeniem napotyka różnorodne bariery.
Powodzenie Programu wymaga niwelowania tych przeszkód. Oddziaływanie Programu
będzie poszerzane dzięki podejmowaniu w jego ramach również działań służących
upowszechnianiu edukacji oraz popularyzowaniu i pogłębianiu uczestnictwa w kulturze.
Na ofertę proponowaną przez realizatorów Programu, a także na potrzeby uświadamiane
sobie przez mieszkanek i mieszkańców oraz na to jakie bariery napotykają, wpływa potencjał
tych podmiotów (tj. zarówno realizatorów zapewniających ofertę jak i mieszkanek
i mieszkańców).

Za tym założeniem przemawiają wyniki segmentacji opartej na wynikach Badania uczestnictwa
warszawiaków i warszawianek w kulturze… Osoby najbardziej aktywne i osoby najbardziej zainteresowane
zwiększaniem aktywności kulturalnej należą do tych samych segmentów.
12

14

Diagram 1: Logika zmiany w ramach Programu

WYKORZYSTANIE KOMPETENCJI

ZDOBYCIE KOMPETENCJI POTRZEBNYCH – OBECNIE I W PRZYSZŁOŚCI
– W NAUCE, BIZNESIE (przedsiębiorczość i aktywność zawodowa),
KULTURZE I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ
BARIERY
PROGRAM / OFERTA
PODMIOTÓW
KULTURY, EDUKACJI,
GOSPODARKI, DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNEJ, SPORTU

UCZESTNICZENIE
/ AKTYWNOŚĆ

UŚWIADOMIONE
POTRZEBY
MIESZKAŃCÓW

POTENCJAŁ PODMIOTÓW / MIESZKAŃCÓW
Źródło: Dyspersja

Zachowanie logiki zmiany wymaga, żeby Program nie obejmował zbyt szerokiego spektrum
aktywności warszawianek i warszawiaków, lecz jedynie takie jej rodzaje, które:
1. są jednoznacznie ukierunkowane na podnoszenie kompetencji 13 – do tego rodzaju
aktywności należy udział w wykładach, kursach, warsztatach, próbach artystycznych,
treningach, a także czytanie, słuchanie lub oglądanie materiałów edukacyjnych – przy
czym preferowane są formy polegające na nabywaniu wiedzy i umiejętności
w praktycznym działaniu 14,
2. polegają na wykorzystywaniu kompetencji 15 uzyskanych dzięki angażowaniu się
w aktywności wymienione w pierwszym punkcie.

Co oznacza, że stwierdzenie (np. podczas ewaluacji), że dane przedsięwzięcie nie przyczyniły się do
podniesienia kompetencji uczestniczek i uczestników, stanowiłoby przesłankę na rzecz jego udoskonalenia lub
zaniechania.
13

14

Zgodnie z opisem celu 4.1 zawartym w „Strategii #Warszawa2030”.

15

Na przykład poprzez wolontariat.
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3.2 Kluczowe pojęcia
3.2.1 Kompetencje
Kompetencje to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji 16. Taka
definicja kompetencji jest zbieżna z szerokim rozumieniem kompetencji kulturowych,
zgodnie z którą: „kompetencje kulturowe to te nabyte cechy jednostki, które są przez nią
wykorzystywane jako narzędzia adaptacji do otaczającego ją świata (zarówno tego
fizycznego, jak i społecznego). Kompetencje, to nie tylko statusy posiadane przez jednostkę
(a więc uprawnienia do wykonywania pewnych czynności, którymi ona dysponuje), ale
przede wszystkim wiedza, znajomość określonych reguł oraz umiejętność ich stosowania,
a także zdolność do wykorzystania narzędzi niezbędnych do realizacji zadań, przed którymi
stają działający.” (Krajewski 2014: 304) Oprócz adaptacji do otaczającego świata,
kompetencje kulturowe mogą służyć również jego zmienianiu 17.

3.2.2 Upowszechnianie, popularyzowanie i pogłębianie
„Upowszechnianie” oraz „popularyzowanie” edukacji oraz uczestnictwa w kulturze
rozumiemy jako włączanie do grona uczestników przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych
osób, które (nigdy lub od dłuższego czasu) nie podejmowały danego rodzaju aktywności.
Zgodnie z zakładaną logiką zmiany, żeby „upowszechniać” i „popularyzować” oraz
„pogłębiać” uczestnictwo, należy oddziaływać na to jakie potrzeby mają i uświadamiają sobie
mieszkańcy 18 oraz niwelować bariery ograniczające realizowanie tych potrzeb.
Upowszechnianie edukacji oraz popularyzowanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze
wymaga wyposażania warszawianek i warszawiaków w kompetencje umożliwiające im
swobodne i świadome decydowanie w jakim stopniu i w jakie dziedziny będą się angażowali.

Definicja zaczerpnięta z Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Wyróżniono w nim 8 kompetencji kluczowych,
tj. takich „(…) których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym
obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia”. Należy do nich: porozumiewanie się w języku ojczystym,
porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz
świadomość i ekspresja kulturalna”.
16

Takie uzupełnienie jest zgodne ze sposobem, w jaki Marek Krajewski definiuje uczestnictwo w kulturze – jako
„(…) podtrzymywanie, modyfikowanie, konstruowanie, destruowanie sieci stosunków konstytuujących pewną
całość społeczną” (Krajewski 2013: 49).

17

Problem braku (lub nieświadomości) potrzeb dotyczy przede wszystkim dwóch spośród 10 segmentów
wyłonionych w Badaniu uczestnictwa w kulturze (2017): Towarzyskich nieuczestników niezainteresowanych
częstszym kontaktem z jakąkolwiek dziedziną sztuki) oraz Niewzruszone („brakuje im powodu do głębszego
zaangażowania się w uczestnictwo w kulturze”). Segmenty te stanowią, odpowiednio, 7% i 9% populacji osób
mieszkających w Warszawie (Kotnarowski et al. 2019, 106-108).
18

16

Program nie ma na celu forsowania określonych wzorców uczestnictwa 19, lecz poszerzanie
faktycznych możliwości wyboru. Takie podejście jest zgodne z koncepcją rozwoju
rozumianego jako „poszerzanie wolności”, którą zaproponował Amatya Sen – zdaniem
noblisty „niedostatek możliwości” jest trafną definicją ubóstwa (Sen 1999: 17-18, 105-106).
Do określenia na czym polega głębokość uczestnictwa w kulturze użyteczna jest koncepcja,
którą zaproponował Alan Brown. Brown wyróżnił pięć poziomów uczestnictwa, różniących
się poziomem twórczego wkładu (creative control) uczestników.
Poziomy uczestnictwa w kulturze (od najgłębszego do najpłytszego):
1. wynalazcze (inventive) – tworzenie dzieła
2. interpretacyjne (interpretative) – wykonywanie dzieła
3. kuratorialne (curatorial) – bardzo świadomy wybór, oparty na własnej wrażliwości
4. obserwacyjne (observational) – nieprzypadkowy wybór lub akceptacja
5. przypadkowe (ambient) – kontakt ze sztuką, który się przytrafia (nieintencjonalny).
Źródło: Brown 2004: 11-13

Zgodnie z tą koncepcją pogłębianie udziału w kulturze będzie polegało na angażowaniu
uczestniczek i uczestników w aktywności wymagające większego twórczego wkładu, niż
dotychczasowe. Podobnie jak „popularyzowanie”, również „pogłębianie” uczestnictwa
należy rozpatrywać w odniesieniu do dotychczasowego zaangażowania danej osoby.
Zaangażowanie w daną praktykę będzie „popularyzowaniem” lub „pogłębianiem”
uczestnictwa o tyle, o ile wykracza poza praktyki, w których uczestniczyła (lub: uczestniczyła
systematycznie) dotychczas.
Do zalet koncepcji Browna należy to, że 1) dotyczy wszelkich dziedzin sztuki i 2) nie tworzy
ich hierarchii 20. Dzięki temu Brown unika wyznaczania wzorca „człowieka kulturalnego”,
który jest zobowiązany do określonych aktywności (jak choćby bywanie w operze).
Natomiast założeniem Browna, które uchylamy, jest teza, zgodnie z którą głębokość
uczestnictwa nie zależy od kompetencji 21. Zgodnie z logiką programu Twórczy potencjał
mieszkanek i mieszkańców Warszawy roku 2025 przyjmujemy, że kompetencje stanowią
istotne uwarunkowanie głębokości uczestnictwa w kulturze.

Krytykę takiego wzorca, jako nieadekwatnego w obecnym kontekście kulturowym i opresyjnego, formułują
m.in.: Krajewski 2013, 44-47, Rakowski 2013, 8-13, Stokfiszewski 2018, 22-23.
19

Na przykład „kuratorialne uczestnictwo” może objawiać się równie dobrze kolekcjonowaniem obrazów
uznanych malarzy, jak i tworzeniem przemyślanego zestawu pobranych z internetu wykonań utworów
muzycznych.
20

„These five modes of participation transcend discipline, genre, cultural context and skill level [podkreślenie –
Dyspersja]” – Brown 2004, 12.
21
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3.2.3 Kształcenie: formalne, pozaformalne i nieformalne
Program nie obejmuje działań z zakresu kształcenia formalnego 22.
Kształcenie formalne „Nauka w systemie szkolnym – na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, szkół średnich ogólnokształcących,
zawodowych, szkół policealnych, jak również kształcenie na poziomie studiów wyższych
i doktoranckich. Kształcenie prowadzone jest przez instytucje szkolne i edukacyjne,
publiczne i niepubliczne, uprawnione do nauczania.”
Kształcenie pozaformalne „Zorganizowane działania edukacyjne, które nie odpowiadają
definicji edukacji szkolnej. Kształcenie pozaformalne nie powoduje zmiany w poziomie
wykształcenia. W odróżnieniu od kształcenia nieformalnego, kształcenie pozaformalne
powinno odbywać się z udziałem wykładowcy, instruktora lub nauczyciela.”
Kształcenie nieformalne „Samodzielne uczenie się (…) w celu uzyskania wiedzy lub
doskonalenia umiejętności, powinno odbywać się bez udziału nauczyciela. Odbywa się poza
zorganizowanymi formami edukacji szkolnej i pozaszkolnej.”
Źródło: GUS: Pojęcia stosowane w statystyce publicznej 23

3.2.4 Oferta
Zastosowany podział na 1) podmioty, które tworzą ofertę oraz 2) mieszkanek i mieszkańców,
którzy są jej potencjalnymi odbiorcami, nie oznacza sprowadzenia tych drugich do roli
biernych konsumentów 24. Ponadto terminu „oferta” nie należy odczytywać jako symptomu
podporządkowania programu logice rynkowej. Zastosowanie tego terminu wynika z dążenia
do uniknięcia nieporozumień w sytuacji, gdy „programem” nazywamy dokument
programujący rozwój m.st. Warszawy.

3.3 Demarkacja 25
Praca nad programami, począwszy od etapu sporządzania diagnozy, wymaga
doprecyzowania granic pomiędzy celami „Strategii #Warszawa2030”, których poszczególne
Programy mają dotyczyć. Z zestawienia odpowiedzi nadesłanych przez biura i dzielnice, do
których Biuro Kultury skierowało prośbę o zgłoszenie dotychczasowych działań wpisujących
się w zakres celu 4.1, wynika, że zakres tego celu był przez jego potencjalnych realizatorów
rozumiany w różny sposób.
22

Porównaj: podrozdział # 2.3 Demarkacja.

23

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/

Byłoby to sprzeczne z założeniem „Strategii #Warszawa 2030”, zgodnie z którym „mieszkańcy są siłą sprawczą
stolicy” (Strategia…, s. 8) oraz z projektem polityki kulturalnej, zgodnie z którą „o podmiotach działających
w kulturze myślimy w pierwszej kolejności jako o uczestniczkach i uczestnikach, a nie twórcach i odbiorcach”
(Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna: 6).

24

Przeprowadzona demarkacja nie polega na wyodrębnieniu polityki sektorowej, lecz na ujednoznacznieniu
granic pomiędzy (ponadsektorowymi) celami „Strategii #Warszawa2030”.
25
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Ćwiczenie przeprowadzone podczas spotkania grup roboczych pozwoliło ustalić czego
dotyczą główne dylematy pojawiające się przy próbie przypisania przedsięwzięć do
określonego celu „Strategii #Warszawa2030”.
Następnie podczas spotkań z przedstawicielami biur Urzędu m.st. Warszawy
odpowiedzialnych za cel 4.1 oraz biura odpowiedzialnego za koordynację polityki rozwoju
ustalono najważniejsze rozróżnienia. Zgodnie z nimi, Program realizujący cel 4.1:
• jest ukierunkowany na podnoszenie kompetencji poszczególnych mieszkanek
i mieszkańców, natomiast aktywność kulturalna służąca poprawie ich dobrostanu
będzie wspierana w ramach Programu realizującego cel 2.2,
• obejmuje przedsięwzięcia z zakresu edukacji pozaformalnej i ewentualnie
nieformalnej, natomiast zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości edukacji
formalnej mieści się w zakresie celu 2.3 26,
• może obejmować inwestycje w infrastrukturę ogólnomiejskich instytucji kultury,
natomiast rozwój infrastruktury dzielnicowych instytucji kultury jest wspierany
w ramach celu 2.2, a infrastruktury placówek edukacji szkolnej w ramach celu 2.3,
• zasadniczo dotyczy kompetencji uniwersalnych (transferable skills), a nie kompetencji
potrzebnych profesjonalistom do wykonywania poszczególnych zawodów
(z wyjątkiem profesjonalnych kompetencji potrzebnych do realizacji tego
Programu 27),
• nie prowadzi bezpośrednio do wdrażania innowacji – wspieranie konkretnych
procesów innowacyjnych należy do zakresu celu 4.2.

4 Jakich kompetencji będziemy potrzebowali?
4.1 Kompetencje potrzebne do rozwoju
„Strategia #Warszawa 2030” definiuje politykę rozwoju Warszawy do roku 2030 („Strategia
#Warszawa 2030”, 8). Projekt polityki kulturalnej m.st. Warszawy rozpoczyna się od
konstatacji:
„Jesteśmy w momencie zwrotnym. Rozumiemy, że dotychczasowy porządek się
wyczerpał, a nowy – jego kształt nie jest jeszcze znany – wyłania się z
niespotykaną dotąd dynamiką. Przyszłość decyduje się teraz. Naszym zadaniem
jest wziąć aktywny udział w jej tworzeniu. Potrzebujemy kultury jak nigdy dotąd.
To dzięki niej możemy uruchomić wyobraźnię i wspólnie poszukiwać nowego
kształtu rzeczywistości w odpowiedzi na liczne kryzysy dotykające naszej planety,
ustroju, sfery publicznej, komunikacji, poczucia wspólnotowości, tożsamości,
relacji międzyludzkich.” (Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna: 2).

26

Ewentualne uwzględnienie w Programie edukacji formalnej ogranicza się do jej promowania.

27

Na przykład kompetencji w zakresie rozwoju publiczności.
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Priorytetem wskazanym w polityce kulturalnej jest m.in. „uznanie kultury za narzędzie
edukacji, kształtujące kompetencje i postawy uczestnictwa” (Polityka kulturalna: 21).
Przypisanie kulturze kluczowej roli w rozwoju, rozumianym jako zmiana dotychczasowego
porządku w odpowiedzi na nowe wyzwania, jest zgodne z założeniem, że:
„Inicjując tworzenie spirali rozwojowej od interwencji w polu kultury, uruchamia
się społeczną wyobraźnię, czyli wspólnotę myślenia o dobrym mieście, o
potrzebnych i możliwych zmianach, o nowatorskich działaniach do tego
prowadzących.” (Bendyk, Hausner 2015: 8),

Kultura nie tworzy się sama. Dlatego spełnienie pokładanych w niej nadziei wymaga
dysponowania przez warszawianki i warszawiaków kompetencjami polegającymi na
krytycznym myśleniu, ekspresji oraz umiejętności prowadzenia dialogu lub sporu. Z drugiej
strony, zgodnie z założeniem przyjętym w projekcie polityki kulturalnej, udział w praktykach
kulturowych sprzyja rozwijaniu tych kompetencji. 28 Kompetencje obywatelskie
Rada Europy wyróżnia cztery obszary kompetencji obywatelskich, a w ramach każdego z nich
– szereg konkretnych kompetencji.
Tabela 1: Kompetencje obywatelskie
Obszar
Skuteczna
i konstruktywna
interakcja z innymi

Myślenie krytyczne

Działanie
odpowiedzialne
społecznie

Działanie
demokratyczne

Kompetencje
pewność siebie; odpowiedzialność; samodzielność (własna inicjatywa);
poszanowanie innych opinii i przekonań; współpraca; rozwiązywanie
konfliktów; empatia; samoświadomość; komunikacja i słuchanie;
świadomość emocjonalna; elastyczność lub zdolność do adaptacji;
umiejętności międzykulturowe
wieloperspektywiczność; umiejętności rozumowania i analizowania;
interpretowanie danych; znajomość, znajdowanie i korzystanie ze źródeł;
umiejętność korzystania z mediów; kreatywność; umiejętność osądu;
rozumienie współczesnego świata; kwestionowanie
Poszanowanie sprawiedliwości; solidarność; poszanowanie innych ludzi;
poszanowanie praw człowieka; poczucie przynależności; zrównoważony
rozwój; ochrona środowiska; ochrona dziedzictwa kulturowego; znajomość
lub poszanowanie innych kultur; znajomość lub poszanowanie innych
religii; niedyskryminacja
Poszanowanie demokracji; znajomość instytucji politycznych; znajomość
procesów politycznych (np. wyborów); znajomość międzynarodowych
organizacji, traktatów i deklaracji; interakcja z władzami politycznymi;
znajomość podstawowych pojęć politycznych i społecznych; poszanowanie
zasad; partycypacja; znajomość lub uczestnictwo w społeczeństwie
obywatelskim
Źródło: Komisja Europejska 2017: 48

28Polityka kulturalna, 2; por. także: Stokfiszewski 2018, 29-31.
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Trzy rodzaje kompetencji obywatelskich wydają się obecnie szczególnie istotne. Po pierwsze,
kompetencje z obszaru skutecznej i konstruktywnej interakcji z innymi, takie jak:
poszanowanie innych opinii i przekonań, empatia oraz komunikacja 29. Rozwój tych
kompetencji stwarza szansę na przynajmniej częściowe przezwyciężenie rozpadu wspólnoty
politycznej, obserwowane obecnie w Polsce. Według raportu Centrum Badań nad
Uprzedzeniami, zwolennicy przeciwnych opcji politycznych w Polsce w pewnym stopniu 30,
dehumanizują 31 swoich oponentów, a zarazem sami czują się przez nich dehumanizowani.
Drugim rodzajem szczególnie potrzebnych kompetencji obywatelskich są te, które pozwalają
na uzyskiwanie niezafałszowanego obrazu rzeczywistości, a także zajmowanie wobec niej
krytycznego stanowiska – niezbędne obywatelom do dostosowywania się do sytuacji lub do
jej odpowiedzialnego zmieniania (między innymi poprzez udział w sprawach publicznych).
Zasoby wiedzy o świecie są uszczuplane lub infekowane poprzez manipulację (służącą
realizacji celów politycznych lub komercyjnych, w tym generowaniu odsłon treści
publikowanych w mediach internetowych), której sprzyja brak zaufania części obywateli do
osiągnięć nauki. Wśród mieszkanek i mieszkańców wschodniej Europie odsetek osób, które
ufają naukowcom w dużym stopniu jest taki sam jak tych, którzy mają do nich małe zaufanie:
po 15%. Ponad trzy piąte (62%) ufa naukowcom w średnim stopniu (pozostali odmówili
odpowiedzi lub nie byli w stanie jej udzielić) 32. Zaledwie połowa mieszkanek i mieszkańców
tego regionu uważa szczepienia za bezpieczne 33. Poziom wiedzy Polaków na temat zagrożeń
klimatycznych jest oceniany przez badaczy na 2+ w szkolnej skali ocen. Ponad jedna czwarta
Polek i Polaków (26%) należy do segmentu osób które sądzą, że stan Ziemi nie jest bardzo
poważny, a ludzie nie mają na niego negatywnego wpływu, a dalszych 17% - do segmentu
niezainteresowanego tym tematem (Kantar 2019, 28-29).
Trzeci rodzaj kompetencji obywatelskich, których potrzeba jest szczególnie aktualna,
obejmuje rozumienie zasad systemu demokratycznego (w tym wymogu respektowania
praw mniejszości). Opinie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce są obecnie podzielone:
47% ocenia go pozytywnie a 45% negatywnie, przy czym w elektoratach różnych partii
odsetek zadowolonych wynosi od 18% do 77%, a niezadowolonych od 14% do 79% (CBOS
2019, 7- 8).

Kompetencje te są ważne m.in. z perspektywy celu „Strategii #Warszawa 2030” 1.1 Dbamy o siebie
nawzajem.

29

Zwolennicy partii rządzącej dehumanizowali zwolenników opozycji w podobnym stopniu, co Żydów,
muzułmanów, uchodźców oraz osoby homoseksualne łącznie. Zwolennicy partii opozycyjnych dehumanizowali
zwolenników partii rządzącej w większym stopniu, niż sami byli przez nich dehumanizowani, ale w mniejszym,
niż pozostałe wymienione grupy.
30

Dehumanizacja określonej grupy oznacza odmawianie jej cech ludzkich, co sprzyja dążeniu do jej izolowania
oraz przejawianiu wobec niej agresji.
31

Wellcome Global Monitor: https://wellcome.ac.uk/reports/wellcome-global-monitor/2018/chapter-3-trustscience-and-health-professionals.
32

https://wellcome.ac.uk/reports/wellcome-global-monitor/2018/chapter-5-attitudes-vaccines.

33
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4.2 Kompetencje w gospodarce
4.2.1 Zmienność zapotrzebowanie na kompetencje i jej uwarunkowania
Współczesna gospodarka wymaga nieustannego aktualizowania kompetencji przez osoby,
które chcą rozpocząć lub utrzymać zatrudnienie. Centre for the New Economy and Society,
działające przy Światowym Forum Ekonomicznym, odnotowuje, jako trend światowy, wzrost
niestabilności kompetencji (tj. wysoką zmienność zakresu kompetencji koniecznego do
wykonywania pracy, na którą jest zapotrzebowanie). Wskazuje także, że we wschodniej
Europie, w ciągu najbliższego roku potrzebne jest uzupełnienie kompetencji ponad dwóch
piątych (42%) pracowników (World Economic Forum 2018: 125, viii-ix).
Potrzeba aktualizowania i zdobywania nowych kompetencji wynika z szeregu zjawisk, do
których należą (Institute for the Future 2020; WEF 2018: vii-ix; OECD 2019: 9):
• wydłużanie się życia i okresu pracy zawodowej,
• rozwój sztucznej inteligencji, rosnąca skala jej wykorzystania i robotyzacja,
• zwiększanie zasobu danych oraz mocy obliczeniowej maszyn,
• rozwój szybkiego, mobilnego internetu,
• rozwój multimediów i technologii społecznościowych,
• globalizacja: wzrost zależności gospodarczych w skali globalnej oraz zmienność
lokalizacji wybieranych przez globalne korporacje (w tym uwzględnianie jako
szczególnie ważnego czynnika kwalifikacji pracowników w danej lokalizacji) 34.

4.2.2 Prognozowane zapotrzebowanie na kompetencje
Analitycy prognozują, że w związku ze wzrostem roli sztucznej inteligencji w gospodarce, do
roku 2030 liczba godzin spędzanych (przez ludzi) 35 na wykonywaniu zadań wymagających:
• kompetencji fizycznych i manualnych spadnie o 16%,
• podstawowych kompetencji kognitywnych spadnie o 17%,
• zaawansowanych kompetencji poznawczych wzrośnie o 7% - w największym stopniu
kreatywności, złożonego przetwarzania informacji oraz ich interpretowania,
• kompetencji społecznych i emocjonalnych wzrośnie o
przedsiębiorczości i podejmowania inicjatywy,

22% - zwłaszcza

• kompetencji technologicznych wzrośnie o 52% - zwłaszcza w zakresie IT oraz
programowania oraz podstawowych kompetencji cyfrowych.
Poniższa tabela prezentuje zestawienie kompetencji o rosnącym znaczeniu oraz cenionych
obecnie, wskazywanych przez różne ośrodki analityczne 36.
34

Globalizacja uzasadnia uwzględnianie również wyników analiz nie dotyczących bezpośrednio Warszawy.

35

W 14 krajach europejskich objętych analizą (nie objęła Polski).

36

Omówienie prezentowane również w: Włoch, Śledziewska 2019.
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Tabela 2: Kompetencje, na które zapotrzebowanie w światowej gospodarce wzrośnie oraz szczególnie cenione przez pracodawców w Polsce
McKinsey Global Instutut:
Skills Shift…, s. 8-9 37

Typ kompetencji
•
•

•
Kognitywne
•

kreatywność
przetwarzanie
i interpretowanie
złożonych informacji
kompetencje z zakresu
badań i rozwoju
zaawansowane
umiejętności analizy
danych i matematyczne

Institute for the Future:
Future Work Skills 2020 Report
•
•
•
•

odkrywanie sensu
i nadawanie znaczenia 39
niekonwencjonalne
i adaptacyjne myślenie
myślenie obliczeniowe
transdyscyplinarność 40

World Economic Forum 2018:
The Future of Jobs Report 2018,
s. 125, s. 48
•
•
•
•
•
•

•
Związane
z
przedsiębiorczością
i zarządzaniem

przedsiębiorczość
i inicjatywa

•

myślenie projektowe

•

tworzenie idei
rozumowanie i tworzenie
pojęć
kreatywność, oryginalność
i inicjatywa
krytyczne myślenie
i analizowanie
rozwiązywanie złożonych
problemów
myślenie analityczne
i innowacyjność
analiza i ewaluacja
systemów

PARP i Uniwersytet Jagielloński:
Aktywność zawodowa
i edukacyjna…, s. 22 38
•
•

•
•
•
•

37

Uwzględniono wyłącznie kompetencje, których czas wykorzystywania zgodnie z prognozami wzrośnie o co najmniej 15%.

38

Kompetencje najbardziej cenione przez pracodawców.

39

Jako kompetencja, której posiadanie wciąż odróżnia ludzi od maszyn.

40

Znajomość i rozumienie pojęć z różnych dyscyplin.
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analiza informacji
i wyciąganie wniosków
pomysłowość, kreatywność

odpowiedzialność
zarządzanie czasem
i terminowość
samodzielna organizacja
pracy
umiejętność radzenia sobie
w sytuacjach stresujących

McKinsey Global Instutut:
Skills Shift…, s. 8-9 41

Typ kompetencji
•
•
Społeczne
i emocjonalne
•
•

Technologiczne

•
•

Umiejętność
uczenia się
i selekcji
informacji

•

Institute for the Future:
Future Work Skills 2020 Report

przywództwo i zarządzanie
innymi
zaawansowane
umiejętności
komunikacyjne
i negocjacyjne
umiejętności
interpersonalne i empatia
zaawansowane
kompetencje w zakresie IT
i programowania
podstawowe umiejętności
cyfrowe
projektowanie technologii,
inżynieria i konserwacja

•
•

•

umiejętności korzystania z
nowych mediów

•

projektowanie technologii
i programowanie

adaptacyjność i ciągłe
uczenie się

•

zarządzanie obciążeniem
kognitywnym 43

•

aktywne uczenie się i jego
planowanie

•

inteligencja społeczna
kompetencje
międzykulturowe
wirtualna współpraca

World Economic Forum 2018:
The Future of Jobs Report 2018,
s. 125, s. 48
•
•

przywództwo i wywieranie
wpływu
inteligencja emocjonalna

PARP i Uniwersytet Jagielloński:
Aktywność zawodowa
i edukacyjna…, s. 22 42

•

komunikatywność i jasne
przekazywanie myśli
biegłe posługiwanie się
językiem polskim
łatwe nawiązywanie
kontaktów z ludźmi
praca w grupie

•

uczenie się nowych rzeczy

•
•
•

41

Uwzględniono wyłącznie kompetencje, których czas wykorzystywania zgodnie z prognozami wzrośnie o co najmniej 15%.

42

Kompetencje najbardziej cenione przez pracodawców.

43

Zdolność do rozróżniania i filtrowania informacji pod kątem ważności.
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4.2.3 Ryzyko wzrostu nierówności i polaryzacji rynku pracy
Bank Światowy, rekomendując Polsce inwestowanie w „zasoby ludzkie”, przestrzega, że
osobom nieposiadającym kompetencji zgodnych z zapotrzebowaniem pozostanie
wykonywanie niskopłatnych prac fizycznych 44. Może to prowadzić do polaryzacji rynku
pracy i wzrostu nierówności (World Bank Group 2017: 148). Ryzyko to wskazują również
analitycy McKinsey (Bughin i in. 2018: 2) 45.
Autorzy przywołanego raportu Banku Światowego wskazują na występowanie tego trendu
już w latach 1995-2012. W Polsce wśród pracowników wzrósł wówczas udział osób
wykonujących zawody wymagające wysokich kompetencji 46 oraz – w mniejszym stopniu –
średnich kompetencji, natomiast spadł udział osób wykonujących zawody, w których
wystarczą niskie kompetencje (World Bank Group 2017: 148).
Analitycy OECD oceniają, że blisko jedna trzecia (31%) pracowników w Polsce jest
narażonych na „wysokie ryzyko automatyzacji zajmowanych przez nich miejsc pracy”, a co
piąty (20%) „stoi w obliczu istotnych zmian zadań zawodowych z powodu automatyzacji”,
przy czym „wartości te przewyższają średnią OECD” (OECD 2019: 7).

4.2.4 Wyzwania dotyczące rozwijania i wykorzystywania umiejętności w Polsce
Polska na tle pozostałych krajów OECD wypada bardzo słabo (należy do dolnych 20%
porównywanych krajów) pod względem sześciu wymiarów dotyczących rozwijania oraz
wykorzystywania umiejętności (OECD 2019: 11-12, 14). Lista tych wymiarów obejmuje:
• zakres umiejętności posiadanych przez dorosłych 47,
• kulturę edukacji dorosłych 48 - w szczególności, w Polsce aż 61% osób w wieku 25-64
lata nie uczestniczy i nie chce uczestniczyć w kształceniu ani szkoleniu, podczas gdy
średnia dla krajów OECD wynosi 43% 49,

Należy dodać, że automatyzacja produkcji będzie czynnikiem obniżającym płace (w wyniku konkurencji
pomiędzy ludźmi a maszynami przy wykonywaniu prostych czynności).
44

Odwołując się do wspomnianej wcześniej potrzeby tworzenia nowego porządku (porównaj: rozdział # 3.1
Kompetencje potrzebne do rozwoju) warto zasygnalizować potrzebę poszukiwana również takich rozwiązań,
które nie sprowadzałyby się do rozszerzania kategorii pracowników, od których wymagana jest kreatywność
oraz inne kompetencje, dotychczas oczekiwane od klasy średniej.
45

46

Tj. kompetencji kognitywnych potrzebnych do wykonywania nierutynowych zadań oraz interpersonalne.

Mierzony odsetkiem dorosłych z wszechstronnymi umiejętnościami (badanie PIAAC). Polska pozostaje nieco
w tyle pod względem odsetka osób, które są biegłe w wielu dziedzinach (20% w porównaniu do średnio 25%
w krajach OECD). Przede wszystkim jednak pod względem umiejętności cyfrowych: w przybliżeniu co druga
osoba w Polsce ma co najwyżej ograniczone doświadczenie w posługiwaniu się komputerem lub nie wierzy
w swoją zdolność korzystania z komputera, w porównaniu do średnio 25% w krajach OECD.
47

Mierzony wskaźnikami dotyczącymi uczestnictwa dorosłych w edukacji, chęci uczestnictwa oraz barier, które
to uczestnictwo ograniczają (badanie PIAAC).
48
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• inkluzywność sposobów rozwijania umiejętności 50,
• inkluzywność rynku pracy 51,
• intensywność wykorzystywania umiejętności w pracy 52,
• stymulowanie wykorzystywania umiejętności poprzez innowacje 53.
Natomiast bardzo dobrze (lokując się w górnych 20% porównywanych krajów) Polska
wypadła jedynie pod względem poprawy umiejętności młodzieży oraz poprawy pod
względem zakresu wykorzystywania umiejętności w pracy 54 (pod tymi względami lokuje się
w górnych 20% porównywanych krajów).
W badaniu PIAAC, przeprowadzonym w 2013 roku, dorośli Polacy wypadki nieco poniżej
średniej dla dorosłych ze wszystkich krajów OECD zarówno pod względem rozumienia tekstu,
jak i rozumowania matematycznego. Niepokojący jest stosunkowo wysoki udział, wśród
dorosłych Polaków, osób które są na najniższym poziomie pod względem umiejętności
czytania i pisania jak oraz liczenia (14,9% pod oboma względami; 3,9% wyłącznie pod
względem czytania i pisania; 8,6% wyłącznie pod względem liczenia – każdy z tych wyników
jest nieznacznie niższy niż przeciętny dla krajów OECD). Znacznie wyższy, niż przeciętnie
w krajach OECD, okazał się odsetek dorosłych nieposiadających umiejętności
wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (26% w porównaniu do
16%,3) 55. Natomiast w bardziej aktualnym badaniu PISA, z 2019 roku polscy uczniowie
(piętnastolatkowie) zarówno pod względem rozumienia czytanego tekstu, jak i rozumowania
matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych uzyskali wyniki lepsze od
średnich dla ogółu uczniów z krajów OECD (Sitek 2019).

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017/c6-1b-willingness-to-participate-informal-and-or-non-formal-education-and-barriers-to-participation-2012-or-2015_eag-2017-table171-en.
49

Mierzona siłą zależności pomiędzy poziomem edukacji rodziców a poziomem kompetencji ich dorosłych
dzieci w zakresie rozumienia i tworzenia informacji (badanie PIAAC).
50

Mierzona luką w zatrudnieniu ze względu na płeć oraz wielkością różnicy pomiędzy osobami posiadającymi
niskie wykształcenie a osobami posiadającymi wysokie wykształcenie pod względem stopy zatrudnienia.
51

Mierzona wskaźnikami dotyczącymi korzystania w pracy z umiejętności czytania ze zrozumieniem,
umiejętności matematycznych oraz umiejętności z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych (badanie
PIAAC).
52

Mierzone wskaźnikami dotyczącymi udziału naukowców wśród ogółu zatrudnionych, patentów,
międzynarodowego współautorstwa oraz międzynarodowej współwynalazczości.
53

54

Pomiędzy rokiem 2012 a 2015.

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f029d8f-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/1f029d8fen&_csp_=9ca26e268264865d390e376cd0e17bb9&itemIGO=oecd&itemContentType=book – tabele A2.5
i A2.11.
55
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Tabela 3: Umiejętności piętnastoletnich uczniów: porównanie Polski z OECD (liczba punktów)

Umiejętności

Polska

OECD

rozumienie czytanego tekstu

512

487

rozumowanie matematyczne

516

489

rozumowanie w naukach
przyrodniczych

511

489
Źródło: Badanie PISA 2018

Istotny jest również niski odsetek polskich uczniów, którzy uzyskali najsłabsze wyniki
w rozumieniu czytanego tekstu. Stanowi to przesłankę wskazującą, że w Polsce generalnie:
„(…) dzieci ze środowisk o niskim kapitale kulturowym w szkole znajdowały
wsparcie w podnoszeniu poziomu swoich umiejętności” (Sitek 2019: 11).

Wśród 41 krajów porównywanych pod względem wyników badania PISA 56 uzyskanych
w miastach liczących powyżej miliona mieszkanek i mieszkańców, Polska – dzięki wynikom
uczniów z Warszawy – zajmuje pierwsze miejsce pod względem czytania ze zrozumieniem
oraz czwarte pod względem umiejętności w zakresie matematyki oraz w zakresie nauk
przyrodniczych (Jakubowski 2019). Zgodnie z konkluzją autora przywołanej analizy:
„(…) polskie miasta, w tym Warszawa, mają wśród mieszkanek i mieszkańców
liczne grono młodych ludzi o najwyższym potencjale, którzy mogą stawić czoła
wyzwaniom nowoczesnej gospodarki i wyznaczać jej przyszłość.” (Jakubowski
2019: 4)

4.2.5 Poziom zaspokojenia zapotrzebowania na kwalifikacje w Warszawie
Warszawa wyróżnia się spośród Polskich miast zarówno dużym zapotrzebowaniem na
pracowników, jak i wysokim poziomem przedsiębiorczości, w tym w branżach kreatywnych
(porównaj: Tabela 4).
Liczba osób pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkanek i mieszkańców jest w stolicy
przeszło dwukrotnie wyższa, niż w całym kraju, a także wyższa, niż w każdym spośród
pozostałych polskich miast liczących ponad pół miliona mieszkanek i mieszkańców.
Stolica zajmuje także pierwsze miejsce pod względem liczby osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą i liczby nowo rejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej
(w odniesieniu do liczby mieszkanek i mieszkańców) oraz (choć pod tym względem różnica
jest niewielka) odsetka, jaki stanowią wśród nich podmioty zaliczane do sektora
kreatywnego.
Analiza porównawcza sektora kreatywnego w największych polskich miastach prowadzi do
wniosku, że:

Na podstawie łącznych wyników ostatnich czterech edycji badania PISA, przeprowadzonych w latach: 2009,
2012, 2015, 2018.

56
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„Warszawa jest dominującym ośrodkiem przemysłów kreatywnych w porównaniu
do pozostałych ośrodków metropolitalnych w Polsce.” (Kasprzak 2018: 69).

W Warszawie podmioty sektora kreatywnego stanowią około 8% ogółu podmiotów
gospodarki narodowej. Z kolei około jedna czwarta podmiotów należących do warszawskiego
sektora kreatywnego działa w podsektorze sztuki i rzemiosł (por.: Kasprzak 2018: 6, 13).
Przedstawione dane wskazują, że w Warszawie występują duże potrzeby w zakresie
rozwijania kompetencji kognitywnych (w tym kreatywności) oraz kompetencji związanych
z przedsiębiorczością i zarządzaniem.
Tabela 4: Opinie przedstawicieli firm dotyczące kwalifikacji pracowników jako uwarunkowania
rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie

Wskaźnik

Polska

Warszawa

Kraków

Łódź

Wrocław

Poznań

251

536

461

369

438

459

osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą na 1000
ludności/ na 1000
osób
w wieku
produkcyjnym
(liczba)

81 / 134

136 / 235

114 / 191

94 / 164

118 / 199

128 / 217

jednostki nowo
zarejestrowane w
rejestrze REGON na
10 tys. ludności
(liczba)

102

211

157

112

175

170

udział nowo
zarejestrowanych
podmiotów sektora
kreatywnego
w liczbie nowo
zarejestrowanych
podmiotów ogółem
(%)

7

11

9

8

9

10

pracujący na 1000
ludności 57 (liczba)

Źródło: BDL GUS 58

Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa
publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących
w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób,
wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
57
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Spośród przedstawicieli 59 działających w Warszawie firm, około dwie trzecie ocenia dostęp
do pracowników o odpowiednich kwalifikacjach jako dobry lub bardzo dobry (PBS 2018,
17, 22). Ocena ta jest stosunkowo pozytywna. Nie zaskakuje zatem fakt, że odsetek
przedsiębiorców i menedżerów którzy uważają, że poprawa warunków rozpoczynania lub
rozwijania działalności gospodarczej w Warszawie powinna polegać na zwiększeniu dostępu
do pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, nie przekracza 11% PBS 2018, 19, 24).
Gorzej oceniana jest przez pracodawców dostępność pracowników cechujących się
kreatywnością: pod tym względem usatysfakcjonowanych jest około dwie piąte działających
w Warszawie firm, przy czym tylko 3% ocenia sytuację jako „bardzo dobrą” (PBS 2018, 17,
22). Porównaj: Tabela 5.
Wśród Polaków pracujących w Warszawie odsetek osób, które mają poczucie, że wykonują
zadania poniżej swoich kwalifikacji, jest niewielki – wynosi zaledwie 7%. Natomiast spośród
pracujących w Warszawie cudzoziemców poniżej kwalifikacji pracuje aż jedna trzecia
(33%), a w grupie zawężonej do Ukraińców – prawie połowa (47%). Porównaj: # Tabela 5.
Odsetek pracowników przyznających, że wykonują zadania powyżej kwalifikacji, w żadnej
z grup wyodrębnionych ze względu na kraj pochodzenia nie przekracza 5% (Biuro Badań
Społecznych Obserwator 2019, 33-34).

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start Rynek pracy > Pracujący według innego podziału niż PKD > Pracujący na
1000 ludności oraz Podmioty Gospodarki Narodowej… > Podmioty Gospodarki Narodowej – wskaźniki >
Podmioty – wskaźniki.
58

59

Tj. właścicieli lub osób uprawnionych do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju tych przedsiębiorstw.
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Tabela 5: Opinie przedstawicieli firm dotyczące kwalifikacji pracowników jako uwarunkowania
rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie

Opinia 60
warunki rozpoczynania działalności pod
względem dostępu do pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach są dobre lub
bardzo dobre (s. 17)
żeby poprawić warunki rozpoczynania
działalności gospodarczej należy poprawić dostęp
do pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
(s. 19)
Opinia
warunki rozwijania działalności pod względem
dostępu do pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach są dobre lub bardzo dobre (s. 22)
łatwo znaleźć pracowników cechujących się
kreatywnością (s. 52)
żeby poprawić warunki rozwijania działalności
gospodarczej należy poprawić dostęp do
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
(s. 24)

Firmy ogółem,
powstałe
w 2015 roku lub
później [N=212]

Firmy z branż
kreatywnych,
powstałe w 2015 roku
lub później [N=169]

69%

71%

7%

6%

Firmy ogółem
[N=800]

Firmy z branż
kreatywnych
[N=840]

63%

64%

38%

44%

11%

7%
Źródło: PBS 2019

Tabela 6: Odsetek osób pracujących w Warszawie poniżej kwalifikacji
Osoby pracujące w Warszawie

Odsetek pracowników wykonujących pracę
poniżej kwalifikacji
7%
33%
8%
47%
31%

Polacy
cudzoziemcy ogółem
cudzoziemcy z Unii Europejskiej
Ukraińcy
pozostali cudzoziemcy

Źródło: Biuro Badań Społecznych Obserwator 2019

Opinia w tabeli odzwierciedla treść pytania, ale nie jest bezpośrednim cytatem z kwestionariusza
wykorzystanego do przeprowadzenia badania.
60
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5 Oddziaływanie
5.1 Praktyki kulturalne a osiągnięcia edukacyjne
Udział w kształceniu 61 z założenia jest ukierunkowany na podniesienie kompetencji w danej
dziedzinie. Taki efekt nie zawsze jest osiągany, ale założenie, że wystąpi, jest oczywiste (bez
niego działania w zakresie kształcenia nie miałyby sensu). Mniej oczywisty jest natomiast
wpływ zajęć artystycznych i edukacji kulturalnej wykraczający poza zdobywanie określonych
kompetencji w dziedzinie sztuki. Dlatego pożyteczne jest empiryczne sprawdzenie, czy taki
wpływ faktycznie występuje.
Raporty z badań przeprowadzonych w ostatniej dekadzie w Wielkiej Brytanii potwierdzają
związek pomiędzy aktywnością kulturalną uczniów a ich osiągnięciami edukacyjnymi,
a także aktywnością obywatelską.
Publikacje oparte na przeglądzie badań, które dotyczą tego zagadnienia (Arts Council
England 2014: 35-37; Cultural Learning Alliance 2011; CASE 2010: 27), dowodzą że:
• udział w ustrukturyzowanych aktywnościach kulturalnych (structured arts activities)
podnosi zdolności poznawcze (ich uczestnicy uzyskują w testach wyniki wyższe
o 16%-19%),
• udział w ustrukturyzowanych aktywnościach kulturalnych podnosi umiejętności
uniwersalne (wyniki testów wyższe o 10-17%),
• edukacja poprzez uczestnictwo w kulturze (learning through arts and culture) może
poprawiać wyniki w matematyce i języku angielskim (dotyczy to szczególnie dzieci
z rodzin o niskich dochodach),
• udział w zajęciach teatralnych, bibliotecznych i muzycznych sprzyja nauce języka,
• dzieci, które we wczesnych latach uczestniczyły w aktywnościach kulturalnych
w domach, w wieku dziewięciu lat wyprzedzają rówieśników w czytaniu
i matematyce,
• edukacja poprzez uczestnictwo w kulturze rozwija umiejętności i zachowania, dzięki
którym dzieci lepiej radzą sobie w szkole,
• spośród uczniów z rodzin o niskim dochodzie ci, którzy uczestniczyli w zajęciach
artystycznych w szkole:
o mają trzykrotnie wyższe szanse uzyskania świadectwo ukończenia szkoły,

o dwukrotnie częściej angażują się w wolontariat,

o gdy dorosną, mają o 20% wyższe prawdopodobieństwo udziału w wyborach.

61

Formalnym lub pozaformalnym.
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Zarazem niektórzy badacze wskazują, że wprawdzie istnieją silne dowody, że konkretne
formy edukacji artystycznej rozwijają konkretne umiejętności lub zdolności 62, ale jest zbyt
mało badań, żeby formułować kategoryczne, generalne wnioski dotyczące efektów, jakie
edukacja artystyczna przynosi w innych dziedzinach:
„(…) twierdzenia dotyczące przekładania się aktywności artystycznej na
pozaartystyczne efekty często wykraczają poza zebrane dowody. To nie znaczy,
że twierdzenia te są fałszywe, lecz raczej, że nie wykazano jeszcze ich
prawdziwości.” (Winner i in. 2013: 41)

5.2 Wpływ praktyk kulturalnych na sposób myślenia
Z badania dotyczącego uczestniczenia warszawianek i warszawiaków w kulturze wynika,
że praktyki kulturalne wpływają na sposób myślenia znaczącej części osób, które w nich
uczestniczą. Od blisko jednej piątej (w przypadku muzyki) do ponad jednej czwartej
(w przypadku literatury) spośród osób, które należały do publiczności poszczególnych
dziedzin kultury artystycznej, pod wpływem kontaktu z twórczością w danej dziedzinie 63
zaczęło myśleć o czymś inaczej, niż wcześniej.
Wykres 1 Udział w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz ich wpływ na zmianę myślenia
korzystanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
wpływ na zmianę myślenia
film, serial

95

23

literatura

55

15

muzyka

57

11

przedstawienia
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7

wystawa

19
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Zmiana sposobu myślenia pod wpływem kontaktu ze sztuką często współwystępowała z:
• wpływem na emocje,
• uwzględnianiem opinii recenzentów lub udziałem w spotkaniach lub wykładach
dotyczących sztuki,
• udziałem w wydarzeniach kulturalnych, zwłaszcza jeżeli uczestnicy brali w nich udział
w towarzystwie
Uznają za udowodnione przede wszystkim to, że edukacja muzyczna podnosi iloraz inteligencji i wyniki na
studiach oraz poprawia rozumienie słów (phonological awareness and word decoding skills), a edukacja
teatralna rozwija umiejętności językowe, empatię, myślenie perspektywiczne i panowanie nad emocjami.
62

63

Tj. obejrzenia filmu, lektury, słuchania muzyki, obejrzenia przedstawienia lub wystawy.
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• rozmawianiem o filmach, książkach, muzyce, przedstawieniach lub wystawach,
• przekazywaniem instytucjom kultury uwag lub sugestii,
• kulturalną wszystkożernością, tj. uczestniczeniem w wielu różnorodnych praktykach
kulturalnych (Płachecki, Szlendak 2019, 31).

5.3 Wpływ aktywności sportowej na kompetencje i udział w edukacji
Z badań dotyczących wpływu uprawiania sportu na umiejętności oraz na udział w edukacji
pozasportowej 64 wynika przede wszystkim, że aktywność sportowa:
• poprawia samoocenę (od której zależy gotowość do podejmowania wyzwań),
• podnosi umiejętności kognitywne,
• podnosi umiejętności społeczne.
Aktywność fizyczna, wpływając pozytywnie na pracę mózgu, sprzyja skupianiu uwagi,
poprawia przetwarzanie informacji i zapamiętywanie.
Występowanie pozytywnych efektów zależy od szeregu czynników, takich jak wiarygodność
lidera prowadzącego program, włączanie uczestników w podejmowanie decyzji,
koncentracja na relacjach społecznych związanych z udziałem w zajęciach oraz na procesie
nauki (przez co można rozumieć planowanie i realizowanie tego procesu oraz ocenianie jego
efektów) (Taylor i in. 2015, 53-66).

6 Uczestniczenie w kształceniu i aktywność kulturalna
6.1 Kształcenie
6.1.1 Ogół dorosłych
Udział dorosłych Polaków w kształceniu przez całe życie jest znacznie niższy niż przeciętnie
w Unii Europejskiej – w 2016 roku w kształceniu (formalnym lub pozaformalnym 65) brało
udział 25% dorosłych Polaków, podczas gdy średnia unijna wynosiła 45% (OECD 2019: 13 66).
W 2016 roku spośród osób w wieku 18-69 lat, mieszkających w Polsce, w kształceniu
pozaformalnym uczestniczyło 21%. Udział takich osób wśród kobiet i wśród mężczyzn był
bardzo zbliżony (różnica o mniej niż jeden punkty procentowy), natomiast wśród mieszkanek
i mieszkańców miast zdecydowanie wyższy, niż wśród mieszkanek i mieszkańców wsi
(odpowiednio: 25% i 15%). Nieformalnie kształciło się 31% - również pod tym względem
różnica pomiędzy kobietami (31%) a mężczyznami (30%) była niewielka, natomiast pomiędzy
mieszkańcami miast (34%) i wsi (26%) znaczna (US w Gdańsku 2018: 14).
64

Treningi sportowe są jedną z form edukacji pozaformalnej.

Wskaźnik uczenia się przez całe życie, stosowany przez Eurostat, obejmuje obie te formy kształcenia łącznie:
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_aes_12m0_esms.htm.
65

66

Por. również: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_aes_100&lang=en
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Lepsze przybliżenie poziomu uczestnictwa warszawianek i warszawiaków w kształceniu przez
całe życie daje wykorzystanie wskaźnika zdefiniowanego jako odsetek osób w wieku 25-64
lata, które uczestniczyły w kształceniu lub szkoleniu (co najmniej raz) w ciągu 4 tygodni.
Wartość tego wskaźnika (w odróżnieniu od wartości wskaźnika udziału w kształceniu przez
całe życie, przywołanego wcześniej) jest dostępna dla regionu warszawskiego stołecznego 67.
W Unii Europejskie takie osoby stanowią 11%, a w Polsce 6%. Natomiast w regionie
warszawskim stołecznym wartość wskaźnika wynosi 14% 68, a w samej Warszawie około
18% 69. Region warszawski stołeczny pod tym względem wyróżnia się pozytywnie na tle
całej Polski, a także wyprzedza stołeczne regiony państw Grupy Wyszehradzkiej i Niemiec.
Tabela 7 Odsetek osób w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu lub szkoleniu
(co najmniej raz) w ciągu 4 tygodni – dane za rok 2018
Mieszkańcy:

Odsetek
11%
6%
9%
14%
18%
10%
9%
12%

Unia Europejska
Polska
województwo mazowieckie
region warszawski stołeczny
Warszawa
Region Berlin (Niemcy)
region Budapeszt (Węgry)
region Praga (Czechy)

Źródło: Eurostat 70

6.1.2 Pracownicy
Udział w kształceniu pozaformalnym jest znacznie wyższy wśród pracowników, niż wśród
pozostałych osób mieszkających w Polsce (US w Gdańsku 2018: 32). W 2018 roku w edukacji
pozaformalnej związanej z rozwojem zawodowym i pozazawodowym brało udział poza
miejscem pracy dwie trzecie pracowników (67%). Zbliżony odsetek pracowników brał udział
– w miejscu pracy lub poza nim – w edukacji pozaformalnej związanej z rozwojem
zawodowym (68%) (PARP 2019: 65).

67

Region ten obejmuje Warszawę i gminy ościenne.

68

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_04&lang=en.

Źródło: BDL GUS > Rynek pracy . Aktywność ekonomiczna ludności dla miast wojewódzkich… > Osoby dorosłe
uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu w wieku 25-64 lata. Jak podaje GUS „Z uwagi na reprezentacyjny
charakter badania oraz duży stopień dezagregacji oszacowania obarczone są błędem (…)”. Margines błędu
oszacowania wynosi w tym przypadku 5%.
69

70

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_04&lang=en.
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Wkład warszawskich pracodawców w podnoszenie kwalifikacji pracowników wydaje się
w tym kontekście – a także w kontekście wyzwań związanych ze zmianami zapotrzebowania
na kompetencje 71 – zaskakująco niewielki. Właściciele i menedżerowie około trzech
czwartych (74%) warszawskich firm przyznali, że w 2017 roku ich pracownicy nie podnosili
kwalifikacji, a tylko w przybliżeniu co dziesiątej – że kwalifikacje podnosiła co najmniej
połowa pracowników. Najczęściej kwalifikacje podnosili pracownicy podmiotów ze sfery
budżetowej – miało to miejsce w około jednej trzeciej (36%) takich podmiotów (PBS 2019,
51).
Wykres 2 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników firm działających w Warszawie
tak, dotyczyło to połowy lub więcej pracowników
tak, dotyczyło to mniej niż połowy pracowników
nie
firmy kreatywne
warszawskie [N=840]
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[N=800]
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Źródło: PBS 2019

6.1.3 Młodzież
Przydatnym źródłem informacji dotyczących uczestniczenia w edukacji pozaformalnej przez
mieszkającą w Warszawie młodzież są zestawienia dotyczące funkcjonowania działających
w Warszawie placówek edukacji pozaszkolnej: ognisk pracy pozaszkolnej, młodzieżowych
domów kultury, ogrodów jordanowskich, międzyszkolnych ośrodków sportowych oraz
innych placówek. Na zajęciach w tych placówkach aktualnie jest przyjętych 19 916 osób.
W ramach programu PEgaz – Pozaszkolna Edukacja w Warszawie, prowadzonym przez Biuro
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, przyznano wsparcie na realizację 15 projektów
realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego. Prawie wszystkie są realizowane
we współpracy z partnerami – najczęściej ze szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz
instytucjami kultury, a także z uczelniami i podmiotami komercyjnymi 72.
Również szkoły prowadzą działalność, która wykracza poza edukację formalną i jest
wspierana przez Urząd m.st. Warszawy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych 73,
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz innych programów 74.
71

Opisanych w rozdziale # 3.3.

W projektach zaplanowano udział 1758 aktywnych uczestników oraz 34 189 odbiorców – źródło: dane Biura
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

72

Obecnie 125 projektów, w których zaplanowano udział 11 317 aktywnych uczestników oraz 62 791
odbiorców.

73
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6.1.4 Uczestnicy zajęć UTW i Uniwersytetu Otwartego
W zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, prowadzonych przez organizacje pozarządowe
lub uczelnie współpracujące w tym zakresie z m.st. Warszawą, w roku akademickim
2018/2019 uczestniczyło 4,4 tysiąca słuchaczy. Prawie wszystkie osoby uczęszczające na
takie zajęcia mają co najmniej wykształcenie średnie (98%) i utrzymują się z emerytury lub
renty (99%), dziewięć na dziesięć to kobiety (89%) a ponad osiem na dziesięć – osoby
pomiędzy 60. a 79. rokiem życia (83%). Najczęściej wskazywanym powodem udziału
w zajęciach jest „chęć zdobywania, poszerzania wiedzy i dbania o sprawność intelektualną”
(87%) – jakkolwiek duże znaczenie dla słuchaczek i słuchaczy mają także kontakty z innymi
osobami (72%) (BPiPS i BMM 2019).
Spośród działających w Warszawie Uniwersytetów Trzeciego Wieku największą liczbę
słuchaczek i słuchaczy mają UTW prowadzone przez: Politechnikę Warszawską (blisko 1300),
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie (około 500), UTW przy SGGW (około
470 oraz UTW im. Haliny Szwarc działający przy Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego (około 470) 75.
Spośród działających w Warszawie instytucji prowadzących edukację pozaformalną na
jeszcze większą skalę działa Uniwersytet Otwarty, prowadzony przez Uniwersytet
Warszawski. W 2018 roku w zajęciach uczestniczyło ponad 8,9 tys. osób (w różny wieku,
powyżej 16 roku życia) 76.

6.2 Aktywność kulturalna 77
6.2.1 Uczestniczenie w wydarzeniach i poza wydarzeniami
Ponad dziewięć na dziesięć osób mieszkających w Warszawie co najmniej raz w roku
ogląda filmy. Przeszło połowa słucha muzyki lub poznaje literaturę. W przybliżeniu trzy
osoby na dziesięć oglądają przedstawienia, a co piąta wystawy. W zależności od dziedziny,
od 3% do 8% warszawianek i warszawiaków uczestniczyło w poświęconym jej spotkaniu lub
wykładzie.
Festiwal Nauki; Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą; Mini Akademia Matematyki; Piknik Naukowy
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik; Program rozwoju przedsiębiorczości młodzieży warszawskich szkół Start-up JUMP; Przedsiębiorcza młodzież 2.0; Wars i Sawa; Wars i Sawa grają w szachy; Warszawska Liga
Debatancka – debaty oksfordzkie.
74

Źródła: BPiPS i BMM 2019, sprawozdania poszczególnych uniwersytetów oraz informacje uzyskane z ich
sekretariatów.

75

Źródło: Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/sprawozdanie_jmr_uw_2018-z-zalacznikamiinternetowymi.pdf, s. 42.
76

Rozdział zawiera fragment diagnozy sporządzonej przez Dyspersję na potrzeby programu Kultura blisko
domu, służącego realizacji celu 2.2.
77
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Wykres 3: Wybrane praktyki kulturalne
korzystanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
udział w spotkaniu lub wykładzie
film, serial

95

8

muzyka

57

5

literatura

55

7

przedstawienia

29

4

wystawa

19

3
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Ponadto 6% warszawiaków lub warszawianek uczestniczyło w zajęciach artystycznych lub
dotyczących sztuki.
Sposobem kontaktu z kulturą artystyczną jest bezpośredni udział w wydarzeniach
kulturalnych. Oznacza to obecność na publicznych seansach, spektaklach, wystawach
i koncertach. Trzy piąte (61%) osób mieszkających w Warszawie co najmniej raz w ciągu 12
miesięcy uczestniczyło bezpośrednio w wydarzeniu kulturalnym 78.
Drugim sposobem jest oglądanie lub słuchanie transmisji albo nagrań. Badacze wskazują,
że uczestnictwa on-line w kulturze nie należy traktować jako zagrożenia dla odwiedzania
instytucji kultury (Majdecka, Tarkowski 2019, 89-90).
W przypadku filmów i muzyki podobnie liczne są dwie grupy odbiorców. Pierwsza ogląda
lub słucha zarówno podczas publicznych wydarzeń (tj. seansów kinowych lub koncertów),
jak i prywatnie (tj. przez internet lub z nośników), natomiast druga – wyłącznie prywatnie.
Blisko połowa (48%) warszawianek i warszawiaków oglądała filmy zarówno podczas
publicznych seansów, jak i w telewizji, przez Internet lub (znacznie rzadziej) z płyt lub kaset.
Jednak niewiele mniej liczna grupa (44%) oglądała filmy nie będąc ani razu w sali kinowej ani
w kinie plenerowym.
Podobnie wyrównane proporcje występują w dziedzinie muzyki. Ponad jedna czwarta
warszawianek i warszawiaków uczestniczyła w koncertach oraz słuchała nagrań lub
transmisji (29%). Natomiast prawie tyle samo (27%) słuchało muzyki nie będąc ani razu
(w ciągu 12 miesięcy) na koncercie.
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Tj. było na seansie filmowym, przedstawieniu, wystawie lub koncercie (w sali lub w plenerze).
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Wykres 4: Bezpośredni udział w wydarzeniach i aktywność kulturalna poza wydarzeniami
w poszczególnych dziedzinach kultury artystycznej
Pominięto osoby, które nie określiły, czy ich aktywność kulturalna miała miejsce podczas wydarzeń czy poza
wydarzeniami (w przypadku żadnej dziedziny nie stanowiły więcej niż 2%).
tylko udział w wydarzeniach
udział w wydarzeniach oraz poza wydarzeniami
tylko poza wydarzeniami
oglądanie filmów lub seriali 1
oglądanie przedstawień lub słuchanie sztuk teatralnych

9

słuchanie muzyki 1
oglądanie wystaw sztuki, muzealnych, naukowych i
edukacyjnych
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Blisko trzy piąte (58%) mieszkanek i mieszkańców w ciągu 12 miesięcy odwiedziło
w Warszawie co najmniej jeden podmiot kultury. Najliczniej odwiedzane są kina,
a najmniej licznie – dzielnicowe instytucje kultury (15%).
Wśród podmiotów kultury wyróżniono trzy grupy, żeby sprawdzić jak liczna jest publiczność
każdej z nich oraz jak duża jest ich wspólna publiczność. Prawie co druga (47%) osoba
mieszkająca w Warszawie odwiedziła kino. Co trzecia (32%) była w teatrze, muzeum, galerii
sztuki, w filharmonii lub na wydarzeniu organizowanym przez OSV, a 15% w domu kultury,
klubie osiedlowym lub w bibliotece dzielnicowej. 7% odwiedziło instytucję z każdej grupy.
Największym udziałem publiczności „swoistej” (tj. takiej, która nie odwiedza innego typu
instytucji) charakteryzują się kina. Warto rozważyć pogłębianie uczestnictwa tej grupy
w kulturze poprzez proponowanie jej aktywności kulturalnej również w innych dziedzinach.
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Diagram 2: Publiczność różnego typu podmiotów kultury

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

7 Chęć i uwarunkowania uczestnictwa
7.1 Rozwijanie się, doskonalenie i zdobywanie wiedzy jako wartości
Rozwijanie się i doskonalenie oraz zdobywanie wiedzy na liście wartości uznawanych za
ważne przez warszawianki i warszawiaków zajmują umiarkowanie wysokie miejsce.
Spośród 13 wartości uwzględnionych w badaniu segmentacyjnym dotyczącym uczestnictwa
warszawianek i warszawiaków w kulturze (2017) rozwijanie się i doskonalenie (uznawane za
ważne przez 44%), zajęło czwarte miejsce, a zdobywanie wiedzy (40%) – piąte. Dla
porównania, cenione najpowszechniej relaks i odpoczynek zostały zaliczone do ważnych
wartości przez blisko dwie trzecie osób mieszkających w Warszawie (65%) 79. Zarazem warto
odnotować, że wartości te są zdecydowanie bardziej powszechne w segmentach do których
należą osoby bardziej aktywne zawodowo, lepiej wykształcone i zamożniejsze 80.

Istnieje jednak segment – Superkulturalni (stanowi 9% mieszkanek i mieszkańców Warszawy), dla którego
rozwijanie się i doskonalenie są równie ważne, co relaks i odpoczynek.

79

Na przykład rozwijanie się i doskonalenie jest zaliczane do najważniejszych wartości przez 57% osób
należących do segmentu Superkulturalnych, a zdobywanie wiedzy przez 53% - podczas gdy wśród Tradycyjnych
nieuczestników przez, odpowiednio, 40% i 35%.
80
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W kontekście wskazanej w projekcie polityki kulturalnej roli kultury warto wspomnieć,
że opinie warszawianek i warszawiaków w kwestii relacji pomiędzy kulturą artystyczną
a współczesnymi wyzwaniami są podzielone. Ponad jedna trzecia (36%) warszawianek lub
warszawiaków zgadza się z opinią, że „przedstawienia ani wystawy nie powinny odnosić się
do aktualnych problemów społecznych”, a równie liczna grupa jest przeciwnego zdania
(pozostali są w tej w tej kwestii neutralni).

7.2 Zainteresowanie udziałem w kształceniu i bariery
W skali całego kraju poziom zainteresowania dorosłych udziałem w edukacji formalnej lub
pozaformalnej jest niski. Spośród Polek i Polaków w wieku 25-64 lata 9% uczestniczy
w edukacji i zarazem chciałoby uczestniczyć więcej, a 3% nie uczestniczy, ale chciałoby
zacząć. Dla krajów OECD analogiczne wartości wynoszą średnio 17% i 7% 81. Podczas gdy
w Polsce odsetek osób które nie uczestniczą i nie chcą uczestniczyć w edukacji wynosi 61%,
w krajach OECD – zaledwie 43%.
Przeszkodami ograniczającymi udział zainteresowanych Polek i Polaków w kształceniu przez
całe życie są 82:
• zbyt wysokie koszty (w Polsce 20%, w krajach OECD średnio 15%),
• zbyt duże obciążenie pracą (16% i 29%),
• opieka nad dzieckiem lub obowiązki rodzinne (14% i 15%),
• niedogodny termin kursu lub programu (13% i 12%),
• brak wsparcia ze strony pracodawcy (9% i 7%),
• niespełnianie wstępnych warunków (5% i 3%).
Nie dysponujemy analogicznymi danymi dotyczącymi warszawianek i warszawiaków.
Natomiast zważywszy, że w Warszawie kształcenie się przez całe życie jest znacząco częstsze,
niż w skali całej Polski, można przypuszczać, że w stolicy bardziej powszechne jest również
zainteresowanie dorosłych udziałem w edukacji.
Biorąc pod uwagę bariery ograniczające aktywność kulturalną (omówione w kolejnym
rozdziale), wydaje się prawdopodobne, że również w Warszawie do najczęstszych ograniczeń
uczenia się przez całe życie należy obciążenie obowiązkami (i związane z tym zmęczenie
i brak czasu) oraz koszty.

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017/indicator-c6-how-many-adultsparticipate-in-education-and-learning_eag-2017-28-en.
81

Oprócz „niespodziewanych wydarzeń” oraz „innych przeszkód”. https://www.oecdilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017/c6-1b-willingness-to-participate-in-formal-and-or-nonformal-education-and-barriers-to-participation-2012-or-2015_eag-2017-table171-en.
82
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W Polsce udział w kształceniu pozaformalnym jest najbardziej powszechny wśród osób
w wieku 25-44 lata, a w kolejnych starszych grupach spada – co można wiązać z okresem
rozwoju kariery zawodowej. Odsetek osób uczestniczących w kształceniu niefomalnym jest
najwyższy wśród najmłodszych dorosłych, a potem systematycznie się zmniejsza. Osoby
powyżej 60 roku życia, najmniej aktywne w obu dziedzinach, uczestniczą częściej
w kształceniu nieformalnym, niż pozaformalnym.
Wykres 5: Udział w kształceniu pozaformalnym i nieformalnym w Polsce w zależności od wieku

Źródło: US w Gdańsku 2018
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Bardzo widoczne różnice pod względem powszechności udziału w edukacji pozaformalnej
i nieformalnej występują również pomiędzy grupami wyodrębnionymi ze względu na poziom
wykształcenia. Osoby z wykształceniem wyższym są pod tym względem zdecydowanie
najbardziej aktywne, a te bez wykształcenia średniego – najmniej.
Wykres 6: Udział w kształceniu pozaformalnym i nieformalnym w Polsce w zależności od
wykształcenia

Źródło: US w Gdańsku 2018
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7.3 Zainteresowanie aktywnością kulturalną i bariery 83
Około trzy czwarte mieszkanek i mieszkańców (76%) chciało angażować się w aktywność
kulturalną częściej, niż mogli to robić (Kotnarowski, Piechocki 2019: 35). Największe
uświadomione, niezaspokojone zapotrzebowanie dotyczy filmów i seriali, a najmniejsze –
zajęć artystycznych lub kursów dotyczących sztuki.
Wykres 7: Deklarowana chęć większej aktywności kulturalnej w poszczególnych dziedzinach
film, serial
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Prawie połowa (47%) mieszkanek i mieszkańców Warszawy jako barierę ograniczającą ich
aktywność kulturalną wskazuje brak czasu. Na drugim miejscu znalazło się zmęczenie
(37%), a na trzecim zbyt wysokie koszty (27%).
Osoby opiekujące się dziećmi do 5 roku życia częściej niż ogół warszawiaków i warszawianek
wskazują jako ograniczenie „konieczność opieki nad dzieckiem lub inną osobą”, natomiast
rzadziej – zbyt wysokie koszty. Z kolei osobom w wieku co najmniej 60 lat rzadziej niż
młodszym brakuje czasu (w przypadku tej grupy problem braku czasu ustępuje zmęczeniu
i zbyt wysokim kosztom).

Rozdział zawiera fragment diagnozy sporządzonej przez Dyspersję na potrzeby programu Kultura blisko
domu, służącego realizacji celu 2.2.
83

43

Wykres 8: Bariery ograniczające aktywność kulturalną w co najmniej jednej dziedzinie (%)
mieszkańcy Warszawy ogółem
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)
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Brak interesującej oferty oraz brak informacji na temat oferty znalazły się na liście barier
wskazywanych przez warszawianki i warszawiaków relatywnie nisko. Jednak z innych badań
wynika, że również to ograniczenie jest istotne. Odsetek mieszkanek i mieszkańców obszaru
rewitalizacji znających „bardzo dobrze” ofertę instytucji kultury uczestniczących w tym
przedsięwzięciu nie przekroczył 5%, a od 69% do 88% (w zależności od instytucji) mieszkanek
i mieszkańców nie znało jej wcale (PBS. 2019 b: 61). Młodzież z warszawskich szkół jako
przyczynę niekorzystania w większym stopniu domów kultury oraz z młodzieżowych domów
kultury wskazuje przede wszystkim „brak interesującej oferty lub niewiedzę na temat
istnienia takiej placówki” 84. Problem nieznajomości placówek i oferty zidentyfikowano
również w badaniu dotyczącym bibliotek („biblioteki warszawskie często pozostają
niewidzialne dla mieszkanek i mieszkańców” – Chymkowski i in. 2016, 51-52) 85.
W badaniu przeprowadzonym w 2016 roku 86 ponad połowa (55%) respondentów nie była
w stanie wskazać żadnego z warszawskich kin, które w określony dzień tygodnia sprzedają
bilety po obniżonych cenach. Trzy piąte (60%) nie znało w Warszawie żadnego muzeum ani
galerii sztuki, które w jakiś dzień tygodnia można odwiedzić bezpłatnie. Około dwie trzecie
(66%) badanych nie umiało wymienić ani jednego warszawskiego teatru sprzedającego
wejściówki.
Poleganie na deklaracjach respondentów nie jest jedynym sposobem diagnozowania barier
ograniczających aktywność kulturalną. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki analiz
statystycznych (modeli regresji) dotyczących zależności pomiędzy cechami lub położeniem
warszawianek i warszawiaków a ich aktywnością kulturalną.
Wyniki tych analiz przemawiają przeciwko uznaniu barier wskazywanych najczęściej przez
respondentów za wymówki: zaabsorbowanie pracą, nauką lub obowiązkami domowymi oraz
zła sytuacja materialna znalazły się wśród czynników obniżających aktywność kulturalną
(Kotnarowski, Piechocki 2019, 48).
Aktywność kulturalna zależy przede wszystkim od wieku, sytuacji materialnej,
przynależności klasowej (identyfikowanej na podstawie wykonywanego zawodu) oraz
wykształcenia.

84

Urząd m. st. Warszawy. 2018. Dzielnica oczami młodzieży. Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, s. 2, 26.

Chymkowski, Roman, Parfianowicz-Vertun, Weronika, Ociepa, Andrzej. 2016. Biblioteki publiczne
m.st. Warszawy. Diagnoza i rekomendowane zmiany. Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, s. 51-52.

85

Barometr Warszawski – edycja z listopada 2016, opracowana przez Biuro Kultury część dotycząca
uczestnictwa w kulturze.
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Tabela 8: Cechy warszawianek i warszawiaków wpływające na ich aktywność kulturalną
O = ograniczenie / S = czynnik sprzyjający / jeżeli nie da się tak zakwalifikować – wyjaśnienie w przypisie

Uczestnictwo w kulturze
Cecha osoby lub położenie,
w jakim się znajduje

poświęca dużo czasu na pracę, naukę
lub obowiązki domowe
w złej sytuacji materialnej
w starszym wieku
(powyżej 60 lat)
urodził(a) się w Warszawie
należy do klasy ludowej (pracuje
fizycznie lub wykonuje zawód
w usługach niewymagający wysokich
kwalifikacji)
nie korzysta z mediów
nie wykonuje zawodu artystycznego
mężczyzna
słabo wykształcony
(bez wykształcenia średniego)
doświadcza problemów zdrowotnych
opiekuje się dzieckiem

liczba praktyk
kulturalnych

udział w
wydarzeniach

zmiana sposobu
myślenia pod
wpływem
kontaktu ze
sztuką

O
O

O

O

O

O
najczęściej: 15-29
najrzadziej: 45-59

O
O

O

O
O
O

O

O

O

O

O
O

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Należy również zwrócić uwagę na negatywny wpływ problemów zdrowotnych
i niepełnosprawności na udział w wydarzeniach kulturalnych. W badaniu problemy
zdrowotne zostały ujęte jako „stan zdrowia, który ogranicza lub poważnie utrudnia
wykonywanie codziennych czynności” – jest to zatem kategoria obejmująca
niepełnosprawność (o którą bezpośrednio nie pytano).
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Grupą o szczególnych potrzebach są również mieszkający w Warszawie cudzoziemcy.
Grupa cudzoziemców zameldowanych w Warszawie (na pobyt stały lub czasowy) wynosi
około 40 tysięcy osób 87. Badacze szacują, że liczba cudzoziemców faktycznie mieszkających
w Warszawie jest znacznie (co najmniej dwukrotnie) wyższa, niż zameldowanych 88.
Najliczniejsza grupą mieszkających w Warszawie cudzoziemców – ponad jedną trzecią –
stanowią osoby pochodzące z Ukrainy (36% według danych meldunkowych, 42% w badaniu
przeprowadzonym na zamówienie IOM 89).
Brak czasu, stanowiący najczęstszą barierę ograniczającą aktywność kulturalną
warszawianek i warszawiaków, mieszkających w Warszawie cudzoziemców dotyczy
w szczególnym stopniu. Spośród mieszkających w Warszawie cudzoziemców 46% pracuje
powyżej 40 godzin tygodniowo (podczas gdy spośród pozostałych warszawianek
i warszawiaków 29%) 90. Cudzoziemcy w porównaniu z pozostałymi mieszkańcami Warszawy
znajdują się także w nieco gorszej sytuacji materialnej 91. Spośród mieszkających
w Warszawie cudzoziemców swoją znajomość języka polskiego w mowie jako dobrą lub
bardzo dobrą ocenia 31% (w piśmie: 21%), jako średnią 41% (w piśmie: 25%) a jako słabą lub
bardzo słabą 26% (w piśmie: 43%) – nie zna 2% (w piśmie: 9%) 92. Z żadnej oferty kulturalnooświatowej miasta nie korzysta 38% 93.

Odpowiedź Sekretarza m.st. Warszawy z 14 marca 2019 r. na zapytanie nr 562 z 4 marca 2019 r., skierowane
przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy.
87

Dudkiewicz, Magdalena (red.), 2016, Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym.
Raport, Warszawa, s. 50.
88

International Organization for Migration (IOM). 2029. Wyniki badania sondażowego „Cudzoziemcy
w Warszawie”, s. 24.
89

90

Tamże, s. 32.

91

Tamże, s. 28.

92

Tamże, s. 37-38.

93

Tamże, s. 46. Przy czym do takiej oferty w badaniu zaliczono m.in. zajęcia sportowe i siłownie plenerowe.
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8 Potencjał realizatorów94
Grono podmiotów, którem mogą przyczynić się do zrealizowania celu 4.1, jest otwarte.
Należą do niego podmioty prowadzące edukację pozaformalną i nieformalną, podmioty
kultury oraz podmioty aktywne w zakresie nauki, biznesu, działalności społecznej i sportu.
Szczególną rolę w zakresie umożliwiania i upowszechniania udziału w kształceniu 95 oraz
w innych praktykach kulturalnych ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji, mają
instytucje z sektorów edukacji i kultury.
Nabyte w ten sposób kompetencje mogą być wykorzystywane w różnych podmiotach –
również w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych oraz podmiotach prowadzących
działalność w zakresie integracji i aktywizacji społecznej. Udział takich podmiotów
w realizacji Programu będzie cenny ze względu na możliwość poszerzania i zdobywania
kompetencji w praktycznym działaniu:
• M.st. Warszawa jest organizatorem lub współprowadzi 17 teatrów, 7 muzeów oraz
9 innych instytucji kultury, a jego Dzielnice wykonują analogiczne zadania
w odniesieniu do 23 dzielnicowych domów kultury (oraz blisko 50 nadzorowanych
przez nie filii i innych jednostek) i sieci obejmującej ponad 200 placówek
bibliotecznych,
• M.st. Warszawa jest także organem prowadzącym:
o 29 placówek edukacji pozaszkolnej: 8 ognisk pracy pozaszkolnej,
7 młodzieżowych domów kultury, 5 ogrodów jordanowskich
5 międzyszkolnych ośrodków sportowych oraz 4 innych placówek,
o około 500 szkół (łącznie: podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych)
oraz około 350 przedszkoli.
• W Warszawie w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji działa również ponad dwa tysiące
organizacji pozarządowych (2124), a w dziedzinie edukacji i wychowania – przeszło
tysiąc (1195)96.
Powodzenie Programu zależy w znacznym stopniu od potencjału, jakim będą dysponowali
jego przyszli realizatorzy. Potencjał ten obejmuje pięć obszarów:
1) Strategia, wiedza (w przypadku podmiotów kultury: zarówno z zakresu konkretnej
dziedziny sztuki, jak i uniwersalna – np. z zakresu rozwoju publiczności), sposoby
działania i kultura organizacyjna poszczególnych podmiotów.

Rozdział zawiera fragment diagnozy sporządzonej przez Dyspersję na potrzeby programu Kultura blisko
domu, służącego realizacji celu 2.2.
94

95

Z wyłączeniem edukacji formalnej, ze względu na zakres Programu.

96

spis.ngo.pl; liczb tych nie należy sumować, ponieważ jedna organizacja może działać w obu dziedzinach.
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2) Kwalifikacje osób zaangażowanych w prowadzenie edukacji pozaformalnej lub
działalności kulturalnej (zależne m.in. od wynagrodzeń, zwłaszcza w sytuacji
konkurencji pomiędzy różnymi podmiotami).
3) Fundusze na tworzenie i udostępnianie oferty poszczególnych podmiotów – istotne
zarówno ze względu na skalę i zakres działalności, ale także z perspektywy
realizowania przedsięwzięć skierowanych do grup, które nie są atrakcyjne jako klienci
przedsięwzięć komercyjnych lub wymagających dodatkowych starań (na przykład
przygotowania materiałów w różnych wersjach językowych). Ważna jest nie tylko
wysokość finansowania, lecz również jego stabilność.
4) Infrastruktura i sprzęt umożliwiające dostarczanie różnorodnej oferty (np. sale
spotkań, pracownie, sale widowiskowe, koncertowe 97 oraz służące tworzeniu
i prezentacji sztuki tańca – a także ich wyposażenie) oraz zapewnienie jej dostępności
(rozwiązania
zapewniające
fizyczną
dostępność
obiektów
dla
osób
z niepełnosprawnościami oraz ewentualnie korzystanie z oferty również z domu –
np. transmisje, dostarczanie książek).
5) Relacje pomiędzy podmiotami z różnych sektorów, zaangażowanymi w umożliwianie
mieszkańcom Warszawy nabywania, rozwijania i wykorzystywania kompetencji.

W Warszawie na tysiąc mieszkanek i mieszkańców przypadają w przybliżeniu 3 miejsca, we Wrocławiu 8,
w Katowicach 18.

97
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Dane (zbiory lub tabele):
• Badanie uczestnictwa w kulturze, zrealizowane w ostatnim kwartale 2017 roku
na losowej próbie 8700 osób w wieku co najmniej 15 lat, mieszkających
w Warszawie. Na zamówienie Urzędu m.st. Warszawy badanie przeprowadziły firmy
Danae sp. z o.o. oraz Realizacja sp. z o.o., według koncepcji zespołu w składzie:
dr Michał Kotnarowski, Przemysław Piechocki, Tomasz Płachecki, prof. dr. hab.
Tomasz Szlendak.
• Dane EUROSTAT dotyczące udziału w edukacji 106.
• Dane BDL GUS dotyczące kształcenia przez całe życie oraz podmiotów gospodarki
narodowej 107.
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_04&lang=en
107

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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Zaplanowane inwestycje

3

1. Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby
Teatru Żydowskiego
Jesienią 2019 roku Miasto zakupiło budynek przy ul. Kasprzaka 22. Zdecydowano,
że będzie miał w nim swoją siedzibę Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich.
W 2021 roku rozpoczęło się projektowanie przyszłej siedziby teatru. Według założeń
w 2022 roku Miasto powinno otrzymać pozwolenie na budowę i komplet projektów.
W budynku będą funkcjonowały dwie sale – duża i mała. Zaprojektowane zostaną
także przestrzenie dla Centrum Kultury Jidysz. Instytucja prowadzi działalność
teatralną, a planuje także aktywności związane z edukacją kulturalną i rozwojem
publiczności dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy oraz metropolii warszawskiej.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem premiera inaugurująca działalność dużej sceny
Teatru pod nowym adresem przy ul. Kasprzaka 22 zaplanowana jest na jesień 2023
roku. Mała sala, CKJ i pomieszczenia administracyjne powstaną w drugim etapie.
Szacunkowy budżet inwestycji 1:
Rok 2021: 139 728 zł
Rok 2022: 1 190 000 zł
Rok 2023: 370 272 zł

Stan budżetów inwestycyjnych wszystkich inwestycji wymienionych w dokumencie, podany jest
zgodnie z Uchwałą nr LV/1694/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050

1
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2. Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego
W 2018 roku Muzeum wraz ze Stowarzyszeniem Architektów RP zorganizowało
konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną rozbudowy siedziby. Sąd
konkursowy wybrał koncepcję zaproponowaną przez pracownię Nizio Design
International. Muzeum wraz z Miastem prowadziło proces pozyskiwania terenu pod
planowaną rozbudowę. Proces ten zakończył się jesienią 2021 roku. Obecnie
Muzeum prowadzi z projektantem zaawansowane negocjacje co do warunków
umowy. Rozpoczęcie prac projektowych rozpocznie się na początku 2022 roku.
Według założeń komplet projektów wraz z pozwoleniem na budowę powinien być
gotowy w 2023 roku. Instytucja prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną
oraz szeroki program upowszechnieniowy dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy
oraz metropolii warszawskiej.
Szacunkowy budżet inwestycji:
Rok 2021: 110 000 zł
Rok 2022: 2 700 000 zł
Rok 2023: 1 081 234 zł
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3. Budowa Kina Tęcza przy ul. Suzina
Misją Centrum Kultury Filmowej (CKF) jest kierowanie programu do różnych grup
wiekowych i społecznych, rozbudzanie w warszawiakach zaangażowania w kulturę,
a także rozwijanie filmowej świadomości społecznej. Jako warszawska instytucja
samorządowa CKF współpracuje z najważniejszymi instytucjami filmowymi w Polsce
i za granicą oraz rozwija sieć kontaktów międzynarodowych: z festiwalami, muzeami,
instytucjami kultury. Centrum zamierza nawiązać współpracę z Europa Cinemas oraz
Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych. Celem CKF jest zbudowanie wizerunku Warszawy
jako europejskiej filmowej metropolii.
W ramach inwestycji przy ul. Suzina wyremontowany zostanie budynek
z przeznaczeniem na cele kulturalne o powierzchni użytkowej 595,67 m2. W budynku
będzie funkcjonowało Kino Tęcza, w którym przewidziano 183 miejsca dla widzów.
Kino Tęcza dzięki swojej lokalizacji stwarza nieograniczone możliwości do
organizowania działań i wydarzeń kulturalnych. Centrum Kultury Filmowej im.
Andrzeja Wajdy zamierza zaprosić do kina mieszkańców Żoliborza i pozostałych
dzielnic Warszawy.
Działając lokalnie, stanie się centrum wydarzeń istotnych w szerszej, również
międzynarodowej skali. CKF planuje realizować w Kinie Tęcza projekcje bieżącego
repertuaru filmowego, autorskie cykle filmowe, edukację filmową dla dzieci oraz
młodzieży szkolnej i studenckiej, premiery polskich filmów, konferencje edukacyjne,
szkolenia dla nauczycieli, prezentacje projektów VR, koncerty muzyki filmowej,
inicjatywy dla seniorów, wydarzenia we współpracy z prestiżowymi festiwalami
filmowymi (projekcje festiwalowe, spotkania z gośćmi), debaty naukowe, prezentacje
wyników badań nad filmem, kulturą filmową oraz mediami. CKF przygotował
specjalny program poszerzający dostępne dla mieszkańców Warszawy możliwości
rozwoju poprzez uczestnictwo w kulturze.
Szacunkowy budżet inwestycji:
Rok 2021: 0 zł
Rok 2022: 500 000 zł
Rok 2023: 4 600 000 zł
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4. Budowa TR Warszawa na Placu Defilad
Misją TR Warszawa jest zwiększanie uczestnictwa w kulturze mieszkanek
i mieszkańców Warszawy oraz metropolii warszawskiej. Inwestycja TR Warszawa na
Placu Defilad wpłynie na znaczący wzrost liczby osób uczestniczących w kulturze
dzięki bogatej ofercie programowej, a także aktywnej roli, jaką TR Warszawa odegra
wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, współtworząc Nowe Centrum Warszawy
i serce nowoczesnej metropolii. Strategia rozwoju publiczności zostanie
przygotowana w oparciu o dokumenty strategiczne Miasta Stołecznego Warszawy,
analizy wyników badań, a także prognozy wynikające ze wzrostu liczby mieszkanek
i mieszkańców Warszawy oraz metropolii warszawskiej, w partnerstwie z innymi
instytucjami kultury działającymi w obrębie przyszłego Placu Centralnego. Budynek
TR Warszawa przez dziesiątki lat od zakończenia inwestycji służyć będzie tysiącom
uczestniczek i uczestników życia kulturalnego miasta dzięki funkcjonalnej
architekturze scen, sal edukacyjnych, obszernej przestrzeni foyer oraz trzech punktów
gastronomicznych, a także dostępności architektonicznej budynku dla osób
z niepełnosprawnościami.
Zgodnie z projektem budynek teatru wyposażony jest w nowoczesną technologię,
pozwalającą na szybką zmianę repertuaru i prezentowanie zarówno spektakli
wielkoformatowych, dużych koncertów, wydarzeń filmowych i wydarzeń
interdyscyplinarnych, jak i realizację zaawansowanych technologicznie streamingów,
kameralnych form artystycznych, prac eksperymentalnych czy małych form
muzycznych, a także funkcjonowanie przez cały rok od rana do późnych godzin
wieczornych. Programowi artystycznemu towarzyszyć będzie bogaty i rozbudowany
program edukacyjny, dzięki któremu u odbiorców i odbiorczyń rozwijane będą
kompetencje umożliwiające korzystanie z kultury.
Budynek łączy się z Placem Defilad i Parkiem Świętokrzyskim poprzez dwie bramy
prowadzące do sceny głównej, otwierane na całej swej wysokości, dzięki czemu
możliwa będzie organizacja plenerowych wydarzeń artystycznych w skali
niespotykanej dotąd w Polsce. Dzięki przeszklonym ścianom oraz zrównaniu podłogi
sceny głównej z poziomem Placu Defilad tkanka miejska w centrum Warszawy stanie
się naturalnym tłem dla wydarzeń odbywających się zarówno wewnątrz budynku,
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w plenerze, jak i w formule hybrydowej. W foyer teatru znajdzie się przestrzeń
spotkań i miejsce odbywania się wydarzeń okołoprogramowych, a także restauracja,
bistro, kasa biletowa i szatnia. Przestrzeń foyer teatru będzie otwarta i dostępna dla
mieszkanek i mieszkańców miasta oraz gości i gościń odwiedzających stolicę przez
cały dzień, także długo po zakończeniu spektakli teatralnych i innych wydarzeń
artystycznych. Między budynkami teatru i muzeum mieścić się będzie forum
tworzące zachęcające i otwarte miejsce spotkań dla mieszkanek i mieszkańców
Warszawy. W założeniu ta otwarta przestrzeń wspólna będzie tętniącym życiem
miejscem działań kulturalnych, programowanych w partnerstwie Muzeum Sztuki
Nowoczesnej, TR Warszawa oraz zaproszonych instytucji i organizacji kultury.
Program instytucji obejmować będzie zarówno spektakle wielkoformatowe, koncerty,
wydarzenia filmowe i interdyscyplinarne, zaawansowane technologicznie streamingi,
kameralne formy artystyczne, małe formy muzyczne, jak i wszelkiego typu wykłady,
warsztaty, debaty, pokazy work in progress, a także projekty specjalistyczne
przeznaczone dla wyspecjalizowanych grup zawodowych odpowiedzialnych za
edukację artystyczną i kulturalną. Program skierowany będzie zarówno do osób
polskojęzycznych, jak i posługujących się innymi językami, a także do osób
z niepełnosprawnościami (w ramach realizowanego programu TR bez Barier).
Szacunkowy budżet inwestycji:
Rok 2021: 1 110 863 zł
Rok 2022: 834 440 zł
Rok 2023: 3 800 000 zł
Rok 2024: 20 000 000 zł
Rok 2025: 106 116 450 zł
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5. Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Placu Defilad
Muzeum jest przestrzenią, w której mieszkańcy Warszawy i metropolii warszawskiej
będą mogli rozwijać swoje kompetencje poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze.
Muzeum chce także stanowić przestrzeń umożliwiającą kooperację różnych
organizacji.
Budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej usytuowany wzdłuż wschodniej strony
ul. Marszałkowskiej obejmie 19 788 m2 powierzchni całkowitej na czterech
kondygnacjach nadziemnych i 2 kondygnacjach podziemnych. Zgodnie z projektem
kondygnacje podziemne posadowione zostaną nad istniejącą stacją metra.
Architekturę kondygnacji nadziemnych muzeum będzie tworzyła prostopadłościenna
bryła z betonu i szkła. Podstawowy program funkcjonalny, który będzie realizowany
we wnętrzach muzeum, obejmuje: prezentowanie wystaw, prowadzenie działań
edukacyjnych dla publiczności oraz konserwowanie i magazynowanie dzieł sztuki.
Ponadto w programie uzupełniającym znalazły się kino, kawiarnia i sklep. W budynku
zaplanowano również powierzchnie biurowe przeznaczone dla administracji muzeum.
Parter budynku z wejściami z obydwu stron, od ul. Marszałkowskiej i od strony
pasażu, zawiera hole wejściowe, audytorium, przestrzeń edukacyjno-wykładową,
galerię ekspozycji zmiennej, sklep tematyczny, kawiarnię z zapleczem. Wszystkie
przestrzenie na parterze mają spełniać funkcje publiczne, dobrze widoczne
z zewnątrz dzięki przeszkleniom na całej wysokości kondygnacji.
Działalność prowadzona w powstającym budynku przyczyni się do upowszechniania
i pogłębiania uczestnictwa w kulturze oraz edukacji oraz niwelowania różnorodnych
barier w tym zakresie.
Poniżej kilka linii programowych, które przyczynią się do realizacji celu 4.1 „Strategii
#Warszawa 2030”:
• Migranci. Muzeum poprzez dostosowania językowe (część programu
prowadzona jest w języku ukraińskim, rosyjskim i białoruskim) pogłębia
uczestniczenie w kulturze przez migrantki i migrantów mieszkających
w Warszawie. Natomiast poprzez sieciowanie się z innymi warszawskimi
instytucjami, lokalnymi liderami działającymi na rzecz tych społeczności,
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pozwala na wzmocnienie potencjału realizatorów oraz promuje i nawiązuje
współpracę z podmiotami z różnych sektorów, a także ze środowisk osób
o różnym pochodzeniu.
• Osoby starsze. Działania nakierowane na aktywizację osób starszych, dyskusje
na temat sztuki współczesnej. W muzeum istnieje Klub Seniorów i Seniorek
Nowoczesnych, który zaprasza osoby starsze do współtworzenia programu
instytucji, bycia czasowymi opiekunami publiczności oraz konsultantami przy
tworzeniu wystaw, angażuje także do współpracy z muzealnym archiwum.
Takie działania przyczyniają się do podnoszenia umiejętności koordynowania
projektów, zwiększania poziomu wiedzy cyfrowej oraz zajmowania i wyrażania
krytycznego stanowiska.
• Poszerzanie grona twórców krytyki artystycznej, m.in. poprzez rozwijanie
umiejętności zajmowania i wyrażanie krytycznego stanowiska. Nowe praktyki
kulturalne dla osób, które w nich jeszcze nie uczestniczyły. Planowane grupy
docelowe: osoby z niepełnosprawnościami lub złym stanem zdrowia, w złej
sytuacji materialnej, nieznające języka polskiego, doświadczające wykluczenia
cyfrowego, przeciążone różnego rodzaju obowiązkami. Założenie będzie
realizowane poprzez możliwość udziału w kulturze oraz w edukacji
pozaformalnej (wystawy, wykłady, warsztaty, wydarzenia artystyczne, debaty).
Szacunkowy budżet inwestycji:
Rok 2021: 90 000 000 zł
Rok 2022: 137 892 665 zł
Rok 2023: 152 977 645 zł
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6. Budowa Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego przy
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
Nowy budynek Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego będzie obiektem
o powierzchni zabudowy około 2 400 m2 i powierzchni całkowitej około 6 150 m2.
Będzie się w nim mieścił nowoczesny i interdyscyplinarny ośrodek, prowadzący
badania nad rozwojem innowacyjnych kierunków edukacji.
W budynku PPK prowadzone będą programy badawczo-rozwojowe w zakresie tzw.
learning studies, psychologii, pedagogiki, socjologii, antropologii, a także szeroko
rozumianych uwarunkowań procesów uczenia się i nauczania. Budynek będzie
miejscem prototypowania i testowania rozwiązań edukacyjnych a także oceny
potencjału komercjalizacyjnego tworzonych rozwiązań, działań typu start-up –
wspierających i sieciujących młode inicjatywy technologiczne oraz – spotkań
o charakterze wymiany dobrych praktyk edukacyjnych. Zasadnicze działania
badawczo-rozwojowe w ramach działalności PPK będą odbywały się w przestrzeniach
warsztatowo-laboratoryjnych, podzielonych na trzy strefy, w zależności od
wyposażenia technologicznego: – NO-TECH, LOW-TECH, HI-TECH. Produkcję
rozwiązań edukacyjnych w PPK będzie wspomagać studio nagrań video, a także
warsztaty (elektroniczny, CNC i stolarnia) wyposażone w profesjonalny sprzęt służący
produkcji prototypów – m.in drukarki 3D, wycinarki laserowe, frezarki i tokarki CNC.
Kolejną istotną strefą będą przestrzenie co-workingowe B2B, pracownie rozwojowe
oraz FabLab, które będą częściowo udostępniane partnerom zewnętrznym. Zakłada
się, że będzie to przestrzeń otwarta, sprzyjająca współpracy i synergii działań w tzw.
modelu otwartej innowacji, pełniąca funkcję miejsca spotkań, pracy dydaktycznej
i szkoleniowej pracowników naukowych oraz klientów biznesowych.
W nowej przestrzeni Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego planowane są m.in.:
• laboratoria udostępniania na zasadzie abonamentu dla nauczycieli z uczniami
przygotowującymi się do olimpiad,
• laboratoria udostępniane na zasadach rynkowych dla edukatorów
i przedsiębiorców, którzy chcą dopracować i przebadać swoje produkty
edukacyjne i scenariusze,
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• interdyscyplinarne zajęcia inżynieryjne w przestrzeniach typu FabLab,
skierowane do rodzin, pozwalające np. na naprawę domowego sprzętu,
• animowanie spotkań łączących naukowców, biznes i środowisko NGO,
• udostępnianie cyfrowych zasobów,
• działania oparte na ko-kreacji, włączające użytkowników, np. nauczycieli czy
edukatorów, w projektowanie rozwiązań edukacyjnych i podnoszenie
kwalifikacji,
• realizacja projektów dotyczących kompetencji cyfrowych, finansowanych ze
środków europejskich,
• prowadzenie badań i tworzenie diagnoz, tym samym rozwijanie wiedzy
dotyczącej procesów uczenia się i udostępnianie jej poprzez publikacje.
Szacunkowy budżet inwestycji:
Rok 2021: 15 562 975 zł
Rok 2022: 5 235 250 zł
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7. Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza
Ateneum to teatr warszawski nie tylko z nazwy. Już blisko sto lat towarzyszy
warszawiankom i warszawiakom oraz mieszkańcom metropolii warszawskiej, rocznie
z jego oferty korzysta blisko 60 tysięcy widzów, co na tle innych podobnych miejsc jest
wysokim wynikiem. Dzisiejsze Ateneum nawiązuje do kluczowych elementów swojej
bogatej tradycji, ale kreśli też plany na przyszłość, wpisując się swoją działalnością
w strategiczne plany m.st. Warszawy. Stąd inicjatywa stworzenia na warszawskim
Powiślu atrakcyjnego teatralnego bulwaru nadwiślańskiego z głównym udziałem scen
Teatru Ateneum:
• Sceną Główną, Sceną Na Dole, Sceną 61,
• nową Sceną 20 (w budynku ZNP),
• sceną Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych.
Będzie to jedyna tego rodzaju inicjatywa społeczno-artystyczna na terenie Warszawy.
Modernizacja Teatru Ateneum wpisuje się w przedsięwzięcia na rzecz
upowszechniania i pogłębiania uczestnictwa w kulturze oraz przedsięwzięcia
z zakresu edukacji kulturalnej. Modernizacja ukierunkowana na zwiększanie
dostępności uczyni teatr przyjaznym dla szerokiej grupy odbiorców.
Teatr zajmuje budynek o funkcji usługowo - mieszkalnej, należący do Federacji
Związków Zawodowych Kolejarzy, o powierzchni 6 005,91 m2, zawierający 3 sceny:
„Scena Główna” (362 miejsca), „Scena 61” (75 miejsc), „Scena Na Dole” (72 miejsca),
wpisany do rejestru zabytków.
W zakres prac wchodzą: modernizacja scen wraz z technologią teatralną (mechanika
sceniczna, elektroakustyka, oświetlenie sceniczne, systemy inspicjenckie itp.),
modernizacja garderób teatralnych i przestrzeni dla publiczności, w tym zabytkowego
holu wejściowego, holu szatniowego, teatralnej klatki schodowej i holu przed „Sceną
Główną”, gdzie planowane są specjalistyczne prace konserwatorskie, a także
zadaszenie dwóch tzw. dziedzińców, gdzie powstaną: foyer przy „Scenie Głównej”
oraz wielofunkcyjna przestrzeń dla aktorów. Ponadto projekt obejmuje budowę
dźwigu towarowo-osobowego, kompleksowe dostosowanie obiektu do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zwiększenie dostępności dla osób
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niepełnosprawnych, a także modernizacja instalacji elektrycznej, teletechnicznej
(niskoprądowej), wodnej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania.
Szacunkowy budżet inwestycji:
Rok 2021: 0 zł
Rok 2022: 650 000 zł
Rok 2023: 27 640 000 zł
Rok 2024: 26 786 909 zł
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8. Budowa siedziby i sali koncertowej dla Sinfonii Varsovii przy
ul. Grochowskiej
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa rewitalizacja, w tym przebudowa i remont
oraz adaptacja na potrzeby funkcjonowania instytucji kultury Sinfonia Varsovia,
dwóch narożnych zabytkowych budynków D i E oraz budynku głównego A,
wchodzących w skład zabytkowego kompleksu zlokalizowanego na terenie Dzielnicy
Praga - Południe, przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie. Kompleks został
zbudowany w latach 1898–1901, a trzy budynki stanowiły jego część, współtworząc
Warszawski Instytut Weterynaryjny. Kompleks w całości został wpisany do rejestru
zabytków decyzją nr 71/2008 z dnia 22.01.2008 r., wydaną przez Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Budynek główny A oraz dwa budynki D i E, bliźniacze pawilony frontowe,
jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, zbudowane na planie litery "L" składają się
na tzw. Część A szerszego zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja zabytkowych
obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii
Varsovii”. Każdy z tych budynków znajduje się obecnie w złym stanie technicznym
i wymaga natychmiastowej, wieloaspektowej interwencji. W ramach szeroko
rozumianych prac modernizacyjnych, mających na celu rewitalizację, przebudowę
i adaptację, powstanie nowa przestrzeń przeznaczona na działalność kulturalną,
w tym na potrzeby edukacji kulturalnej. Wymagane jest przeprowadzenie prac
rozbiórkowych, konserwatorskich, ogólnobudowlanych, instalacyjnych, elektrycznych,
teletechnicznych, wykończeniowych i innych, a także budowa infrastruktury
towarzyszącej.
Obiekty objęte inwestycją są własnością m.st. Warszawy, a ich użytkownikiem jest
Sinfonia Varsovia.
Sinfonia Varsovia jest jedną z nielicznych instytucji kultury pośród tych położonych
na prawym brzegu Wisły. Adaptacja budynków pozwoli na rozwój instytucji i jej oferty
skierowanej do publiczności, mieszkańców Warszawy i metropolii warszawskiej.
Planowana kulturalna i edukacyjna oferta programowa będzie:
• nowa – zaplanowane wydarzenia nie są aktualnie realizowane przez instytucję,
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• innowacyjna – zakłada się realizację wydarzeń interdyscyplinarnych,
międzypokoleniowych, w różnym formacie – od kameralnych po duże
koncerty,
• włączająca – celem działań będzie m.in. dotarcie do społeczności lokalnej Pragi
- Południe, nieuczestniczącej w życiu kulturalnym miasta.
Nowa oferta programowa w znacznym stopniu wykracza poza obecny zakres działań
realizowanych przez Sinfonię Varsovię i jest adresowana do nowych grup docelowych,
rozumianych pod względem jakościowym, tj. do społeczności lokalnej dzielnicy PragiPołudnie zagrożonej wykluczeniem społecznym, niekorzystającej dotychczas z oferty
kulturalnej Sinfonii Varsovii.
Oferta kulturalno-edukacyjna skoncentrowana będzie w obrębie następujących
komponentów tematycznych:
• cykle koncertów dla najmłodszych dzieci (wiek 0-3 lata) oraz dzieci
przedszkolnych (3-6 lat),
• cykliczne warsztaty muzyczne; cykle koncertów w klubokawiarni; cykle
koncertów kameralnych; cykle koncertów rodzinnych; cykl koncertów
jazzowych,
• cykle wydarzeń kierowanych do osób o specjalnych potrzebach,
• cykle wydarzeń interdyscyplinarnych o aktualnej tematyce społecznej, w tym
wystawy kuratorskie,
• Scena Pogranicze – projekty integrujące różne grupy społeczne
i narodowościowe.
Głównym założeniami programu SV prowadzonego w nowych obiektach są:
• wykorzystanie wpływu sztuki na życie społeczności i rozwój indywidualny,
• dotarcie do nowych odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób
zagrożonych wykluczeniem (np. społecznym, ekonomicznym,
niepełnosprawności),
• konstruowanie modelowych rozwiązań dla instytucji odpowiedzialnej
społecznie, aktywnie współpracującej na poziomie lokalnym (np. z NGO) i
międzynarodowym (w ramach programów np. EOG).
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Podnoszenie kompetencji mieszkanek i mieszkańców Warszawy i metropolii
warszawskiej będzie realizowane poprzez:
• wydarzenia kulturalne charakteryzujące się kreatywnym podejściem do idei
synergii sztuk;
• eksperymentowanie z muzyką klasyczną, łączenie jej z tańcem, malarstwem
i literaturą, zarówno w wykonaniu profesjonalnych twórców, jak i odbiorców.
Każde wydarzenie będzie traktować priorytetowo określoną grupę docelową
i zostanie sprofilowane zgodnie z jej potrzebami, nawykami, gustami
i gotowością do wyjścia ze strefy komfortu. Miejsca realizacji będą
obejmowały nowopowstałe sale koncertowe, przestrzenie warsztatowe,
a także teren wokół budynków,
• rezydencje artystyczne.
Szacunkowy budżet inwestycji:
Rok 2021: 13 747 635 zł
Rok 2022: 1 150 000 zł
Rok 2023: 34 769 859 zł
Rok 2024: 150 000 000 zł
Rok 2025: 253 543 098 zł
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Przesłanki do decyzji o dalszych inwestycjach 2026-2030
Inwestycje wymienione w punktach 1-8 zapisano w Wieloletniej Prognozie
Finansowej m.st. Warszawy i obejmują one potwierdzone i zagwarantowane wydatki
do roku 2025. Spośród nich jedynie remont siedziby Sinfonii Varsovii planowo
przekroczy tę datę. Cały proces inwestycyjny zakończy się w roku 2026.
Po analizie stanu technicznego ogólnomiejskich instytucji kultury Biuro Kultury
uznało potrzebę przeprowadzenia dwóch kolejnych inwestycji, które powinny zostać
zrealizowane w latach 2025–2030. Są to: remont i przebudowa siedziby Teatru
Guliwer oraz remont i przebudowa Teatru Współczesnego.
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Załącznik nr 3
do programu Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkanców Warszawy do roku 2025

Ocena ryzyka

Realizacja celów szczegółowych oraz działań programu "Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkanców Warszawy do
roku 2025” jest uzależniona od wykonania wpisanych w programie projektów. Na projekty podczas ich wdrażania, będą
oddziaływać różne i zmieniające się w czasie czynniki o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym – tj. ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem ma na celu zapobieganie jego wystąpieniu, a jeśli wystąpi – minimalizowanie jego negatywnego
wpływu na program. Ocena ryzyka realizacji celów i działań programu jest zgodna z systemem zarządzania ryzykiem
w m.st. Warszawie, Na potrzeby tego opracowania została zaprezentowana w formie uproszczonej.
Ryzyka zostały określone na poziomie celów szczegółowych oraz działań. Nie wykazuje się natomiast ryzyk ogólnych,
których natura jest związana z celem ogólnym, monitorowanym na poziomie "Strategii #Warszawa2030".
W ramach analizy ryzyka oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia danego czynnika oraz siłę jego oddziaływania
na osiągnięcie celów programu. Poziom oddziaływania został określony z uwzgledniniem mechanizmów kontrolnych.
Ryzyka zostały ocenione w skali zgodnej z systemem zarządzania ryzykiem m.st. Warszawy. Posłużono się przy tym
następującą skalą:
Ocena - Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka - Siła oddziaływania ryzyka
1 - prawdopodobieństwo znikome- oddziaływanie nieznaczne
2 - prawdopodobieństwo niskie - oddziaływanie małe
3 - prawdopodobieństwo średnie - oddziaływanie średnie
4 - prawdopodobieństwo wysokie - oddziaływanie poważne
5 - prawdopodobieństwo bardzo wysokie - oddziaływanie katastrofalne dla wyznaczonych celów
Źródło: na podstawie Zarządzenia nr 828/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie.

Objaśnienia do załącznika nr 4 - Po zapoznaniu się z objaśnieniem należy otworzyć zakładkę (arkusz) Rejestr_ryzyka
Niniejszy załącznik stanowi niezbędne minimum na potrzeby przekazywania informacji o ryzyku do Pełnomocnika ds. ryzyka.
Dokument można dostosowywać do wewnętrznych potrzeb właścicieli ryzyka.
Rejestr ryzyka sporządza się na rok bieżący oraz przeprowadza się jego aktualizację co najmniej raz w roku wg stanu na 30 czerwca.
* należy wybrać z listy "na rok" lub "na półrocze" (komórka C2) i rok (komórka D2) którego dotyczy rejestr
** należy wybrać z listy (komórka B4): Biuro, Urząd Dzielnicy, Jednostka i dopisać nazwę (w komórce C4)
*** Dyrektor biura/Burmistrz/Kierownik Jednostki
W kolumnach: "Rodzaj celu", "Symbol procesu", "Prawdopodobieństwo wystąpienia", "Siła oddziaływania" oraz "Reakcja na ryzyko", należy
dokonać wyboru z listy rozwijalnej;
Znaczenie kolejnych kolumn:
„Cel/zadanie", kolumna 2 – wyznaczone cele powinny mieć istotne znaczenie dla biura/urzędu dzielnicy/jednostki, a ich wykonanie przyczyniać się do
realizacji celów Miasta. Cele o takim charakterze zawierają przede wszystkim następujące dokumenty:
• budżet m.st. Warszawy (jego część zadaniowa - obligatoryjna) - dysponenci zadań określonych w części zadaniowej budżetu na dany rok przyjmują cele
określone w budżecie zadaniowym,
• Wieloletnia Prognoza Finansowa,
• strategie i polityki branżowe (przygotowywane przez poszczególne biura),
• Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku (o ile przyjęto operacyjny harmonogram działań i dostosowany do tego system monitorowania),
• realizowane programy i projekty, w tym współfinansowane ze środków UE.
W sytuacji braku możliwości wyboru celu z powyższych dokumentów dopuszcza się możliwość przyjmowania celów „autorskich” w ramach zadań
określonych regulaminem organizacyjnym Urzędu lub statutem jednostki. Istotne są cele usprawniające organizację, w tym organizację zarządzania
ryzykiem jako element podnoszący efektywność zarządzania.
Jako generalną zasadę przyjmuje się, że cele powinny posiadać roczną perspektywę realizacyjną.
W przypadku celów wieloletnich należy wskazać zadania zaplanowane do realizacji w roku bieżącym oraz określić zamierzony rezultat do osiągnięcia w
roku bieżącym.
Uwaga: W ramach półrocznej aktualizacji Rejestru ryzyka należy również przekazać do Pełnomocnika ds. ryzyka informacje o wszystkich
celach, w tym również obarczonych ryzykiem niskim i średnim, których realizacja
jest zagrożona w roku bieżącym. W tym celu należy w polu UWAGI wskazać liczby porządkowe (numery) celów zagrożonych wraz ze
wskazaniem konsekwencji niezrealizowania celów.
„Rodzaj celu”, kolumna 3 – należy określić rodzaj celu:
• dla celów wynikających z budżetu zadaniowego należy dokonać wyboru: zadaniowe,
• dla pozostałych celów należy dokonać wyboru: pozostałe,
• w polu UWAGI kierownik jednostki przekazując informacje nadzorującemu burmistrzowi/dyrektorowi biura wskazuje liczby porządkowe (numery) celów
najważniejszych.
„Symbol procesu z SZJ”, kolumna 4 – należy wybrać symbol literowy przypisany do procesu, w ramach którego realizowany będzie dany cel. Symbole
literowe (np.: „W”, „E”, „K”, etc.) są określone w Księdze Jakości Urzędu m.st. Warszawy (Księga jakości Urzędu m.st. Warszawy rozdział 3.1: Procesy
Systemu Zarządzania Jakością Urzędu m.st. Warszawy).
„Miernik realizacji celu”, kolumna 5 – należy dążyć do ustalenia ilościowych lub/i wartościowych mierników realizacji celu. Pożądana byłaby tożsamość
lub korelacja z miarami i kryteriami przyjętymi w dokumentach wymienionych w opisie kolumny 2. Przy braku możliwości wyznaczenia mierników
ilościowych lub/i wartościowych dopuszcza się zastosowanie mierników jakościowych dla wyrażenia możliwie precyzyjnej, opisowej oceny realizowanych
celów. Należy unikać wyznaczania mierników procentowych.
Jeżeli osiągnięcie celu składa się z realizacji kilku zadań, należy wskazać miernik realizacji dla każdego zadania.
„Planowany poziom miernika”, kolumna 6 – jest to wyrażony ilościowo poziom miernika, który właściciel planuje osiągnąć w danym roku; w przypadku
trudności w oszacowaniu tej wielkości należy wpisać wartość bazową.
„Wykonany poziom miernika", kolumna 7 – jest to wyrażony ilościowo poziom realizacji miernika w okresie sprawozdawczym. Przy wykorzystaniu tabeli
do zgłaszania celów i mierników na początku roku, należy wpisać wartość 0.
Uwaga: W ramach półrocznej aktualizacji Rejestru ryzyka podlegającej raportowaniu, należy wskazać wykonanie miernika wg stanu na 30
czerwca.
„Opis ryzyka”, kolumna 8 - należy jednoznacznie określić zidentyfikowane ryzyka związane z realizacją danego celu, wskazując źródła i przyczyny
powodujące powstanie ryzyka, zdarzenia i okoliczności jego wystąpienia lub zmiany oraz skutki wystąpienia ryzyka. Każde zidentyfikowane ryzyko
podlega odrębnej ocenie w osobnym wierszu.
"Mechanizmy kontrolne", kolumna 9 - z Listy mechanizmów kotrolnych (Załącznik nr 2) należy wskazać numer/y mechanizmów kontrolnych
stosowanych do ograniczania ryzyka(np.: 2.2, 3.1, 4.3); w przypadku braku na liście - należy opisać stosowany mechanizm kontrolny.
„Właściciel ryzyka”, kolumna 10 – należy wskazać osobę odpowiedzialną za zarządzanie danym ryzykiem w biurze/urzędzie dzielnicy/jednostce; na
potrzeby raportowania do Pełnomocnika ds. ryzyka należy wpisać dyrektora biura/burmistrza/kierownika jednostki.
„Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka”, kolumna 11 – na podstawie przyjętej metodyki (Załącznik nr 1) należy wybrać z listy rozwijalnej
prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka w skali od 1 do 5.
„Siła oddziaływania ryzyka”, kolumna 12 – na podstawie przyjętej metodyki (Załącznik nr 1) należy wybrać z listy rozwijalnej siłę oddziaływania danego
ryzyka w skali od 1 do 5.
„Poziom ryzyka”, kolumna 13 – kolumna "Poziom ryzyka" uzupełnia się automatycznie o ile prawidłowo został wybrany poziom prawdopodobieństwa
wystąpienia i siły oddziaływania ryzyka. Poziom ryzyka to wielkość ryzyka oszacowana jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia i siły oddziaływania
ryzyka (np.: jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka - 3, a siła oddziaływania ryzyka – 4, to wielkość ryzyka wynosi 12, co odpowiada wysokiemu
poziomowi ryzyka na matrycy ryzyka).
„Reakcja na ryzyko”, kolumna 14 – na podstawie określonego poziomu ryzyka, należy wskazać jedną z czterech możliwych reakcji na ryzyko:
1) akceptacja – oznacza, że nie podejmuje się żadnych działań zaradczych, ale rozumie ewentualne skutki zdarzenia i świadomie godzi się na nie (np.:
możliwość przeciwdziałania jest ograniczona lub koszt przeciwdziałania przewyższa potencjalne korzyści),
2) dzielenie się – częściowe lub całkowite przeniesienie ryzyka na inny podmiot,
3) unikanie – niepodejmowanie lub zaprzestanie działania narażającego na ryzyko,
4) ograniczanie – podjęcie działań zaradczych, które doprowadzić mają do likwidacji lub ograniczenia ryzyka.
"Opis reakcji na ryzyko", kolumna 15 - należy opisać działania planowane do podjęcia w ramach wybranej (w kolumnie 14) reakcji na ryzyko, w tym
również informację o sposobie postępowania z ryzykiem bardzo wysokim.
Pole UWAGI służy do przedstawiania ewentualnych dodatkowych informacji, a także wyjaśnień dotyczących zagrożeń w realizacji celów.

14

15
Opis reakcji na ryzyko

13

Reakcja na ryzyko

12

Poziom ryzyka rezydualnego

Opis ryzyka rezydualnego

11

Siła oddziaływania ryzyka

Lp.

10

Prawdopodobieństwo
wystąpienia ryzyka

8

Właściciel ryzyka

1

CEL 1. Mieszkańcy angażują się w edukację i kulturę

1

Obniżenie wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy lub
konieczność finansowania przez m.st Warszawę dodatkowych
Dyrektor BK
zadań mogłyby spowodować deficyt funduszy na realizację
Dyrektor BE
Programu i Celu. Ograniczyłoby to zakres i skalę planowanych
działań i w efekcie obniżyłoby stopień realizacji założonych celów.

5

3

bardzo
wysoki

Przeprowadzenie analizy szczegółowych typów projektów pod
względem: 1) wpływu na realizację celów Programu,
2) kosztów. Wybranie do realizacji w pierwszej kolejności
szczegółowych typów projektów ocenionych jako najbardziej
ograniczanie
efektywne i odroczenie realizacji pozostałych.

2

Koncentrowanie się poszczególnych biur wyłącznie na
programach, w przypadku których przypisano im rolę „biur
odpowiedzialnych” lub sektorowe podejście do realizacji polityk
publicznych mogłoby skutkować tym, że zakres i skala
planowanych działań obniży stopień realizacji założonych celów.

Dyrektor BK
Dyrektor BE

2

3

średni

unikanie

3

Ograniczanie wydatków do realizacji działań statutowych
podmiotów kultury kosztem ograniczenia środków na kampanie
promocyjne i informacyjne może przełożyć się na niedostateczne
dotarcie z przekazem o Celu i zaplanowanych Działaniach do
mieszkańców Warszawy.

Dyrektor BK

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ścisła współpraca między biurami: Kultury i Edukacji przy
planowaniu i realizacji działań.

Działanie 1.1 Pokazywanie możliwości rozwoju
3

3

średni

ograniczanie

Wspieranie przez Urząd m.st. Warszawy potencjalnych
realizatorów takich kampanii lub inicjowanie ich i
przeprowadzanie przy wykorzystaniu kanałów komunikacji
administrowanych przez Miasto.

Działanie 1.2 Przezwyciężanie barier uczestnictwa
Traktowanie przez podmioty kultury zaangażowane w realizację
Wspieranie przez Biura Wiodące takich inicjatyw poprzez m.in.
Programu zajęć, kursów, projektów i wydarzeń niwelujących
Dyrektor BK
zamieszczanie odpowiednich wytycznych i wymogów
2
3
średni
unikanie
różnorodne bariery uczestnictwa - jako marginalną lub zbyt trudną
Dyrektor BE
w konkursach dotacyjnych oraz poprzez przypominanie
realizacyjnie część ich statutowej działalności. W efekcie może
o obowiązkach wynikających z m.in. ustawy o dostępności.
nastąpić niewielki wzrost liczby takich projektów i działań.
Działanie 1.3 Rozwijanie umiejętności korzystania z edukacji i kultury
Brak woli i chęci interesariuszy do udziału w dedykowanych im
Motywowanie podmiotów kultury do podejmowania takich
projektach kulturalnych i edukacyjnych spowodowany sytuacją
inicjatyw i informowania o nich. Inicjowanie realnego, czynnego
epidemiczną lub niedostateczną atrakcyjnością proponowanych
Dyrektor BK
3
3
średni
ograniczanie wsparcia organizatorów aktywnie rozwijających takie projekty
zajęć, warsztatów, kursów czy wydarzeń. Może to spowodować
Dyrektor BE
poprzez dodatkową punktację w naborze konkursowym
niewielkie zainteresowanie i frekwencję, a co za tym idzie i propagowanie ich działalności jako wzorcowej dla innych.
odwoływanie lub nieorganizowanie takich zajęć
w przyszłości.
Działanie 1.4 Przeciwdziałanie wykluczeniu z praktyk edukacyjnych i kulturalnych
Brak woli i chęci interesariuszy do udziału w dedykowanych im
Motywowanie podmiotów kultury do podejmowania takich
projektach kulturalnych i edukacyjnych spowodowanych sytuacją
inicjatyw i informowania o nich. Wsparcie organizatorów aktywnie
Dyrektor BK
epidemiczną lub niedostateczną atrakcyjnością proponowanych
3
3
średni
ograniczanie rozwijających takie projekty poprzez dodatkową punktację w
zajęć, warsztatów, kursów czy wydarzeń. Spowoduje to niewielkie Dyrektor BE
naborze konkursowym i propagowanie ich działalności jako
zainteresowanie i frekwencję, a co za tym idzie - odwoływanie lub
wzorcowej dla innych.
nieorganizowanie takich zajęć.
CEL 2. Mieszkańcy rozwijają priorytetowe kompetencje
Obniżenie wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy lub
Dywersyfikowanie źródeł finansowania poprzez wspieranie przez
konieczność finansowania przez m.st Warszawę dodatkowych
Dyrektor BK
Urząd m.st. Warszawy potencjalnych realizatorów Programu w
zadań mogłyby spowodować deficyt funduszy na realizację
bardzo
5
3
ograniczanie
pozyskiwaniu funduszy ze źródeł innych niż budżet m.st.
Programu. Ograniczyłoby to zakres i skalę planowanych działań i Dyrektor BE
wysoki
Warszawy.
w efekcie obniżyłoby stopień realizacji założonych Celów
Programu.
Koncentrowanie się poszczególnych biur wyłącznie na
A. Organizowanie przez biura odpowiedzialne za Program lub
programach, w przypadku których przypisano im rolę „biur
przez Pełnomocnika Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta
odpowiedzialnych”, sektorowe podejście do realizacji polityk
spotkań i warsztatów z przedstawicielami biur, którym została
publicznych lub zbyt małe włączenie w realizację Programu innych
przypisana rola kluczowych partnerów wewnętrznych
biur przez biura odpowiedzialne za Program mogłoby sprawić, że Dyrektor BK
1
3
i wzmacnianie w ten sposób poczucia wspólnej
niski
unikanie
udział w realizacji Programu biur Urzędu m.st. Warszawy, którym Dyrektor BE
odpowiedzialności za Program.
w Strategii przypisano rolę „kluczowych partnerów wewnętrznych”
B. Komunikowanie przebiegu i efektów realizacji Programu
będzie niewystarczający. Ograniczyłoby to zakres i skalę
z uwzględnianiem wkładu kluczowych partnerów wewnętrznych.
planowanych działań i w efekcie obniżyłoby stopień realizacji
założonych Celów Programu.
Działanie 2.1 Rozwijanie kompetencji rzetelnego interpretowania rzeczywistości
Słaba świadomość potrzeby prowadzenia takich działań przez
Dyrektor BK
Organizacja dla podmiotów kultury szkoleń i warsztatów
2
3
średni
unikanie
podmioty kultury skutkować może marginalizacją takich inicjatyw i
Dyrektor BE
uświadamiających jak ważny jest to sektor działalności.
trudnością w realizacji celu szczegółowego 2.
Działanie 2.2 Rozwijanie kompetencji twórczych
Organizacja dla podmiotów kultury szkoleń i warsztatów
Ograniczanie kreatywności mieszkańców jedynie do zajęć,
uświadamiających mieszkańcom potrzebę wspierania,
w których uczestniczą, nie przełoży się na podniesienie poziomu
zaangażowania, kanalizowania nabytych lub rozbudzonych
Dyrektor BK
1
3
niski
ograniczanie talentów w życiu codziennym. Podmioty kultury muszą
wiedzy i przedsiębiorczości, ani też na podniesienie liczby
Dyrektor BE
mieszkańców aktywnie uprawiających twórczość i ekspresję
wypracować mechanizmy ewaluacji i wsparcia dla osób, którym
artystyczną lub edukacyjną.
podniosły kompetencje twórcze, aby ułatwić im samodzielne i
regularne wykorzystanie tych zdolności w życiu codziennym.
Działanie 2.3 Rozwijanie kompetencji technologicznych
Słaba świadomość potrzeby prowadzenia takich działań przez
Dyrektor BK
Organizacja dla podmiotów kultury szkoleń i warsztatów
2
3
średni
ograniczanie
podmioty kultury skutkować może marginalizacją takich inicjatyw i
Dyrektor BE
uświadamiających jak ważny jest to sektor działalności.
trudnością w realizacji Celu szczegółowego 2.
Niewystarczająca baza sprzętu, oprogramowania, stanowisk pracy
Inicjowanie zakupów sprzętu, oprogramowania, organizacji
stanowisk pracy umożliwiających realizację założeń tego
uniemożliwiająca szerokie uruchomienie działań włączających w
działania. Prowadzenie dla podmiotów kultury działań
świat technologii i pogłębiających kompetencje technologiczne
Dyrektor BK
3
4
wysoki
ograniczanie uświadamiających jak ważne jest zatrudnianie i posiadanie
może ograniczyć i utrudnić realizację zamierzeń opisanych w
Dyrektor BE
odpowiednio przeszkolonego personelu lub współpraca
Programie dla Celu 3. Dodatkowo sytuacja pandemiczna może
z osobami mającymi odpowiednie kompetencje do prowadzenia
skomplikować prowadzenie takich projektów w trybie
projektów opisanych w Działaniu 2.3.
stacjonarnym.
CEL 3. Realizatorzy z potencjałem
Niewielkie zainteresowanie części potencjalnych realizatorów
Programu zgłaszaniem projektów, w szczególności
Planowanie i przeprowadzenie szkoleń i spotkań dla
Dyrektor BK
finansowanych z ich budżetu (bez otrzymywania dodatkowych
wykonawców projektów. Promocja założeń Programu.
3
4
wysoki
ograniczanie
środków) lub najtrudniejszych w realizacji, ograniczyłoby zakres i Dyrektor BE
Wspieranie potencjalnych realizatorów poprzez szkolenia lub
skalę planowanych działań i w efekcie obniżyłoby stopień realizacji
doradztwo.
założonych celów Programu.
A. Promocja założeń Programu wśród jego potencjalnych
realizatorów.
B. Stosowanie przy naborach projektów (pozakonkursowym
Brak gotowości potencjalnych realizatorów Programu do
i konkursowych) kryteriów zapewniających włączanie do
wprowadzania faktycznych zmian w działalności, którą prowadzą
Programu tylko projektów zgodnych z jego zakresem i logiką
lub kultura organizacyjna, w której strategie i programy nie są
Dyrektor BK
interwencji.
3
4
wysoki
ograniczanie
faktycznie realizowane, sprawiałyby, że Program byłby fasadowy
Dyrektor BE
C. Wspieranie potencjalnych realizatorów Programu poprzez
lub powodowałyby włączanie do niego przedsięwzięć niezgodnych
doradztwo lub szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie
z jego zakresem lub logiką interwencji. Obniżyłoby to stopień
zarządzania zmianą.
realizacji założonych celów Programu.
D. Spotkania Rady Programu, wzmacniające poczucie wspólnej
odpowiedzialności za realizację Programu.
Działanie 3.1 Rozwijanie infrastruktury

Obniżenie wpływów podatkowych do budżetu m.st. Warszawy lub
konieczność finansowania przez m.st Warszawę dodatkowych
zadań mogłyby spowodować deficyt funduszy na rozwój
Dyrektor BK
bardzo
15 infrastruktury, w szczególności ograniczanie inwestycji, remontów i
4
5
ograniczanie
Dyrektor BE
wysoki
adaptacji obiektów. Ograniczyłoby to zakres i skalę planowanych
działań i w efekcie obniżyłoby stopień realizacji założonych celów
Programu.
Działanie 3.2 Rozwijanie kompetencji kadr
Braki kadrowe w szkołach i przeciążenie pracą kadry zatrudnionej
mogą spowodować mniejsze zainteresowanie szkoleniami i
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Ponadto podmioty kultury Dyrektor BK,
3
4
16
wysoki
ograniczanie
Dyrektor BE
mogą borykać się z problemem pozyskania środków na
organizację inicjatyw rozwijających kompetencje kadr lub na
udział w płatnych szkoleniach i warsztatach.
Działanie 3.3 Planowanie w oparciu o wiedzę
Wprowadzenie do ustawy Prawo oświatowe projektowanego przez
ministra ds. oświaty i wychowania wymogu akceptowania przez
kuratora oświaty dodatkowych zajęć dla uczniów, realizowanych
przez organizacje pozarządowe w szkołach
i
placówkach oświatowych, może ograniczyć zakres zajęć
potrzebnych do rozwinięcia twórczego potencjału młodych
17
3
3
Dyrektor BE
średni
akceptacja
warszawianek i warszawiaków. Dodatkowo, zobligowanie
dyrektorów do przekazywania programu i materiałów, na
podstawie których mają zostać przeprowadzone zajęcia,
kuratorowi oświaty co najmniej dwa miesiące przed rozpoczęciem
planowanych zajęć utrudniałoby realizację Programu pod
względem organizacyjnym.

Nieporozumienia lub konflikty pomiędzy potencjalnymi
realizatorami bądź interesariuszami Programu lub koncentracja
na wartościach wskaźników monitorowania celów Programu, bez
18 wystarczającego rozpoznania uwarunkowań wpływających na ich
realizację, ograniczałyby zdolność do wykorzystywania
doświadczeń zdobywanych przy realizacji Programu. Obniżyłoby
to stopień realizacji założonych Celów Programu.

Analiza potrzeb i priorytetyzowanie tych inwestycji, które będą
mieć najszerszy wpływ na realizację Programu oraz zapewnią
najbardziej efektywne i najbardziej ponadlokalne oddziaływanie.

Uruchomienie systemu zachęt finansowych dla
zainteresowanych pracą w podmiotach edukacji i kultury.
Koordynacja organizacji jak największej liczby zajęć, warsztatów,
kursów, itp. z bezpłatnym udziałem kadr lub też częściowe
finansowanie ich udziału z budżetu Miasta.

A. Rozwój oferty edukacyjnej zgodnej z Celami Programu poza
szkołami i placówkami oświatowymi, których będą dotyczyły
wymagania zapisane w znowelizowanej ustawie Prawo
oświatowe (w przypadku wprowadzenia projektowanej
nowelizacji).
B. Wzmacnianie współpracy pomiędzy szkołami i placówkami
oświatowymi a innymi podmiotami edukacji/kultury w celu
zapewnienia możliwości rozwoju kompetencji uczniów
w pełnym zakresie przewidzianym w Programie.

Działanie 3.4 Rozwijanie współpracy

Dyrektor BK
Dyrektor BE

3

4

wysoki

A. Identyfikowanie ewentualnych trudności we współpracy
w gronie potencjalnych realizatorów lub interesariuszy Programu,
rozwiązywanie kwestii spornych oraz facylitowanie dalszej
współpracy.
B. Prowadzenie ewaluacji Programu zgodnie z podejściem
ewaluacji opartej na teorii. Ten rodzaj ewaluacji zmierza nie tylko
do ustalenia, w jakim stopniu Program osiągnął zakładane Cele,
ograniczanie ale również od czego to zależało, żeby na podstawie
zrozumienia, jak działał (lub dlaczego nie działał) sformułować
trafne rekomendacje dotyczącyce jego dlaszego wdrażania.
C. Wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami
uczestniczącymi w realizacji Programu.
D. Spotkania Rady Programu, wzmacniające poczucie wspólnej
odpowiedzialności za realizację Programu.

UWAGI ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ……………………………………………

*** Podpis ……………………………………………

Załącznik nr 4
do programu Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do roku 2025

Wskaźniki monitoringu

WSKAŹNIKI
Tytuł dokumentu: Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do roku 2025
Częstotliwość sprawozdania: rok
Zakres przestrzenny: Warszawa
Dziedzina: społeczeństwo
Subdziedzina: kultura
Komórka organizacyjna: Biuro Kultury
Imię i nazwisko, telefon, e-mail: Aneta Domańska-Machnio tel. 224430344, a.domanska@um.warszawa.pl, Marcin Przewoźniak tel. 224433489, mprzewozniak@um.warszawa.pl

Rok dla
wartości
bazowej

Wartość
bazowa

Rok dla
wartości
pośredniej

Wartość
pośrednia

Rok dla
wartości
docelowej

Wartość
docelowa

stymulanta

Badanie ankietowe
reprezentatywnej
próby
mieszkańców
Warszawy w wieku oddziaływania
co najmniej 15 lat,
liczącej co najmniej
1000
respondentów

2021

85%

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

89%

destymulanta

Badanie ankietowe
reprezentatywnej
próby
mieszkańców
Warszawy w wieku oddziaływania
co najmniej 15 lat,
liczącej co najmniej
1000
respondentów

2021

86%

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

82%

%

Odsetek respondentów, którzy na pytanie "Czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w Warszawie zajęcia artystyczne, którymi
był(a) Pan(i) zainteresowana, były dostępne dla Pana(i) lub dla
dziecka, z którym Pan(i) mieszka, pod względem A. ceny
biletów lub innych kosztów B. godzin, w których się odbywały
C. umiejętności potrzebnych, żeby z nich skorzystać D.
udogodnień związanych z ograniczoną sprawnością E. liczby
biletów lub miejsc F. możliwości pozostawienia dziecka pod
opieką na czas własnego udziału?" oraz na pytanie "Czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w Warszawie zajęcia edukacyjne, którymi
był(a) Pan(i) zainteresowana, były dostępne dla Pana(i) lub dla
dziecka, z którym Pan(i) mieszka, pod względem A. ceny
biletów lub innych kosztów B. godzin, w których się odbywały
C. umiejętności potrzebnych, żeby z nich skorzystać D.
udogodnień związanych z ograniczoną sprawnością E. liczby
biletów lub miejsc F. możliwości pozostawienia dziecka pod
opieką na czas własnego udziału?" oraz na pytanie „Czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w Warszawie wydarzenia kulturalne,
którymi był(a) Pan(i) zainteresowana, były dostępne dla Pana(i)
lub dla dziecka, z którym Pan(i) mieszka, pod względem A. ceny
biletów lub innych kosztów B. godzin, w których się odbywały
C. umiejętności potrzebnych, żeby z nich skorzystać D.
udogodnień związanych z ograniczoną sprawnością E. liczby
biletów lub miejsc F. możliwości pozostawienia dziecka pod
opieką na czas własnego udziału?" w przypadku każdego
aspektu (A-F) wybrali odpowiedź "Zawsze były dostępne",
"Przeważnie były dostępne" lub "To nie ma dla P. znaczenia".
Pytanie jest zadawane wyłącznie osobom, które stwierdziły, że
w okresie 12 miesięcy w Warszawie odbywały się zajęcia
artystyczne, zajęcia edukacyjne lub wydarzenia kulturalne,
którymi byli zainteresowani, natomiast podstawą
oprocentowania jest ogół mieszkańców.

stymulanta

Badanie ankietowe
reprezentatywnej
próby
mieszkańców
Warszawy w wieku oddziaływania
co najmniej 15 lat,
liczącej co najmniej
1000
respondentów

2021

4%

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

8%

Liczba kampanii informacyjnopromocyjnych uświadamiających
potrzebę i możliwości rozwoju
poprzez udział w edukacji i
kulturze

sztuka

Łączna liczba (suma) kampanii informacyjno-promocyjnych w
projektach włączonych do Programu w ramach Szczegółowego
typu projektów 1.1.A.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

9

Liczba wydarzeń i zajęć kulturalnych i edukacyjnych
uświadamiających potrzebę i
możliwości rozwoju poprzez
udział w edukacji i kulturze

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 1.1.B.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

36

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć - kulturalnych i
edukacyjnych uświadamiających potrzebę i
możliwości rozwoju poprzez
udział w edukacji i kulturze

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć kulturalnych
i edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowego typu projektów 1.1.B. Uczestnicy
każdego wydarzenia i każdych zajęć (spotkania) są liczeni
odrębnie a następnie sumowani.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

360

Liczba godzin udzielonych porad
w zakresie doradztwa edukacyjno- godzina
zawodowego

Łączna liczba (suma) godzin porad w projektach włączonych do
Programu w ramach Szczegółowego typu projektów 1.1.C. Po
obliczeniu łącznego czasu udzielania porad należy zaokrąglić go
do pełnych godzin. Godzina oznacza godzinę zegarową.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

5970

2025

9070

Liczba osób, którym zostały
udzielone porady - w zakresie
doradztwa edukacyjnozawodowego - ogółem

Łączna liczba (suma) osób, którym zostały udzielone porady, w
projektach włączonych do Programu w ramach Szczegółowego
typu projektów 1.1.C. Uczestnicy każdego spotkania
polegającego na udzielaniu porad są liczeni odrębnie a
następnie sumowani.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

2023

4312

2025

10000

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych, dostępnych dla osób nieznających języka
polskiego, w projektach włączonych do Programu w ramach
szczegółowego typu projektów 1.2.A.

stymulanta

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

54

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Sposób
interpretacji
zmian wartości

Definicja

Źródło danych

Typ wskaźnika

CEL 1. Mieszkańcy angażują się w edukację i kulturę
Odsetek osób mieszkających w
Warszawie, które zgadzają się, że
poznawanie filmów,
przedstawień, wystaw, książek i
muzyki jest ważne w rozwoju
człowieka oraz że nową wiedzę i
umiejętności warto zdobywać
przez całe życie

Odsetek osób mieszkających w
Warszawie, które w okresie 12
miesięcy nie zapoznawały się z
ofertą zajęć artystycznych ani
zajęć edukacyjnych, wydarzeń
kulturalnych w Warszawie ze
względu na brak informacji lub
brak zainteresowania takimi
zajęciami lub wydarzeniami

Odsetek osób mieszkających w
Warszawie, dla których w okresie
12 miesięcy interesujące zajęcia
artystyczne, zajęcia edukacyjne
lub wydarzenia kulturalne w
Warszawie były zawsze lub
przeważnie dostępne pod
wszystkimi względami

%

%

Odsetek respondentów, którzy na pytanie „W jakim stopniu
zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi
stwierdzeniami: nową wiedzę i umiejętności warto zdobywać
przez całe życie?” oraz na pytanie „W jakim stopniu zgadza się
Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami:
poznawanie filmów, przedstawień, wystaw, książek i muzyki
jest ważne w rozwoju człowieka?” wybrali odpowiedź
„zdecydowanie tak” lub „raczej tak”.
Odsetek respondentów, którzy na pytanie "Czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy zapoznawał(a) się Pan(i) z ofertą zajęć
artystycznych w Warszawie?" oraz na pytanie „Czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy zapoznawał(a) się Pan(i) z ofertą zajęć
edukacyjnych w Warszawie, np. kursów, szkoleń?" oraz na
pytanie "Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zapoznawał(a) się
Pan(i) z ofertą wydarzeń kulturalnych w Warszawie?" wybrali
odpowiedź "Nie, ponieważ nie dotarły do mnie informacje na
ten temat" lub "Nie, ponieważ mnie to nie interesowało".
Respondentom ankieterzy odczytują następujące objaśnienia:
„W odpowiedziach proszę uwzględnić zajęcia i wydarzenia
odbywające się na miejscu oraz organizowane on-line przez
instytucje lub organizacje, które działają w Warszawie.”,
"Wydarzenie kulturalne to na przykład seans filmowy,
przedstawienie, koncert, potańcówka, wystawa.", "Zapoznanie
się z ofertą to dowiedzenie się w dowolny sposób o tym gdzie i
kiedy odbędą się konkretne zajęcia lub wydarzenie."

Działanie 1.1 Pokazywanie możliwości rozwoju

osoba

Działanie 1.2 Przezwyciężanie barier uczestnictwa

Liczba wydarzeń i zajęć kulturalnych i edukacyjnych dostępnych dla osób
nieznających języka polskiego

osoba

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

sztuka

Łączna liczba (suma) nowych (w zasobach udostępnianych do
wypożyczania przez dany podmiot) publikacji (pozycji
katalogowych) w językach innych niż polski lub dostosowanych
do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 1.2.B

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

180

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych w których uczestniczą osoby doświadczająca
ubóstwa w projektach włączonych do Programu w ramach
szczegółowego typu projektów 1.2.C. Uwzględniane są
wyłącznie osoby, o których realizator projektu wie, że spełniaja
kryteria dochodowe korzystania ze świadczeń pieniężnych
pomocy społecznej - a zatem przeważnie uczestnicy projektów
realizowanych we współpracy z podmiotami pomocy
społecznej.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

18

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć kulturalych i
edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w ramach
Działania 1.2.C. Uczestnicy każdego wydarzenia i każdych zajęć
(spotkania) są liczeni odrębnie a następnie sumowani.
Uwzględniane są wyłącznie osoby, o których realizator
projektu wie, że spełniają kryteria dochodowe korzystania ze
świadczeń pieniężnych pomocy społecznej - a zatem
przeważnie uczestnicy projektów realizowanych we współpracy
z podmiotami pomocy społecznej.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

180

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych, podczas których co najmniej jedno dziecko lub
osoba niesamodzielna skorzystała ze zorganizowanej opieki,
która umożliwiła opiekunowi (np. rodzicowi) udział w tym
wydarzeniu lub zajęciach, w projektach włączonych do
Programu w ramach Szczegółowego typu projektów 1.2.D.
Uwzględniana jest opieka zorganizowana w miejscu odbywania
się wydarzenia lub zajęć, opieka domowa lub opieka w innym
miejscu.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

36

Liczba objętych opieką - podczas
wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych - dzieci i osób
niesamodzielnych

sztuka

Łączna liczba (suma) dzieci i osób niesamodzielnych objętych
zorganizowaną opieką, która umożliwiła opiekunowi (np.
rodzicowi) udział w wydarzeniu lub zajęciach w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 1.2.D. Uwzględniana jest opieka zorganizowana w
miejscu odbywania się wydarzenia lub zajęć, opieka domowa
lub opieka w innym miejscu.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

180

Liczba wydarzeń i zajęć kulturalnych i edukacyjnych poza siedzibami podmiotów
kultury i edukacji

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć - kulturalnych i
edukacyjnych - poza siedzibami podmiotów kultury i edukacji w
projektach włączonych do Programu w ramach szczegółowego
typu projektów 1.2.E

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

72

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć - edukacyjnych i
kulturalnych - poza siedzibami
podmiotów kultury i edukacji

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć edukacyjnych i kulturalnych w projektach włączonych do
Programu w ramach szczegółowego typu projektów 1.2.E.
Uczestnicy każdego wydarzenia i każdych zajęć (spotkania) są
liczeni odrębnie a następnie sumowani.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

1400

Liczba nowych pozycji
udostępnionych on-line publikacji

sztuka

Łączna liczba (suma) nowych (w zasobach udostępnianych
przez dany podmiot) publikacji udostępnionych przez internet
w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 1.2.F

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

90

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

1800

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

225

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

4500

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

2880

produktu

2021

0

2023

26996

2025

69400

Liczba nowych publikacji w
językach innych niż polski lub
dostosowanych do osób ze
szczególnymi potrzebami udostępnianych do wypożyczania

Liczba wydarzeń i zajęć kulturalnych i edukacyjnych, w
których uczestniczą osoby
doświadczające ubóstwa

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć - kulturalnych i
edukacyjnych osób
doświadczające ubóstwa

Liczba wydarzeń i zajęć kulturalnych i edukacyjnych
podczas których zapewniana jest
opieka nad dziećmi lub osobami
niesamodzielnymi

Liczba odsłon lub pobrań nowych
pozycji udostępnionych on-line publikacji

Liczba nowych pozycji
udostępnionych on-line - nagrań,
wydarzeń lub zajęć

Liczba odsłon lub pobrań nowych
pozycji udostępnionych on-line nagrań, wydarzeń lub zajęć

Łączna liczba (suma) odsłon lub pobrań nowych (w zasobach
udostępnianych przez dany podmiot) publikacji
odsłona /
udostępnionych przez internet (w tym wypożyczeń e-booków)
pobranie
w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 1.2.F
Łączna liczba (suma) nowych (w zasobach udostępnianych
przez dany podmiot) nagrań wydarzeń lub zajęć
udostępnionych przez internet w projektach włączonych do
sztuka
Programu w ramach Szczegółowego typu projektów 1.2.F.
Każde nagranie (również w ramach kursu lub cyklu) jest
uwzględniane oddzielnie.

Łączna liczba (suma) odsłon lub pobrań nowych (w zasobach
odsłona / udostępnianych przez dany podmiot) nagrań wydarzeń lub
pobranie zajęć udostępnionych przez internet w projektach włączonych
do Programu w ramach Szczegółowego typu projektów 1.2.F.

Działanie 1.3 Rozwjanie umiejętności korzystania z edukacji i kultury
Liczba wydarzeń i zajęć
kulturalnych i edukacyjnych
rozwijających kompetencje
potrzebne do korzystania z
edukacji i kultury
Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć kulturalnych i edukacyjnych
rozwijających kompetencje
potrzebne do korzystania z
edukacji i kultury

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowych typów projektów 1.3.A, 1.3.B, 1.3.C oraz 1.3.D.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć kulturalnych
i edukacyjnych, w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowych typów projektów 1.3.A, 1.3.B, 1.3.C oraz
1.3.D. Uczestnicy każdego wydarzenia i zajęć (spotkania) są
liczeni odrębnie a następnie sumowani.

stymulanta

Raporty
realizacji
projektów

Nakład publikacji tekstowych
rozwijających umiejętność
świadomego i krytycznego
uczestnictwa w kulturze
artystycznej

sztuka

Łączny nakład publikacji tekstowych, wydanych w formie
papierowej w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 1.3.E.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

4

Liczba pozycji udostępnionych
on-line - publikacji tekstowych
rozwijających umiejętność
świadomego i krytycznego
uczestnictwa w kulturze
artystycznej

sztuka

Łączna liczba (suma) publikacji tekstowych udostępnionych
przez internet w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowego typu projektów 1.3.E.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

8094

2025

13100

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

900

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

180

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

2023

12094

2025

20100

Liczba odsłon lub pobrań nowych
pozycji udostępnionych on-line publikacji tekstowych

Liczba pozycji udostępnionych
on-line - audycji i podcastów

Łączna liczba (suma) odsłon lub pobrań publikacji tekstowych
odsłona /
udostępnionych przez internet w projektach włączonych do
pobranie
Programu w ramach Szczegółowego typu projektów 1.3.E.

sztuka

Łączna liczba (suma) audycji i podcastów (poszczególnych
odcinków) udostępnionych przez internet w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 1.3.E.

Liczba odsłon lub pobrań pozycji
Łączna liczba (suma) odsłon lub pobrań audycji i podcastów
odsłona /
udostępnionych przez internet w projektach włączonych do
udostępnionych on-line - audycji i
pobranie
podcastów
Programu w ramach Szczegółowego typu projektów 1.3.E.

z

Działanie 1.4 Przeciwdziałanie wykluczeniu z praktyk edukacyjnych i kulturalnych
Liczba wydarzeń i zajęć
kulturalnych i edukacyjnych
włączających osoby z grup mniej
uprzywilejowanych w praktyki
edukacyjne lub kulturalne

Liczba wydarzeń i zajęć
kulturalnych i edukacyjnych
włączających osoby w trudnej
sytuacji życiowej w praktyki
edukacyjne lub kulturalne

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć kulturalnych i edukacyjnych
włączających w praktyki
edukacyjne lub kulturalne - osób
w trudnej sytuacji życiowej

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w ramach
Działania 1.4 A

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

28

2025

40

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w ramach
Działania 1.4 B

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

36

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć
edukacyjnych - osób w trudnej sytuacji życiowej, w projektach
włączonych do Programu w ramach Działania 1.4. B
Uwzględniane są wyłącznie osoby, o których realizator projektu
wie, ze spełniają kryteria dochodowe korzystania ze świadczeń
pieniężnych pomocy społeczneji - a zatem przeważnie
uczestnicy projektów realizowanych we współpracy z
podmiotami pomocy społecznej.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

2025

360

stymulanta

Badanie ankietowe
reprezentatywnej
próby
mieszkańców
Warszawy
oddziaływania
w wieku co
najmniej 15 lat,
liczącej co najmniej
1000
respondentów

2021

24%

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

28%

stymulanta

Badanie ankietowe
reprezentatywnej
próby
mieszkańców
Warszawy
oddziaływania
w wieku co
najmniej 15 lat,
liczącej co najmniej
1000
respondentów

2021

62%

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

66%

nie dotyczy

CEL 2. Mieszkańcy przygotowani do współczesnych wyzwań
Odsetek osób mieszkających w
Warszawie, które zgadzają się, że
wyniki badań naukowych
generalnie są wiarygodne, to
ludzie są odpowiedzialni za
globalne ocieplenie natomiast nie
procent
zgadzają się, że szczepionki
przynoszą więcej szkody niż
pożytku oraz że byłoby lepiej,
gdyby ludzie, którzy mają poglądy
inne niż większość, ich nie
wyrażali

Odsetek respondentów, którzy na pytanie „W jakim stopniu
zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi
stwierdzeniami: wyniki badań naukowych generalnie są
wiarygodne?” oraz na pytanie „W jakim stopniu zgadza się
Pan(i) lub nie zgadza z następującymi stwierdzeniami: to ludzie
są odpowiedzialni za globalne ocieplenie?” wybrali odpowiedź
„zdecydowanie tak” lub „raczej tak”, natomiast na pytanie „W
jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi
stwierdzeniami: byłoby lepiej, gdyby ludzie, którzy mają
poglądy inne niż większość, ich nie wyrażali?” oraz na pytanie
„W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z
następującymi stwierdzeniami: szczepionki przynoszą więcej
szkody niż pożytku?” wybrali odpowiedź „zdecydowanie nie”
lub „raczej nie”.

Odsetek osób mieszkających w
Warszawie, które w ciągu 12
miesięcy w różny sposób
korzystały z internetu w
codziennym zyciu

Odsetek respondentów, którzy na pytanie „Czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy: A załatwił(a) Pan(i) sprawę urzędową
przez internet B. załatwił(a) Pan(i) sprawę związaną z Pan(i)
zdrowiem przez internet C. kupił(a) Pan(i) coś przez internet D.
wzięła Pan(i) udział w kursie lub zajęciach prowadzonych przez
internet E. obejrzał(a) Pan(i) wydarzenie kulturalne przez
internet F. wzięła Pan(i) udział w dyskusji na forum
internetowym lub w internetowych mediach
społecznościowych?” w przypadku co najmniej dwóch
aktywności wybrali odpowiedź „Tak”

procent

Działanie 2.1 Rozwjanie kompetencji rzetelnego interpretowania rzeczywistości
Liczba wydarzeń i zajęć kulturalnych i edukacyjnych rozwijających kompetencje
potrzebne do rzetelnego
interpretowania rzeczywistości

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w ramach
Działania 2.1.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

459

2025

630

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć kulturalnych i edukacyjnych
rozwijających kompetencje
potrzebne do rzetelnego
interpretowania rzeczywistości

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć kulturalnych
i edukacyjnych, w projektach włączonych do Programu w
ramach Działania 2.1. Uczestnicy każdego wydarzenia i zajęć
(spotkania) są liczeni odrębnie a następnie sumowani.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

2023

51080

2025

95400

Nakład publikacji tekstowych
rozwijających kompetencje
potrzebne do rzetelnego
interpretowania rzeczywistości

sztuka

Łączny nakład publikacji tekstowych, wydanych w formie
papierowej w projektach włączonych do Programu w ramach
Działania 2.1.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

6

sztuka

Łączna liczba (suma) publikacji tekstowych udostępnionych
przez internet w projektach włączonych do Programu w
ramach Działania 2.1.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

180

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

2023

25800

2025

36300

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

6

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

180

Liczba pozycji udostępnionych
on-line - publikacji tekstowych rozwijających kompetencje
potrzebne do rzetelnego
interpretowania rzeczywistości
Liczba odsłon lub pobrań pozycji
udostępnionych on-line publikacji tekstowych rozwijających kompetencje
potrzebne do rzetelnego
interpretowania rzeczywistości

Liczba pozycji udostępnionych
on-line - audycji i podcastów rozwijających kompetencje
potrzebne do rzetelnego
interpretowania rzeczywistości

Łączna liczba (suma) odsłon lub pobrań publikacji tekstowych
odsłona /
udostępnionych przez internet w projektach włączonych do
pobranie
Programu w ramach Działania 2.1.

sztuka

Łączna liczba (suma) audycji i podcastów (poszczególnych
odcinków) udostępnionych przez internet w projektach
włączonych do Programu w ramach Działania 2.1.

Liczba odsłon lub pobrań pozycji
udostępnionych on-line - audycji i
Łączna liczba (suma) odsłon lub pobrań audycji i podcastów
odsłona /
podcastów - rozwijających
udostępnionych przez internet w projektach włączonych do
pobranie
kompetencje potrzebne do
Programu w ramach Działania 2.1.
rzetelnego interpretowania
rzeczywistości

Działanie 2.2 Rozwjanie kompetencji twórczych
Liczba wydarzeń i zajęć
kulturalnych i edukacyjnych
rozwijających kompetencje
artystyczne twórców
nieprofesjonalnych

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 2.2.A.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

48

2025

60

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć kulturalnych i edukacyjnych
rozwijających kompetencje
artystyczne - twórców
nieprofesjonalnych

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć kulturalnych
i edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w
ramach szczegółowego typu projektów 2.2.A. Uczestnicy
każdego wydarzenia i zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie a
następnie sumowani.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

2023

2120

2025

3750

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć - kulturalnych i
edukacyjnych, podczas których występują, przedstawiają swoją
twórczość lub które prowadzą osoby niebędące
profesjonalnymi twórcami ani nauczycielami w danej dziedzinie
w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 2.2.B.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

60

Liczba wydarzeń i zajęć
kulturalnych i edukacyjnych
tworzonych przez osoby
niebędące profesjonalnymi
twórcami ani nauczycielami w
danej dziedzinie

osoba

Łączna liczba (suma) osób niebędących profesjonalnymi
twórcami ani nauczycielami w danej dziedzinie, które
występują podczas wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych, przedstawiają swoją twórczość lub prowadzą
zajęcia w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 2.2.B. Uczestnicy każdego
wydarzenia i zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie a następnie
sumowani.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

90

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 2.2.C.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

6

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć kulturalnych i edukacyjnych
wspierających niezawodową
krytykę artystyczną - osób
zajmujących się niezawodowo
krytyką artystyczną

osoba

Łączna liczba (suma) osob zajmujących się niezawodowo
krytyką artystyczną uczestniczących w wydarzeniach i zajęciach
kulturalnych i edukacyjnych w projektach włączonych do
Programu w ramach Szczegółowego typu projektów 2.2.C.
Uczestnicy każdego wydarzenia i zajęć (spotkania) są liczeni
odrębnie a następnie sumowani.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

30

Nakład publikacji tekstowych
autorstwa osób zajmujących się
niezawodowo krytyką artystyczną

sztuka

Łączna liczba publikacji (tekstowych lub on-line)autorstwa osób
zajmujących się niezawodowo krytyką artystyczną, wydanych w
formie papierowej w projektach włączonych do Programu w
ramach Szczegółowego typu projektów 2.2.C.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

8

Liczba pozycji udostępnionych online - publikacji tekstowych
autorstwa osób zajmujących się
niezawodowo krytyką artystyczną

sztuka

Łączna liczba (suma) publikacji tekstowych autorstwa osób
zajmujących się niezawodowo krytyką artystyczną,
udostępnionych przez internet, w projektach włączonych do
Programu w ramach szczegółowego typu projektów 2.2.C.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

320

Liczba pozycji udostępnionych online - audycji i podcastów
autorstwa osób zajmujących się
niezawodowo krytyką artystyczną

sztuka

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

65

2025

140

Liczba stypendystów

osoba

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

750

2025

1250

Liczba laureatow nagród

osoba

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

1092

2025

1800

Liczba wydarzeń i zajęć
kulturalnych i edukacyjnych
rozwijających kompetencje w
zakresie przedsiębiorczości i
współdziałania

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 2.2.E.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

36

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć kulturalnych i edukacyjnych
rozwijających kompetencje w
zakresie przedsiębiorczości i
współdziałania

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć
kulturalnych i edukacyjnych w projektach włączonych do
Programu w ramach Szczegółowego typu projektów 2.2.E.
Uczestnicy każdego wydarzenia i zajęć (spotkania) są liczeni
odrębnie a następnie sumowani.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

540

Liczba kampanii informacyjnopromocyjnych - podnoszących
wiedzę o technologiach
informacyjno-komunikacyjnych

sztuka

Łączna liczba (suma) kampanii informacyjno-promocyjnych w
projektach włączonych do Programu w ramach Szczegółowego
typu projektów 2.3.A.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

2

Liczba wydarzeń i zajęć
kulturalnych i edukacyjnych
podnoszących wiedzę o
technologiach informacyjnokomunikacyjnych

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i zajęć kulturalnych i
edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 2.3.B.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

15315

2025

15780

Liczba uczestników wydarzeń i
zajęć kulturalnych i edukacyjnych
podnoszących wiedzę o
technologiach informacyjnokomunikacyjnych

osoba

Łączna liczba (suma) uczestników wydarzeń i zajęć kulturalnych
i edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w
ramach Działania 2.3.B. Uczestnicy każdego wydarzenia i
każdych zajęć (spotkania) są liczeni odrębnie a następnie
sumowani.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

2023

5295

2025

5170

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

40

Liczba osób niebędących
profesjonalnymi twórcami ani
nauczycielami w danej dziedzinie
tworzących wydarzenia i zajęcia
kulturalne i edukacyjne

Liczba wydarzeń i zajęć kulturalnych i edukacyjnych wspierających niezawodową
krytykę artystyczną

Łączna liczba (suma) audycji i podcastów (poszczególnych
odcinków) udostępnionych przez internet, autorstwa osób
zajmujących się niezawodowo krytyką artystyczną w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 2.2.C.
Łączna liczba (suma) osób, które w projektach włączonych do
Programu w ramach szczegółowego typu projektów 2.2.D
otrzymały stypendia wspierające angażowanie się w edukację,
działalność naukową, kulturalną lub społeczną.
Łączna liczba (suma) osób, które w projektach włączonych do
Programu w ramach Szczegółowego typu projektów 2.2.D
otrzymały nagrody wspierające angażowanie się w edukację,
działalność naukową, kulturalną lubspołeczną

Działanie 2.3 Rozwijanie kompetencji technologicznych

CEL 3. Realizatorzy z potencjałem

Liczba podmiotów, które
rozwinęły swój potencjał
organizacyjny i dzięki temu lepiej
funkcjonują

Liczba podmiotów, których przedstawiciele na pytanie "Czy
udział w projekcie [nazwa projektu, w którym uczestniczyli]
przyczynił się do lepszego funkcjonowania Państwa
instytucji/organizacji?" wybrali odpowiedź "zdecydowanie tak"
(spośród odpowiedzi "zdecydowanie nie", "raczej nie", "raczej
tak", "zdecydowanie tak", "trudno powiedzieć) - wśród
wszystkich podmiotów, które zakończyły korzystanie ze
wsparcia w ramach celu szczegółowego "Realizatorzy z
potencjałem". "Zakończenie korzystania ze wsparcia" należy
rozumieć w kontekście danego projektu: np. w przypadku
wsparcia polegajacego na organizacji kursów rozwijających
podmiot kompetencje kadr oznacza zakończenie udziału w kursie.
Sposób opracowania listy podmiotów, które zakończyły
korzystanie ze wsparcia w ramach celu szczegółowego
"Wzmocnieni realizatorzy": realizatorzy projektów przekazują
koordynatorowi Programu listę podmiotów, których
przedstawiciele skorzystali ze wsparcia w ramach tych
projektów wraz z imionami, nazwiskami, służbowymi
telefonami oraz adresami e-mail tych osób. Liczba podmiotów,
które otrzymały wsparcie, różni się w zależności od projektu
(wynosi co najmniej 1 - np. w przypadku projektu polegającego
na inwestycji w siedzibę jednej instytucji). Za przeprowadzenie
badania odpowiada koordynator Programu.

stymulanta

Ankiety
z
przedstawicielami
podmiotów raporty z realizacji
projektów

Działanie 3.1 Rozwijanie infrastruktury

Liczba obiektów kulturalnych i
edukacyjnych - ponadlokalnych wybudowanych

obiekt

Łączna liczba (suma) obiektów przeznaczonych na działalność
kulturalną lub do prowadzenia edukacji pozaformalnej, o
zasięgu ponadlokalnym, wybudowanych w projektach
włączonych do Programu w ramach szczegółowego typu
projektów 3.1.A.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

10

2025

14

Liczba obiektów kulturalnych
edukacyjnych - ponadlokalnych zmodernizowanych

obiekt

Łączna liczba (suma)obiektów przeznaczonych na działalność
kulturalną lub do prowadzenia edukacji pozaformalnej, o
zasięgu ponadlokalnym, zmodernizowanych w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 3.1.A

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

8

2025

9

Liczba obiektów kulturalnych,
obiektów kulturalnych i
edukacyjnych - ponadlokalnych utworzonych w wyniku adaptacji

Liczba sztuk sprzętu przeznaczonego do prowadzenia
działalności kulturalnej lub
edukacyjnej - o zasięgu
ponadlokalnym - zakupionego

Liczba stanowisk wyposażonych
w oprogramowanie przeznaczone
do prowadzenia działalności
kulturalnej lub edukacyjnej o
zasięgu ponadlokalnym zakupione

obiekt

Łączna liczba (suma) obiektów przeznaczonych na działalność
kulturalną lub do prowadzenia edukacji pozaformalnej, o
zasięgu ponadlokalnym, utworzonych w wyniku adaptacji
obiektów o innym przeznaczeniu w projektach włączonych do
Programu w ramach Szczegółowego typu projektów 3.1.A

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

2

sztuka

Łączna liczba (suma) sztuk sprzętu przeznaczonego do
prowadzenia działalności kulturalnej lub edukacji
pozaformalnej o zasięgu ponadlokalnym, zakupionego w
projektach włączonych do Programu w ramach Szczegółowego
typu projektów 3.1.B. Uwzgledniany jest wyłącznie sprzęt o
wartości jednostkowej ponad 10 tys. złotych netto.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

12

sztuka

Łączna liczba (suma) stanowisk, na których możliwe jest
jednoczesne korzystanie z oprogramowania przeznaczonego do
prowadzenia działalności kulturalnej lub edukacji
pozaformalnejn o zasięgu ponadlokalnym, zakupionego w
projektach włączonych do Programu w ramach Szczegółowego
typu projektów 3.1.B. Każdy program komputerowy
uwzględniany jest oddzielnie, tzn. np. stanowisko na którym
zainstalowane zostały dwa programy jest liczone dwukrotnie.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

8

Działania 3.2 Rozwijanie kompetencji kadr
Liczba zajęć edukacyjnych
rozwijających kompetencje w
zakresie prowadzenia działaności
kulturalnej lub edukacji
pozaformalnej

sztuka

Liczba ponadlokalnych
podmiotów kultury lub edukacji,
których pracownicy uczestniczyli
w zajęciach edukacyjnych z
zakresu prowadzenia działalności
kulturalnej lub edukacji
pozaformalnej

Łączna liczba (suma) zajęć edukacyjnych w projektach
włączonych do Programu w ramach Dzialania 3.2.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

2572

2025

4400

podmiot

Łączna liczba (suma) ponadlokalnych podmiotów kultury lub
edukacji, których etatowi pracownicy lub stali współpracownicy
byli uczestnikami zajęć edukacyjnych w projektach włączonych
do Programu w ramach Dzialania 3.2.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

120

Liczba uczestników zajęć
edukacyjnych z zakresu
prowadzenia działalności
kulturalnej lub prowadzenia
edukacji pozaformalnej pracowników ponadlokalnych
podmiotów kultury lub edukacji

osoba

Łączna liczba (suma) pracowników ponadlokalnych podmiotów
kultury lub edukacji, którzy uczestniczyli w zajęciach
edukacyjnych w projektach włączonych do Programu w ramach
Dzialania 3.2. Uczestnicy każdego spotkania polegającego na
udzielaniu porad są liczeni odrębnie a następnie sumowani.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

10471

2025

13960

Liczba godzin udzielonych porad
w zakresie prowadzenia
działalności kulturalnej lub
edukacji pozaformalnej

godzina

Łączna liczba (suma) godzin porad w projektach włączonych do
Programu w ramach Działania 3.2. Po obliczeniu łącznego czasu
udzielania porad należy zaokrąglić go do pełnych godzin.
Godzina oznacza godzinę zegarową.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

2023

580

2025

1310

Liczba ponadlokalnych
podmiotów kultury lub edukacji,
których pracownicy otrzymali
porady z zakresu prowadzenia
działalności kulturalnej lub
edukacji pozaformalnej

osoba

Łączna liczba (suma) ponadlokalnych podmiotów kultury lub
edukacji, których etatowi pracownicy lub stali współpracownicy
otrzymali porady w projektach włączonych do Programu w
ramach Działania 3.2.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

300

Liczba osób, którym zostały
udzielone porady z zakresu
prowadzenia działalności
kulturalnej lub edukacji
pozaformalnej - pracowników
ponadlokalnych podmiotów
kultury lub edukacji

osoba

Łączna liczba (suma) osób, którym zostały udzielone porady, w
projektach włączonych do Programu w ramach Działania 3.2.
Uczestnicy każdego spotkania polegającego na udzielaniu
porad są liczeni odrębnie a następnie sumowani.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

2023

3432

2025

6750

Działanie 3.3 Planowanie w oparciu o wiedzę
Liczba ponadlokalnych
podmiotów kultury lub edukacji,
które przyjęły do realizacji
stategię lub długofalowy plan
działania

Łączna liczba (suma) ponadlokalnych podmiotów kultury lub
edukacji, które przyjęły do realizacji strategie lub długofalowe
podmiot plany działania opracowane w projektach włączonych do
Programu w ramach w projektach włączonych do Programu w
ramach Działania 3.3.A

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

36

Liczba badań dotyczących
działalności ponadlokalnych
podmiotów kultury lub edukacji
lub ich grup docelowych

Łączna liczba (suma) badań (ewaluacji i diagnoz) dotyczących
działalności ponadlokalnych podmiotów kultury lub edukacji
lub ich grup docelowych, przeprowadzonych w projektach
włączonych do Programu w ramach Działania 3.3.B.
Uwzględniane są wyłacznie badania, których wyniki (co
najmniej część) zostały upublicznione (w dowolny sposób: np.
poprzez umieszczenie raporetu na stronie internetowej lub
publiczną prezentację podczas spotkania).

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

6

sztuka

Działanie 3.4 Rozwijanie wspópracy
Liczba wydarzeń i spotkań
slużących wymianie doświadczeń
pomiędzy ponadlokalnymi
podmiotami kultury i edukacji

sztuka

Łączna liczba (suma) wydarzeń i spotkań w projektach
włączonych do Programu w ramach Szczegółowego typu
projektów 3.4.A.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

180

Liczba podmiotów, których
pracownicy uczestniczyli w
wydarzeniach i i spotkaniach
slużących wymianie doświadczeń
pomiędzy ponadlokalnymi
podmiotami kultury lub edukacji

osoba

Łączna liczba (suma) podmiotów, których etatowi pracownicy
lub stali współpracownicy uczestniczyli w wydarzeniach i i
spotkaniach w projektach włączonych do Programu w ramach
Szczegółowego typu projektów 3.4.A. Podmioty w ramach
każdego wydarzenia i spotkania są liczone odrębnie a
następnie sumowane.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

60

Liczba podmiotów edukacji lub
kultury, które skorzystały z
zasobów udostępnionych na
zasadach non-profit

podmiot

Łączna liczba (suma) podmiotów edukacji lub kultury, które
skorzystały z przestrzni lub sprzętu udostępnionych na
zasadach non-profit w ramach Szczegółowego typu projektów
3.4.B.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

rezultatu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

9

Liczba podmiotów, które
udostępniły zasoby podmiotom
edukacji lub kultury na zasadach
non-profit

Liczba podmiotów, które udostępniły przestrzeń lub sprzęt
podmiot podmiotom edukacji lub kultury na zasadach non-profit w
ramach Szczegółowego typu projektów 3.4.B.

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

9

Liczba podmiotów, które
przystąpiły do partnerstw na
rzecz rozwoju i promocji
ponadokalnej oferty podmiotów
kultury lub edukacji

podmiot

stymulanta

Raporty
z realizacji
projektów

produktu

2021

0

nie dotyczy

nie dotyczy

2025

9

Łączna liczba (suma) podmiotów, które przystąpiły do
partnerstw na rzecz rozwoju i promocji ponadlokalnej oferty
podmiotów kultury lub edukacji w projektach włączonych do
Programu w ramach Szczegółowego typu projektów 3.4.C

Dzieci
Edukacja kulturowa

Termin

Kampania informacyjno-promocyjna
Młodzież
Osoby doświadczające ubóstwa

Osoby niesamodzielne

Osoby o ograniczonej percepcji

Osoby w trudnej sytuacji życiowej

Podmiot edukacji
Podmiot kultury
Podmiot pomocy społecznej
Ponadlokalna oferta podmiotu kultury
Ponadlokalne wydarzenie, zajęcia
Ponadlokalny podmiot kultury, edukacji
Porady w z zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
Przedsięwzięcie uczące przedsiębiorczości lub współdziałania

Publikacja tekstowa
Seniorzy
Uczestnicy wydarzeń (liczba)

Uczestnicy zajęć (liczba)

Wydarzenia, zajęcia dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wydarzenie
Zajęcia edukacyjne
Źródło informacji

Definicja
Osoby, które nie ukończyły 10 roku życia,
Proces przygotowania do bardziej aktywnego, świadomego, krytycznego uczestnictwa w kulturze. (zob. Marta Kosińska, Edukacja
kulturowa http://cpe.poznan.pl/dictionary/edukacja-kulturowa/),
Zestaw zaplanowanych działań komunikacyjnych, służących poinformowaniu lub przekonaniu grupy docelowej,
Osoby, które ukończyły 10 rok życia ale nie ukończyły 18 roku życia,
Osoby spełniające kryteria dochodowe korzystania ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. Aktualne kryteria są określane w
rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej,
Osoby, u których stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki lub/i pomocy innych osób w zakresie odżywiania,
przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego z powodu naruszenia
sprawności organizmu,
Osoby niewidome, słabowidzące, głuche, słabosłyszące, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, nieznające
języka polskiego (por.: Wytyczne ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy), a także z niskimi kompetencjami w zakresie
rozumienia informacji,
Osoby doświadczające trudności ze względów wskazanych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - przede
wszystkim związane z ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, alkoholizmem
lub narkomanią, doświadczaniem przemocy, sieroctwem, wychowywaniem się w rodzinie bezradnej w sprawach opiekuńczowychowawczych czy przynależnością do grupy odmiennej kulturowo,
Szkoła, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo, grupa nieformalna lub osoba prowadząca działalność
edukacyjną (przy czym nie musi to być jedyna ani główna działalność tego podmiotu),
Instytucja kultury, organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo, grupa nieformalna lub osoba prowadząca działalność kulturalną (przy
czym nie musi to być jedyna ani główna działalność tego podmiotu),
Jednostka organizacyjna pomocy społecznej (zob. https://www.gov.pl/web/rodzina/instytucje-pomocy-spolecznej) lub organziacje
pozarządowe działające w tym obszarze,
Oferta (np. zajęć edukacyjnych lub wydarzeń kulturalnych), która jest skierowana (m.in.) do mieszkańców Warszawy, niezależnie od
tego w jakiej okolicy mieszkają,
Wydarzenie, zajecie skierowane (m.in.) do mieszkańców Warszawy, niezależnie od tego w jakiej okolicy mieszkają,
Podmiot, którego główna działalność jest skierowana do mieszkańców całego miasta, a nie w szczególności do mieszkańców okolicy
w której mieści się jego siedziba,
Porady dotyczące edukacji (np. wyboru szkoły i kierunku kształcenia, kursu lub materiałów do samodzielnej nauki) lub pracy
zawodowej (np. poszukiwania pracy i wybory pracodawcy),
Przedsięwzięcie realizowane przez uczestników projektów (inne niż wydarzenie lub zajęcia, których są uczestnikami), którego
głównym celem jest podniesienie ich kompetencji w zakresie przedsiębiorczości lub współdziałania
(np. prowadzenie firmy symulacyjnej, przedsięwzięcie społeczne). W ramach projektu zgłoszonego do Programu może zostać
zorganizowane jedno lub więcej takich przedsięwzięć,
Tekst w postaci pisemnej, wydany drukiem lub udostępniony czytelnikom w wersji elektronicznej,
Osoby, które ukończyły 60 rok życia,
W wydarzeniu można brać udział w miejscu, w którym się ono odbywa lub zdalnie. Zdalny udział w wydarzeniu może polegać na
oglądaniu lub słuchaniu transmisji wydarzenia odbywajacego się „na żywo” albo na oglądaniu lub słuchaniu wydarzenia, które polega
na wyemitowaniu (w ogłoszonym terminie i miejscu) nagranego występu lub prezentacji. Natomiast oglądanie lub słuchanie nagrania
wydarzenia po jego zakończeniu nie jest udziałem w wydarzeniu. Wydarzenie kulturalne to koncert, przedstawienie (teatralne,
operowe lub taneczne), performans, seans filmowy, czytanie lub recytowanie utworów (np. slam), potańcówka, wystawa sztuki,
wernisaż, oprowadzanie po wystawie sztuki albo obiekcie dziedzictwa kulturowego, spotkanie z twórcą. Za liczbę uczestników
wydarzenia uznaje się: 1) w przypadku uczestników zgromadzonych w sali, w której zostało zorganizowane wydarzenie (lub jego
publiczna transmisja) – liczbę osób, które weszły na wydarzenie2) w przypadku uczestników zgromadzonych poza salą – liczbę osób,
które weszły na wydarzenie przez bramę (np. w przypadku podwórka-studni) lub uczestniczyły w wydarzeniu w momencie jego
rozpoczęcia (w przypadku otwartej przestrzeni, np. nieogrodzonego parku); jeżeli dokładne policzenie uczestników zgromadzonych
poza salą nie jest możliwe, należy podać liczbę szacunkową 3) w przypadku uczestników biorących udział on-line a) jeżeli udział
wymaga kupienia biletu – liczbę sprzedanych biletów b) jeżeli udział nie wymaga kupienia biletu – maksymalną liczbę osób
jednocześnie uczestniczących w wydarzeniu; jeżeli uczestnicy biorą udział poprzez różne kanały on-line, należy zsumować liczby z
różnych kanałów. Osoby występujące podczas wydarzenia oraz obsługa widowni nie są wliczane do uczestników, z wyjątkiem
sytuacji, w której należą do grupy, dla której to wydarzenie zostało zorganizowane (np. gdy projekt zakłada przygotowanie i
prezentację wydarzenia przez mieszkańców, do których projekt jest skierowany),
W zajęciach można brać udział w miejscu, w którym są prowadzone lub zdalnie (podczas gdy trwają lub korzystając z nagrania). Za
liczbę uczestników zajęć poza kursami uznaje się: 1) w przypadku uczestników zgromadzonych w sali, w której zostały zorganizowane
zajęcia (spotkanie) - liczbę osób wchodzących na zajęcia 2) w przypadku uczestników zgromadzonych poza salą – liczbę osób
wchodzących na zajęcia przez bramę (np. w przypadku podwórka-studni) lub uczestniczących w zajęciach w momencie ich
rozpoczęcia (w przypadku otwartej przestrzeni, np. nieogrodzonego parku); jeżeli dokładne policzenie uczestników zgromadzonych
poza salą nie jest możliwe, należy podać liczbę szacunkową 3) w przypadku uczestników biorących udział on-line w czasie trwania
zajęć - maksymalną liczbę osób uczestniczących w zajęciach jednocześnie; jeżeli uczestnicy biorą udział poprzez różne kanały on-line,
należy zsumować liczby z różnych kanałów 4) w przypadku uczestników korzystajacych z nagrania zajęć – liczbę wyświetleń; jeżeli
uczestnicy biorą udział poprzez różne kanały on-line, należy zsumować liczby z różnych kanałów. Uczestnicy każdych zajęć są liczeni
odrębnie, a następnie sumowani (np. osoba, która brała udział w dwóch zajęciach, jest liczona dwukrotnie - niezależnie od tego, czy
te zajęcia odbywają się w ramach twego samego kursu),
Wydarzenia, zajęcia, podczas których zastosowano co najmniej jedno rozwiązanie umożliwiające udział w całym wydarzeniu
wszystkim zainteresowanym osobom o ograniczonej percepcji. Takim rozwiązaniem jest np. pętla indukcyjna, audiodeskrypcja, tekst
łatwy do zrozumienia, tekst w języku migowym, tekst w innym języku niż polski. Jako dostosowania polegającego na zastosowaniu
tekstu innego niż polski nie należy uwzględniać wydarzeń, zajęć, w których oryginalnemu tekstowi w języku innym niż polski
towarzyszy tłumaczenie na język polski, np. seansów filmów z dialogami po angielsku i napisami po polsku,
Występ przed publicznością, prezentacja lub inna wspólna, jednoczesna publiczna aktywność w ogłoszonym terminie i miejscu (w
przestrzeni fizycznej lub w internecie),
Forma edukacji formalnej lub pozaformalnej, polegająca na przekazywaniu uczestnikom wiedzy lub umiejętności przez osobę
prowadzącą (nauczyciela, instruktora, trenera). Jedne zajęcia to jedno spotkanie, lekcja lub trening,
Gazeta, czasopismo, stacja telewizyjna, rozgłośnia radiowa, internetowy portal informacyjny, kanał lub profil w mediach
społecznościowych lub nośnik reklamy zewnętrznej.
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Wstęp
10 maja 2018 r. uchwalono „Strategię #Warszawa2030” (Uchwała Rady Miasta Stołecznego
Warszawy nr LXVI/1800/2018 z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta
stołecznego Warszawy do 2030). Definiuje ona politykę rozwoju miasta i określa wizję Warszawy
w 2030 roku, której osiągnięcie nastąpi poprzez realizację czterech celów strategicznych oraz
trzynastu przyporządkowanych do nich celów operacyjnych.
Program Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do roku 2025 jest dokumentem
wykonawczym „Strategii #Warszawa2030” i jego zadaniem jest uszczegółowienie sposobu
osiągnięcia celu operacyjnego 4.1. pn. Rozwijamy nasz twórczy potencjał. Za przygotowanie
i koordynację programu wspólnie odpowiadają Biuro Kultury i Biuro Edukacji. Prace nad Programem
zainicjowano złożeniem do biura odpowiedzialnego za koordynację w zakresie polityki rozwoju "Karty
inicjującej Program" (22 czerwca 2018 r.).
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy odpowiada za opracowanie programów wykonawczych dla
dwóch celów operacyjnych Strategii: cel 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu; cel 4.1.
Rozwijamy nasz twórczy potencjał. W tym celu zleciło zewnętrznej firmie Dyspersja opracowanie obu
programów wykonawczych Kultura blisko domu do roku 2025 oraz Twórczy potencjał mieszkańców
Warszawy do roku 2025.
Program powstawał w okresie od grudnia 2019 roku do września 2021 roku. W ostatnim kwartale
2021 trwały wewnętrzne prace redakcyjne realizowane przez Biuro Kultury, aby wraz z końcem roku
przedstawić projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia
programu w Urzędzie m.st. Warszawy.
Prace nad Programem były prowadzone w okresie pandemii COVID-19, co istotnie wpłynęło na ich
przebieg zarówno pod względem formuły, jak i wydłużenia się harmonogramu prac.

Założenia metodyczne
Przy opracowaniu Programu Biuro Kultury w porozumieniu z Biurem Edukacji wyznaczyło horyzont
jego obowiązywania na lata 2021-2025. Jest on zgodny z większością równolegle opracowywanych
w różnych biurach Urzędu m.st. Warszawy dokumentów wykonawczych. Jak już wspomnieliśmy
powyżej, program Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy ma uszczegółowić cel
4.1.Rozwijamy nasz twórczy potencjał. Ma się przyczynić do podniesienia kompetencji mieszkanek
i mieszkańców Warszawy. Dotyczy kompetencji, które są przydatne w wielu rolach społecznych
3

i zawodowych. Kompetencje rozwijane w ramach Programu mają umożliwić bardziej powszechne,
twórcze i skuteczne angażowanie się warszawianek i warszawiaków w działalność społeczną,
kulturalną, naukową i gospodarczą. "Twórczy potencjał" oznacza możliwość wnoszenia własnego
wkładu w te dziedziny. Zakładanym efektem Programu jest także zwiększenie wśród warszawianek
i warszawiaków udziału osób uczących się przez całe życie oraz poszerzenie publiczności
uczestniczącej w kulturze w świadomy i twórczy sposób. Program koncentruje się na kompetencjach,
które mają szczególne znaczenie wobec aktualnych i prognozowanych wyzwań. Priorytetowymi
kompetencjami wspieranymi w jego ramach są przede wszystkim kompetencje poznawcze, krytyczna
refleksja i kreatywność, umiejętność współpracy i przedsiębiorczość oraz kompetencje
technologiczne.
Struktura dokumentu oraz kształt poszczególnych części zostały określone na podstawie
„Standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy” (Zarządzenie nr 1868/2017
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia standardów
dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy).
Program wykonawczy składa się z:
•

dokumentu głównego,

•

załączników zawierających treści o charakterze pogłębionym.

Dokument główny obejmuje następujące rozdziały:
1. Założenia i kontekst Programu
2. Wnioski z diagnozy
3. Cele szczegółowe i Działania
4. System realizacji Programu
Załączniki obejmują:
1. Diagnozę
2. Koncepcję rozwoju infrastruktury
3. Ocenę ryzyk
4. Wskaźniki monitoringu
5. Raport z prac nad Programem
6. Założenia Programu – opis skrócony
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Sposób i etapy prac
Prace nad dokumentem były realizowane w modelu partycypacyjnym, z udziałem przedstawicieli
Urzędu m.st. Warszawy (biur i urzędów dzielnic), radnych i przedstawicieli strony społecznej.

Przygotowanie diagnozy oraz ram Programu
Pierwszym zadaniem w pracy nad Programem było doprecyzowanie jego zakresu oraz naszkicowanie
zakładanej w nim logiki zmiany. Zidentyfikowane i rozstrzygnięte zostały wątpliwości dotyczące
rodzaju przedsięwzięć, jakie powinny wejść w zakres Programu, oraz tych, które powinny zostać
przypisane do innych programów służących realizacji „Strategii #Warszawa2030”. Przygotowana
została diagnoza dla Programu. Wykonawcy przygotowali również demarkację pomiędzy zakresem
interwencji tego programu względem innych celi „Strategii #Warszawa2030”.

Opracowanie diagnozy
Niemal równolegle Biuro Kultury wspólnie z Wykonawcą przystąpili do tworzenia Grupy Roboczej
Programu oraz powołania Rady Programu1.
Do Grupy Roboczej zaproszono przedstawicieli biur oraz dzielnic Urzędu m.st. Warszawy,
przedstawicieli instytucji kultury i edukacji, strony społecznej (w tym BKDS-ów).
W skład Rady Programu weszli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy (Biura Rozwoju
Gospodarczego, Biura Edukacji, Centrum Komunikacji Społecznej, Biura Marketingu Miasta, Biura
Sportu i Rekreacji, Biura Kultury), wszystkich dzielnic m.st. Warszawy, radnych i strony społecznej
oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. Przewodniczącą Rady została
Aldona Machnowska-Góra, a zastępczynią przewodniczącej Renata Kaznowska.
W styczniu 2020 roku odbyły się pierwsze spotkania Grupy Roboczej oraz Rady Programu.
Na spotkaniu grupy omawiano logikę zmiany, która jest zbiorem założeń opisujących, w jaki sposób –
i w zależności od jakich uwarunkowań – zaplanowane działania doprowadzą do osiągnięcia
zakładanej zmiany. Jako punkt wyjścia do rozwijania takiej teorii Dyspersja zaproponowała poniższy
schemat, wspólny dla obu programów.

1

Skład Grupy Roboczej oraz Rady Programu znajdują się w aneksach 1 i 2
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Druga część spotkania dotyczyła potencjału potrzebnego przyszłym realizatorom programów. Odbyła
się w dwóch podgrupach: oddzielnie dla celu 2.2 i celu 4.1 Strategii.
Po doprecyzowaniu zakresu Programu, co zostało wykonane przez firmę Dyspersja na podstawie
analizy tekstu Strategii (w szczególności opisu celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał),
warsztatów z grupą roboczą oraz konsultacji z biurami odpowiedzialnymi za Program 2 i biurem
odpowiedzialnym za koordynację polityki rozwoju, Dyspersja sporządziła odpowiadającą temu
zakresowi diagnozę do wykorzystania w dalszych pracach. Opierała się ona głównie na danych
zastanych – w przeważającym stopniu na wynikach badania uczestnictwa warszawianek
i warszawiaków w kulturze, przeprowadzonego w 2017 roku w ramach Programu Rozwoju Kultury
w Warszawie.
Po uwzględnieniu przez Dyspersję większości uwag zgłoszonych przez biura odpowiedzialne za
realizację Programu oraz przez kluczowych partnerów wewnętrznych, diagnoza została
zaakceptowana przez Radę Programu z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19
w trybie głosowania obiegowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w kwietniu 2020
roku.

Przygotowanie Celów szczegółowych/Działań/Szczegółowych typów projektów
Opierając się na Strategii, diagnozie oraz propozycjach zebranych podczas kolejnych warsztatów
z grupą roboczą, a także uwzględniając projekt Polityki kulturalnej m.st. Warszawy, Dyspersja
opracowała wstępną strukturę Programu, złożoną ze Celów szczegółowych i Działań. Podczas pracy
grup roboczych zostały wyłonione również szczegółowe typy projektów, dzięki którym można
dokonać bardziej precyzyjnej interwencji.
Kolejnym krokiem było przeprowadzenie naboru propozycji projektów do Programu. Rozróżniono
przy tym propozycje, na których realizację podmiot zgłaszający dysponował budżetem, jak również
te, które wymagałyby dodatkowego finansowania. Propozycje drugiego rodzaju będą stanowiły

2

tj. biurem odpowiedzialnym za politykę edukacyjną i biurem odpowiedzialnym za politykę kulturalną.
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przesłankę przy podejmowaniu decyzji dotyczących systemu realizacji Programu (wykorzystania
konkursów). Zaproszenie do zgłaszania propozycji, wraz ze służącym do tego formularzem, zostało
opublikowane w dniu 29 czerwca 2020 roku, na stronie Strategii (więcej na stronie:
https://um.warszawa.pl/waw/strategia/program-tworczy-potencjal-mieszkancow-warszawy).
Ponadto biura odpowiedzialne za realizację Programu skierowały je mailowo do placówek edukacji
pozaszkolnej, instytucji kultury, których organizatorem jest m.st. Warszawa, oraz do organizacji
pozarządowych działających jako społeczne instytucje kultury. Żeby wprowadzić w tematykę
Programu szersze grono potencjalnych realizatorów, na stronie Strategii umieszczone zostało
również nagranie prezentacji Programu.
Do potencjalnych realizatorów Programu, którzy zgłosili propozycje w ramach własnego budżetu,
biuro odpowiedzialne za politykę kulturalną skierowało przygotowane przez Dyspersję odpowiedzi.
W przypadku części propozycji odpowiedzią była informacja, że dana inicjatywa pasuje do Programu
(wskazywano wówczas Szczegółowy typ projektów, do którego została przypisana). W przypadku
innych zgłoszeń odpowiedzią była prośba o rozważenie, do którego Szczegółowego typu projektów
można ją przypisać oraz o uzupełnienie jej założeń, tak żeby pasowała do wybranego typu. Nieliczne
propozycje zostały opatrzone komentarzem, że prawdopodobnie nie pasują do Programu (w kilku
takich przypadkach proponowano inny program). Podmioty, które zgłosiły swoje propozycje, miały
możliwość odniesienia się do otrzymanych odpowiedzi. Lista zakwalifikowanych projektów stanowi
załącznik do Programu i będzie ona uaktualniana w trakcie jego realizacji.
Przedstawiciele podmiotów, które zgłosiły swoje propozycje, oraz osoby należące do grup roboczych
zaproszono na warsztaty, które zostały przeprowadzone przez firmę Dyspersja. Materiał
wypracowany na warsztatach posłużył doprecyzowaniu szczegółowych typów projektów, które –
zapisane w Programie – będą przyczyniały się do osiągania jego celów. W ramach warsztatów odbyły
się trzy takie spotkania.
Uwzględniając wyniki wcześniejszych prac, Dyspersja przygotowała wstępną wersję Programu.
Pomimo początkowej demarkacji w ostatniej fazie dotychczasowego etapu opracowywania Programu
zostało zidentyfikowane częściowe pokrywanie się jego zakresu, służącego realizacji celu
operacyjnego 4.1, z zakresem celu operacyjnego 1 Strategii. W związku z tym została skorygowana
struktura Programu. Po zakończeniu tych prac dokument został poddany ewaluacji oraz konsultacjom
społecznym.

7

Ewaluacja ex-ante i konsultacje społeczne
Na tym etapie projekt został poddany zewnętrznej ewaluacji ex-ante oraz konsultacjom społecznym.
Ewaluacja została przeprowadzona przez firmy Ośrodek Ewaluacji i EGO 3, a raport z niej został
opublikowany na stronie Strategii.
W ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach 23 kwietnia–18 maja 2021 roku,
mieszkańcy i mieszkanki Warszawy mieli możliwość zgłaszania uwag podczas dyżurów telefonicznych,
mailowo na adres kultura@um.warszawa.pl lub podczas spotkania online 13 maja 2021 roku
W konsultacjach wzięły udział osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie obszarem kultury,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, Warszawskiej Rady Seniorów i innych
ciał społecznych, a także osoby, które od lat aktywnie współpracują z Biurem Kultury. Informacja
o wersji programu przedłożonej do konsultacji oraz Raport z konsultacji są dostępne na stronie
internetowej Urzędu Miasta 4.

Przygotowanie ostatecznej wersji Programu
Obecna wersja Programu została przygotowana po rozważeniu i częściowym uwzględnieniu
rekomendacji sformułowanych przez ewaluatorki oraz uwag zgłoszonych podczas konsultacji
społecznych. Najważniejsze zmiany obejmują:
1. Dodanie streszczenia i opracowanie broszury.
2. Dodanie wyników badań dot. sytuacji w okresie pandemii:
•

on-line jako sposób zwiększenia dostępności wydarzeń (koszty, czas na dojazd,
dogodne godziny, opieka) – działanie 1.2.F,

•

korzystanie z internetu - gorsza sytuacja seniorów (w 2020 z Internetu korzystało
regularnie 81% osób mieszkających w PL, wśród 65–74: 40%) – działanie 2.3,

•

potencjał podmiotów kultury – działanie 3.1, 3.2:


sprzęt do rejestracji i transmisji;



rozwiązania prawne (licencje);



kompetencje potrzebne do:

- tworzenia oferty i docierania do publiczności on-line,
- pracy on-line (zdalna, nowe sposoby zarządzania),
•

współpraca podmiotów kultury – działanie 3.4,

•

niepokój o powrót publiczności po pandemii – działanie 3.3,

•

zaostrzenie zagrożeń w sferze społecznej:

Małgorzata Leszczyńska, Agnieszka Szczurek, Ewaluacja ex-ante programu wykonawczego Kultura blisko domu
do Strategii #Warszawa2030. Raport końcowy, 2020.
4
www.konsultacje.um.warszawa.pl/programy_kultura
3
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manipulacja i brak zaufania do wiedzy naukowej (szczepienia);



rozpad wspólnoty politycznej i kryzys demokracji:

- restrykcje bez podstaw prawnych;
- problemy ekonomiczne, obciążenie emocjonalne  kryzys społeczny;
- ksenofobia i homofobia w sferze publicznej;
- ryzyko ograniczenia możliwości realizowania dodatkowych zajęć w szkołach.
3. Podkreślenie już w pierwszej części Programu, że będzie realizowany zarówno przez
instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.
Podczas dotychczasowych prac nad Programem odbyło się kilkanaście spotkań z udziałem
przedstawicieli jednego lub obu biur odpowiedzialnych za Program. W kluczowych spotkaniach
uczestniczyła również Pełnomocnik Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta. Spotkania służyły
rozstrzyganiu kwestii merytorycznych oraz omawianiu postępów i planowaniu dalszych prac.
Informacje o datach i uczestnikach spotkań przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 15: Raport z prac nad Programem 5
Uczestnicy

5

Rodzaj spotkania

Data

Przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnych za realizację celu 4.1
Rozwijamy nasz twórczy potencjał oraz biur będących kluczowymi partnerami
wewnętrznymi
w realizacji tego celu

Spotkanie robocze

30.12.2019

Grupa Robocza

Spotkanie robocze

13.01.2020

Przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnych za realizację celu 4.1
Rozwijamy nasz twórczy potencjał oraz biura odpowiedzialnego za koordynację w
zakresie polityki rozwoju

Spotkanie robocze

23.01.2020

Rada Programu

Posiedzenie

31.01.2020

Grupa Robocza

Spotkanie robocze

25.02.2020

Rada Programu

Głosowanie
w trybie on-line

Osoby należące do Grupy Roboczej oraz przedstawiciele innych potencjalnych
realizatorów Programu

Spotkanie robocze

Osoby należące do Grupy Roboczej oraz przedstawiciele innych potencjalnych
realizatorów Programu

Spotkanie robocze

Przedstawiciele Biura Kultury oraz wykonawcy ewaluacji ex-ante

Spotkanie robocze

10.09.2020

Rada Programu

Posiedzenie

20.11.2020

Webinarium 4.1 – osoby należące do Grupy Roboczej, przedstawiciele potencjalnych
realizatorów Programu

Spotkanie robocze

03.12.2020

04.2020

27.07.2020
28.07.2020
(dwa spotkania)

Nie uwzględniono roboczych spotkań przedstawicieli Biura Kultury i Biura Edukacji z firmą Dyspersja

(Wykonawcą Programu).
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Przedstawiciele Biura Kultury oraz Ośrodka Ewaluacji i EGO (wykonawców ewaluacji
ex-ante)

Spotkanie robocze

17.12.2020

Przedstawiciele Biura Kultury oraz Ośrodka Ewaluacji i EGO (wykonawców ewaluacji
ex-ante)

Spotkanie robocze

08.01.2021

Dyżur konsultacyjny telefoniczny i on-line

Przyjmowanie uwag

07.05.2021

Osoby należące do Grupy Roboczej oraz przedstawiciele potencjalnych realizatorów
Programu – spotkanie na temat wskaźników

Spotkanie robocze

12.05.2021

Dyżur konsultacyjny telefoniczny i on-line

Przyjmowanie uwag

13.05.2021

Koordynatorzy programów w biurach Urzędu Miasta

Spotkanie robocze

18.05.2021

Osoby należące do Grupy Roboczej oraz przedstawiciele innych potencjalnych
realizatorów Programu

Spotkanie robocze

19.05.2021.

Rada Programu

Posiedzenie

25.11.2021

Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy

Posiedzenie

21.12.2021

Zatwierdzenie Programu
Po wprowadzeniu zmian wynikających z konsultacji społecznych oraz ewaluacji ex-ante dokumentu
Program został przedłożony do akceptacji Rady Programu na posiedzeniu 25 listopada 2021 roku.
Podczas spotkania omówiono przebieg i wnioski z konsultacji społecznych, a także poprawki
wprowadzone w programie w efekcie ewaluacji ex-ante oraz uwag z konsultacji. Przedstawiono także
kolejne kroki związane z procedurą przyjęcia Programu oraz jego realizacją. Rada przyjęła Program
w głosowaniu i skierowała do dalszego procedowania.
Kolejno Program uzyskał pozytywną opinię Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii
rozwoju miasta w zakresie zgodności ze „Standardami dokumentów programujących rozwój
m.st. Warszawy”, w tym ze strategią rozwoju miasta oraz obowiązującymi politykami i programami.
Następnie został przedstawiony Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy, które w dniu 21 grudnia
2021 roku pozytywnie zaopiniowało wniosek o przyjęcie Programu, zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, skierowało go do dalszego procedowania.

Aneks 1 - Lista członków Rady Programu
Imię i nazwisko Członek Rady/Osoba upoważniona

Lp.

Instytucja/komórka organizacyjna

1.

Aldona Machnowska-Góra – Przewodnicząca Rady Programu

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

2.

Renata Kaznowska – Zastępczyni Przewodniczącej Rady
Programu

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Biura Urzędu m.st. Warszawy
3.

Janusz Samel

Biuro Sportu i Rekreacji

4.

Artur Jóźwik/Izabela Jasińska

Biuro Kultury

5.

Ewa Kolankiewicz

Centrum Komunikacji Społecznej
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6.

Joanna Gospodarczyk/Mirosław Sielatycki

Biuro Edukacji

7.

Kamil Dąbrowa

Biuro Marketingu Miasta

8.

Grzegorz Kaczorowski

Biuro Rozwoju Gospodarczego

Radni m.st. Warszawy
9.

Agata Diduszko-Zyglewska

Komisja Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy

Dzielnice m.st. Warszawy
10.

Urszula Kierzkowska/Aleksandra Pszczółkowska

Dzielnica Bemowo

11.

Grzegorz Kuca/Anna Majchrzak

Dzielnica Białołęka

12.

Grzegorz Pietruczuk/Katarzyna Potapowicz

Dzielnica Bielany

13.

Rafał Miastowski/Robert Kijek

Dzielnica Mokotów

14.

Sławomir Umiński/Katarzyna Kazubska

Dzielnica Ochota

15.

Tomasz Kucharski/Iwona Kaczorowska

Dzielnica Praga-Południe

16.

Ilona Soja-Kozłowska/Anna Wrochna

Dzielnica Praga-Północ

17.

Agnieszka Kądeja/Mieczysław Golónka

Dzielnica Rembertów

18.

Aleksander Ferens

Dzielnica Śródmieście

19.

Małgorzata Kwiatkowska/Sylwia Weiland

Dzielnica Targówek

20.

Bogdan Olesiński/Katarzyna Świtalska

Dzielnica Ursus

21.

Robert Kempa

Dzielnica Ursynów

22.

Norbert Szczepański/Radosław Ziółkowski

Dzielnica Wawer

23.

Marian Mahor

Dzielnica Wesoła

24.

Ludwik Rakowski

Dzielnica Wilanów

25.

Jarosław Karcz/Monika Kryk

Dzielnica Włochy

26.

Krzysztof Strzałkowski/Katarzyna Kosińska

Dzielnica Wola

27.

Paweł Michalec/Renata Kozłowska

Dzielnica Żoliborz

Strona społeczna
28.

Dorota Buchwald

Społeczna Rada Kultury

29.

Wojciech Hazanowicz

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego

Aneks 2 – Lista członków Grupy Roboczej
Lp.
1.

Imię i nazwisko
Bożena Głażewska-Rzeźnik

Instytucja/komórka organizacyjna
Biuro Edukacji
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2.

Sylwia Grzegorzewska

Biuro Edukacji

3.

Magdalena Klepczarek

Biuro Kultury

4.

Marcin Jasiński

Staromiejski Dom Kultury

5.

Marcin Kędzior

Biuro Sportu i Rekreacji

6.

Ewa Kolankiewicz

Centrum Komunikacji Społecznej

7

Karolina Dudek-Rączka

Centrum Komunikacji Społecznej

8.

Mirosław Pawłowski

UD Śródmieście

9.

Maria Wilska

Nowy Teatr

10.

Anna Michalak-Pawłowska

DK Dorożkarnia (do roku 2020 Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej)

11.

Katarzyna Sikora

UD Białołęka

12.

Milena Migda

UD Bielany

13.

Monika Cwyl

UD Mokotów

14.

Kinga Wiśniewska

UD Ochota

15.

Iwona Kaczorowska

UD Praga Południe

16.

Krzysztof Celiński

UD Praga Północ

17.

Monika Sochacka

UD Rembertów

18.

Mirosław Pawłowski

UD Śródmieście

19.

Małgorzata Anyszewska

UD Targówek

20.

Marlena Salwowska

UD Targówek

21.

Katarzyna Świtalska

UD Ursus

22.

Hanna Ochremniak-Sadowska

UD Ursynów

23.

Katarzyna Wasiak

UD Wesoła

24.

Piotr Daniluk

UD Włochy

25.

Robert Lisewski

UD Wola

26.

Maria Kluska

UD Żoliborz

27.

Agata Diduszko-Zyglewska

Radna m.st. Warszawy – Komisja Kultury

28.

Agnieszka Rayss

Społeczna Rada Kultury

29.

Marek Chodaczyński

Społeczna Rada Kultury

30.

Natalia Daca

Sinfonia Varsovia

31.

Paweł Brylski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

32.

Dominika Jagiełło

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
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33.

Anna Kotuniak

Stołeczne Biuro Turystyki

34.

Donata Wurst

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

35.

Paulina Andruczyk

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

36.

Aleksandra Antoniuk

Bemowskie Centrum Kultury

37.

Michał Błotny

Młodzieżowa Rada Warszawy

38.

Aleksandra Talarek

Młodzieżowa Rada Warszawy

39.

Bogna Świątkowska

Fundacja „Bęc-Zmiana”

40.

Aleksandra Skrobowska

Biuro Marketingu Miasta

41.

Zbigniew Darda

DK Kadr

42.

Paulina Andruczyk

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

43.

Alina Gałązka

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
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Załącznik nr 6
do programu Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do roku 2025

Założenia – opis skrócony
Program Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców
Warszawy do roku 2025

Czemu ma służyć Program i jak zostanie to osiągnięte
Program Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy służy osiągnięciu jednego
z celów „Strategii #Warszawa2030”. Ma sprawić, że większa niż dotąd część mieszkańców
będzie się nadal uczyła po ukończeniu szkoły lub uczelni. Program ma też zwiększyć
korzystanie przez uczniów i studentów z dodatkowych zajęć. Celem Programu jest również
poszerzanie publiczności, która uczestniczy w kulturze w świadomy i twórczy sposób.
Wszystko to przyczyni się do podniesienia tych kompetencji warszawianek i warszawiaków,
które określamy jako uniwersalne. Są to kompetencje, dzięki którym łatwiej angażować się
w sprawy miasta i współczesnego świata. „Twórczy potencjał” oznacza w Programie
możliwość wnoszenia własnego wkładu w różne dziedziny – działalność społeczną,
kulturalną, naukową i gospodarczą.
Program ma trzy Cele szczegółowe. Pierwszy, Mieszkańcy angażują się w edukację i kulturę,
obejmuje projekty podnoszące świadomość tego, jak ważne jest rozwijanie kompetencji
i w jaki sposób można to robić, a także projekty rozwijające kompetencje potrzebne do
korzystania z edukacji i kultury oraz obniżające bariery, które ograniczają dostępność oferty
edukacyjnej i kulturalnej.
W ramach Celu drugiego, Mieszkańcy rozwijają priorytetowe kompetencje, tworzona jest
szczególna oferta edukacyjna i kulturalna, zakładająca rozwijanie kompetencji kluczowych
dla przyszłości miasta oraz jego mieszkańców. Są to: rozumienie rzeczywistości, kompetencje
twórcze, przedsiębiorczość i współpraca oraz kompetencje technologiczne.
Realizacja trzeciego Celu, Realizatorzy z potencjałem, to wspieranie podmiotów, które
prowadzą projekty edukacyjne i kulturalne rozwijające kompetencje mieszkańców. Tworzone
są nowe miejsca do prowadzenia działalności edukacyjnej lub kulturalnej. Kadry kultury
podnoszą kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje niezbędne do pracy. Podmioty kultury
i edukacji planują swoje działania w oparciu o wiedzę płynącą z badań, a także współpracują
ze sobą.
Program realizowany jest przez publiczne instytucje kultury, instytucje edukacyjne,
organizacje pozarządowe, biura urzędu i dzielnic Warszawy oraz inne podmioty działające
w obszarze kultury i edukacji.
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