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1 PODSUMOWANIE 

1.1 Przeprowadzona analiza 

Analiza, której wyniki prezentuje niniejszy raport, dotyczy współpracy Biura Kultury Urzędu 
m.st. Warszawy z formalnie powołanymi ciałami dialogu obywatelskiego. Została 
przeprowadzona w 2016 roku przez Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego na zamówienie Biura Kultury.  

Ewaluatorzy przeanalizowali dane zastane (głównie dokumenty określające zadania i skład 
poszczególnych ciał oraz przedstawiające przebieg ich prac) oraz informacje uzyskane od 
uczestników dialogu obywatelskiego w Warszawie, a także od tych organizacji działających 
w sferze kultury, które w  dialogu nie uczestniczą. Przeprowadzono 28 indywidualnych wywiadów 
jakościowych, po dwa wywiady grupowe i panele ekspertów oraz 247 ankiet. 

Przeanalizowanie zakresu kompetencji poszczególnych ciał dialogu oraz ewaluacja ich 
dotychczasowego funkcjonowania pozwoliły sformułować wnioski, z których wynikają 
rekomendacje dotyczące przyszłej współpracy Biura Kultury ze stroną społeczną. W odniesieniu 
do części opisanych w raporcie problemów zostały już wprowadzone lub zaplanowane 
rozwiązania, które prawdopodobnie usprawnią tę współpracę. Do wprowadzonych rozwiązań 
należy skorygowanie zadań Społecznej Rady Kultury (SRK) i Zespołu Sterującego Programu 
Rozwoju Kultury (ZS PRK) oraz zmniejszenie składu tego zespołu. W Programie Rozwoju 
Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) przewidziano 
kampanię informacyjną zachęcającą do udziału w pracach ciał dialogu obywatelskiego oraz 
wspólne szkolenia dla urzędników i osób zaangażowanych w ciała dialogu obywatelskiego. 

Analiza współpracy pomiędzy ciałami dialogu a Biurem Kultury wpisuje się w proces projektowania 
nowej struktury dialogu administracji samorządowej m.st. Warszawy z organizacjami 
pozarządowymi, prowadzony przez Centrum Komunikacji Społecznej we współpracy z Fundacją 
Pole Dialogu. 

1.2 Struktura dialogu w Warszawie 

Warszawa wyróżnia się dużą liczbą ciał dialogu, służących zapewnieniu systematycznej 
współpracy pomiędzy samorządem miasta a organizacjami pozarządowymi i zespołami 
ekspertów. Ogólnomiejską strukturę dialogu tworzą: Wojewódzka Rada Działalności Pożytku 
Publicznego (WRDPP), Forum Dialogu Społecznego (FDS), Komisje Dialogu Społecznego (KDS) 
działające przy poszczególnych Biurach m.st. Warszawy (w tym trzy komisje przy Biurze Kultury) 
oraz Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego (DKDS). Struktura dialogu obejmuje również 
Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Szczególnie istotna rola WRDPP wiąże się z faktem, że zasiadają w niej wspólnie przedstawiciele 
KDS, Prezydenta oraz Rady m.st. Warszawy. 

Biuro Kultury współpracuje ponadto ze Społeczną Radą Kultury (SRK) i z Zespołem Sterującym 
ds. Programu Rozwoju Kultury (ZS PRK) oraz z Międzysektorowym Zespołem ds. Kultury przy 
Zintegrowanym Programie Rewitalizacji (MZ ZPR). SRK oraz ZS PRK zostały powołane 
w następstwie uchwalenia Programu Rozwoju Kultury. W powstaniu tego dokumentu (w 2012 
roku) kluczową rolę odegrali przedstawiciele środowisk związanych z kulturą, w tym organizacji 
pozarządowych.  
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Kulturę należy zaliczyć do szczególnie ważnych zagadnień w dialogu z warszawskimi 
organizacjami pozarządowymi, biorąc pod uwagę, że dla przeszło jednej trzeciej (35%) 
organizacji działających w stolicy kultura i sztuka stanowi jedno z pól prowadzonej działalności. 
Można szacować, że w 2016 r. w Warszawie było czynnych około 1,5 tysiąca takich organizacji. 

1.3 Zakres zadań przypisanych i wypełnianych 

Strukturę dialogu, oprócz należących do niej ciał, charakteryzują zachodzące pomiędzy nimi 
relacje. Z tej perspektywy do mankamentów struktury dialogu w Warszawie należy zaliczyć 
przypadki niejednoznacznego podziału kompetencji pomiędzy różnymi ciałami. Problem ten 
dotyczył w szczególności SRK I kadencji: część zadań Rady nie różniła się wyraźnie od niektórych 
zadań innych ciał, przede wszystkim od zadań ZS PRK oraz KDS. Skorygowanie zakresu zadań SRK 
oraz ZS PRK znacząco poprawiło sytuację pod tym względem.  

Obecnie pewna niejasność dotycząca funkcji Rady może wynikać z faktu, że SRK jest po części 
ciałem  eksperckim, a po części społecznym (reprezentatywnym). Tę dwoistość odzwierciedla 
sposób powoływania Rady, której część jest wybierana spośród kandydatów wskazanych przez KDS 
działające przy Biurze Kultury. W celu zapewnienia, że rola SRK i rola KDS będą komplementarne 
(zamiast częściowo się pokrywać), wskazane jest nastawienie się Rady na pełnienie funkcji 
eksperckiej, realizowanej w oparciu o wiedzę jej członków na temat uwarunkowań i możliwych 
kierunków rozwoju kultury. 

Wydaje się, że powoływaniu nowych ciał nie zawsze towarzyszyła wystarczająca refleksja nad 
tym, jak powierzane im zadania mają się do kompetencji ciał już istniejących. Ciałem, którego 
powołanie w ocenie Ewaluatorów nie było konieczne, jest Międzysektorowy Zespół ds. Kultury 
przy Zintegrowanym Programie Rewitalizacji (MZ ZPR). Prawdopodobnie zadania powierzone temu 
zespołowi mogłyby realizować KDS, DKDS oraz SRK – jednak pod warunkiem bardzo sprawnej 
koordynacji pracy tych gremiów. 

Istotnymi czynnikiem, który wpływa na realizowanie przez ciała dialogu przypisanych im zadań, 
jest ich zakres. Dotychczasowe doświadczenia jednoznacznie potwierdzają, że wykonywanie 
zadań nie udaje się, jeżeli jest ich zbyt wiele w stosunku do zasobów, którymi dysponuje dane 
ciało (tymi zasobami są przede wszystkim czas i kompetencje uczestników). Niepowodzenie 
wydaje się nieuniknione, jeżeli wypełnienie przypisanych zadań wymaga wykonania pracy 
odbiegającej od trybu działania danego ciała. Problem ten ujawnił się przede wszystkim w 
przypadku pierwszego ZS PRK. Na zrealizowanie 23 zadań, w tym bardzo absorbujących (na 
przykład takich jak „wypracowywanie projektów programów operacyjnych”) Zespół miał zaledwie 
około 6 godzin miesięcznie, poświęcanych na spotkania. Biorąc pod uwagę, że wypełnienie 
wszystkich przypisanych zadań wymagałoby dużego zespołu stałych pracowników, nie zaskakuje 
fakt, że pierwszy ZS PRK wykonał powierzone mu zadania w niewielkim stopniu. Zmniejszenie 
zakresu zadań ZS PRK w 2015 roku było zatem właściwe. Obecnie zakres ten wydaje się 
realistyczny, przy założeniu, że w ich realizacji ZS PRK będzie wspierany przez zespół Biura 
Kultury i przez ewentualnych dodatkowych ekspertów. 

Stwierdzono również, że niektóre zadania ciał dialogu są określone mało precyzyjnie. Ocena tej 
kwestii jest jednak bardziej złożona. Zaletą sformułowania części zadań stosunkowo ogólnie jest 
możliwość bardziej elastycznego reagowania na nowe wyzwania i zmieniające się okoliczności. 
Z dokumentów określających kompetencje poszczególnych ciał powinno jednak jasno wynikać 
jakie funkcje mają pełnić (na przykład: udział w tworzeniu dokumentów programujących politykę 
kulturalną, opiniowanie z pozycji ekspertów, konsultowanie z perspektywy potrzeb mieszkańców).   
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Jest to warunek odpowiedniego usytuowania danego ciała w strukturze dialogu oraz osiągnięcia 
zgodności pomiędzy profilem danego ciała a składem jego uczestników.  

Zarazem ważne jest ustalanie spraw, którymi dane ciało będzie się zajmowało w horyzoncie 
krótkoterminowym (na przykład rocznym). Takie uzgodnienie jest potrzebne nie tylko jako 
okoliczność mobilizująca do współpracy, ale także żeby zapobiec późniejszym kontrowersjom 
dotyczącym tego na ile zakres podejmowanych zadań był odpowiedni. Tego rodzaju 
kontrowersje występowały szczególnie wśród członków  SRK I kadencji. Wiązały się z 
określeniem zadań Rady zbyt szeroko, a niektórych niejasno, oraz ze zróżnicowanymi wizjami 
funkcji tego gremium wśród jego członków. Różnice zdań dotyczyły m.in. tego: 1) czy Rada 
powinna z własnej inicjatywy podejmować kwestie wykraczające poza zakres pytań kierowanych 
do niej przez Prezydenta, Radę Miasta lub Biuro Kultury, 2) czy poza funkcją opiniująco-doradczą 
ma pełnić wobec samorządu również funkcję kontrolną, oraz 3) czy oprócz długookresowego 
kształtowania polityki kulturalnej powinna zajmować się interweniowaniem w sprawach 
bieżących. Niejasność roli, którą miała pełnić SRK I kadencji, przyczyniła się do tego, że efekty jej 
pracy okazały się niewielkie. Przed powołaniem SRK II kadencji lista zadań została skrócona, 
a same zadania ujęte bardziej jednoznacznie. 

Szeroko i nie do końca jasno określone zostały również zadania MZ ZPR. Jednak w tym  
przypadku pomiędzy członkami Zespołu nie wystąpiły istotne różnice zdań co do jego roli 
i pożądanego zakresu zadań. Biorąc pod uwagę, że zadania Zespołu zostały sformułowane 
w sposób stosunkowo ogólny, jego członkowie uznali za potrzebne ich praktyczne dookreślenie 
poprzez podjęcie konkretnych działań (takich jak nawiązanie dialogu z przedstawicielami 
zaangażowanych w rewitalizację instytucji kultury). W praktyce Zespół przyjął charakter 
ekspercki. 

Różnice zdań dotyczące zakresu tematów, na których powinno się koncentrować ciało dialogu, 
występują pomiędzy członkami KDS (chociaż znacznie mniej ostro, niż miało to miejsce 
w przypadku SRK I kadencji). Część uczestników jest usatysfakcjonowana stanem obecnym, 
w którym KDS angażują się przede wszystkim w kwestie związane ze zlecaniem organizacjom 
pozarządowym zadań publicznych. Jednak znacząca grupa respondentów z KDS wyraziła 
zainteresowanie udziałem w kształtowaniu polityki kulturalnej miasta w znacznie szerszym 
zakresie, niż kwestia konkursów dla organizacji pozarządowych. Ankietowani członkowie 
wszystkich trzech działających przy Biurze Kultury KDS-ów jako zadanie, które dana Komisja 
realizuje w zbyt małym stopniu, wskazywali najczęściej „określanie potrzeb społecznych 
i sposobu ich zaspokajania”. Również członkowie DKDS-ów wskazali to zadanie wśród działań, 
którymi jako Komisja zajmują się w zbyt małym stopniu – pomimo, że działania diagnostyczne i 
rzecznicze komisji działających na poziomie dzielnic są bardziej intensywne, niż w przypadku KDS. 
DKDS-y działają na mniejszym obszarze, w którym rozpoznawanie potrzeb społecznych jest 
łatwiejsze, a kontakt z mieszkańcami bliższy. Rozeznanie DKDS-ów w sprawach lokalnych stanowi 
potencjał, który mógłby zostać wykorzystany w większym stopniu poprzez włączenie Komisji 
w diagnozowanie problemów mieszczących się w sferze oddziaływania polityki kulturalnej. 

Pełniejsze realizowanie przez poszczególne ciała przypisanych im zadań może zmniejszać 
tendencję do rozbudowywania struktury dialogu o kolejne ciała. Zarazem trudno przewidzieć na 
ile chęć współpracy deklarowana w ankietach może się przełożyć na faktyczne zaangażowanie. 
Praca nad dokumentami strategicznymi i rozwiązaniami systemowymi wymaga poświęcenia 
znacznych zasobów czasu, a działalność w ciałach społecznych (oprócz ZS PRK) nie jest 
wynagradzana. Ponadto jest ważne, żeby wkład uczestników dialogu w kształtowanie polityki 
kulturalnej był zgodny z ich faktycznymi kompetencjami, a także z zasadą tworzenia polityk 
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w oparciu o fakty. Dobrym przykładem takiego podejścia do „określania potrzeb społecznych 
i sposobu ich zaspokajania” są działania wolskiego DKDS. Komisja zarekomendowała, 
w związku z pracami nad programem rozwoju kultury na Woli, przeprowadzenie diagnozy potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców tej dzielnicy dotyczących kultury oraz sformułowała podstawowe 
założenia dotyczące tych badań. 

Można wyróżnić cztery poziomy uczestnictwa strony społecznej w procesie decyzyjnym: 
1) informowanie (poziom podstawowy i zarazem warunek osiągnięcia wszystkich kolejnych), 
2) konsultowanie (gdy władze pytają stronę społeczną o opinie dotycząca konkretnego tematu), 
3) dialog (w którym tematy mogą inicjować obie strony) oraz 4) partnerstwo (gdy władza dzieli się 
odpowiedzialnością ze stroną społeczną). Warszawskie ciała dialogu działające w sferze kultury 
stosunkowo rzadko osiągają poziom partnerstwa. Pod tym względem wyróżnia się ZS PRK, który 
ma charakter roboczy i systematycznie angażuje się w programowanie konkretnych rozwiązań. 
Partnerskie przedsięwzięcia w dziedzinie kultury bywają jednak realizowane również z udziałem 
innych ciał dialogu. Takim przedsięwzięciem, wymagającym znacznego nakładu pracy, było także 
tworzenie Centrum Sztuki Tańca, we współpracy pomiędzy Biurem Kultury a KDS ds. Tańca. 

1.4 Uczestnicy 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że skład stałych zespołów roboczych, zajmujących się 
programowaniem polityki kulturalnej, nie powinien być zbyt liczny. Im większy zespół, tym 
łatwiej rozmywa się odpowiedzialność poszczególnych uczestników, a moderowanie prac staje się 
trudniejsze.  Zdecydowane ograniczenie liczebności ZS PRK (z 24 na koniec pierwszej kadencji do 
6 w drugiej) można zaliczyć do okoliczności, które znacząco podniosły  efektywność prac Zespołu.  

Zróżnicowanie członków ciał dialogu stwarza szansę na bardziej wszechstronne ujmowanie 
dyskutowanych kwestii. Jednak jeżeli zakres zadań jest nadmiernie szeroki lub nieprecyzyjny, to 
znaczne zróżnicowanie uczestników może zasadniczo utrudnić ustalenie czym dane ciało 
powinno się zajmować (stało się tak w przypadku SRK I kadencji). 

Zróżnicowanie zainteresowań osób uczestniczących w poszczególnych ciałach dialogu sprawia, 
że część zagadnień, w które mogliby wnieść wkład, nie jest podejmowana ze względu 
na zdominowanie spotkań danego ciała przez inne tematy. Przemawia to za wprowadzaniem, 
jako uzupełnienia struktury dialogu, form współpracy ad-hoc nad konkretnym zadaniami, 
pozwalających na zaangażowanie osób, które akurat nimi są szczególnie zainteresowane. Grona 
osób zapraszanych do udziału w takich inicjatywach nie należałoby zawężać do uczestników ciał 
dialogu ani do przedstawicieli organizacji pozarządowych (pamiętając, że w dyskusjach na temat 
dialogu obywatelskiego jest obecny wątek krytyczny wobec szczególnej pozycji, jaką przyznaje się 
w nim podmiotom posiadającym status NGO). Prace powinny być skumulowane w stosunkowo 
krótkim czasie, prowadzone zespołowo i zakończone konkretnym wynikiem. Oczywiście taka 
forma współpracy, proponowana jako uzupełnienie struktury dialogu, nie jest odpowiednia do 
wypełniania wszystkich zadań związanych z tworzeniem polityki kulturalnej, przypisanych ciałom 
społecznym. Wydaje się, że stosunkowo najłatwiej mogłaby znaleźć zastosowanie przy „określaniu 
sposobu zaspokajania potrzeb społecznych”. 

W latach 2012-2015 frekwencja na  spotkaniach poszczególnych KDS w ciągu roku regularnie 
osiągała poziom 50% wyłącznie w przypadku KDS ds. Tańca. W przypadku DKDS-ów średnia 
frekwencja w 2015 roku wyniosła 33%, przy czym w zależności od Komisji wahała się od 18% do 
68%. Spadająca frekwencja stanowiła  istotny problem w SRK I kadencji – zjawisko to można 
wiązać z  niską efektywnością prac rady, a dodatkowo również z dużym zaabsorbowaniem części 
członków innymi zadaniami. W przypadku FDS frekwencja jest na tyle niska, że wypełnianie przez 
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to Forum funkcji wymiany informacji pomiędzy uczestnikami innych ciał dialogu (WRDPP, KDS, 
DKDS) wydaje się mało efektywne. 

Zapewnienie witalności struktury dialogu wymaga zapobiegania sytuacjom, w których dane ciało 
istnieje formalnie, ale nie przejawia oczekiwanej aktywności. Z tego względu należy ocenić 
pozytywnie ustanowienie procedury rozwiązywania nieaktywnych KDS oraz wprowadzenie 
możliwości odwołania członka SRK niebiorącego udziału w jej pracach.  

1.5 Reprezentatywność ciał dialogu i bariery ograniczające udział 
w dialogu 

Odsetek członków Komisji, zdaniem których dany KDS „wyraża głos ogółu organizacji w danej 
branży” wynosił od ponad dwóch piątych (KDS ds. Kultury) do dwóch trzecich (KDS ds. Tańca). 
Spośród członków KDS ds. Muzyki oraz DKDS (przedstawicieli organizacji działających w obszarze 
kultury) z tą opinią zgodził się co drugi. 

Można wskazać dwa czynniki, które prawdopodobnie sprawiły, że KDS ds. Tańca wyróżnia się 
spośród KDS najwyższą samooceną reprezentatywności, a także najwyższą frekwencją. Po 
pierwsze, grono warszawskich organizacji zajmujących się tą dziedziną sztuki jest stosunkowo 
nieliczne. Po drugie, do skonsolidowania tego środowiska przyczyniła się konkretna inicjatywa, 
którą zajmował się KDS: Centrum Sztuki Tańca. 

Zdaniem Ewaluatora obecny stan reprezentatywności ciał społecznych generalnie nie jest 
zadowalający. W ich prace angażuje się stosunkowo wąskie grono, a napływ nowych osób jest 
ograniczony. Punktem wyjścia do podjęcia działań zmierzających do poprawienia tej sytuacji jest 
zidentyfikowanie dotychczasowych barier. 

Przedstawiciele organizacji działających w sferze kultury, które jak dotąd nie uczestniczyły 
w ciałach dialogu społecznego, jako przyczyny takiej sytuacji wskazywali przede wszystkim  brak 
potrzeby i brak czasu na takie działania. Każda z tych odpowiedzi została wskazana przez około 
jedną trzecią respondentów. Przywołane odpowiedzi można zinterpretować także – w znacznej 
mierze – jako brak świadomości korzyści wynikających z udziału w dialogu. 

Respondenci często wskazywali także przyczyny związane z brakiem odpowiedniej informacji. 
Przy tym odpowiedź „brak wiedzy o możliwościach uczestnictwa” respondenci wybierali 
w przybliżeniu dwukrotnie rzadziej, niż „brak informacji o inicjatywie, w którą można się włączyć”. 
Taki wynik może wskazywać, że organizacje byłyby bardziej gotowe włączyć się w „inicjatywę” – 
a więc w przedsięwzięcie mające przynieść określone efekty i związane z konkretnym działaniem 
– niż uczestniczyć w stałej pracy wykonywanej przez ciała dialogu, która może uchodzić za nudną 
i biurokratyczną (za taką interpretacją przemawiają przeprowadzone wywiady jakościowe). 

Części potencjalnych uczestników nie interesuje dominująca na spotkaniach poszczególnych ciał 
tematyka (na przykład na wielu spotkaniach KDS omawiane są przede wszystkim kwestie związane 
z przyznawaniem środków na realizację zadań publicznych). Nowych członków niejednokrotnie 
zniechęca do udziału język, którym komunikują się doświadczeni uczestnicy – zdaniem wielu 
respondentów zbyt hermetyczny. 

Występują również wahania frekwencji związane z liczbą bieżących kwestii, istotnych dla całego 
środowiska. Wiele istotnych kwestii zostało rozwiązanych w ubiegłych latach (wprowadzono na 
przykład konkursy kilkuletnie oraz karty oceny wniosków konkursowych, a także możliwość 
wynajmowania przez organizacje miejskich lokali na dłuższy okres). W związku z tym część osób 
straciła motywację do przychodzenia na spotkania KDS-ów. 
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Zidentyfikowane ograniczenia udziału organizacji pozarządowych w dialogu obywatelskim 
przemawiają przede wszystkim za przeprowadzeniem działań informacyjnych, skierowanych do 
tych organizacji, które w dialogu nie uczestniczą.  

Oprócz zwiększania stopnia, w jakim w dialogu obywatelskim jest reprezentowany sektor 
organizacji pozarządowych, wskazane jest także większe niż dotychczas włączenie  innych 
podmiotów: 1) aktywistów, niezrzeszonych twórców i grup nieformalnych, 2) publicznych 
instytucji kultury 3) przedsiębiorców świadczących usługi kulturalne.  

1.6 Wpływ ciał dialogu 

1.6.1 KDS 

KDS wpłynęły na szereg rozwiązań dotyczących ogłaszanych przez Biuro Kultury konkursów ofert 
dla organizacji pozarządowych, a także na wydłużenie okresu, na jaki miejskie lokale mogą być 
wynajmowane organizacjom (z 3 do 10 lat). Na część tych kwestii wpłynęły również DKDS.  

Jednym z najważniejszych sukcesów - przykładów realnego wpływu KDS – jest ogłoszenie (dziś 
już rozstrzygniętego) konkursu na stworzenie Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. 

 Jest to także przykład dobrej współpracy różnych komisji (idea utworzenia Centrum Sztuki Tańca, 
którą zajmowała się KDS ds. Tańca, została poparta przez inne komisje) oraz istotnego wpływu 
umiejętności i zaangażowania przewodniczącego na funkcjonowanie komisji. 

Oba rodzaje komisji wywierały wpływ na politykę kulturalną również w konsultacjach. 
Pod wpływem ich uwag wprowadzono zmiany m.in. w rocznych programach  współpracy 
m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m. st. 
Warszawy do 2022 roku  (ZPR) oraz Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej 2015-2020 
(WPEK). Jednak w opinii Ewaluatorów wpływ strony społecznej na kształt ZPR i WPEK był 
stosunkowo niewielki. Z raportu z konsultacji dotyczących dokumentów programowych Program 
Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020 (PRK) wynika, że uwzględniona zostanie również część 
uwag zgłoszonych przez komisje dialogu do tych dokumentów. 

Według opinii wyrażonej w ankietach przez członków KDS wpływ tych komisji był największy w 
zakresie konkursów dla organizacji pozarządowych. Natomiast wpływ KDS na kierunki rozwoju 
polityki kulturalnej został przez respondentów oceniony jako raczej niewielki. Zdaniem 
Ewaluatora opinia ta nie uwzględnia jednak istotnej roli strony społecznej w przygotowaniu 
Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020, który jest obecnie podstawą realizacji 
polityki kulturalnej w Warszawie, a także tego, że wpływ na proces zlecania zadań publicznych 
jest wpływem na politykę kulturalną. 

Część członków KDS-ów oczekuje ze strony Biura Kultury większej inicjatywy w zgłaszaniu 
rozwiązań do zaopiniowania przez Komisję lub tematów do przedyskutowania na jej forum. 
Z drugiej strony, podejmowanie takich tematów może inicjować również strona społeczna. 
Respondenci podnosili także kwestię niewystarczającej – ich zdaniem – obecności osób 
decyzyjnych na spotkaniach komisji. Realny stan rzeczy w tym zakresie jest trudny do oceny, gdyż 
duża część protokołów ze spotkań komisji nie zawiera dokładnych informacji na temat tego, kto 
był obecny (z pewnością daje się ustalić, że na wielu spotkaniach był obecny naczelnik Wydziału 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze Kultury). Przy dalszej współpracy wskazane 
jest ustalanie z członkami ciał dialogu liczby, a także orientacyjnych terminów, spotkań 
z udziałem Dyrekcji Biura Kultury.  
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1.6.2 SRK 

Jednoznacznym przykładem wpływu Społecznej Rady Kultury (SRK) była częściowa zmiana decyzji 
Rady Miasta o ograniczeniu budżetu na realizację zadań powierzanych organizacjom 
pozarządowym działającym w obszarze kultury (przywrócenie części kwoty). SRK miała pewien 
wpływ na obecny kształt ZPR. Pod wpływem uwag SRK dokonane zostały także zmiany w WPEK. 
W przypadku SRK I kadencji realny wpływ na podejmowane decyzje był jednak niewystarczający 
w porównaniu z pierwotnymi planami (zarówno w opinii członków Rady, jak i Ewaluatorów). 
Było to związane z omawianym już wcześniej brakiem jednoznacznej wizji Rady i z faktem, że 
Rada w pierwszej kadencji w dużej mierze zajmowała się ustalaniem formuły własnego 
działania. 

1.6.3 ZS PRK 

Zgodnie z Programem Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020 (s. 39)  wpływ Zespołu 
Sterującego  Programu Rozwoju Kultury  (ZS PRK) na politykę kulturalną miał polegać przede 
wszystkim na stworzeniu mapy warszawskiej kultury i projektów programów operacyjnych do 
PRK. Za najważniejszy realny efekt pracy pierwszego ZS PRK (wraz z podzespołem roboczym ds. 
programów operacyjnych) można uznać stworzenie siatki programów operacyjnych do PRK, 
która zawiera 24 pomysły na programy i projekty oraz sformułowanie wstępnych założeń do 
dwóch programów operacyjnych. W opinii Ewaluatorów realny wpływ ZS PRK w pierwszej 
formule okazał się zdecydowanie mniejszy niż można było oczekiwać. Dlatego decyzję 
o ograniczeniu zakresu zadań Zespołu i zmniejszenie jego składu należy uznać za słuszne. 

Efektem dotychczasowych działań drugiego ZS PRK, funkcjonującego w nowej formule,  jest 
przede wszystkim sformułowanie odpowiedzi na uwagi zgłoszone w ramach konsultacji 
dokumentów programowych PRK, sporządzonych przez zespoły prof. J. Hausnera 
i red. E. Bendyka. ZS PRK wniósł także wkład w komunikację PRK oraz miał udział w tworzeniu 
założeń badania publiczności warszawskich instytucji kultury i diagnozy czytelnictwa. W opinii 
Ewaluatorów aktualna formuła ZS PRK dotychczas się sprawdza. 

1.6.4 WRDPP 

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) opiniuje na bieżąco projekty aktów 
prawnych i dokumentów strategicznych. Jej realny wpływ polegał na zmianach wprowadzanych 
w treści tych dokumentów. W efekcie działań Rady do grup roboczych pracujących nad strategią 
rozwoju Warszawa 2030 dołączono przedstawicieli organizacji pozarządowych. Rada miała także 
istotny wpływ opiniodawczy na programy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 
Przede wszystkim jednak, w odróżnieniu do pozostałych ciał, WRDPP ma w swoim składzie 
członków przedstawicieli Rady Miasta i przedstawicieli Prezydenta. Dzięki temu służyła jako forum 
przekazywania informacji i dialogu pomiędzy organizacjami a politykami i urzędnikami. 

Z punktu widzenia całego systemu dialogu rola WRDPP jest bardzo ważna, gdyż żadne inne ciało 
dialogu nie umożliwia tak bliskiego kontaktu pomiędzy przedstawicielami organizacji 
pozarządowych a radnymi. WRDPP powinna być wykorzystywana przez NGOs jako „pas 
transmisyjny”. W opinii Ewaluatorów, dotąd potencjał ten nie jest w odpowiednim stopniu 
wykorzystywany. Potrzeba zwiększenia świadomości w tym zakresie i udrożnienia komunikacji. 
Wskazują na to także wyniki badania ilościowego. Przedstawiciele KDS-ów i DKDS-ów, zapytani 
o to, czy ich komisje współpracują w odpowiednim stopniu z WRDPP, często nie umieli 
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.  
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1.6.5 FDS 

Realny wpływ Forum Dialogu Społecznego (FDS) w większości przypadków – jeśli chodzi o obszar 
kultury – ograniczał się do zapewniania przepływu informacji. Co pewien czas pojawiały się 
inicjatywy, z którymi Forum występowało do Miasta, takie jak na przykład zapisy 
antydyskryminacyjne w umowach między Miastem a podmiotami zewnętrznymi, dotyczącymi 
świadczenia usług. 

1.6.6 MZ ZPR 

Pod wpływem Międzysektorowego Zespół ds. Kultury przy Zintegrowanym Programie 
Rewitalizacji (MZ ZPR) zostały wprowadzone zmiany w ogłoszeniu konkursu Rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych w latach 2016-2017. Zespół – dzięki delegowaniu przedstawicieli do komisji 
konkursowych – miał również wpływ na ocenę wniosków złożonych w tym konkursie, a także 

w konkursie Funduszu Animacji Kultury oraz w konkursie służącym wyłonieniu Animatorów działań 
rewitalizacyjnych związanych z kulturą. Zespół wniósł także merytoryczny wkład w warsztat 

z udziałem przedstawicieli instytucji kultury, służący dookreśleniu działań w ramach celu ZPR 
dotyczącego działań w sferze kultury. 

1.7 Informacja o działaniach ciał dialogu oraz ich promocja 

Informacje o strukturze dialogu oraz o postępach i efektach pracy poszczególnych ciał jest 
potrzebna zarówno ich aktualnym (zwłaszcza nowym), jak  i potencjalnym członkom.  Takie 
informacje powinny docierać także do organizacji i mieszkańców, których interesy i potrzeby 
starają się wyrażać przedstawiciele strony społecznej zaangażowani w prace ciał dialogu. 

Obecnie informacje o ciałach dialogu działających w sferze kultury, dostępne na stronach 
prowadzonych przez Miasto, są rozproszone. Sekcje poświęcone SRK i ZS PRK można odszukać w 
serwisie www.kulturalna.warszawa.pl, a sekcje poświęcone WRDPP, KDS, DKDS oraz FDS są 
dostępne ze strony www.ngo.um.warszawa.pl. Z kolei informacje o MZ ZPR pojawiają się na 
stronie www.rewitalizacja.um.warszawa.pl, ale wyłącznie w formie kolejnych „Aktualności”. 
Artykuły dotyczące KDS, DKDS i WRDPP (dzięki dziennikarskiej formie bardziej przystępne, niż 
protokoły lub notatki ze spotkań) są publikowane w serwisie www.warszawa.ngo.pl 
(prowadzonym przez organizację, której miasto przekazało, w ramach otwartego konkursu ofert, 
zadanie prowadzenia serwisu internetowego dla warszawskich NGO). 

Protokoły ze spotkań ciał społecznych różnią się pod względem tego na ile są wyczerpujące 
i zrozumiałe. Działalność KDS-ów w poszczególnych latach podsumowują raporty (sprawozdania) 
roczne, które jednak zawierają bardzo niewiele informacji na temat działań komisji. 

Brakuje łatwo dostępnego materiału, który przystępnym językiem prezentowałby wszystkie 
warszawskie ciała dialogu istotne z perspektywy polityki kulturalnej, a także syntetycznej 
informacji o pracach poszczególnych ciał oraz o ich efektach.  

W efekcie zarówno osoby nieuczestniczące w pracach ciał dialogu, jak i te, które są obecne tylko 
na części spotkań, często nie mają pełnego oglądu zadań realizowanych przez te ciała. Może się 
to przyczyniać do niewielkiego napływu nowych osób do ciał dialogu. 

Wśród okoliczności oddziałujących negatywnie na dialog w sferze kultury przedstawiciele 
organizacji funkcjonujących w tej sferze, ale nie uczestniczących w ciałach dialogu, wskazywali 
często deficyt wiedzy o możliwościach oddziaływania na politykę kulturalną (obok m.in. braku 
czasu oraz zbyt małej aktywności i zaangażowania ze strony samych NGO). Organizacje, które nie 
uczestniczą w dialogu, przeważnie nie są świadome na przykład, że przedstawiciele trzeciego 

http://www.kulturalna.warszawa.pl/
http://www.ngo.um.warszawa.pl/
http://www.rewitalizacja.um.warszawa.pl/
http://www.warszawa.ngo.pl/
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sektora – jako delegaci KDS – mogą uczestniczyć w ocenie wniosków składanych w otwartych 
konkursach ofert (blisko dwie trzecie respondentów uważa, że wpływ organizacji na ocenę 
wniosków jest mały lub bardzo mały). Przedstawiciele co drugiej organizacji nieuczestniczącej 
w dialogu ocenili przepływ informacji z Biura Kultury do trzeciego sektora jako niewystarczający. 

Organizacje, które nie uczestniczą w ciałach dialogu, w ciągu ostatnich 5 lat w zdecydowanej 
większości nie brały również udziału w konsultacjach społecznych, indywidualnych rozmowach 
z przedstawicielami Biura Kultury ani protestach dotyczących prowadzonej przez to Biuro polityki 
kulturalnej (stosunkowo najczęściej brały udział w konsultacjach społecznych). Wskazuje to na 
istnienie dużej grupy organizacji, które w ogóle nie wchodzą w interakcje z Biurem Kultury. 

1.8 Przepływ informacji pomiędzy ciałami dialogu, Biurem Kultury 
i Radą Miasta 

Z członkami ciał dialogu urzędnicy Biura Kultury omawiają najczęściej sprawy bieżące, natomiast 
przedstawicielom strony społecznej niejednokrotnie brakuje obrazu całokształtu działań Biura 
oraz jego planów na najbliższy okres. Taka wiedza mógłby umożliwić lepsze planowanie pracy 
ciał dialogu i inspirować do zajmowania się nowymi kwestiami. 

Komisjom Dialogu Społecznego brakuje także informacji zwrotnej na temat uwzględnienia uwag 
zgłaszanych podczas spotkań. O ile w przypadku konsultacji społecznych taka informacja jest 
przekazywana, zgodnie z  ustaloną procedurą, o tyle w przypadku bezpośredniej dyskusji na 
spotkaniach bywa różnie.  

Przydatne byłoby także udrożnienie komunikacji między Biurem Kultury a DKDS-ami, które mogą 
stanowić ważne źródło informacji o sytuacji i potrzeb występujących w dzielnicach. 

Znaczna część osób wchodzących w skład ciał dialogu nie ma pełnej wiedzy na temat całego 
systemu i trudno im określić możliwość i zasadność współpracy z innymi ciałami. Jednak część 
respondentów zgłaszała potrzebę omawiania horyzontalnych zagadnień, związanych 
z kształtowaniem i realizowaniem polityki kulturalnej, w gronie łączącym przedstawicieli 
różnych ciał dialogu. Rolę inicjatora takich spotkań mogłoby odgrywać zarówno Biuro Kultury, jak i 
same ciała dialogu. 

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że wyraźnie brakuje komunikacji między radnymi miasta 
a ciałami dialogu. Aktywność radnych w relacjach ze społecznością Warszawy koncentruje się na 
mieszkańcach. W chwili obecnej forum spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych z 
radnymi jest WRDPP. Wydaje się, że inne ciała dialogu (zwłaszcza KDS-y i SRK) powinny częściej 
inicjować spotkania z Komisją Kultury i Promocji Rady Miasta, same zaś powinny otrzymywać na 
bieżąco informacje o kolejnych posiedzeniach Rady i omawianych tam sprawach. 

1.9 Inicjowanie dialogu 

Wśród członków ciał społecznych, którzy odpowiedzieli na ankietę, osoby uważające, że Biuro 
Kultury aktywnie inicjuje dialog ze stroną społeczną, byli liczniejsi, niż respondenci odrzucający 
tę tezę. Opinie okazały się jednak zróżnicowane, a ponad jedna trzecia respondentów nie była w 
stanie udzielić odpowiedzi. Zarazem analiza kompetencji ciał dialogu wskazuje, że nie tylko Biuro 
Kultury, lecz również przedstawiciele strony społecznej lub eksperckiej mogą inicjować dialog, 
proponując kwestie, których ich zdaniem powinien dotyczyć. Wskazywali na to także respondenci 
uczestniczący w wywiadach jakościowych. 
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2 WPROWADZENIE. KONTEKST ANALIZY 

2.1 Dialog w zarządzaniu publicznym 

Koniec XX wieku i początek XXI wieku to czas znaczących przemian modelu administracji 
publicznej. Pojawiające się w drugiej połowie XX wieku kryzysy gospodarcze i społeczne, rozwój 
nowych technologii (zwłaszcza informatycznych i komunikacyjnych), a także wzrost aktywności 
społecznej sprawiły, że nieskuteczne okazały się dawne wzorce zarządzania publicznego, czerpiące 
niejednokrotnie jeszcze z XIX-wiecznego Weberowskiego modelu idealnej biurokracji. Według 
tradycyjnej koncepcji, administracja wytyczała kierunki polityki i zarazem ją realizowała, działając 
w wyznaczonych prawnie i proceduralnie ramach.  

W odpowiedzi na kryzys tego modelu, naukowcy i praktycy administracji zaczęli poszukiwać nowej 
koncepcji zarządzania publicznego. Jak wskazują D. Osborne i T. Gaebler, „Żyjemy w epoce 
informacji, w której prawie każdy ma tak samo szybki dostęp do danych jak przywódcy kraju, 
mamy gospodarkę opierającą się na nauce, a doskonale wykształceni pracownicy buntują się 
przeciw rozkazom i domagają się autonomii. (...) W tym zmienionym otoczeniu powstałe w epoce 
przemysłowej instytucje biurokratyczne – tak publiczne, jak i prywatne – zupełnie zawodzą. Nowe 
otoczenie wymaga instytucji elastycznych i łatwo przystosowujących się do zmian”1. Teoria 
Weberowska powstawała w XIX wieku, a więc w okresie rozwoju masowej produkcji przemysłowej 
– u schyłku Tofflerowskiej „drugiej fali”2. W tym okresie mechanistyczne podejście do procesów 
zarządzania gwarantowało większą wydajność, gdyż były to czasy standaryzacji i uniformizacji 
produkcji. Do sterowania produkcją wystarczały wówczas proceduralne metody zarządzania. 
Kolejne dekady były jednak czasem nadejścia „trzeciej fali” – gospodarki w której dominuje 
informacja (opartej na wiedzy). Jak wskazuje W. Setlak, „w nowoczesnej gospodarce 
kapitalistycznej preferuje się innowacyjność, a w konsekwencji wzrasta znaczenie 
niekonwencjonalnych – przynajmniej w odniesieniu do modelu Webera – strategii i stylów 
zarządzania”3. W takich warunkach, w drugiej połowie XX w., powstały dwie koncepcje 
zorientowane na przemianę dotychczasowego zarządzania publicznego – New Public 
Management  (NPM) i (good/public) governance. 

Podstawową ideą New Public Management było wykorzystanie do zarządzania publicznego 
mechanizmów rynkowych, na których opiera się działanie przedsiębiorstw prywatnych. 
J. Supernat wskazuje m.in. następujące zasady New Public Management4: 

„Administracja publiczna powinna być zorientowana przede wszystkim na osiąganie wyników. Ocena 
działania kierowników w administracji publicznej powinna być oparta na mierzalnych wskaźnikach. 

Aby osiągnąć wyniki, administracja publiczna powinna czynić lepszy użytek z mechanizmów rynkowej 
konkurencji (np. zakup dóbr i usług od prywatnych organizacji, outsourcing, konkurencja między jednostkami 
organizacyjnymi). 

Administracja publiczna powinna być zorientowana na konsumentów (odbiorców działań). 

                                                      
1
 Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. 

Media Rodzina, Poznań 1992, str. 34. 
2
 Por. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997. 

3
 Setlak W., Obrachunki weberowskie. Parę uwag o obecności myśli Maxa Webera w formule współczesnego 

kapitalizmu, Humanities and Social Sciences, tom XX, nr 22 (1/2015), str. 213. 
4
 Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, w: Ura E. (red.), Jednostka, 

państwo, administracja. Nowy wymiar, Rzeszów 2004, str. 469-490. 
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Administracja publiczna powinna „sterować, a nie wiosłować” – realizować swoje funkcje korzystając 
z działań organizacji prywatnych i pozarządowych. 

Kierownicy w administracji poza rolami stricte kierowniczymi powinni m.in. pełnić funkcje popularyzatorów 
spraw lokalnych oraz współwykonawców władzy lokalnej (poprzez dzielenie się władzą z innymi).” 

Koncepcja New Public Management w sposób szczególny akcentuje więc delegowanie władzy na 
zewnątrz i udział organizacji pozarządowych w procesie świadczenia usług publicznych, postuluje 
także – jak wskazuje dalej J. Supernat – wypracowanie i stosowanie demokratycznych form 
konsultacji z obywatelami, a więc form i narzędzi dialogu. 

Dialog i współpraca władz publicznych z organizacjami pozarządowymi wywodzą się z przekonania, 
że rozbudowany sektor obywatelski stanowi jedną z podstaw silnej demokracji. Podmioty 
społeczne mają lepiej znać potrzeby mieszkańców i reagować na nie szybciej i w sposób bardziej 
elastyczny niż ociężała, weberowska biurokracja. Zgodnie z teorią L. M. Salamona, trzeci sektor 
i administracja publiczna nawzajem się uzupełniają5. Instytucje państwowe pozwalają 
przezwyciężać przede wszystkim finansowe słabości organizacji społecznych, a te drugie 
odwzajemniają się wprowadzając do sfery publicznej cechy, których brakuje administracji, takie 
jak: efektywność, elastyczność, innowacyjność i partycypacja obywateli6. 

Mimo tego nowego akcentu, metodologia New Public Management była niejednokrotnie 
krytykowana. Wskazywano przede wszystkim fakt, iż rozwiązania rynkowe nie są w pełni 
adekwatne do zaspokajania różnego rodzaju potrzeb społecznych7. Istnieje wiele różnych grup, 
które mają sprzeczne ze sobą potrzeby, a zaspokojenie potrzeb jednych owocuje niezadowoleniem 
drugich. Krytycy mówili także o nieadekwatności twardych, biznesowych mierników 
efektywności (zwłaszcza w dziedzinie kultury). Wskazywali także, że NPM zachowuje w znacznym 
stopniu hierarchiczną, pionową strukturę zarządzania z tradycyjnego, weberowskim wzorcem. 

W odpowiedzi na krytykę NMP, pojawiła się nowa koncepcja, częściowo rozwijająca to podejście, 
a częściowo od niego odchodząca. Jest to koncepcja sieci i związana z nią idea governance  (także 
good governance lub public governance). Zakładają one, że skuteczne prowadzenie polityki 
wymaga od administracji zarządzania płaskimi, sieciowymi strukturami i nawiązywania 
współpracy z różnorodnymi aktorami życia publicznego. E. Młodzik wskazuje takie cechy 
governance jak angażowanie wszystkich zainteresowanych stron, praworządność, przejrzystość, 
odpowiadanie na potrzeby społeczne, dążenie do konsensusu, uwzględnianie głosów mniejszości 
oraz odpowiedzialność wobec społeczeństwa8. 

Zaangażowanie władz w rozmowy i negocjacje m.in. z organizacjami pozarządowymi może być 
źródłem wymiany informacji i rozwiązywania nawet bardzo złożonych problemów społecznych9.  

  

                                                      
5
 Wójcik S., Zlecanie zadań publicznych w formie otwartych konkursów ofert – studium przypadku, [w:] Trzeci Sektor 

numer 28 – jesień/zima 2012, por. Salamon L.M., Partnerzy w służbie publicznej. Zakres i teoria stosunków rządu 
z organizacjami non profit, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1993. 
6
 Tamże.  

7
 Młodzik E., Założenia koncepcji New Public Management, Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 11 (2015), Zeszyty 

Naukowe nr 858, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015, str. 192. 
8
 Tamże. 

9
 Jessop B., Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami 

i politycznymi narracjami w sferze rządzenia [w:] Zarządzanie Publiczne, Nr 2(2)/2007 str. 15. 
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W teorii governance sformalizowane organy i procedury zastępowane są przez międzysektorowe 
zespoły zadaniowe10. W tym modelu większą wartość dostrzega się bowiem w procesach, które 
władze publiczne powinny moderować11 niż w sztywnym systemie zadań i rezultatów. Obywatele 
nie są tu traktowani jako konsumenci, ale jako posiadający własny punkt widzenia interesariusze, 
którzy mają prawo czynnie uczestniczyć w życiu publicznym, a także kontrolować władzę na 
bieżąco, a nie tylko w momencie wyborów. 

W kontekst New Public Management i governance wpisuje się także wsparcie administracji 
publicznej przez różnego rodzaju ciała eksperckie. K. Weaver i P. Stares12 wyróżniają kilka 
najważniejszych typów tego rodzaju organów. 

 Centralne organizacje doradcze i opiniujące – tworzone przez administrację, dostarczające 
jej wiedzy przy jednoczesnej częściowej autonomii; łączą cechy zewnętrznego think-tanku i 
jednostki organizacyjnej władz publicznych. Są częścią struktury organizacyjnej 
administracji, zatrudniają stałych pracowników, którzy funkcjonują podobnie do 
pracowników urzędu. 

 Stałe ciała doradcze, powoływane przy jednostkach administracyjnych, których działalność 
jest jednak mniej intensywna, a ich opinie – mniej wiążące. Na ogół ich pracownicy nie są 
zatrudnieni na stałe. 

 Komisje problemowe – powoływane w celu rozwiązania konkretnych problemów; mają 
tymczasowy charakter, najczęściej składają się z ekspertów zewnętrznych. 

 Think-tanki resortowe – jednostki badawczo-analityczne, powoływane przez instytucje 
państwowe, jednak w przeciwieństwie do centralnych organizacji doradczych i opiniujących 
ich struktura jest oddzielona od administracji publicznej. 

 Think-tanki partyjne, powoływane przy partiach politycznych. 

 Think-tanki akademickie, powoływane przy instytucjach naukowych. 

 Think-tanki rzecznicze i NGOs zorientowane na badania, działające niezależnie i powstające 
oddolnie, jednak wspierające administrację publiczną w danym zakresie działań. 

Im bliżej podejścia governance, tym mniejsza zależność ciał eksperckich od władz publicznych. 
Zatem w zarządzaniu opartym na koncepcji governance szczególnie częsta będzie współpraca 
administracji z think-tankami orzeczniczymi oraz z NGOs zorientowanymi na badania, a także 
powoływanie ekspertów do komisji problemowych. 

2.2 Struktura dialogu m.st. Warszawy ze stroną społeczną 

W przedstawionym powyżej kontekście teoretycznym osadzony jest funkcjonujący 
w m.st. Warszawie system określony jako struktura dialogu społecznego/obywatelskiego 
(do kwestii pojęciowej wrócimy jeszcze w dalszej części opracowania). Pojęcie „struktury dialogu 
społecznego” pojawia się w Programie Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji 

                                                      
10

 Por. Szczerski K., Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Centrum Europejskie Natolin, 
Warszawa 2005, str. 26. 
11

 Por. Kożuch B., Wdrażanie innowacji organizacyjnych w administracji samorządowej [w:] J. Czaputowicz (red.) 
Zarządzanie zamianą w administracji publicznej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012, str. 80. 
12

 Weaver K., P. Stares (red.), Guidance for Governance. Comparing Alternative Sources of Policy Advice. Japan Centre 
for International Exchange, Tokyo 2001, str. 71-88. 
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pozarządowych do roku 2020. W dokumencie tym wskazuje się, że warszawska struktura dialogu 
jest jednym z najbardziej rozbudowanych systemów tego typu w Polsce13. 

Historia obecnej struktury dialogu społecznego sięga początku lat 90. XX wieku. Jak pisze 
J. Zientek-Varga14, jej zaczątkiem była funkcjonująca w tamtym okresie Rada Opiekuńcza przy 
Prezydencie m.st. Warszawy. Przekształciła się ona następnie w Komisję Dialogu Społecznego 
ds. Bezdomności. Inicjatywa ta wyszła od organizacji pozarządowych, zajmujących się tą 
problematyką. Rada, a później Komisja spotykała się co miesiąc w siedzibach różnych organizacji, 
a przewodniczącymi ciała byli m.in. s. Małgorzata Chmielewska i dzisiejszy sekretarz 
m.st. Warszawy, Marcin Wojdat. 

Tłem dla powstania systemu dialogu ze stroną społeczną w Warszawie były z jednej strony dążenia 
organizacji pozarządowych do większej współpracy z władzami miasta, a z drugiej - chęć 
zwiększenia przejrzystości finansowania organizacji pozarządowych przez Miasto, także poprzez 
włączenie podmiotów społecznych w ustalanie priorytetów poszczególnych polityk i ocenę 
wniosków konkursowych. 

Przywołując koncepcje teoretyczne leżące u podstaw systemu współpracy Warszawy 
z organizacjami pozarządowymi trzeba wspomnieć o idei tzw. aktywnej polityki społecznej15, która 
legła u podstaw uchwalonej w 2003 roku Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (UODPP). Wielokrotnie już nowelizowana ustawa nadal stanowi główny punkt 
odniesienia dla kształtowania relacji władzy publicznej z trzecim sektorem w Polsce. Stworzyła ona 
także warunki do bardziej dynamicznego rozwoju systemu warszawskiego. Przypomnijmy, że art. 5 
ust. 2 UODPP wskazuje m.in. następujące formy współpracy organów administracji publicznej 
z organizacjami pozarządowymi (podkreślono formy w szczególny sposób związane z dialogiem): 

 zlecanie realizacji zadań publicznych; 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności; 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

 konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych z radami 
działalności pożytku publicznego; 

 tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; 

 umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej; 

 umowa partnerska dot. realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. 

W opinii J. Zientek-Vargi rok 2005 był momentem przełomowym dla krystalizowania się struktury 
dialogu społecznego w Warszawie. W ramach instytucjonalizacji dialogu powołane zostały Komisje 
Dialogu Społecznego (KDS), które skupiają przedstawicieli konkretnych branż i pracują przy 
poszczególnych biurach Urzędu Miasta oraz Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego (DKDS), 
działające przy urzędach dzielnic. Utworzono także Forum Dialogu Społecznego (FDS) oraz – 
w 2011 roku –  Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP).   

                                                      
13

 Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, załącznik do uchwały nr 
XIV/289/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r., str. 8. 
14

 Zientek-Varga J., Dla chcących działać, czyli jak powołać i prowadzić komisję dialogu społecznego? Federacja 
MAZOWIA, Warszawa 2013 r. 
15

 Rymsza M., Jaka samorządna Rzeczpospolita? Współpraca międzysektorowa w Polsce a dziedzictwo ruchu 
Solidarności, [w:] Ciechorska-Kulesza K., Kossakowski R., Łuczeczko P., Kultura Solidarności, Wydawnictwo Orbis 
Exterior, Gdańsk 2011, str. 235–239. 
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Na schemacie przedstawionym w PRW obok tych gremiów wskazany jest także Pełnomocnik 
Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Strukturę zarysowaną 
w PRW przedstawia poniższy diagram. 

Diagram 1. Struktura dialogu społecznego w Warszawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 

Źródło: PRW, s. 8. 

Szczegółowy opis zakresu zadań poszczególnych ciał dialogu znajduje się w Aneksie 2. 
W niniejszym rozdziale zakres ten zostanie przedstawiony skrótowo. 

Zgodnie z PRW, do zadań Komisji Dialogu Społecznego należy w szczególności konsultowanie 
i współtworzenie dokumentów, opiniowanie projektów aktów prawnych, delegowanie 
przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych, określanie potrzeb społecznych i sposobu 
ich zaspokajania.  Powstanie KDS inicjuje minimum 10 organizacji pozarządowych. Wniosek w tej 
sprawie składany jest do odpowiedniego Biura, przy którym komisja chce funkcjonować. Komisje 
mają charakter otwarty, oprócz delegowanego urzędnika zasiadają w nich wszyscy chętni 
przedstawiciele organizacji. Tryb i organizację pracy komisji określa corocznie uchwalany 
regulamin. Najczęściej komisje spotykają się raz w miesiącu. Protokoły ze spotkań i wszystkie 
informacje organizacyjne powinny być na bieżąco dostępne na stronie internetowej Urzędu. 
Rozwiązanie komisji następuje w momencie, gdy jej członkowie nie spotykają się przez dwa 
miesiące (z wyłączeniem okresu wakacyjnego), nie przekazują Urzędowi informacji o swoich 
działaniach do zamieszczenia na stronie Miasta przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub podejmą 
uchwałę o samorozwiązaniu. Przy Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy działają trzy Komisje 
Dialogu Społecznego: KDS ds. Kultury, KDS ds. Tańca i KDS ds. Muzyki. 

Powstanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego może zostać zainicjowane przez 
5 organizacji, które zgłoszą chęć jej utworzenia burmistrzowi danej dzielnicy. Po uznaniu 
zasadności wniosku przez zarząd dzielnicy, pierwsze spotkanie powoływane jest w ciągu 30 dni od 
daty zgłoszenia. Podobnie jak KDS-y, DKDS-y mają charakter otwarty, w każdym momencie może 
do nich dołączyć nowa organizacja. Ale inaczej niż w przypadku ciał ogólnomiejskich, w każdej 
dzielnicy może działać tylko jedna DKDS. Zadania DKDS-ów dotyczą przede wszystkim 
współtworzenia i konsultowania polityk w dzielnicy i pośredniczenia w obiegu informacji pomiędzy 
urzędem a mieszkańcami. Komisja ulega rozwiązaniu, gdy nie spotyka się przez trzy miesiące 
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(z wyłączeniem okresu wakacyjnego), nie przekazuje informacji o swoich działaniach na stronę 
Urzędu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub podejmie uchwałę o samorozwiązaniu. 

Forum Dialogu Społecznego jest ciałem, które z założenia ma łączyć wymienione powyżej komisje, 
stanowić dla nich przestrzeń do wymiany informacji i zawiązywania nowych inicjatyw. Forum 
działa na podstawie §29 programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami 
pozarządowymi. 

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego,  podobnie jak Forum, jest ciałem łączącym 
przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych (przy czym w skład Rady wchodzą także 
przedstawiciele Prezydenta i Rady m.st. Warszawy), ale jej obowiązki są określone znacznie 
szerzej. Zgodnie z art. 41 UODPP, do zadań Rady należy opiniowanie projektów strategii rozwoju 
gminy (tu: m.st. Warszawy), projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 
zadań publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach 
dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii 
w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi 
oraz w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań organizacjom 
pozarządowym. 

Realizowanie polityki Miasta w zakresie współpracy z NGOs oraz współpraca z ciałami dialogu 
obywatelskiego nalezą do zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.  

Poza wymienionymi powyżej elementami systemu, w oficjalnej strukturze dialogu funkcjonują 
także inne ciała. Pełny obraz dialogu ze stroną społeczną w dziedzinie kultury przedstawiamy 
w dalszej części niniejszego opracowania16. 

2.3 Inne płaszczyzny i uczestnicy dialogu 

W sierpniu 2016 m.st. Warszawa wspólnie z Fundacją Pole Dialogu oraz Pracownią Badań i 
Innowacji Społecznych „Stocznia” rozpoczęło debatę o dalszym kształcie struktury dialogu w 
ramach projektu pt. Miasto w dialogu z 3 sektorem. Wykonane przez Fundację Pole Dialogu 
badanie jakościowe, stanowiące podstawę do debaty, uwidoczniło kilka kwestii istotnych dla 
uzyskania pełnego obrazu dialogu m.st. Warszawy ze stroną społeczną. 

Pierwsza kwestia to wielopłaszczyznowość dialogu. W raporcie wskazuje się na dwie podstawowe 
płaszczyzny dialogu ze stroną społeczną. Pierwszą płaszczyznę tworzy struktura dialogu oparta na 
formalnie powołanych ciałach, a drugą stanowią konsultacje społeczne. Autorzy raportu wskazują 
na powiązania między tymi dwiema płaszczyznami. Najważniejszym powiązaniem jest fakt 
uczestnictwa ciał dialogu w konsultacjach społecznych. Część ustaleń dokonywana jest między 
ciałami dialogu a danym biurem, a zarazem część uwag wypracowanych na spotkaniach ciał 
dialogu jest przekazywana w ramach konsultacji społecznych obok uwag mieszkańców, grup 
nieformalnych i aktywistów17 (przy czym konsultacjom z organizacjami pozarządowymi 
poświęcona jest osobna uchwała18 i osobny tryb, a dotyczą one – zgodnie z cytowaną wcześniej 
UODPP – kwestii związanych z działalnością statutową tychże organizacji). 

                                                      
16

 Porównaj: rozdział 2.4 „Specyfika warszawskiego dialogu obywatelskiego w obszarze kultury”. 
17

 Dialog społeczny, publiczny czy obywatelski? Raport z badania jakościowego, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2016 
(materiał nieopublikowany), str. 6. 
18

 Uchwała nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
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Dialog ze stroną społeczną wykracza jednak poza strukturę dialogu i formalnie organizowane 
konsultacje. Istnieją bowiem formy inicjowania dialogu nieoparte na konsensusie lub 
nieumocowane w formalnej strukturze. Przykładami innych płaszczyzn dialogu są: 

 dialog poprzez media (np. list otwarty do prezydenta upubliczniony w mediach i inne 
formy wypowiedzi medialnej, w tym internetowej – przede wszystkim fora, media 
społecznościowe itp.); 

 protest nieformalnej lub formalnej grupy lub osoby i podjęcie rozmowy związanej z tym 
protestem przez protestującą grupę/osobą i Miasto; 

 ciała zbiorowe pozostające poza formalną strukturą dialogu (np. Praska Platforma 
Kultury); 

 bezpośredni kontakt osób lub organizacji z przedstawicielami Miasta, z pominięciem ciał 
dialogu i konsultacji społecznych (pisemny, telefoniczny, spotkania, e-mail). 

Z wielopłaszczyznowością wiąże się druga istotna kwestia, diagnozowana przez Pole Dialogu. Jest 
to kwestia uczestników dialogu i związanego z tym nazewnictwa. W PRW mowa jest o „strukturze 
dialogu społecznego” lub „strukturze dialogu obywatelskiego”. Raport Pola Dialogu wskazuje, że 
nie należy używać określenia „dialog społeczny”, gdyż jest ono zarezerwowane ustawowo dla 
dialogu trójstronnego między pracodawcami, związkami zawodowymi i organizacjami 
pracodawców  a stroną rządową. Bardziej trafne jest tu określenie „dialog obywatelski”.  

Pojawia się tu pytanie, kto jest uczestnikiem dialogu obywatelskiego. Autorzy raportu Pola 
Dialogu wskazują na dwa różne nurty myślenia o dialogu obywatelskim. Pierwszy nurt ogranicza 
ten dialog do kontaktu między władzą a organizacjami pozarządowymi19, które – zdaniem części 
respondentów – posiadają do tego dialogu szczególną legitymację jako podmioty formalne, 
doświadczone w swojej dziedzinie i wykonujące zadania pożytku publicznego. Zwolennicy tego 
nurtu kontakt z pozostałymi aktorami strony społecznej (mieszkańcami, grupami nieformalnymi 
itp.) nazywają dialogiem publicznym i podkreślają jego odrębność od dialogu obywatelskiego. 
Wedle drugiego nurtu dialog obywatelski nie powinien wykluczać innych organizacji i osób, 
a NGOs  nie należy stawiać na pozycji uprzywilejowanej20. 

2.4 Specyfika warszawskiego dialogu obywatelskiego w obszarze 
kultury 

Dialog ze stroną społeczną w obszarze kultury w Warszawie nie ogranicza się do wskazanych 
powyżej (na rys. 1) elementów, opisanych w PRW. Dla tego dialogu niezwykle istotny jest Program 
Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020. Na stronie internetowej prowadzonej przez Biuro 
Kultury wskazano, że: 

„PRK jest wyjątkowy, ponieważ uspołecznia procesy decydowania o kulturze. Dokument powstał dzięki 
zaangażowaniu i przy współudziale środowisk pozarządowych i ludzi kultury (...) Ostateczna wersja 
dokumentu wypracowana została wspólnymi siłami teoretyków i praktyków kultury oraz pracowników 
urzędu.”

21
 

                                                                                                                                                                                

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. 
Maz. poz. 2933). 
19

 Patrz także: http://www.pozytek.gov.pl/Podstawowe,pojecia,380.html, dostęp: 20.08.2016 r. 
20

 Por. Dialog społeczny, publiczny..., dz. cyt., str. 17-18. 
21

 O Programie, http://kulturalna.um.warszawa.pl/prk,17,2597.html?locale=pl_PL, dostęp: 20.08.2016 r. 

http://www.pozytek.gov.pl/Podstawowe,pojecia,380.html
http://kulturalna.um.warszawa.pl/prk,17,2597.html?locale=pl_PL


      

 

22 

 

W PRK założono powołanie dwóch dodatkowych ciał dialogu ze stroną społeczną, niezwykle 
istotnych ze względu na kluczowe znaczenie PRK w polityce kulturalnej Miasta. Tymi 
dodatkowymi ciałami są Społeczna Rada Kultury oraz Zespół Sterujący Programu Rozwoju Kultury. 

Społeczna Rady Kultury I kadencji została powołana zarządzeniem Prezydenta 6 listopada 2012, a 
jej pierwsze spotkanie miało miejsce w dniu 12 grudnia 2012. Ostatnie spotkanie SRK I kadencji 
odbyło się niecałe trzy lata później – 29 września 2015 r. SRK II kadencji powołano 14 czerwca 
2016. W I kadencji zadania SRK obejmowały konsultowanie i opiniowanie polityki kulturalnej 
Miasta, wskazywanie kierunków i priorytetów programów operacyjnych i pilotażowych PRK, 
opiniowanie tych programów, wspieranie procesu wdrażania PRK, włączanie nowych grup 
społecznych i środowisk w konsultacje, opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu PRK oraz 
jego promocja. Według regulaminu II kadencji do zadań tych należy przede wszystkim opiniowanie 
rocznego sprawozdania merytorycznego Biura Kultury i wskazywanie propozycji do planu budżetu, 
a także opiniowanie kierunków polityki kulturalnej Miasta. Prezydent może przedstawić Radzie do 
zaopiniowania każdą sprawę z obszaru metropolitalnego Warszawy dotyczącą kultury. 

Zespół Sterujący PRK został powołany po raz pierwszy w dniu 6 listopada 2012.  W 2015 roku, po 
rozwiązaniu pierwszego Zespołu, ZS PRK został powołany w nowym składzie i ze zmienionym 
zakresem zadań22. Zespół w pierwszej formule (do 2014 roku) miał 23 zadania, związane przede 
wszystkim ze strategicznym planowaniem realizacji PRK, tworzeniem narzędzi jego realizacji 
(przede wszystkim programów operacyjnych), monitorowaniem i oceną realizacji PRK i programów 
operacyjnych, analizą stanu warszawskiej kultury i wnioskowaniem w sprawach dotyczących PRK. 
W nowej formule, od roku 2015, Zespołowi przypisano mniejszą liczbę zadań. Bardziej szczegółowa 
analiza zadań ZS PRK została przedstawiona w dalszej części opracowania. 

Kolejnym ciałem dialogu, działającym w obszarze kultury, jest powołany w 2015 r. 
Międzysektorowy Zespół ds. Kultury w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. 
Zadaniem zespołu jest analiza potrzeb w zakresie ZPR, opiniowanie zmian dotyczących kluczowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych i raportów z realizacji ZPR oraz przegląd postępów ZPR, zwłaszcza 
w zakresie celu 2, określonego jako „Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość 
lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego”. 

Niezwykle ważną jednostką dla dialogu w obszarze kultury jest Komisja Kultury i Promocji Rady 
m.st. Warszawy. Ma ona inicjatywę uchwałodawczą, opiniuje także uchwały w zakresie kultury, 
promocji m.st. Warszawy, stołecznych zabytków oraz wznoszenia pomników. 

Do innych aktorów dialogu obywatelskiego w obszarze kultury w m.st. Warszawie zaliczyć można: 

 organizacje pozarządowe nieuczestniczące w ciałach dialogu, 

 niezrzeszonych twórców, 

 mieszkańców zainteresowanych kulturą lub działających w obszarze kultury, 

 inne formalne i nieformalne organizacje, które m.in. realizują działania kulturalne (np. 
parafie i inne organizacje wyznaniowe); 

 przedsiębiorców realizujących zadania kulturalne; 

 instytucje publiczne (miejskie, wojewódzkie, państwowe) działające w obszarze kultury na 
terenie Warszawy i częściowo oferujące swoje działania bezpośrednio jej mieszkańcom. 

  

                                                      
22

 Zarządzenie nr 403/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2015. 
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Cytowany wcześniej raport Pola Dialogu wskazuje kontrowersję dotyczącą uczestnictwa instytucji 
publicznych (w tym przypadku – instytucji kultury) w dialogu obywatelskim. W zależności od 
punktu widzenia można je bowiem umiejscowić: 

 po stronie, po której znajdują się organizacje pozarządowe (gdyż jedne i drugie instytucje 
realizują zadania publiczne w zakresie kultury, różni je sposób finansowania); 

 po stronie, po której znajduje się Urząd Miasta (gdyż są związane organizacyjnie z 
Urzędem, a organizacjom pozarządowym udostępniają publiczne zasoby)23. 

Niezależnie od sposobu myślenia o dialogu obywatelskim, jego szczególnie istotnym aktorami są 
organizacje pozarządowe. Organizacje działające w obszarze kultury stanowią jedną 
z największych grup NGOs zarejestrowanych w Warszawie. Według raportu Kondycja 
warszawskiego sektora pozarządowego, jako jedno z pól działalności kulturę i sztukę wskazało 35% 
organizacji, a jako najważniejsze pole – 13% (więcej organizacji zaznaczyło jedynie obszar sportu / 
turystyki / rekreacji / hobby oraz obszar edukacji i wychowania). Według bazy Klon/Jawor24, 
w Warszawie funkcjonuje 2291 organizacji, których działania obejmują kulturę, sztukę, ochronę 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacje kulturalne stanowią 15,8% wszystkich 
warszawskich organizacji pozarządowych figurujących w tej bazie – przy czym należy mieć 
świadomość, że w Bazie Klon/Jawor zapisane są także organizacje nieaktywne. Autorzy badania 
Stowarzyszenia Klon/Jawor pt. Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015 szacują, że 
spośród 103 000 zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych aktywnych jest około 
70 000 (co stanowi 67,9% wszystkich organizacji). Na podstawie powyższej zależności można 
zatem oszacować, że w 2016 r. w Warszawie funkcjonowało około 1557 aktywnych organizacji 
pozarządowych, których obszar działania obejmuje kulturę. 

Podsumowaniem powyższego opisu jest schemat dialogu obywatelskiego w obszarze kultury 
w m.st. Warszawie, przedstawiony na poniższym rysunku (strzałki oznaczają relację zwierzchności, 
a linie – inne rodzaje powiązań). 
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 Na podstawie: Dialog społeczny, publiczny..., dz.cyt., str. 21. 
24

 http://bazy.ngo.pl/, dostęp: 19.08.2016 r. 

http://bazy.ngo.pl/


Diagram 2. Struktura dialogu ze stroną społeczną w m.st. Warszawie w obszarze kultury 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 



 

2.5 Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest współpraca Biura Kultury ze stroną społeczną 
w postaci formalnie powołanych ciał dialogu obywatelskiego. Analizą objęto okres do lipca 2017 
r. Zamawiający wskazał ciała, które należy uwzględnić w ewaluacji. Należą do nich: 

 Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 Forum Dialogu Społecznego 

 Komisje Dialogu Społecznego (KDS) 

 Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego (DKDS) 

 Zespół Sterujący Programu Rozwoju Kultury 

 Społeczna Rada Kultury 

 Międzysektorowy zespół ds. kultury przy Zintegrowanym Programie Rewitalizacji 

 Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta 

 organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz m.st. Warszawa. 

Ze względu na przenikanie się dwóch ważnych płaszczyzn współpracy, jakimi są struktura dialogu 
i konsultacje społeczne, w ewaluacji został dodatkowo uwzględniony proces konsultacji 
społecznych w obszarze kultury oraz w obszarze funkcjonowania organizacji pozarządowych – 
w zakresie, w jakim uczestniczyły w nim ciała dialogu. Uwzględniono konsultacje dotyczące: 

 programu Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. 
Założenia 

 opracowań przygotowanych w ramach prac nad dokumentami operacyjnymi Programu 
Rozwoju Kultury (Mapa drogowa wdrażania Programu Rozwoju Kultury autorstwa zespołu 
prof. J. Hausnera i Program Operacyjny Rozwój Potencjału Twórczego i Wsparcia Twórców 
autorstwa zespołu red. E. Bendyka) 

 Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 

 programów współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2016 

 Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020 

 Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku. 

2.6 Cele 

Sformułowane przez Zamawiającego cele zostały podzielone pomiędzy dwa etapy realizacji 
zamówienia. 

Cele etapu I: 

1) skatalogowanie aktów prawnych, na podstawie których ciała dialogu funkcjonują;  

2) analiza kompetencji poszczególnych ciał dialogu, ze wskazaniem obszarów, w których ich 
kompetencje się pokrywają, są niejasno określone itp.; 

3) ewaluacja dotychczasowego funkcjonowania ciał dialogu; 

4) analiza reprezentatywności ciał dialogu oraz sposobu naboru ich członków; 

5) dokonanie refleksji dotyczącej kwestii rzeczywistego wpływu ciał dialogu na podejmowane 
decyzje administracyjne. 
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Cele etapu II: 

1) opracowanie planu przepływu informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami dialogu 
(„hierarchii komunikacyjnej”); 

2) opracowanie rekomendacji dotyczących współpracy Biura Kultury z ciałami dialogu. 

Niniejsza wersja raportu obejmuje połączone wyniki obu etapów. 

2.7 Metodologia 

2.7.1 Przebieg prac 

Fazę eksploracyjną, służącą bliższemu zapoznaniu się z przedmiotem analizy, autorzy opracowania 
rozpoczęli od analizy danych zastanych (desk research) oraz od wstępnych, eksploracyjnych 
wywiadów indywidualnych/diad z pięcioma osobami posiadającymi duży zasób wiedzy na temat 
struktury dialogu i uczestniczącymi w jej tworzeniu - w tym z trojgiem przedstawicieli Urzędu 
Miasta oraz z dwojgiem przedstawicieli ciał dialogu społecznego. Na podstawie fazy eksploracyjnej 
opracowane zostały ankiety CAWI/CATI oraz scenariusze pogłębionych wywiadów indywidualnych 
oraz wywiadów grupowych. 

Narzędzia badawcze, skonsultowane z Zamawiającym, zostały wykorzystane do realizacji kolejnej 
fazy – diagnostycznej, której towarzyszyła także ciągła analiza desk research. W ramach fazy 
diagnostycznej zrealizowane zostały ankiety CAWI i CATI, pogłębione wywiady indywidualne 
i wywiady grupowe. Efektem fazy diagnostycznej była wstępna, robocza wersja raportu. Wnioski 
z tej wersji omówione zostały podczas pierwszego panelu, z udziałem pracowników organizacji 
pozarządowych i pracowników Urzędu Miasta. 

Raport został następnie skonsultowany z Zamawiającym, który zgłosił uwagi. Po przeanalizowaniu 
uwag Wykonawca przystąpił do rewizji raportu, dokonując także dodatkowych analiz desk research 
i prowadząc dodatkowe: wywiad indywidualny, diadę i triadę z przedstawicielami Biura Kultury. 
Na tej podstawie przygotowano kolejną wersję raportu. 

W fazie formułowania wniosków i rekomendacji przeprowadzono drugi panel, z udziałem 
ekspertów w zakresie dialogu i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz pracowników 
Urzedu Miasta.  

2.7.2 Triangulacja metodologiczna 

W analizie zastosowano zasadę triangulacji metodologicznej. Zasada ta została zdefiniowana przez 
Normana Denzina w 1978 r.25 i oznacza zastosowanie więcej niż jednej metody do zbierania 
danych dotyczących tego samego zagadnienia i jednocześnie łączne wnioskowanie w oparciu o 
dane zebrane różnymi metodami. Praktyczna implikacja zasady triangulacji metodologicznej w 
przypadku niniejszej analizy polega na omówieniu każdej zidentyfikowanej kwestii na podstawie co 
najmniej dwóch źródeł spośród następujących:  

 analiza danych zastanych; 

 opinie respondentów wyrażone w ankietach; 

 dane jakościowe pochodzące z wywiadów indywidualnych i grupowych. 

Pozwala to zwiększyć wiarygodność wyników oraz pogłębić ich interpretację. 

                                                      
25

 Denzin N., Sociological Methods: A Sourcebook. Aldine Transaction, Chicago 2006 (wydanie V). 
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Analiza objęła trzy poziomy: 

1) oficjalnych dokumentów, 

2) realnie wykonywanych działań, 

3) opinii/świadomości aktorów społecznych. 

2.7.3 Analiza desk research 

Analizie desk research poddane zostały przede wszystkim następujące dokumenty: 

1) Dokumenty dotyczące ciał dialogu społecznego, w tym: 

o Regulaminy ciał dialogu społecznego; 

o Zarządzenia powołujące SRK i ZS PRK; 

o Protokoły ze spotkań i posiedzeń: 

o Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

o Forum Dialogu Społecznego; 

o Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury/Teatru, Muzyki i Tańca; 

o Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego; 

o Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury; 

o Społecznej Rady Kultury; 

o Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta; 

o Podsumowanie działań Międzysektorowego zespołu ds. kultury 
przy Zintegrowanym Programie Rewitalizacji,  

2) Dokumenty dotyczące funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy, w tym: 

o Regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy; 

o Uchwały i zarządzenia organów m.st. Warszawy związane z przedmiotem analizy 
(w tym regulujące proces konsultacji społecznych i in.); 

o Wystąpienie pokontrolne NIK nr KAP.410.003.02.2015 dotyczące współpracy miasta 
z NGOs; 

3) Raporty z konsultacji społecznych dotyczących kultury i organizacji pozarządowych 

4) Dokumenty Biura Kultury, w tym: 

o Raport Biura Kultury za 2015 r.; 

o Założenia dotyczące wydatków m.st. Warszawy w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego w 2017 r.; 

o Siatka programów operacyjnych wypracowanych przez ZS PRK; 

5) Dokumenty strategiczne i pochodne, w tym: 

Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020 oraz związane z nim: 

o Mapa Drogowa Wdrażania Programu Rozwoju Kultury m.st. Warszawa; 

o Program Operacyjny Rozwój Potencjału Twórczego i Wsparcia Twórców;  

o Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji Programu Miasto kultury i obywateli. Program 
rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia; 

o Warszawski Program Edukacji Kulturalnej na lata 2015-2020; 

o Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; 
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o Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 
2020; 

o Roczne programy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 
lata 2011-2016; 

6) Uchwały i regulaminy dotyczące stypendiów artystycznych; 

7) Pozostałe istotne z perspektywy zakresu analizy materiały ze stron internetowych, w tym 
m.in.: 

o ngo.um.warszawa.pl; 

o kulturalna.warszawa.pl; 

o ngo.pl; 

8) Wyniki innych badań dotyczących przedmiotu opracowania, w tym: 

o Adamiak P., Współpraca Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. 
Raport z badania jakościowego, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014; 

o Bargielski M., Jak rozmawiać o dialogu? Działalność Komisji Dialogu Społecznego 
w Warszawie, Stowarzyszenie BORIS, Warszawa 2010; 

o Dialog społeczny, publiczny czy obywatelski? Raport z badania jakościowego, 
Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2016 (materiał nieopublikowany); 

o Hausner J. (red.), Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

o Klaus W., Winiarska A., Bariery w rozwoju warszawskich organizacji pozarządowych. 
Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z  nimi urzędników, 
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2016; 

o Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015, Stowarzyszenie 
Klon/Jawor, Warszawa 2016;  

o Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 
2014; 

9)  Prace teoretyczne i materiały dotyczące dobrych praktyk: 

o Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process, 
Conference des OING du Conseil de l’Europe, Bruksela 2009; 

o Jessop B., Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad 
politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia [w:] 
Zarządzanie Publiczne, Nr 2(2)/2007; 

o Kowalik W., Matlak M., Nowak A., Noworól K., Noworól Z., Kultura lokalnie. Między 
uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu, Małopolski Instytut 
Kultury, Kraków 2011; 

o Kożuch B., Wdrażanie innowacji organizacyjnych w administracji samorządowej [w:] 
J. Czaputowicz (red.) Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, Krajowa Szkoła 
Administracji Publicznej, Warszawa 2012; 

o Młodzik E., Założenia koncepcji New Public Management, Współczesne Problemy 
Ekonomiczne nr 11 (2015), Zeszyty Naukowe nr 858, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2015; 

o Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, Sieć SPLOT, 
Warszawa 2012; 
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o Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i 
przekształca administrację publiczną. Media Rodzina, Poznań 1992; 

o Pascual i Ruiz J., Dragojević S., Guide to Citizen Participation in Local Cultural Policy 
Development for European Cities, Interarts Foundation, Barcelona 2007; 

o Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych, Sieć SPLOT, Warszawa 2012; 

o Rymsza M., Jaka samorządna Rzeczpospolita? Współpraca międzysektorowa 
w Polsce a dziedzictwo ruchu Solidarności, [w:] Ciechorska-Kulesza K., Kossakowski 
R., Łuczeczko P., Kultura Solidarności, Wydawnictwo Orbis Exterior, Gdańsk 2011; 

o Rymsza M., Makowski G. (red.), Współpraca administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych po wejściu w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Raport z badania na zlecenie MPS, Warszawa 2005 (maszynopis), 
za: Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych, Sieć SPLOT, Warszawa 2012; 

o Salamon L.M., Partnerzy w służbie publicznej. Zakres i teoria stosunków rządu 
z organizacjami non profit, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1993; 

o Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, 
w: Ura E. (red.), Jednostka, państwo, administracja. Nowy wymiar, Rzeszów 2004; 

o Szczerski K., Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, 
Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2005; 

o Wójcik S., Zlecanie zadań publicznych w formie otwartych konkursów ofert – 
studium przypadku, [w:] Trzeci Sektor numer 28 – jesień/zima 2012;  

o Zientek-Varga J., Dla chcących działać, czyli jak powołać i prowadzić komisję dialogu 
społecznego? Federacja MAZOWIA, Warszawa 2013 r. 

Ponadto autorzy niniejszego raportu korzystali z materiału badawczego zgromadzonego w ramach 
badania jakościowego Fundacji Pole Dialogu w ramach projektu Miasto w dialogu z 3 sektorem, 
w tym z analizy desk research, która obejmowała m.in. materiały dotyczące SCWO, Programu 
Dialog Obywatelski, Strategii Warszawa 2030, a także podsumowania wywiadów indywidualnych, 
w których brali udział m.in. przedstawiciele ruchów nieformalnych, Zespołu Sterującego Programu 
Rozwoju Współpracy oraz osoby z wysokiego szczebla kadry zarządzającej m.st. Warszawy. 

Raport Fundacji Pole Dialogu ma charakter ogólny i dotyczy ciał dialogu na poziomie wszystkich 
Biur, natomiast niniejszy raport przedstawia pogłębioną analizę dialogu Miasta ze stroną 
społeczną w sferze kultury. 

2.7.4 Metody ilościowe 

1.1.1.1. DOBÓR RESPONDENTÓW 

1) Członkowie wybranych ciał dialogu społecznego działających w Warszawie: 

 Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

 Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury/Teatru, Muzyki i Tańca; 

 Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego; 

 Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury; 

 Społecznej Rady Kultury; 
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 Międzysektorowego zespołu ds. Kultury przy ZPR. 

Ankieterzy podjęli próby kontaktu ze wszystkimi członkami wybranych ciał dialogu społecznego 
działających w Warszawie (oprócz przedstawicieli Biura Kultury). Okazało się jednak, że listy 
organizacji uczestniczących w pracach poszczególnych ciał, opublikowane na stronach 
internetowych Urzędu, są w dużej mierze nieaktualne. W niektórych przypadkach okazywało się, 
że dana organizacja już nie istnieje, lub że żadna z osób z organizacji nie przypomina sobie 
uczestnictwa w danym ciele dialogu. W wielu przypadkach nie można było odnaleźć żadnego 
kontaktu telefonicznego, a kontakt e-mailowy pozostawał nieefektywny (dotyczyło to przede 
wszystkim listy organizacji będących członkami KDS ds. Kultury). Ostatecznie udało się 
przeprowadzić 97 pełnych ankiet z 92 respondentami (niektórzy uczestniczyli w więcej niż jednym 
ciele dialogu). 

Tabela 1. Proces prowadzenia ankiet z przedstawicielami ciał dialogu społecznego 

Ciało dialogu 

Liczba osób / 
organizacji, 

z którymi podjęto 
próbę kontaktu 

Odmowa/ brak 
możliwości 
kontaktu/ 

organizacja nie 
istnieje/ brak 

dostępnych danych 
kontaktowych 

Przeprowadzone 
ankiety 

Warszawska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego

26
 

4 1 3 

Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury/Teatru 125 100 25 

Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki 51 34 17 

Komisja Dialogu Społecznego ds. Tańca 11 5 6 

Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego
27

 71 38 33 

Zespół Sterujący Programu Rozwoju Kultury
28

 4 1 3 

Społeczna Rada Kultury I kadencji 16 10 6 

Międzysektorowy zespół ds. Kultury przy 
Zintegrowanym Programie Rewitalizacji 

5 1 4 

  RAZEM 97 

Źródło: opracowanie własne 

2) Organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, zarejestrowane na terenie 
m.st. Warszawy, które nie są członkami ciał dialogu. 

W przypadku organizacji społecznych nie będących członkami ciał dialogu zastosowano losowy 
dobór próby liczącej 150 organizacji (liczebność ustalona z przedstawicielem Biura Kultury). Do 
sporządzenia spisu, z którego zostały dobrane organizacje (operatu),posłużyła baza Klon/Jawor. 
Kwerenda w bazie dotyczyła organizacji, których siedzibą jest Warszawa i które (zarazem) jako 
jeden z obszarów swojej działalności zaznaczyły obszar „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego”. Zrealizowano 150 ankiet. W przypadku braku możliwości 
zrealizowania ankiety z wylosowaną organizacją, zastępowano ją organizacją z próby zapasowej.  

                                                      
26

 Wybrano do badania członków WRDPP, których organizacje działają w obszarze kultury. 
27

 Jw. – wybrano organizacje działające w obszarze kultury. 
28

 Nie licząc przedstawicieli Biura Kultury, których badanie ankietowe nie obejmowało. 
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1.1.1.2. ZASTOSOWANE TECHNIKI 

Zastosowano ankietę internetową (CAWI) oraz ankietę telefoniczną (CATI). Pierwotnie 
planowano jedynie wykorzystanie ankiety CAWI, jednak w ciągu pierwszych dwóch tygodni 
realizacji okazało się, że ankieta CAWI jest nieefektywna (wypełniło ją łącznie zaledwie 27 
respondentów). Dlatego Wykonawca po uzgodnieniach z Zamawiającym zdecydował 
o uzupełnieniu ankiety internetowej ankietą telefoniczną. 

2.7.5 Metody jakościowe 

1) Indywidualne wywiady pogłębione. 

Łącznie przeprowadzono 28 wywiadów indywidualnych, w tym: 

 z przedstawicielami KDS ds. Kultury/Teatru – 4; 

 z przedstawicielami KDS ds. Tańca – 4; 

 z przedstawicielami KDS ds. Muzyki – 4; 

 z przedstawicielami Społecznej Rady Kultury – 5; 

 z przedstawicielami Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury– 5; 

 z przedstawicielami Międzysektorowego Zespołu ds. Kultury przy ZPR – 2; 

 z przedstawicielami WRDPP – 3; 

 z przedstawicielem Biura Kultury – 1. 

Dwie spośród wymienionych osób były także członkami DKDS. 

2) Diady (tj. wywiady w których wspólnie uczestniczy dwóch respondentów). 

Przeprowadzono dwie diady, obie z przedstawicielami Biura Kultury. 

3) Wywiady grupowe.  

Przeprowadzono dwa wywiady grupowe: 

 z przedstawicielami Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta – 4 uczestników 

 z przedstawicielami ciał dialogu społecznego – 10 uczestników, w tym  
5 z DS ds. Kultury/Teatru (w tym 1 także z DKDS Śródmieście i 1 także z WRDPP),  
1 – z KDS ds. Tańca, 1 – z KDS ds. Muzyki, 1 – z pierwszego składu ZS PRK,  
1 – z DKDS Bemowo, 1 – z FDS i WRDPP). 

4) Panel ekspertów 

W pierwszym panelu uczestniczyli: 

 przedstawiciele Biura Kultury – 3 osoby, 

 Pełnomocnik ds. Współpracy m.st. Warszawy z NGOs, 

 przedstawiciele strony społecznej – 2 osoby, 

 ekspert zewnętrzny, 

 przedstawiciele zespołu Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – 2 
osoby. 
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W drugim panelu wzięli udział: 

 przedstawiciele Biura Kultury – 3 osoby, 

 Pełnomocnik ds. Współpracy m.st. Warszawy z NGOs, 

 eksperci zewnętrzni – 3 osoby, 

 przedstawiciele zespołu Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – 2 
osoby. 

Uwaga: W raporcie zachowano dosłowne brzmienie cytatów z wywiadów, a tym samym specyfikę 
języka mówionego. W razie potrzeby w nawiasach dodano objaśnienia na podstawie pełnej 
wypowiedzi cytowanego respondenta. 

2.8 Narzędzia analizy 

2.8.1 Model europejski Konferencji INGOs 

Przy analizie warszawskiej struktury dialogu obywatelskiego jako przydatny punkt odniesienia 
mogą posłużyć rozwiązania modelowe, stosowane lub postulowane. 

Na poziomie europejskim taki model powstał pod patronatem Rady Europy, a przygotowała go 
Konferencja Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy (inaczej: Konferencja 
INGOs). Został on opisany w opracowaniu pt. Kodeks dobrych praktyk partycypacji obywatelskiej 
w procesie decyzyjnym29. Choć kodeks napisany został przez organizacje międzynarodowe, jego 
autorzy wskazują, że część jego segmentów może być wykorzystywana na każdym poziomie 
administracji publicznej. 

Kodeks dotyczy dialogu władz i administracji publicznej ze stroną, którą autorzy nazywają 
zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. Kodeks należy do nurtu, w którym oddziela się 
dialog z organizacjami od dialogu z mieszkańcami. Kluczowym podmiotem dialogu są tu 
organizacje, które autorzy uznają za „multiplikatory zaangażowania obywateli”30. 

Podstawowym celem Kodeksu jest przedstawienie różnych narzędzi dialogu, możliwych do 
zastosowania na różnych etapach procesu decyzyjnego i na różnych poziomach partycypacji. 
Kodeks wyróżnia cztery podstawowe, zapisane w porządku rosnącym, POZIOMY PARTYCYPACJI. 
Należą do nich: informowanie, konsultowanie, dialog (z podziałem na szeroki i kooperacyjny) oraz 
partnerstwo. Schemat poziomów partycypacji przedstawia poniższy schemat. 

  

                                                      
29

 Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process, Conference des OING du Conseil de 
l’Europe, Bruksela 2009. 
30

 Tamże, str. 5. 
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Diagram 3. Poziomy partycypacji wg "kodeksu dobrych praktyk" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Code of Good Practice for Civil Participation..., dz. cyt., str. 7 

DOSTĘP DO INFORMACJI oraz ich przepływ to podstawowy, konieczny warunek przejścia 
wszystkich kolejnych kroków. Obecny jest na wszystkich etapach procesu decyzyjnego. 
KONSULTACJE to forma, w której władze publiczne pytają organizacje pozarządowe o opinię na 
temat konkretnego tematu. DIALOG jest stałą, regularną formą konsultacji, w której rolę 
inicjatywną odgrywać może zarówno administracja, jak i strona społeczna. Autorzy dzielą go na 
szeroki (regularna wymiana poglądów; szeroki zakres tematów, nie jest konieczny bezpośredni 
związek z bieżącymi decyzjami i działaniami w zakresie rozwoju polityk) oraz kooperacyjny 
(związany z konkretnym problemem, dokumentem strategicznym, aktem prawnym itp.). 
O PARTNERSTWIE zaś mówimy w sytuacji, kiedy odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji 
władza dzieli się ze stroną społeczną. Jest to najwyższa forma partycypacji. 

Choć można mówić o „wyższych” i „niższych” formach partycypacji (w zależności od tego, jak 
duża jest moc decyzyjna strony społecznej), nie oznacza to, że należy bezwzględnie dążyć do 
osiągnięcia poziomu najwyższego (partnerstwa) w przypadku wszystkich ciał dialogu. Decyzja 
w tym zakresie powinna być efektem konsensusu między administracją a stroną społeczną, choć 
w rzeczywistości najczęściej należy do administracji. Istnieją ciała dialogu, powołane do pełnienia 
konkretnych funkcji (np. informacyjnych – jak Forum Dialogu Społecznego) i nie jest zasadne, 
by dążyć w ich przypadku do przejścia na kolejny poziom. Podobnie, o ile autorzy Kodeksu... 
wskazują, że przepływ informacji w jakimś stopniu obecny jest na każdym poziomie, o tyle mogą 
istnieć ciała (zwłaszcza eksperckie), których celem jest przede wszystkim partnerska realizacja 
polityki, a zatem osiągają one poziom partnerstwa, ale nie są obecne na poziomie dialogu czy 
konsultacji. 

Takie ciała są powołane do wykonania konkretnych zadań. Zarazem należy stwierdzić, że 
w przypadku ciał dialogu działających w Warszawie w sferze kultury obszar partnerstwa nie jest 
jeszcze w pełni zagospodarowany, warto zatem planować rozwój w tym kierunku. 
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Twórcy Kodeksu wyodrębniają sześć podstawowych ETAPÓW PROCESU TWORZENIA 
I REALIZOWANIA POLITYK: 

1) określanie problemów, na które będą odpowiadały polityki publiczne (agenda setting) 

2) projektowanie polityk (drafting) 

3) podejmowanie decyzji (decision) 

4) realizacja działań (implementation) 

5) monitorowanie, czy polityki osiągają zakładane cele (monitoring) 

6) ponowne formułowanie polityk w oparciu o wiedzę zgromadzoną przy realizowaniu 
dotychczasowych działań oraz o zmieniających się potrzebach społecznych (reformulation). 

Według modelu główny wkład władz na każdym z tych etapów polega na: 

 przekazywaniu informacji, w tym zwrotnej; 

 tworzeniu procedur; 

 zapewnieniu możliwości partycypacji interesariuszy. 

Natomiast wkład organizacji pozarządowych polega przede wszystkim na: 

 działaniach rzeczniczych i związanych z reprezentowaniem szerszej grupy (w tym na 
analizie potrzeb odbiorców działań administracji w danym obszarze i wskazywaniu tych 
potrzeb decydentom); 

 przekazywaniu informacji między władzami a szerszym gronem interesariuszy 
(mieszkańcami, grupami mieszkańców, innymi NGOs, przedsiębiorcami); 

 realizacji działań i dostarczaniu usług; 

 pełnieniu funkcji doradczych i eksperckich; 

 pełnieniu funkcji kontrolnej (funkcji watchdoga). 

Rozwiązania, które w zależności od poziomu partycypacji mogą zostać zastosowane 
na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego, przedstawia poniższa tabela. 
 



Tabela 2. Rozwiązania sprzyjające partycypacji na poszczególnych poziomach i etapach procesu decyzyjnego 

POZIOMY 
PARTYCYPACJI 

ETAPY PROCESU DECYZYJNEGO 

Określanie problemów Projektowanie polityk Podejmowanie decyzji Realizacja działań Monitorowanie 
Ponowne 

formułowanie 
polityk 

Informowanie 

Łatwy i otwarty dostęp 
do informacji 

Badania 

Kampanie i lobbing 

Strona internetowa z 
kluczowymi 

dokumentami 

Łatwy i otwarty dostęp do 
dokumentów 

Strona internetowa 
z kluczowymi 
dokumentami 

Kampanie i lobbing 

Bieżące transmisje 
z posiedzeń 

Kampanie i lobbing 

Otwarty dostęp do 
informacji 

Strona internetowa 

Powiadomienia e-
mailowe 

FAQ 

Przetargi i konkursy  

Otwarty dostęp 
do informacji 

Zbieranie danych 

Ewaluacje 

Badania 

Otwarty dostęp 
do informacji 

Konsultowanie 

Możliwość zgłaszania 
wniosków (np. online) 

Konsultacje online i inne 

Wysłuchania publiczne i 
spotkania typu 

„pytanie/odpowiedź” 

Seminaria eksperckie 

Komisje i ciała doradcze 
(trwałe i ad hoc) 

Otwarte sesje plenarne 
lub komisje 

Spotkania, konferencje, 
fora i seminaria 

Mechanizmy 
informacji zwrotnej 

Konferencje 
i spotkania 

Konsultacje online 

Dialog 

Wysłuchania publiczne, 
fora publiczne 

Fora mieszkańców i rady 
ds. planowania 

przyszłości 

Wyznaczenie kluczowych 
osób do kontaktu 

Wysłuchania publiczne 
i spotkania typu 

„pytanie/odpowiedź” 

Seminaria eksperckie 

Komisje i ciała doradcze 
(trwałe i ad hoc) 

Otwarte sesje plenarne 
lub komisje 

Seminaria, szkolenia 
zwiększające potencjał 

NGOs w zakresie 
realizacji zadań 

Szkolenia 
dot. wdrażania decyzji 
i delegowania zadań 

(np. nt. procedury 
zlecania) 

Zespoły robocze lub 
komisje (trwałe i ad 

hoc) 

Seminaria i fora 
deliberacyjne 

Partnerstwo 
Zespoły robocze lub 

komisje (trwałe i ad hoc) 
Wspólne projektowanie 

Wspólne decydowanie 
(fora, konferencje, 

spotkania) 

Zbiorowe decydowanie  
(np. budżet 

partycypacyjny) 

Strategiczne 
partnerstwo na rzecz 
realizacji zadań (od 

pilotażu do realizacji 
pełnego zadania) 

Zespoły robocze lub 
komisje (trwałe i ad 

hoc) 

Zespoły robocze lub 
komisje (trwałe i 

ad hoc) 

 

Źródło: Code of Good Practice for Civil Participation..., s. 17 



Twórcy Kodeksu wskazują także cztery działania horyzontalne, właściwe do zastosowania na 
każdym etapie procesu decyzyjnego: 

 E-partycypacja, która może znacząco przyczynić się do przejrzystości dialogu i sprawności 
przekazywania informacji zwrotnej (w polskich warunkach – np. platforma 
mamzdanie.org.pl czy konsultacje.um.warszawa.pl); 

 Budowanie potencjału dla partycypacji – szkolenia dla władz i NGOs, programy wymiany 
pracowników między NGOs a samorządem w celu wzajemnego zrozumienia sytuacji; 

 Budowanie trwałych struktur współpracy między NGOs a władzami – pełnomocnicy, 
komisje, grupy robocze, rady eksperckie trwałe i ad hoc, federacje NGOs ustalające 
wspólne stanowiska w ważnych sprawach; 

 Tworzenie dokumentów ramowych dotyczących współpracy między NGOs a władzami – 
porozumienia dwustronne, dokumenty strategiczne, plany. 

2.8.2 Typy i funkcje ciał dialogu obywatelskiego  

Na potrzeby niniejszego opracowania stworzono także zestaw typów dialogu obywatelskiego. Ze 
względu na ich charakter i zakres obowiązków wyróżniono: 

 ciała opiniujące, opiniująco-doradcze lub doradcze o charakterze społecznym, których 
zadaniem jest reprezentowanie szerszych grup interesariuszy, wyrażanie w ich imieniu 
opinii na temat polityk publicznych i doradzanie we  wdrażaniu tych polityk; 

 ciała opiniujące, opiniująco-doradcze lub doradcze o charakterze eksperckim, składające 
się ze specjalistów w danej dziedzinie, których zadaniem jest wyrażanie eksperckich opinii 
na temat polityk publicznych i doradzanie w ich wdrażaniu oparte na eksperckim 
doświadczeniu i umiejętnościach; 

 ciała robocze o charakterze eksperckim (rzadziej – społecznym), których zadaniem jest 
tworzenie i realizacja polityk publicznych (samodzielnie lub razem z władzami). 

Ponadto ciała dialogu społecznego będą rozpatrywane pod względem pełnienia przez nie różnych 
funkcji. Zostały one wstępnie zdiagnozowane dla KDS-ów i DKDS-ów przez Pole Dialogu na 
podstawie analizy działań KDS i DKDS. Na potrzeby niniejszego opracowywania (i innych ciał 
dialogu) zestaw został częściowo zmodyfikowany – należą do niego: 

 funkcja diagnostyczna - poznawanie potrzeb, przede wszystkim mieszkańców; 

 funkcja doradcza - uczestniczenie w procesie tworzenia i realizowania polityk publicznych 
poprzez proponowanie lub opiniowanie rozwiązań; 

 funkcja inicjatywna - rozpoczynanie wspólnych przedsięwzięć; 

 funkcja integracyjna - tworzenie więzi formalnych (partnerstwa) i nieformalnych wśród 
organizacji pozarządowych; 

 funkcja interwencyjna - wskazywanie problemów i konieczności interwencji; 

 funkcja konsultacyjna - wyrażanie opinii o gotowych projektach dokumentów 
określających cele polityk publicznych lub rozwiązania służące ich osiąganiu; 

 funkcja kontrolna - monitorowanie właściwego realizowania przez administracje publiczną 
jej zadań; 

 funkcja mediacyjna - pełniona w przypadku konfliktów; 

 funkcja przekazywania informacji pomiędzy urzędem a organizacjami lub wśród 
organizacji; 
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 funkcja robocza - udział w tworzeniu dokumentów określających cele polityk publicznych 
lub rozwiązania służące ich osiąganiu, a także udział w realizacji zadań wynikających z tych 
polityk; 

 funkcja rzecznicza - wyrażanie potrzeb lub interesów szerszego środowiska (na przykład 
mieszkańców lub organizacji działających w danej sferze). 

3 KOMPETENCJE CIAŁ DIALOGU 

3.1 Komisje Dialogu Społecznego 

3.1.1 Zakres zadań KDS określony w dokumentach 

Przy Biurze Kultury obecnie funkcjonują trzy komisje dialogu społecznego: KDS ds. Kultury (125 
członków), KDS ds. Muzyki (51 członków) i KDS ds. Tańca (17 członków). Ich obecny zakres zadań 
określony jest przede wszystkim w Programie współpracy m.st. Warszawy w 2016 r. 
z organizacjami pozarządowymi… i w regulaminach poszczególnych Komisji31. 

W Programie współpracy nie wszystkie zadania KDS zostały określone w pełni jednoznacznie. 
Należy jednak wyraźnie podkreślić, że niejednoznaczne sformułowanie danego zadania ciała 
dialogu nie musi stanowić problemu – w niektórych przypadkach zadania powinny być określone 
w sposób otwarty, umożliwiający wiele zróżnicowanych działań. 

Do jednoznacznie sformułowanych zadań należą: 

 opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi oraz opiniowanie 
projektów ogłoszeń konkursowych; 

 delegowanie przedstawicieli NGOs do udziału w komisjach konkursowych oraz do zespołów ds. oceny 
realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu; 

 wskazywanie przedstawicieli organizacji do zespołów roboczych ds. konsultacji społecznych; 

 występowanie do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności. 

Nie w pełni jednoznaczny wydaje się natomiast zapis:  

 konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez władze 
Miasta w zakresie działalności danego KDS-u. 

Wątpliwość dotycząca tego zadania wynika z braku jednoznacznego określenia jakie dokumenty 
i akty prawne wydawane przez władze Miasta powinny być rozpatrywane przez właściwy KDS –  
czy konsultacjom takim powinny na przykład podlegać wszystkie uchwały Rady m.st. Warszawy lub 
zarządzenia Prezydenta związane z kulturą (w tym dokumenty odbiegające od realnej działalności 
KDS-ów i NGOs, np. uchwały dotyczące zmian statutu bibliotek). 

Nie wskazano również jakie formy ma przybierać realizacja zadań sformułowanych jako:  

 współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy w celu polepszenia 
i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców, określanie potrzeb społecznych 
i sposobu ich zaspokajania  

 współpraca z WRDPP, KDS-ami, DKDS-ami i FDS.  

Jednak w opinii Ewaluatorów takie otwarte sformułowanie można ocenić pozytywnie, gdyż 
pozwala na elastyczność działania w ww. zakresach.  

                                                      
31

 Zakres ten określony jest w aneksie nr 1 do niniejszego opracowania, w tabeli dot. komisji dialogu społecznego. 
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3.1.2 Zakres zadań wykonywanych przez KDS 

Wnioski dotyczące zadań realnie wykonywanych przez KDS-y opierają się na analizie wszystkich 
dostępnych na stronie internetowej32 protokołów ze spotkań. W ramach niniejszej analizy wzięto 
pod uwagę 47 protokołów ze spotkań KDS ds. Kultury, 17 protokołów ze spotkań KDS ds. Muzyki 
oraz 34 protokoły ze spotkań KDS ds. Tańca (podane liczby obejmują także protokoły ze spotkań 
wspólnych).  

We wszystkich trzech KDS-ach najczęściej omawianym tematem było zlecanie zadań publicznych 
w ramach otwartych konkursów ofert. Temat ten był poruszany na 88,2% spotkań KDS ds. 
Muzyki, 83% spotkań KDS ds. Kultury i 70,6% spotkań KDS ds. Tańca. Do najważniejszych kwestii 
w ramach tego obszaru należały: alokacja kwot przeznaczonych na konkursy dla NGOs, 
delegowanie przedstawicieli do zespołów opiniujących przy konkursach, zadania/tematy 
konkursowe, procedury konkursowe (w tym system ekspercki, karty oceny, generator wniosków). 

W przypadku KDS ds. Tańca na drugim miejscu, pod względem częstości omawiania, znalazł się 
temat zapewnienia przestrzeni dla sztuki tańca w Warszawie (Warszawska Scena Tańca, sposoby 
jej prezentacji, stworzenie przestrzeni dla sztuki tańca). Temat poruszano na 67,6% spośród 
spotkań KDS-Ta z których są dostępne protokoły. 

Polityka kulturalna Miasta, w tym dokumenty strategiczne, zajęła drugie miejsce wśród 
tematów omawianych przez KDS ds. Kultury i KDS ds. Teatru, a trzecie – wśród kwestii 
poruszanych na spotkaniach KDS ds. Tańca. Najczęściej omawianymi dokumentami były programy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz PRK i związane z nim dokumenty programowe. 

Stosunkowo dużo spotkań obejmowało tematy związane z samym działaniem komisji, np. wybór 
prezydium, uchwalanie regulaminu, wybór kandydatów do WRDPP i innych ciał. Do innych 
istotnych kwestii omawianych na pojedynczych spotkaniach KDS-ów należały m.in.: regranting 
i małe granty, wynajmowanie lokali dla NGOs, polityka wyboru dyrektorów teatrów, kwestie 
bieżące lub interwencyjne (np. spalenie kamienicy przy ul. Inżynierskiej 3, wycinka drzew w 
Ogrodzie Krasińskich) lub też związane z wydarzeniami (np. Kongres Kultury, Warszawska 
Platforma Tańca, Polska Platforma Tańca). 

Specyfika poszczególnych KDS nie ogranicza się do „branży”, w której działają. O ile KDS 
ds. Kultury zajmował się największą liczbą różnorodnych kwestii, o tyle KDS ds. Tańca można 
uznać za „wyspecjalizowany”: poza obszarem związanym ze zlecaniem zadań publicznych przez 
lata zajmował się przede wszystkim kwestią stworzenia przestrzeni dla sztuki tańca w Warszawie. 
Z kolei w ramach spotkań KDS ds. Muzyki, ze względu na udział byłego przewodniczącego, 
będącego jednocześnie współprzewodniczącym WRDPP, stosunkowo często przedstawiane były 
informacje związane z działalnością tej Rady. 

KDS-y są ciałami opiniująco-doradczymi o charakterze społecznym. Analiza protokołów i danych 
z wywiadów jakościowych umożliwia wskazanie dwóch podstawowych funkcji KDS działających 
przy Biurze Kultury - są to funkcje: 

 konsultacyjna (związana z opiniowaniem decyzji Miasta, przede wszystkim dotyczących 
zlecania zadań publicznych); 

  

                                                      
32

 https://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego 
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 przekazywania informacji, zarówno na linii miasto – organizacje, jak i między samymi 
organizacjami; w wywiadach przedstawiciele organizacji pozarządowych wielokrotnie 
podkreślali duże znaczenie, jakie ma dla nich ta funkcja KDS: 

Jest to forum, gdzie można podzielić się informacją o tym, co się wydarza, jakie konkursy są 
planowane, jak mają być formułowane zadania konkursowe, jakie mogą być wymogi, tak że 
jest to korzystna forma zrzeszania organizacji pozarządowych. 

Uczestnicząc w komisji (…) naprawdę jesteśmy cały czas na bieżąco – my przekazujemy 
[informacje] dalej. 

Jestem w tym gronie z powodów informacyjnych. 

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że funkcje pełnione przez ciała dialogu zależą nie tylko 
od formalnych zapisów określających ich zadania, lecz także, w znacznej mierze, od roli pełnionej 
przez przewodniczącego. W sposób szczególnie wyraźny było to widoczne w przypadku KDS ds. 
Kultury: 

Za poprzedniego przewodniczącego Komisja spełniała inne funkcje. Wtedy miała charakter 
integracyjny, teraz ma charakter konsultacyjny bardziej. Wszystkie funkcje są ważne: i ta 
konsultacyjna, i ta integracyjna. Zależy to od przewodniczącego – musi mieć dar. 

Wyniki ewaluacji wskazują na dwie sprzeczne tendencje. Z jednej strony, znaczna część członków 
KDS nie jest gotowa angażować się w dyskusje na tematy „systemowe”, tj. dotyczące 
kształtowanie polityki kulturalnej na poziomie bardziej fundamentalnym, niż poszczególne 
konkursy. Ten brak zainteresowania obrazują wypowiedzi respondentów: 

Komisje powstały po to, by dialog nie dotyczył tylko podziału pieniędzy, ale na to ludzie nie 
mieli czasu, ochoty. Pytanie, czy kiedykolwiek mogą mieć czas i ochotę. 

Komisje Dialogu Społecznego zajmują się warunkami działania organizacji pozarządowych 
warszawskich. Tak więc one przede wszystkim pilnują spraw związanych z konkursami, jakie 
są potrzebne, to są zmiany w regulaminach, też kwestie dotyczące rozliczeń, mechanizmów, 
które tym rządzą. I to jest naturalne. 

Z drugiej strony wielu respondentów deklarowało zainteresowanie aktywnym uczestnictwem 
w kształtowaniu polityki kulturalnej Miasta (wykraczającym poza kwestie związane 
z przyznawaniem dotacji). W wywiadach respondenci niejednokrotnie wyrażali rozczarowanie 
niewystarczającym, ich zdaniem, zajmowaniem się tymi zagadnieniami przez KDS. W wywiadach 
pojawiały się również zastrzeżenia dotyczące braku bezpośrednich konsultacji z KDS-ami 
dotyczących ZPR. Przy tym KDS mogły zgłaszać swoje opinie dotyczące tego dokumentu w 
otwartych konsultacjach, jednak tego nie uczyniły (z zestawienia uwag do ZPR wynika, że spośród 
ciał dialogu uwagi zgłosiły wyłącznie ZS PRK oraz niektóre DKDS). 

Ankietowani członkowie wszystkich trzech KDS-ów jako zadanie, które ich zdaniem dana 
Komisja realizuje w zbyt małym stopniu, wskazywali najczęściej określanie potrzeb społecznych 
i sposobu ich zaspokajania. 
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Wykres 1. Odsetek ankietowanych członków KDS, którzy uważają, że dana komisja zajmuje się 
poszczególnymi zadaniami w zbyt małym stopniu 

  
Źródło: Ankieta z członkami ciał dialogu 

W wywiadach jakościowych niektórzy respondenci wskazywali ponadto, że poświęcanie podczas 
spotkań Komisji wiele czasu na omawianie szczegółowych kwestii dotyczących konkursów ofert 
zmniejsza zainteresowanie uczestnictwem w KDS-ach wśród organizacji, dla których takie 
zagadnienia nie są zajmujące (m.in. dlatego, że organizacje te w mniejszym stopniu korzystają 
z dotacji). Często są to osoby zainteresowane bardziej systemowymi dyskusjami, niż sprawami 
szczegółowymi: 

Najsmutniejsze doświadczenie, to bardzo mało rozmów systemowych. Brak szerszego 
spojrzenia, gdzie jesteśmy i co robimy.  

Rozmawiamy o rzeczach bardzo formalnych, to jest nudne. Jakieś takie naprawdę 
szczegółowe [kwestie]. Jak wyliczać ten procent, od dotacji, czy od wkładu własnego. 

Mamy zatem do czynienia z dwiema grupami uczestników KDS: jedna z nich jest 
usatysfakcjonowana obecnym stanem, w którym głównym obszarem działań komisji są kwestie 
związane ze zlecaniem zadań publicznych, natomiast druga oczekuje rozmów na bardziej 
systemowe tematy. 

Pojawia się tu najistotniejsza chyba wątpliwość dotycząca KDS-ów, nie tylko działających przy 
Biurze Kultury, ale ogólnie w systemie miejskim: w jakim stopniu KDS-y powinny zajmować się 
kształtowaniem polityk oraz oceną ich realizacji, a w jakim – kwestiami związanymi ze zlecaniem 
zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Fakt zajmowania się przez KDS-y przede 
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wszystkim tą drugą kwestią jest istotnym argumentem dla krytyków obecnego sytemu należących 
np. do grona aktywistów miejskich33. 

KDS-y są obecne na poziomie informowania, konsultowania oraz dialogu, natomiast w mniejszym 
stopniu – na poziomie partnerstwa. Jak wskazuje raport Pola Dialogu, prowadzenie wspólnych 
działań przez KDS i urzędników jest zasadniczo rzadkością w skali całego miasta, jednak takie 
wspólne przedsięwzięcia są możliwe34. Za partnerskie przedsięwzięcie w dziedzinie kultury można 
uznać tworzenie Centrum Sztuki Tańca przy współudziale KDS ds. Tańca i Biura Kultury. 

3.2 Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego 

3.2.1 Zakres zadań DKDS określony w dokumentach 

Obecnie w Warszawie funkcjonuje 17 dzielnicowych komisji dialogu społecznego. Zakres zadań 
DKDS-ów, określony w programie współpracy, jest podobny do zakresu działań KDS-ów, jednakże 
odnosi się do współpracy z urzędem dzielnicy, nie zaś z danym Biurem na poziomie całego Miasta. 
Wg analizy sprawozdań za 2015 r., w DKDS-ach łącznie uczestniczyły 643 organizacje. Wśród nich 
Ewaluatorzy zidentyfikowali 71 organizacji zajmujących się kulturą35. 

Kompetencje DKDS-ów, podobnie jak KDS-ów, można określić jako sformułowane stosunkowo 
jasno. Kwestie związane ze zlecaniem zadań publicznych i otwartymi konkursami ofert zostały 
określone jednoznacznie, natomiast dość ogólnie ujęto zadania takie jak: 

określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania  

współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do 
mieszkańców m.st. Warszawy. 

3.2.2 Zakres zadań wykonywanych przez DKDS 

Realne działania DKDS-ów, określone na podstawie analizy protokołów i sprawozdań, obejmują 
przede wszystkim konsultowanie i współuczestniczenie w organizowaniu otwartych konkursów 
ofert i innych form zlecania zadań publicznych realizowanych przez dzielnice. Rzadsze niż w 
przypadku KDS-ów jest natomiast opiniowanie dokumentów. Specyfiką DKDS-ów są działania 
lokalne, takie jak organizacja wydarzeń w dzielnicach, wypracowywanie dzielnicowych planów 
działania, interwencje w sprawach mieszkańców, kwestie planowania przestrzeni publicznej itp. – 
czyli działania w zakresie funkcji diagnostycznej i rzeczniczej. Dobrym przykładem „określania 
potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania” są działania wolskiego DKDS. Komisja 
zarekomendowała, w związku z pracami nad programem rozwoju kultury na Woli, 
przeprowadzenie diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców tej dzielnicy dotyczących kultury oraz 
sformułowała podstawowe założenia dotyczące tych badań. Wyniki przeprowadzonej diagnozy 
zostały przedstawione w raporcie pt. „Kultura na Woli”36. 

  

                                                      
33

 Jeden z respondentów uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez Pole Dialogu sformułował następujące 
rozróżnienie: „Aktywiści – to ci, co zmieniają świat, a NGOs – to ci, co walczą o pieniądze” - Dialog społeczny, 
publiczny..., dz. cyt., str. 18. 
34

 Przykładem jest choćby organizacja przez KDS ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS konferencji „Jeżeli nie 
Warszawa, to kto?” z sesją z udziałem wiceprezydenta m.st. Warszawy. 
35

 Ich listę wykorzystano następnie jako operat do badania ankietowego. 
36

 „Kultura na Woli”, za: http://www.wola.waw.pl/data/other/raport_ankiety_kulturalne_konsultacje.pdf, dostęp: 
17.01.2017 r. 

http://www.wola.waw.pl/data/other/raport_ankiety_kulturalne_konsultacje.pdf
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DKDS-y, tak jak KDS-y, są ciałami opiniująco-doradczymi o charakterze społecznym. Podobnie jak 
KDS, pełnią przede wszystkim funkcję konsultacyjną. Analiza protokołów wskazuje, że funkcja 
diagnostyczna oraz funkcja rzecznicza są przez przynajmniej niektóre DKDS-y realizowane 
w większym stopniu niż przez KDS-y. Wiąże się to z faktem, że DKDS-y działają na mniejszym 
obszarze, w którym rozpoznawanie potrzeb społecznych jest łatwiejsze, a kontakt z 
mieszkańcami – bliższy, niż w skali całego miasta. 

Lokalny poziom działania przyczynia się również do tego, że DKDS-y w większym stopniu niż KDS-y 
pełnią funkcję inicjatywną (przede wszystkim w przypadku imprez dla mieszkańców), a także 
podejmują interwencje w lokalnie ważnych kwestiach. 

Działania DKDS-ów w zakresie funkcji diagnostycznej i rzeczniczej są bardziej intensywne, niż 
działania KDS-ów. Mimo to po blisko dwie piąte członków DKDS-ów jako obszary, którymi według 
nich komisja zajmuje się w zbyt małym stopniu, wskazały: 

 określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania; 

 współpracę z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań 
kierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze kultury. 

Wykres 2. Odsetek ankietowanych członków DKDS, którzy uważają, że dana komisja zajmuje się 
poszczególnymi zadaniami w zbyt małym stopniu 

 
Źródło: ankiety z członkami ciał dialogu 

Rozeznanie DKDS-ów w sprawach lokalnych stanowi potencjał, który mógłby zostać wykorzystany 
w większym stopniu poprzez włączenie Komisji w diagnozowanie problemów mieszczących się 
w sferze oddziaływania polityki kulturalnej. DKDS-y są obecne na wszystkich poziomach 
partycypacji: informowania, konsultowania, dialogu i partnerstwa – przy czym na ostatnim z nich 
w najmniejszym stopniu. 
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3.3 Społeczna Rada Kultury 

3.3.1 Zakres zadań SRK I kadencji określony w dokumentach (2012 r.) 

Zgodnie z Programem Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020 (PRK), Rada pełni funkcję 
doradczą przy Prezydencie, konsultuje założenia polityki kulturalnej m.st. Warszawy, opiniuje 
programy operacyjne oraz promuje działania podejmowane w ramach PRK37. Schemat wdrażania 
PRK, przedstawiony w tym dokumencie, sytuuje SRK na poziomie opiniodawczym/konsultacyjnym 
(opiniowanie przygotowanych założeń dotyczących realizacji PRK, programów operacyjnych etc.).  

Na podstawie założeń zawartych w PRK sformułowany został regulamin I kadencji Społecznej Rady 
Kultury, zgodnie z którym jej zadania obejmowały: 

 konsultowanie i opiniowanie polityki kulturalnej m. st. Warszawy, 

 wskazywanie kierunków i priorytetów programów operacyjnych i pilotażowych Programu Rozwoju 
Kultury, 

 opiniowanie programów operacyjnych i pilotażowych Programu Rozwoju Kultury, 

 wspieranie procesu wdrażania Programu Rozwoju Kultury, 

 włączanie w proces konsultacji grup społecznych i środowisk zainteresowanych polityką kulturalną 
Miasta, 

 opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu Programu Rozwoju Kultury,  

 promocję Programu Rozwoju Kultury i wynikających z niego podprogramów. 

Analiza powyższych zadań prowadzi do wniosku, że zakres zadań Rady I kadencji został określony 
bardzo szeroko, a w niektórych przypadkach – niejasno (kwestie niedookreślone to przede 
wszystkim „wspieranie procesu wdrażania Programu Rozwoju Kultury” oraz „promocja PRK 
i wynikających z niego podprogramów”). Ponadto część zadań została określona w taki sposób, że 
w ich przypadku trudno byłoby jednoznacznie odróżnić rolę przypisaną SRK od roli innych ciał 
dialogu (KDS, DKDS i ZS PRK), co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3. Zadania SRK I kadencji, w przypadku których trudno jednoznacznie odróżnić rolę SRK 
od roli innych ciał dialogu  

Zadania SRK I kadencji Wybrane zadania innych ciał dialogu 

 konsultowanie i opiniowanie 
polityki kulturalnej 
m.st. Warszawy 

KDS: 

 konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów 
prawnych wydawanych przez władze Miasta  w zakresie działalności 
danej komisji; 

 opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z priorytetowymi 
zadaniami publicznymi; 

WRDPP: 

 opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących 
sfery zadań publicznych.  

  

                                                      
37

 Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia. Załącznik do Uchwały 
nr XXXIV/839/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.03.2012 r., str. 37. 
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Zadania SRK I kadencji Wybrane zadania innych ciał dialogu 

 wskazywanie kierunków 
i priorytetów programów 
operacyjnych i pilotażowych 
Programu Rozwoju Kultury 

KDS: 

 konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów 
prawnych wydawanych przez władze Miasta  w zakresie działalności 
danej komisji; 

ZS PRK (powołanie z 2012 r.): 

 ustalanie priorytetów w realizacji PRK; 

 wypracowywanie projektów programów operacyjnych i pilotaży 
programu Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 
2020. Założenia na podstawie propozycji przekazanych przez grupy 
zadaniowe Zespołu. 

 wspieranie procesu wdrażania 
Programu Rozwoju Kultury 

ZS PRK (powołanie z 2012 r.): 

 ustalanie priorytetów w realizacji PRK; 

 wypracowywanie projektów programów operacyjnych i pilotaży 
programu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 
2020. Założenia” na podstawie propozycji przekazanych przez grupy 
zadaniowe Zespołu; 

 wypracowywanie rekomendacji związanych z realizacją PRK; 

 wspieranie nowatorskich, innowacyjnych działań związanych z realizacją 
PRK; 

 rekomendowanie rozwiązań podnoszących jakość programów 
i projektów pilotażowych wynikających z PRK; 

 rozwijanie i wdrażanie efektywnych instrumentów realizacji PRK. 

 włączanie w proces konsultacji 
grup społecznych i środowisk 
zainteresowanych polityką 
kulturalną Miasta 

KDS, DKDS: 

 określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania 

Źródło: opracowanie własne 

Wobec znacznego pokrywania się zadań SRK z zadaniami innych ciał dialogu należy zadać pytanie 
jaka miała być specyfika Rady. Z pewnością polegała na zaangażowaniu do niej osób o istotnym dla 
Warszawy dorobku, jednak trudno jednoznacznie stwierdzić, czy SRK I kadencji zamierzano nadać 
charakter opiniująco-doradczy w formie eksperckiej lub społecznej czy też charakter roboczy (na 
ten ostatni wskazują np. zadania dotyczące promocji PRK i wspieranie procesu wdrażania tego 
programu). 

3.3.2 Zakres zadań wykonywanych przez SRK I kadencji 

Szerokie i niewystarczająco jasne określenie roli SRK I kadencji przyczyniło się do tego, że Rada 
zajmowała się bardzo różnorodnymi zadaniami. Jak wskazuje analiza protokołów, należały do 
nich przede wszystkim: 

 kwestie dotyczące budżetu na działania związane z kulturą; 

 opiniowanie decyzji, polityki i dokumentów Biura Kultury (np. związanych 
z przygotowaniem programów operacyjnych do PRK, Warszawską Mapą Kultury, 
Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, ZPR, programem Kultura Bez Barier, 
otwartymi konkursami ofert); 

 kwestie interwencyjne i bieżące (sprawa zarządzania Teatrem Rozmaitości, łączenia 
Muzeum Karykatury z Muzeum Warszawy); 

 propozycje i pomysły związane z promocją i upowszechnianiem kultury; 
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 kwestie związane z ustalaniem zakresu działań Rady oraz jej formuły. 

Brak jasno określonej koncepcji działania SRK I kadencji okazał się powodem wielu problemów 
w trakcie jej funkcjonowania. Wywiady jakościowe i analiza protokołów wskazują na znaczące 
zróżnicowanie wizji działania wśród samych członków Rady. Część członków Rady wskazywała, że 
brak jasnego określenia oczekiwań wobec SRK utrudniał właściwe pełnienie jej roli:  

O ile Rada Działalności Pożytku Publicznego, to jest zapisane w ustawie, jakie dokumenty 
musi konkretnie opiniować, na przykład program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, to w przypadku Społecznej Rady Kultury to była bardzo niejasna sytuacja. 

Zapraszający (tj. Urząd Miasta) powinien mieć klarowną koncepcję, a nie, że my mamy 
wymyślać, jak to ma działać. 

Z drugiej strony, działania opiniodawczo-doradcze nie muszą wynikać bezpośrednio z inicjatywy 
Urzędu i zadawania Radzie pytań. Zgodnie z Kodeksem dobrych praktyk partycypacji obywatelskiej 
w procesie decyzyjnym na poziomie dialogu kooperatywnego inicjatywę mogą przejawiać obie 
strony (w niektórych przypadkach członkowie Rady taką inicjatywę przejawiali – np. w kwestii cięć 
budżetowych w 2013 r.). 

W kwestii zakresu zadań Rady brakowało również konsensusu pomiędzy jej członkami. Część 
członków SRK I kadencji była zainteresowana realizacją podejmowanych z własnej inicjatywy 
działań kontrolnych i monitorujących, inni z kolei odrzucali takie podejście: 

W ramach tej grupy inicjatywnej – ja się do niej zaliczałem – było poczucie, że SRK może 
funkcjonować nie jako ciało doradcze przy Prezydencie Warszawy, tylko raczej jako ciało 
kontrolne. Myśmy się próbowali wybić na samodzielność (...) żeby Rada była ciałem 
niezależnym, nie zwoływanym na posiedzenie gdy Prezydent sobie zażyczy, tylko cyklicznie 
spotykającym się i omawiającym bieżące decyzje Biura Kultury, spory, kwestie budżetowe. 

Część Rady postrzegała naszą rolę w ten sposób [tj. kontrolny  
– przyp. Ewaluatorów], część uważała że to działanie niezgodne z regulaminem, z ideą Rady 
[jako ciała doradczego, a nie kontrolującego – przyp. Ewaluatorów]. 

Spierały się różnego rodzaju wizje działania rady - czy watchdogowo-monitorujący, czy 
związany z podejmowaniem kwestii spornych, trochę mediowaniem, czy określaniem 
kierunków polityki kulturalnej. Można [te funkcje] mieszać, ale wtedy rada powinna mieć 
określone zadania już w pierwszej fazie, czyli zapraszania potencjalnych członków do tego 
ciała. 

Monitorowanie i kontrola realizacji PRK są z pewnością ważnymi działaniami, jednak w pierwszym 
składzie Rady zasiadały osoby o bardzo różnych zawodowych doświadczeniach - przedstawiciele 
NGOs, instytucji, artyści. Przy takim składzie pełnienie funkcji kontrolnej i monitorującej może być 
trudne. Część respondentów wchodzących w skład SRK I kadencji zakładała, że Rada powinna 
formułować odpowiedzi na zapytania skierowane przez Prezydenta, Radę Miasta lub Biuro 
Kultury oraz opiniować wskazane dokumenty. 

I ona miała działać tak, że Prezydent miasta wysyła Radzie prośbę, żeby odniosła się do jej 
pomysłów, bo na przykład Pani Prezydent chciałaby wesprzeć artystów (…) i wysyła 
zapytanie do tej Rady: „proszę o waszą opinię”. 

Członkowie Rady uważający, że Rada powinna koncentrować się na opiniowaniu dokumentów, 
podczas jej spotkań wyrażali krytyczne uwagi dotyczące niewłączenia jej w proces pracy nad 
konkretnymi dokumentami (np. ZPR).  
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Wątpliwości dotyczyły również tego, czy Rada powinna zajmować się sprawami bieżącymi, czy 
też długoterminowymi. Część członków Rady optowała za opiniowaniem rozwiązań 
długofalowych, część – za zajmowaniem się także bieżącymi interwencjami: 

Miałam poczucie, że Rada jest za mało aktywna, a członkowie Rady twierdzili, że “nie mogą 
gasić pożarów”, - reagować na bieżące sprawy, bo mieli opiniować programy. 

W regulaminie [Rady] jest [zapisane], że pełni rolę opiniującą, ale co ma opiniować? Czy 
„aha, zgłosił się do nas obywatel ze sprawą taką i taką, i my opiniujemy sprawę tego 
obywatela”, czy to jest tak, że skoro to jest ciało przy Prezydencie, to Prezydent powinien 
wskazywać długofalowe sprawy? Ja sądzę, że jedno i drugie. 

Kolejną niejednoznaczną kwestią były relacje między SRK a ZS PRK, czyli ciałami, których 
pierwotne zadania - jak wskazywano powyżej – częściowo pokrywały się ze sobą. Ani powołania, 
ani regulaminy SRK nie precyzują jednoznacznie relacji z ZS PRK. W samym PRK Rada została 
wskazana jako jednostka opiniująca ustalenia ZS PRK, jednak zdaniem niektórych jej członków 
miała „wysyłać zamówienia do Zespołu Sterującego”, tj. wytyczne do przygotowywania 
programów operacyjnych do PRK, a po opracowaniu te programy miały być z powrotem 
przekazywane do SRK. Tak się jednak nie stało. Ostatecznie konsultacje dokumentów 
przygotowanych przez zespoły prof. J. Hausnera i red. E. Bendyka odbywały się w przerwie między 
zakończeniem I kadencji SRK a rozpoczęciem jej II kadencji, dlatego członkowie SRK, którzy wzięli 
udział w konsultacjach, wypowiadali się w nich osobno. 

Ankiety przeprowadzone wśród członków SRK I kadencji potwierdzają wskazywane powyżej 
problemy: 

 wszyscy ankietowani z I kadencji (100%) wskazali jako problemy w funkcjonowaniu SRK I 
kadencji niejasność jej kompetencji oraz niewystarczające poczucie sprawczości wśród 
członków Rady, 

 ankietowani wskazywali, że Rada w zbyt małym stopniu podejmowała przede wszystkim 
działania związane z promocją PRK (83,3% respondentów) oraz opiniowaniem i 
konsultowaniem polityki kulturalnej (66,7%). 

Jednocześnie dwie trzecie (66,7%) respondentów zgadza się co do tego, że SRK jest potrzebna 
do współtworzenia polityki kulturalnej miasta. Zdaniem Ewaluatorów, istnienie takiego ciała 
może być bardzo korzystne dla rozwoju kultury, pod warunkiem właściwego ustalenia zadań 
Rady i sposobu jej działania oraz osiągnięcia konsensusu w tym zakresie wśród jej członków. 

3.3.3 Zakres zadań SRK II kadencji określony w dokumentach (2016 r.)  

Ze względu na wymienione powyżej trudności w funkcjonowaniu SRK, podjęta została decyzja 
o zmianie regulaminu działania Rady w kolejnej kadencji. W chwili obecnej trwa II kadencja SRK, 
której zadania są obecnie określone w następujący sposób: 

 opiniowanie rocznego sprawozdania merytorycznego Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy i wskazanie 
propozycji do planu budżetu na następny rok; 

 opiniowanie zagadnień wyznaczających kierunki polityki kulturalnej m.st. Warszawy przedstawionych 
przez Prezydenta m. st. Warszawy lub Przewodniczącego Rady; 

 przedstawianie tematów, które ze względu na znaczenie dla polityki kulturalnej Miasta st. Warszawy 
winny stać się przedmiotem posiedzeń Rady. 
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W opinii Ewaluatorów zakres zadań SRK został określony znacznie jaśniej, niż miało to miejsce w I 
kadencji oraz nie pokrywa się w tak dużym stopniu z zadaniami innych ciał dialogu. SRK 
w obecnej formie ma jednoznacznie charakter ciała opiniująco-doradczego (a nie roboczego). 
Jest to więc znaczący krok naprzód. Zadania SRK w nowej kadencji są nadal określone dość 
szeroko. Ustalenia wymagają przede wszystkim następujące kwestie: 

1) Jak należy zdefiniować „zagadnienia wyznaczające kierunki polityki kulturalnej Miasta st. 
Warszawy”? Czy „zagadnienia” oznaczają dokumenty i akty prawne? 

2) Na jakim etapie Rada ma opiniować ww. zagadnienia – na etapie wstępnych założeń, 
gotowych projektów dokumentów, czy na obu tych etapach? 

3) W jaki sposób należy rozumieć punkt 3. zakresu zadań – czy obejmuje on także działania 
strażnicze? 

4) W jakim stopniu Rada ma sama inicjować dyskusję, a w jakim odpowiadać na zagadnienia 
przedstawiane przez Prezydenta? 

5) W jaki sposób Rada powinna komunikować ustalenia będące efektem jej posiedzeń? 

6) Jak często i w jaki sposób Rada powinna komunikować się z Prezydentem Miasta oraz Radą 
Miasta (w tym Komisją Kultury i Promocji)? 

Obecnie pewna niejasność może wynikać z faktu, że SRK jest po części ciałem eksperckim, a po 
części społecznym (reprezentatywnym)38. Istotne jest sprecyzowanie czy i ewentualnie w jakim 
zakresie SRK ma realizować funkcję rzeczniczą i diagnostyczną. Wydaje się, że gdyby SRK w dużej 
mierze przyjęła takie funkcje, pokrywałyby się one z funkcją KDS-u, jaką jest określanie potrzeb 
społecznych i sposobów ich zaspokajania. Dlatego postulujemy wzmocnienie eksperckiej funkcji 
SRK, realizowanej w oparciu o wiedzę jej członków na temat uwarunkowań i możliwych 
kierunków rozwoju kultury. 

Obecnie zadania SRK nie pokrywają się zasadniczo z działaniami ZS PRK (biorąc pod uwagę zakres 
zadań Zespołu ustalony w 2015 roku). Natomiast jedno z zadań wykonywanych przez SRK leży 
także w zakresie kompetencji KDS – przyjmując, że „opiniowanie zagadnień wyznaczających 
kierunki polityki kulturalnej…” obejmuje konsultowanie dokumentów i aktów prawnych 
dotyczących kultury. SRK II kadencji funkcjonuje jeszcze zbyt krótko, żeby poddawać ewaluacji 
zakres wykonywanych przez nią zadań. 

3.4 Zespół Sterujący Programu Rozwoju Kultury 

3.4.1 Zakres zadań pierwszego ZS PRK określony w dokumentach (2012 r.) 

Kolejnym ciałem przewidzianym w Program Rozwoju Kultury w Warszawie do roku 2020 był Zespół 
Sterujący PRK. W samym Programie zadanie Zespołu określono jako:  

opracowanie projektów programów operacyjnych oraz przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji 
rozstrzygnięć w strategicznych sprawach związanych z realizacją PRK. 

W tym celu Zespół miał powoływać dodatkowe zespoły tematyczne. W PRK wskazano także – jako 
jedno z zadań Zespołu – opracowanie projektu „warszawskiej mapy kultury”. ZS PRK miał być 
aktywny przede wszystkim na dwóch etapach procesu realizacji PRK: planowania 
i analizy/ewaluacji.  

                                                      
38

 Tę dwoistość odzwierciedla sposób powoływania Rady: 4 członków wskazał Prezydent m.st. Warszawy, KDS 
działające przy Biurze Kultury wskazały wspólnie 4 kandydatów, spośród których Prezydent nominował 2, a 2 osoby 
zostały wybrane spośród kandydatów zgłoszonych w otwartym naborze. 
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W Zarządzeniu powołującym ZS PRK przypisano mu aż 23 zadania, które w dużej mierze 
pokrywały się z zakresem obowiązków SRK I kadencji. 

Charakter ZS PRK w pierwszej formule był zdecydowanie roboczy i ekspercki. W Zespole były 
reprezentowane wszystkie najważniejsze Biura związane z realizacją PRK. ZS PRK jest zarazem 
jedynym spośród omawianych ciał, którego członkom (ekspertom spoza Urzędu) przysługiwało 
wynagrodzenie za udział w spotkaniach (przy czym nie wszyscy zdecydowali się je pobierać).  

Zadania ZS PRK zostały sformułowane stosunkowo jasno i szczegółowo, jednak zdecydowanie 
zbyt szeroko. Największym problemem był brak możliwości pogodzenia roboczego charakteru ZS 
PRK z małą ilością czasu przeznaczoną na wypracowywanie oczekiwanych rozwiązań. 
Zrealizowanie w pełni licznych zadań przypisanych ZS PRK wymagałoby zaangażowania dużego 
zespołu stałych pracowników. O ile wykonywanie zadań polegających na „wnioskowaniu” lub 
„ustalaniu priorytetów” jest możliwe w trakcie roboczych spotkań, o tyle wiele innych zadań 
wymagałoby poświęcenia dużej ilości czasu. Do takich pracochłonnych zadań należy: 

 wypracowywanie projektów programów operacyjnych i pilotaży; 

 wypracowywanie wieloletnich oraz rocznych planów realizacji PRK; 

 tworzenie mapy warszawskiej kultury; 

 monitorowanie realizacji PRK i jego podprogramów; 

 analizowanie efektów realizacji PRK (...); 

 rozwijanie i wdrażanie efektywnych instrumentów realizacji PRK. 

3.4.2 Zakres zadań wykonywanych przez pierwszy ZS PRK 

Na zrealizowanie wszystkich 23 określonych w regulaminie zadań Zespół miał łącznie zaledwie 
około 6 godzin miesięcznie (zakładając, że jedno jego spotkanie trwało około 3 godzin). Zespół 
poświęcał ten czas przede wszystkim na dyskusje oraz na udział w różnego rodzaju prezentacjach. 
Tymczasem z doświadczeń Ewaluatorów wynika, że tworzenie programu operacyjnego polega 
w znacznej mierze na pracy nad dokumentami, wykonywanej przy komputerze oraz na 
kontaktowaniu się z różnymi interesariuszami. Jest to zazwyczaj kilkumiesięczna praca 
kilkuosobowego zespołu.  

Biorąc pod uwagę, że wypełnienie wszystkich przypisanych zespołowi zadań wymagałoby dużego 
zespołu stałych pracowników, nie zaskakuje fakt, że pierwszy ZS PRK wykonał powierzone mu 
zadania w niewielkim stopniu. 

Realne działania ZSPRK w pierwszej formule, w latach 2012-2014 obejmowały szereg 
różnorodnych kwestii. Tematami najczęściej omawianymi przez ZS PRK w tym okresie były: 

 mapa warszawskiej kultury – podczas 15 spotkań (51,7%); 

 omawianie budżetu na realizację PRK – podczas 13 spotkań (44,8%); 

 kwestie wewnętrzne, związane z określeniem trybu prac, formuły ZS PRK, jego zadań, 
składu i kompetencji – podczas 9 spotkań (31,0%); 

 wypracowywanie siatki programów operacyjnych – podczas 7 spotkań (24,1%); 

 kwestie związane z WPEK  – podczas 7 spotkań (24,1%); 

 kwestie związane z programem Kultura Bez Barier – podczas 6 spotkań (20,7%); 

 opiniowanie innych dokumentów i ocena ich związku z PRK (np. Program Rozwoju Kultury 
Dzielnicy Targówek, Strategia Rozwoju Kultury Województwa Mazowieckiego) – 5 spotkań 
(17,2%). 



 

 

49 

 

Ponadto na 8 spotkaniach omawiane były inne kwestie, związane np. z działaniem warszawskich 
bibliotek, badaniami sektora kreatywnego, tworzeniem Centrum Kreatywności. Powołano zespoły 
robocze, jednak respondenci wskazali, że ta formuła pracy się nie sprawdziła. Razem z nową 
dyrekcją Biura Kultury, ZS PRK podjął więc decyzję o samorozwiązaniu. Zaproponowana została 
nowa formuła Zespołu, gdyż zdaniem uczestników poprzedni zakres zadań był zbyt szeroki i 
niejasny, a kwestie związane z decyzyjnością nie zostały sformułowane jednoznacznie. 

3.4.3 Zakres zadań drugiego ZS PRK określony w dokumentach (2015 r.) 

Aktualny zakres kompetencji ZS PRK, określony w zarządzeniu z 1 kwietnia 2015 r., jest znacznie 
węższy, niż wcześniej (porównaj: Aneks 2). Obecnie lista obejmuje już tylko 10 zadań. Są one 
określone raczej jasno, występują jednak – z punktu widzenia ewaluatora – dwie niejasności 
językowe lub metodologiczne, które sprawiają, że zadania Zespołu przynajmniej częściowo 
pokrywają się ze sobą: 

 zadanie nr 2: ustalanie planów realizacji PRK w ramach przyjętego na ten cel budżetu Biura Kultury oraz 
zadanie nr 8: wypracowywanie wieloletnich oraz rocznych planów realizacji PRK i przedstawianie ich 
Prezydentowi m. st. Warszawy do zatwierdzenia (w zakresie planów rocznych); 

 zadanie nr 5: analiza i ewaluacja efektywności rozwiązań przyjmowanych w ramach realizacji PRK, 
wypracowanych programów operacyjnych i projektów pilotażowych oraz zadanie nr 9:  analizowanie 
efektów realizacji PRK oraz przekazywanie wynikających z tego wniosków Prezydentowi m. st. Warszawy. 

Z kolei zadanie sformułowane jako „wspieranie zmian systemowych” jest mało precyzyjne. 

Tylko niektóre z zadań przypisanych ZS PRK będą mogły zostać wykonane w trakcie spotkań; inne 
wymagają pracy przy komputerze nad dokumentami. Podczas spotkań ZS PRK może wykonać 
następujące zadania: 

 ustalanie priorytetów oraz wypracowywanie rekomendacji związanych z realizacją PRK; 

 ustalanie planów realizacji PRK w ramach przyjętego na ten cel budżetu Biura Kultury; 

 wnioskowanie w sprawach dotyczących realizacji, monitorowania jak również analizy zadań PRK 
i wynikających z niego programów operacyjnych oraz projektów pilotażowych; 

 rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Zespołu; 

 częściowo (w ramach dyskusji na spotkaniach) - analizowanie efektów realizacji PRK oraz przekazywanie 
wynikających z tego wniosków Prezydentowi m.st. Warszawy; 

 częściowo (w ramach dyskusji na spotkaniach) - analiza i ewaluacja efektywności rozwiązań 
przyjmowanych w ramach realizacji PRK, wypracowanych programów operacyjnych i projektów 
pilotażowych; 

Przy realizacji dwóch ostatnich zadań, jeśli mają zostać potraktowane odpowiednio głęboko, 
ZS PRK powinien korzystać ze wsparcia analitycznego i koncepcyjnego. 

Realizacja części zadań będzie ewidentnie wymagała połączenia pracy ZS PRK z pracą zespołu 
Biura Kultury i ewentualnych dodatkowych ekspertów (tak jak to miało miejsce w przypadku 
opracowywania dokumentów programowych PRK). Do takich zadań należą: 

 rozwijanie i wdrażanie efektywnych i nowatorskich instrumentów realizacji PRK, podnoszących jakość 
programów operacyjnych oraz projektów pilotażowych;  

 wspieranie działań związanych z tworzeniem systemu: informacji, konsultacji i komunikacji z otoczeniem 
na potrzeby PRK oraz wynikających z niej programów i projektów pilotażowych;  

 wspieranie zmian systemowych; 

 wypracowywanie wieloletnich oraz rocznych planów realizacji PRK i przedstawianie ich Prezydentowi 
m.st. Warszawy do zatwierdzenia.  
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ZS PRK przypisywana jest również rola „stabilizacyjna”, niewskazana wprost w zakresie jego zadań. 
Zdaniem respondentów, ta rola polega na zabezpieczaniu realizacji Programu, tj. zapewnieniu, 
żeby jego wdrażanie nie zatrzymało się w przypadku zmian kadrowych i strukturalnych w Biurze 
Kultury i w jego otoczeniu. Taką rolę Zespołu wskazano w wywiadzie jakościowym: 

Pomyślane to było tak, że gdyby z jakiegoś powodu dyrektor Biura Kultury (…) nie chciał lub 
nie mógł wdrażać założeń polityki, to żeby to nie zatrzymało tej realizacji [PRK]. W tym 
sensie ten zespół jest potrzebny, bo wychodzi poza Biuro. 

Obecny zakres zadań ZS PRK zasadniczo nie pokrywa się z zakresem zadań innych ciał dialogu. 
W obecnej formule jasne jest, że to SRK (i częściowo KDS-y) opiniują materiały wypracowane przez 
ZS PRK. 

3.4.4 Zakres zadań wykonywanych przez drugi ZS PRK  

ZS PRK działa jako ciało eksperckie, które pełni przede wszystkim funkcje: doradczą 
(wskazywanie Biuru Kultury strategicznych kierunków rozwoju polityk kulturalnych), roboczą 
(praca nad założeniami programów operacyjnych dotyczących kultury) oraz inicjatywną 
(proponowanie nowych inicjatyw do realizacji). Zespół uczestniczy przede wszystkim, bardzo 
intensywnie, w etapie projektowania polityki kulturalnej. Zespół funkcjonuje na trzech 
poziomach partycypacji: informowania, dialogu kooperacyjnego oraz partnerstwa (jako platforma 
stałej współpracy pomiędzy Biurem Kultury a ekspertami). Do najważniejszych tematów, jakimi 
zajmował się dotąd drugi ZS PRK, należały: 

 programy operacyjne, ich konsultacje i komunikacja; 

 badania dotyczące sfery kultury, w tym przede wszystkim badania publiczności oraz 
koncepcja ewaluacji średniookresowej PRK; 

 działanie Zespołu Roboczego ds. Bibliotek. 

3.5 Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

3.5.1 Zakres zadań WRDPP określony w Ustawie  

Kompetencje Rad Działalności Pożytku Publicznego zostały określone w Ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Kompetencje WRDPP, podobnie jak zakres działania DKDS-
ów i FDS, obejmują wiele obszarów. Kultura jest tylko jednym z nich, jednak aktualnie jest to 
obszar dobrze reprezentowany w Radzie – w jej obecnym składzie spośród dziesięciu osób 
reprezentujących stronę społeczną cztery są związane z obszarem kultury. 

Ustawa określa następujące obszary działania rady działalności pożytku publicznego: 

opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin; 

opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, oraz 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; 

udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej 
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; 

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach 
rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. 
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Zakres działalności WRDPP wydaje się jasno i jednoznacznie określony. Mimo to w ostatnich 
latach pojawiła się różnica zdań dotycząca udziału Rady w konsultacjach dokumentów 
programowych PRK39. W opinii Ewaluatorów zakres zadań WRDPP oraz KDS i DKDS pokrywa się 
częściowo jeśli chodzi o działania opiniodawcze. Dlatego ważne jest rozróżnienie rodzaju 
dokumentów konsultowanych z poszczególnymi ciałami. Programy operacyjne powinny być 
opiniowane przez poszczególne KDS-y40 (z punktu widzenia społecznego i organizacji 
pozarządowych), a także przez SRK. Nie ma natomiast wymogu ich konsultowania przez WRDPP 
(Rada może uczestniczyć w publicznych konsultacjach takich dokumentów). Zapewnieniu 
wystarczającego udziału strony społecznej w konsultowaniu dokumentów sprzyjałoby 
rekomendowane wcześniej wzmocnienie roli KDS-ów w kształtowaniu polityk, w zakresie 
wykraczającym poza kwestię otwartych konkursów ofert. 

3.5.2 Zakres zadań wykonywanych przez WRDPP   

W ostatniej kadencji WRDPP zajmowała się następującymi kwestiami związanymi z kulturą lub 
dotyczącymi organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury: 

 przepływ między Biurami Urzedu Miasta a KDS-ami i DKDS-ami informacji dotyczących 
konsultacji społecznych na tematy związane z kulturą; 

 prace nad dokumentami programowymi PRK oraz działania ZS PRK i SRK; 

 możliwości udostępniania organizacjom pozarza dowym infrastruktury pozostającej 
w dyspozycji miejskich instytucji kultury; 

 propozycja wspólnych warsztatów dla urzędników i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych; 

 generator wniosków składanych w otwartych konkursach ofert; 

 aktualizacja Strategii Rozwoju Warszawy. 

WRDPP jest – zgodnie z Ustawą – ciałem opiniującym o charakterze społecznym. Pełni głównie 
funkcje: rzeczniczą (zapewnienie głosu organizacji pozarządowych w procesie tworzenia polityk), 
doradczą (doradztwo dla radnych z punktu widzenia szerszego głosu społeczności na etapie 
podejmowania decyzji), konsultacyjną (konsultacje z grupami społecznymi reprezentowanymi 
przez NGOs), przekazywania informacji (zwłaszcza przepływ informacji między Urzędem a NGOs) 
i kontrolną (kontrola realizacji działań Urzędu i radnych z inicjatywy organizacji). Rada uczestniczy 
w największym stopniu w określaniu problemów, na które będą odpowiadały polityki publiczne, w 
monitorowaniu czy polityki osiągają zakładane cele oraz w ponownym formułowaniu polityk. 

3.6 Forum Dialogu Społecznego 

3.6.1 Zakres zadań FDS określony w dokumentach 

Forum Dialogu Społecznego miało być ciałem opiniującym o charakterze społecznym, podobnie jak 
WRDPP. Forum powstało przed założeniem WRDPP i pełniło takie funkcje, jakie pełni dziś Rada. 

                                                      
39

 Różnica zdań dotyczyła propozycji dołączenia do Zespołu Sterującego PRK przedstawiciela WRDPP, na etapie 
przyjmowania uwag zgłaszanych w trybie otwartych konsultacji do dokumentów programowych PRK, przygotowanych 
przez zespoły prof. J. Hausnera oraz red. E. Bendyka. Porównaj: protokół z posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2016 r.  
40

 Zgodnie z zadaniem KDS, jakim jest „konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych 
wydawanych przez władze Miasta  w zakresie działalności danej komisji”. 
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W chwili obecnej, jak wskazuje Program współpracy…, głównym zadaniem FDS jest wymiana 
informacji pomiędzy KDS-ami i DKDS-ami. W opinii Ewaluatorów zadanie to jest jasno określone. 

Zdania na temat zakresu kompetencji Forum są podzielone. Niektórzy respondenci uważają, że 
Forum dubluje kompetencje Rady Działalności Pożytku Publicznego i dlatego powinno przestać 
istnieć: 

Forum się zajmuje dokładnie tym, czym zajmuje się Rada Pożytku. Oni wręcz przepisują 
program Rady Pożytku do swojego programu, mają takie same agendy. 

Inni wskazują argumenty za dalszym istnieniem Forum. W wywiadach jako zaletę Forum 
wskazywano możliwość uporządkowanej wymiany informacji (posiedzenia FDS są w pełni 
otwarte): 

Forum spotyka się raz w miesiącu. Staramy się, żeby to było po spotkaniu Warszawskiej 
Rady Działalności Pożytku, żeby (…) do organizacji docierał bezpośredni przekaz od 
członków WRDP. Często są [obecni] członkowie WRDPP, którzy przedstawicielom 
organizacji referują, co się działo na Radzie, jakie działania będzie Rada podejmować.  

W wywiadach pojawiły się również sugestie, że rolę Forum mogłaby wypełniać najlepiej federacja 
organizacji pozarządowych, założona przez same organizacje. 

3.6.2 Zakres zadań wykonywanych przez FDS  

W latach 2015-2016 forum omawiało stosunkowo niewiele kwestii dotyczących kultury, natomiast 
tematem debaty najczęściej były kwestie związane z działaniem organizacji pozarządowych, na 
przykład: 

 otwarcie placówek oświatowych dla NGOs; 

 konkurs S3KTOR; 

 Program Rozwoju Współpracy; 

 program współpracy Miasta z NGOs na rok 2016; 

 platforma CivilHub. 

W opinii Ewaluatorów możliwe jest wykorzystanie Forum do wspierania przepływu informacji, 
także dotyczących kwestii z obszaru kultury. 

Efekty funkcjonowania FDS ogranicza fakt, że liczba jego uczestników jest zbyt mała. 
W spotkaniach Forum w 2015 roku uczestniczyło średnio zaledwie 11 osób, wśród których było 
najczęściej 2-3 przedstawicieli organizacji kulturalnych. A zatem ciało, w którego posiedzeniach 
uczestniczyć mogą przedstawiciele wszystkich KDS-ów i DKDS-ów, gromadzi liczbę uczestników 
podobną do tej w przeciętnie aktywnych KDS-ach. Mała liczba uczestników spotkań sprawia, że 
trudno pozytywnie ocenić wypełnianie przez Forum funkcji przekazywania informacji. 

3.7 Międzysektorowy Zespół ds. Kultury przy ZPR 

3.7.1 Zakres zadań MZ ZPR określony w dokumentach  

Zespół powstał we wrześniu 2015 r. Podstawowe założenia dotyczące MZ ZPR zostały 
sformułowane w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku. Zadanie 
zespołu określono jako: 

wskazanie członka Komitetu Rewitalizacji oraz pełnienie funkcji doradczej / opiniującej / wspierającej dla 
wskazanej przez siebie osoby.  
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Na tej podstawie trudno jednoznacznie określić jakiego typu ciałem jest Zespół: eksperckim czy 
społecznym. Może to powodować trudności podobne do zaobserwowanych w przypadku SRK. 
Zgodnie z ZPR Zespół: 

analizuje potrzeby wynikające z realizacji Programu  

przygotowuje opinie [dotyczące] zmian do kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

dokonuje okresowego przeglądu postępów realizacji kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz celu 2. 
Programu na podstawie dokumentów przedkładanych przez Biuro Kultury  

przygotowuje opinie [dotyczące] raportów okresowych i raportu końcowego z realizacji Programu. 

Cztery wymienione zadania zasadniczo pokrywają się z częścią zadań Komitetu Rewitalizacji, przy 
czym w przypadku Zespołu „okresowy przegląd” obejmuje Cel 2 ZPR (Rozwój turystyki, kultury i 
sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego), a w przypadku 
Komitetu – wszystkie cele Programu. 

Zadanie analizowania potrzeb wynikających z realizacji ZPR częściowo pokrywa się z zadaniem 
KDS-ów i DKDS-ów, które polega na określaniu potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania. 
Zgodnie z ZPR zespół jest zobowiązany do współpracy z KDS-ami, DKDS-ami, a także z SRK oraz ZS 
PRK. Należy jednak wziąć pod uwagę, że systematyczne zaangażowanie we współpracę jest bardzo 
trudne w przypadku zespołu pracującego społecznie. 

Zdaniem Ewaluatorów zadania zespołu zostały określone w sposób bardzo szeroki i nie do końca 
jasny. Spośród czworga ankietowanych członków MZ ZPR, tylko jedna osoba zdecydowanie 
zgodziła się z tym, że zakres zadań MZ ZPR jest całkowicie jasny i zrozumiały. Pozostali udzielili 
odpowiedzi negatywnych (po jednej odpowiedzi „całkowicie nie zgadzam się”, „raczej nie zgadzam 
się” oraz „trudno powiedzieć”). 

Podczas wywiadów jakościowych członkowie MZ ZPR wskazywali, że biorąc pod uwagę, iż zadania 
Zespołu zostały sformułowane w sposób ogólny, uznali za potrzebne ich praktyczne dookreślenie 
poprzez podjęcie konkretnych działań: 

My postanowiliśmy sami sobie narzucić pewne zadania i to czym się możemy zająć, sobie 
wyznaczyć jakieś cele. Te ramy są jedynie w ZPR. Tam są 3-4 zdania. To jest bardzo ogólny 
dokument. 

To, co jest określone w ZPR ,to są takie bardzo ogólne stwierdzenia, że ten zespół ma 
opiniować różne dokumenty itd. To się wydaje z jednej strony mało. Trochę nie wiadomo, 
kiedy te dokumenty będą, jakie konkretnie dokumenty, co [Zespół] ma opiniować, jakie jest 
jego zadanie. My postanowiliśmy troszkę bardziej się upodmiotowić jako zespół. Wyszliśmy 
z taką inicjatywą, że może zadamy jakieś pytania, że spotkamy się z dyrektorami 
[kluczowych instytucji kultury zaangażowanych w proces rewitalizacji – przyp. 
Ewaluatorów], zobaczymy, jak oni są nastawieni. 

Po powołaniu MZ ZPR zaistniała zatem sytuacja podobna do tej, która miała miejsce 
w początkowym okresie funkcjonowania Społecznej Rady Kultury (i w pewnym stopniu również ZS 
PRK): utworzone zostało ciało o zbyt szeroko i niejasno określonych zadaniach, które musiało w 
dużej mierze dookreślić własne cele i zadania. Jednak w przeciwieństwie do SRK, wewnątrz 
Międzysektorowego Zespołu (być może ze względu na jego niewielki rozmiar i dobór uczestników) 
nie wystąpiły istotne różnice zdań co do jego roli i pożądanego zakresu zadań. 
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3.7.2 Zakres zadań wykonywanych przez MZ ZPR  

Z inicjatywy własnej oraz MZ ZPR Biuro Kultury zorganizowało, przy współpracy Pracowni Dialogu 
Lokalnego, warsztat, w którym wspólnie wzięli udział przedstawiciele MZ ZPR, Biura Kultury oraz 
zaangażowanych w rewitalizację instytucji działających w obszarze kultury41. Warsztat miał na celu 
dookreślenie działań w ramach celu 2. ZPR. W wywiadach został bardzo dobrze oceniony przez 
członków Zespołu: 

[Dzięki warsztatom] ten zespół wyszedł trochę do przodu, trochę działamy w inny sposób niż 
to jest określone w tym dokumencie. Ponieważ to jest tak mgliste, niekonkretne, my 
postanowiliśmy zadziałać, coś zaproponować. Biuro Kultury na to przystało. To było fajne, 
że to raczej w porozumieniu zostało zrobione. Oni [Biuro Kultury] chcieli tego i to 
przygotowali. 

Te warsztaty to był dobry krok. Moim zdaniem ten warsztat i jego rezultaty powinny służyć 
temu, że dyrektorzy planując swoje działania powinni już planować je z uwzględnieniem tej 
nowej wiedzy, którą nabyli. 

Z podobnie pozytywną oceną spotkał się warsztat zaplanowany i zorganizowany wspólnie przez 
członkinię MZ ZPR oraz pracowniczki Biura Kultury, dotyczący zakresu działalności animatorów 
rewitalizacji. W warsztacie wzięli udział aktywiści z Pragi oraz specjaliści ze Stowarzyszenia 
Inicjatyw Twórczych „ę”. Stosowanie metod warsztatowych stanowi dobrą praktykę, 
rekomendowaną przez Ewaluatorów do stosowania w przyszłej pracy BK z ciałami dialogu.  

Ponadto MZ ZPR uczestniczył w: 

 konsultacjach dotyczących treści ogłoszenia konkursu rewitalizacyjnego dla organizacji 
pozarządowych; 

 pracach komisji konkursowej w ramach konkursu Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
w latach 2016–2017 (tzw. „rewitalizacyjnego - międzybiurowego”); 

 pracach komisji konkursowej Funduszu Animacji Kultury; 

 pracach komisji konkursowej, która wyłaniała Animatorów Rewitalizacji; 

 konsultacjach dotyczących pomysłu stworzenia Mapy działań rewitalizacyjnych. 

Część zadań wykonywanych przez MZ ZPR jest przypisana także Komisjom Dialogu Społecznego 
(konsultacje ogłoszeń, udział w pracach komisji konkursowych). W opinii Ewaluatorów powołanie 
MZ ZPR, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez Zespół zadań, nie było konieczne. Wydaje 
się bowiem, że zagadnienia, którymi zajmował się Zespół, mogły stanowić przedmiot prac ciał, 
które istniały wcześniej (SRK, DKDS, KDS ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego). Działania w takim 
trybie wymagałyby jednak bardzo sprawnej koordynacji pracy różnych ciał. 

Podejmowanych przez MZ ZPR działań było na razie niewiele i koncentrowały się one głównie na 
udziale przedstawicieli Zespołu w komisjach konkursowych. Zespół pełnił dotychczas przede 
wszystkim funkcje: inicjatywną, doradczą, rzeczniczą oraz przekazywania informacji, na etapie 
realizacji działań. Był w pewnym stopniu obecny na każdym poziomie partycypacji (informowanie, 
konsultowanie, dialog i partnerstwo). 

  

                                                      
41

 Warsztat odbył się 15 stycznia 2016 r. w Muzeum Warszawskiej Pragi. 
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3.8 Analiza zadań z punktu widzenia całego systemu ciał dialogu  

3.8.1 Poziom partycypacji 

Analiza kompetencji ciał dialogu działających w obszarze kultury wskazuje na stosunkowo wysoki 
poziom partycypacji. Spośród czterech poziomów określonych w Kodeksie dobrych praktyk INGO, 
warszawskie ciała dialogu działające w sferze kultury stosunkowo rzadko osiągają poziom 
najwyższy: partnerstwa. Pod tym względem wyróżnia się ZS PRK, który ma charakter roboczy 
i angażuje się w programowanie konkretnych rozwiązań. 

Tabela 4. Poziom partycypacji poszczególnych ciał dialogu – wg Kodeksu dobrych praktyk INGO 
(na podstawie wykonywanych zadań) 

 KDS-y DKDS-y SRK ZS PRK WRDPP FDS MZ ZPR 

Informacja TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Konsultowanie TAK TAK TAK 
W MAŁYM 
STOPNIU 

TAK 
W MAŁYM 
STOPNIU 

TAK 

Dialog TAK TAK TAK 
W MAŁYM 
STOPNIU 

TAK NIE TAK 

Partnerstwo  
w realizacji działań 

W MAŁYM 
STOPNIU 

W MAŁYM 
STOPNIU 

NIE TAK NIE NIE 
W MAŁYM 
STOPNIU 

Źródło: Opracowanie własne 

3.8.2 Przypisane zadania oraz stopień ich wykonywania  

Zadania ciał dialogu najczęściej są formułowane w sposób jasny (precyzyjny), jednak dotyczy to 
głównie ciał istniejących od dłuższego czasu, osadzonych w tradycji warszawskiego dialogu. W 
przypadku części ciał (przede wszystkim SRK) brakowało jednoznacznego przesądzenia, czy są 
ciałami społecznymi (reprezentatywnymi), czy eksperckimi. Podsumowaniem analiz dotyczących 
sformułowania zadań poszczególnych ciał oraz stopnia wykonywania tych zadań jest Tabela 5. 

Wartości wpisane w kolumnie „jasność” wynikają przede wszystkim ze stopnia precyzji 
sformułowanych zadań. Za jasny zapis można więc uznać np. „delegowanie przedstawicieli NGOs 
do udziału w komisjach konkursowych oraz do zespołów ds. oceny realizacji zadania publicznego w 
ramach małego grantu”, natomiast za niejasny „wspieranie procesu wdrażania Programu Rozwoju 
Kultury”. 
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Przy ocenie zakresu zadań uwzględniano możliwości realnego wykonywania przypisanych zadań. 
Zadania ciał dialogu są zazwyczaj formułowane w sposób szeroki i ogólny. Samo w sobie nie jest 
to problemem, jednak staje się nim, gdy faktycznie realizowane działania obejmują tylko małą 
część zakresu przypisanych poszczególnym ciałom kompetencji. 

Przykładem tego problemu jest zestaw zadań KDS-ów określony w §26 Programu współpracy m.st. 
Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi. Wskazywane są tam np. takie kwestie jak 
„współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy w celu 
polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców” oraz „określanie 
potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania”, podczas gdy realny zakres działania tychże ciał 
najczęściej jest dużo węższy – KDS-y realizują przede wszystkim zadania związane z otwartymi 
konkursami ofert. Dlatego też uczestnicy ciał dialogu wskazują w ankietach, że kwestiom bardziej 
ogólnego kształtowania polityki kulturalnej Miasta poświęca się podczas spotkań zbyt mało 
czasu. 

 

Tabela 5. Ocena zakresu zadań ciał dialogu wg ewaluatora (na podstawie wykonywanych 
działań) 

Ciało dialogu 
Jasność sformułowania 

przypisanych zadań 
Zakres zadań  

Stopień realnego 
wykonywania zakresu 

przypisanych zadań 

KDS raczej jasne raczej szeroki 

 w zakresie związanym ze 
zlecaniem zadań – wysoki 

 w zakresie niezwiązanym 
ze zlecaniem zadań  - 

średni 

DKDS raczej jasne raczej szeroki 

 w zakresie związanym ze 
zlecaniem zadań  – wysoki 

 w zakresie niezwiązanym 
ze zlecaniem zadań  - 

średni 

SRK I kadencji raczej niejasne zbyt szeroki niski 

SRK II kadencji raczej jasne raczej szeroki 
dokonanie oceny możliwe za 

około 12 miesięcy 

ZS PRK w I formule raczej niejasne zdecydowanie zbyt szeroki niski 

ZS PRK w II formule raczej jasne raczej szeroki wysoki 

WRDPP raczej jasne umiarkowany wysoki 

FDS jasne umiarkowany 
niski, ze względu na niewielką 

liczbę uczestników 

MZ ZPR raczej niejasne raczej szeroki 
dokonanie oceny możliwe za 

około 12 miesięcy 

Źródło: Opracowanie własne 
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Kolejna tabela (matryca) przedstawia zakres, w jakim zadania poszczególnych ciał dialogu się 
pokrywają. Po 2009 r. przy Urzędzie Miasta tworzone były kolejne (poza KDS-ami i DKDS-ami) 
ciała dialogu związane z kulturą (SRK, ZS PRK, MZ ZPR). Powstawały one jednak w odpowiedzi na 
bieżące potrzeby (wyrażone w dokumentach strategicznych), bez wystarczającej refleksji nad 
wykorzystaniem ciał istniejących dotąd. Nie zostało również wystarczająco przemyślane 
umiejscowieniem nowych ciał w całej strukturze dialogu oraz relacje pomiędzy różnymi ciałami. 
Dlatego początkowo dochodziło do pokrywania się w znacznej mierze obszarów działania ciał 
nowych z dotychczasowymi. Po dokonaniu reform SRK i ZS PRK stopień pokrywania się 
kompetencji jest znacznie mniejszy. 

Obecnie jedynym istotnym zakresem obowiązków wspólnym dla różnych ciał dialogu jest 
opiniowanie decyzji i dokumentów. Zadania opiniodawcze KDS pokrywają się częściowo 
z zadaniami DKDS, SRK, WRDPP oraz MZ ZPR.  

W chwili obecnej linie demarkacyjne pomiędzy różnymi ciałami dialogu wyznaczają: 

 zakres tematyczny KDS-ów (choć obszar kultury obejmuje obszary tańca i muzyki, a zatem 
KDS ds. Kultury powinien zajmować się kwestiami na bardziej ogólnym poziomie); 

 obszar (w sensie terytorialnym) - wyznacza linię demarkacyjną między KDS-ami (całe 
miasto) a DKDS-ami (poszczególne dzielnice); ponadto prace MZ ZPR dotyczą przedsięwzięć 
planowanych i prowadzonych w obrębie obszaru rewitalizacji; 

 charakter ekspercki (ZS PRK, SRK) lub reprezentatywny (KDS-y, DKDS-y, WRDPP). 

 



 

Tabela 6. Obszary, w których zadania ciał dialogu się pokrywają (na podstawie zadań przypisanych i wykonywanych) 

Ciało dialogu KDS/DKDS SRK II kadencji ZS PRK (2015) WRDPP FDS MZ ZPR 

KDS/DKDS 
opiniowanie dokumentów i decyzji – 

KDS i DKDS
42

  
(zadania przypisane i wykonywane) 

     

SRK II 
kadencji 

opiniowanie zagadnień wyznaczających 
kierunki polityki kulturalnej 

m.st. Warszawy  
(zadania przypisane

43
) 

     

ZS PRK 
(2015) 

  

pokrywanie się różnych 
zadań Zespołu: 

nr 2 i nr 8 

nr 5 i nr 9 

(zadania przypisane) 

   

WRDPP 

 wyrażanie opinii  
w sprawach dotyczących zadań 

publicznych, w tym zlecania tych 
zadań do realizacji przez 
organizacje pozarządowe 

 opiniowanie projektów uchwał 
i aktów prawa miejscowego 

dotyczących sfery zadań 
publicznych 

 wyrażanie opinii w sprawach 
dotyczących funkcjonowania 
organizacji pozarządowych 

(zadania przypisane i wykonywane) 

opiniowanie zagadnień 
wyznaczających kierunki polityki 
kulturalnej Miasta st. Warszawy 

(zadania przypisane) 

    

…ciąg dalszy tabeli na kolejnej stronie 

 

                                                      
42

 Ponieważ w praktyce rozdzielenie poziomu ogólnomiejskiego i dzielnicowego jest trudne. 
43

 Ocena z perspektywy zadań wykonywanych nie jest jeszcze możliwa ze względu na krótki okres działania SRK II kadencji. 
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Ciało dialogu KDS/DKDS SRK II kadencji ZS PRK (2015) WRDPP FDS MZ ZPR 

FDS    

wymiana informacji 
między KDS a DKDS 

(zadania przypisane 
i wykonywane) 

  

MZ ZPR 

 określanie potrzeb społecznych 
i sposobów ich zaspokojenia; 

 przygotowywanie opinii zmian 
do kluczowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych (o ile leżą w 

zakresie zainteresowań 
DKDS lub KDS) 

(zadania przypisane i wykonywane) 

     

Źródło: Opracowanie własne 

 



Analiza zadań ciał dialogu (szczegółowo opisanych w Aneksie 2) pozwala również na wyróżnienie 
tych niepowtarzalnych, charakterystycznych dla poszczególnych podmiotów.  

1. Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

a. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy [o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie] 

2. Zespół Sterujący Programu Rozwoju Kultury  

a. ustalanie priorytetów oraz wypracowywanie rekomendacji związanych z realizacją 
PRK; 

b. ustalanie planów realizacji PRK w ramach przyjętego na ten cel budżetu Biura 
Kultury; 

c. rozwijanie i wdrażanie efektywnych i nowatorskich instrumentów realizacji PRK, 
podnoszących jakość programów operacyjnych oraz projektów pilotażowych;  

d. wnioskowanie w sprawach dotyczących realizacji, monitorowania jak również 
analizy zadań PRK i wynikających z niego programów operacyjnych oraz projektów 
pilotażowych; 

e. analiza i ewaluacja efektywności rozwiązań przyjmowanych w ramach realizacji PRK, 
wypracowanych programów operacyjnych i projektów pilotażowych; 

f. wspieranie działań związanych z tworzeniem systemu: informacji, konsultacji i 
komunikacji z otoczeniem na potrzeby PRK oraz wynikających z niej programów i 
projektów pilotażowych;  

g. wspieranie zmian systemowych; 

h. wypracowywanie wieloletnich oraz rocznych planów realizacji PRK i przedstawianie 
ich Prezydentowi m. st. Warszawy do zatwierdzenia; 

i. analizowanie efektów realizacji PRK oraz przekazywanie wynikających z tego 
wniosków Prezydentowi m. st. Warszawy; 

j. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Zespołu. 

3. Społeczna Rada Kultury  

a. opiniowanie rocznego sprawozdania merytorycznego Biura Kultury Urzędu m.st. 
Warszawy i wskazanie propozycji do planu budżetu na następny rok.  

b. opiniowanie zagadnień wyznaczających kierunki polityki kulturalnej Miasta st. 
Warszawy przedstawionych przez Prezydenta m.st. Warszawy lub 
Przewodniczącego Rady. 

c. przedstawianie tematów, które ze względu na znaczenie dla polityki kulturalnej 
Miasta st. Warszawy winny stać się przedmiotem posiedzeń Rady. 

Przy tworzeniu powyższej listy nie kierowano się jedynie literalnym zapisem zadań, ale 
rzeczywistym ich rozdziałem, np. Forum Dialogu Społecznego, jako jedyne ciało ma przypisane 
zadanie "...wymiana informacji pomiędzy komisjami dialogu społecznego i dzielnicowymi 
komisjami dialogu społecznego”, ale nie jest to rola, której nie mogłyby wypełniać same komisje w 
ramach własnych zadań. 

  

http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego
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4 REPREZENTATYWNOŚĆ CIAŁ DIALOGU I SPOSÓB NABORU ICH 
CZŁONKÓW 

4.1 Reprezentatywność w demokracji deliberacyjnej 

Pojęcie reprezentatywności w kontekście ciał dialogu można rozumieć na trzy sposoby: 

a) Po pierwsze – w ujęciu statystycznym, zgodnie z którym dobrana losowo próba jest 
reprezentatywna dla grupy (populacji), z której została dobrana. W tym ujęciu opinie 
podmiotów, które znalazły się w próbie, odzwierciedlają opinie całej grupy (populacji) tym 
dokładniej, im próba jest liczniejsza. Ten rodzaj reprezentatywności rzadko dotyczy ciał 
dialogu, gdyż do ich istoty należy udział uczestników z własnej inicjatywy, a zatem trudno 
mówić o doborze losowym. 

b) Po drugie – jako stopień, w jakim skład danego gremium odzwierciedla zróżnicowanie (na 
przykład pod względem profilu organizacji) występujące w grupie, którą ma 
reprezentować. Z tej perspektywy gremium mniej liczne, ale odpowiednio zróżnicowane 
można uznać za bardziej reprezentatywne.  

c) Po trzecie – reprezentatywność może być rozumiana jako stopień, w jakim zebrane 
podmioty (np. organizacje) faktycznie wyrażają opinie oraz interesy grupy 
reprezentowanej. 

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku komisji dialogu społecznego reprezentatywność nie 
oznacza jedynie reprezentowania różnych grup organizacji pozarządowych, ale także 
mieszkańców i twórców. Takie założenie leży u podstaw koncepcji dialogu obywatelskiego, 
zgodnie z którą organizacje pozarządowe dysponują szczególną legitymację do udziału dialogu ze 
względu na reprezentowanie szerszych grup. 

W opinii Ewaluatorów, najistotniejsze dla dialogu obywatelskiego w Warszawie w obszarze 
kultury są dwa ostatnie rodzaje reprezentatywności – odzwierciedlenie struktury populacji tak, 
aby żaden rodzaj organizacji (lub zakres tematyczny) nie był pomijany, a także faktyczne wyrażanie 
przez ciała dialogu opinii oraz interesów organizacji, mieszkańców i twórców. 

4.2 Komisje Dialogu Społecznego (w tym dzielnicowe) 

Komisje dialogu społecznego mają wyrażać głos organizacji pozarządowych w ważnych sprawach44. 
W przypadku Komisji Dialogu Społecznego nie można mówić o naborze - według Programu 
współpracy na 2016 r., Komisje Dialogu Społecznego są ciałami otwartymi. Członkiem KDS/DKDS 
może stać się każda organizacja, działająca w danej branży lub dzielnicy. Deklarowany obszar 
działalności nie jest weryfikowany: 

Jest to mało sformalizowane, jeśli ktoś przychodzi na zebranie komisji i reprezentuje jakąś 
organizacje, ta organizacja nie jest weryfikowana, czy w statucie ma działania związane z 
kulturą.  

Regulaminy KDS-ów działających przy Biurze Kultury zasadniczo nie zawierają dodatkowych 
warunków dotyczących członkostwa. Jedynie w regulaminie KDS ds. Tańca znajduje się zapis 

                                                      
44

 Porównaj: § 25 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 r. z organizacjami pozarządowymi: „Organizacje 
pozarządowe współuczestniczą w kształtowaniu polityk publicznych Miasta, w szczególności poprzez udział swoich 
przedstawicieli w WRDPP, KDS-ach, DKDS-ach oraz FDS”. 
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wskazujący, że członkiem Komisji jest przedstawiciel NGO, który regularnie uczestniczy w 
posiedzeniach Komisji (tzn. minimum 4 razy w roku)45. 

Poniższa tabela przedstawia stosunek średniej liczby organizacji uczestniczących w spotkaniach 
KDS w poszczególnych latach (w okresie 2012-2015)46 do liczby organizacji będących wówczas 
członkami KDS. 

Tabela 7. Frekwencja na spotkaniach kds-ów w latach 2012-2015 

Komisja Rok Średnia liczba uczestniczących Liczba członków Frekwencja 

KDS ds. Kultury 

2012 22 122 18,0% 

2013 25 125 20,0% 

2014 12 125 9,6% 

2015 10 125 8,0% 

KDS ds. Tańca 

2012 7 15 46,7% 

2013 6 12 50,0% 

2014 8 16 50,0% 

2015 7 14 50,0% 

KDS ds. Muzyki 

2012 15 50 30,0% 

2013 14 53 26,4% 

2014 12 53 22,6% 

2015 15 27 lub 51
47

 55,6% lub 29,4% 

Źródło: Sprawozdania z posiedzeń KDS-ów 

Jak widać, frekwencja na spotkaniach KDS-ów działających przy Biurze Kultury jest zróżnicowana. 
W przypadku KDS ds. Kultury od 2013 roku frekwencja malała z roku na rok, natomiast 
w przypadku KDS ds. Tańca utrzymywała się na stałym poziomie. Jak wskazywaliśmy wcześniej, w 
Warszawie funkcjonuje ok. 1557 organizacji działających w obszarze kultury, a więc liczba 
uczestników KDS jest niewielka w relacji do liczby NGOs. W sensie liczebnym trudno więc mówić 
o reprezentatywności, zwłaszcza w świetle wypowiedzi uczestników KDS wskazujących, że spośród 
organizacji uczestniczących w pracach komisji większość powtarzała się na kolejnych spotkaniach. 

W przypadku DKDS-ów, spośród 643 zapisanych organizacji, w 2015 r. na spotkania regularnie 
uczęszczało średnio 213, co oznacza średnią frekwencję 33,2%, wahającą się jednak od 18,3% 
(DKDS Praga-Południe) do 66,7% (DKDS Wesoła). Wyższa procentowa frekwencja występowała w 
mniejszych DKDS-ach (łatwiej o wysoką frekwencję w małych grupach) natomiast bezwzględna 
liczby uczestniczących organizacji była najwyższa w DKDS Śródmieście, Żoliborz i Ursynów. 

Niewielka liczebność nie musi jednak oznaczać braku reprezentatywności w dwóch pozostałych 
znaczeniach. Nawet niewielkie grono może być rzecznikiem większej grupy organizacji 
i interesariuszy. Czy tak się jednak dzieje? Respondenci wyrażali różne zdania na ten temat. W 
ankiecie przedstawicieli KDS-ów i DKDS-ów zapytano, w jakim stopniu zgadzają się ze 
stwierdzeniem, że komisja w której pracach uczestniczą wyraża głos ogółu organizacji w danym 

                                                      
45

 Regulamin Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca m.st. Warszawy. 
46

 Nie da się natomiast jednoznacznie stwierdzić, czy te same organizacje powtarzały się na kolejnych spotkaniach, 
gdyż brak publicznie dostępnych list obecności ze spotkań (wypowiedzi z wywiadów indywidualnych wskazywały 
jednak, że zmiany w gronie uczestników następowały rzadko). 
47

 W sprawozdaniu liczba 27, na stronie internetowej – 51. 
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obszarze. Ocena reprezentatywności głosu KDS-ów i DKDS-ów dla ogółu organizacji była 
zróżnicowana. 

Tabela 8. Odsetek członków poszczególnych Komisji zgadzających się ze stwierdzeniem: 
"KDS/DKDS wyraża głos ogółu organizacji w danej branży/dzielnicy” 

  
Źródło: ankieta z członkami ciał dialogu społecznego  

(N dla KDS-K – 25; N dla KDS-Ta – 6; N dla KDS-M – 17; N dla DKDS - 33) 

Uzyskane wyniki wskazują na pewną prawidłowość. Przy Biurze Kultury funkcjonują trzy KDS-y 
zróżnicowane pod względem wielkości i charakteru. Różnią się one także samooceną 
reprezentatywności i frekwencją. Najwyższa frekwencja i samoocena reprezentatywności miały 
miejsce w przypadku KDS ds. Tańca. Także wspólna praca środowiska tanecznego nad konkretną 
inicjatywą, jaką jest Centrum Sztuki Tańca, spowodowała konsolidację NGOs zajmujących się tą 
dziedziną sztuki. Przykład KDS ds. Tańca przemawia również na rzecz tezy, że mniejsze grupy 
mają lepsze warunki do sprawnego działania (na przykład szybciej uzgadniają wspólne 
stanowiska). 

W obszarze sztuki tańca środowisko NGOs jest stosunkowo małe, ale dużą część środowiska 
tanecznego stanowią niezrzeszeni artyści – na tę kwestię zwrócił uwagę jeden z respondentów: 

Większość środowiska tańca w Warszawie jest obecna w tym KDS-ie. To jest przegląd ¾ 
środowiska tanecznego. Jest problem, który minimalnie obserwujemy, że dany podmiot 
prawny musi być zapisany w KRS, nie mogą być wolne jednostki. Nie może być jako 
indywidualny twórca. 

Powyższa kwestia wpisuje się w dyskusję na temat uczestnictwa osób niezrzeszonych w NGOs w 
dialogu obywatelskim. 

Zdaniem Ewaluatora obecny stan reprezentatywności KDS-ów nie jest zadowalający. Zarazem 
w otwartej formule, jaką mają KDS-y, zapewnienie reprezentatywności jest zawsze bardzo trudne. 
W planowaniu działań służących zwiększaniu frekwencji pomocne jest zidentyfikowanie barier, 
które ograniczały ją dotychczas. W toku badań ilościowych i jakościowych Ewaluatorzy 
zdiagnozowali przynajmniej kilka takich przeszkód. 

Aby ustalić przyczyny niskiej liczby organizacji uczestniczących w spotkaniach KDS (zwłaszcza ds. 
Kultury), nie wystarczą opinie samych członków komisji. O powody nieuczestniczenia zapytano 
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organizacje, które nie biorą udziału w pracach formalnie powołanych ciał dialogu społecznego. 
Odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 3: Przyczyny nieuczestniczenia organizacji w ciałach dialogu społecznego  

 

 
Źródło: ankieta z organizacjami nieuczestniczącymi w ciałach dialogu społecznego (N=150). Wyniki nie sumują się do 

100%, gdyż respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 

Jako przyczyny nieuczestniczenia w ciałach dialogu wskazywano najczęściej brak potrzeby i brak 
czasu na podobne działania (brak potrzeby, a także brak informacji częściej wskazywały 
organizacje o niskich przychodach, zaś brak czasu – organizacje o wyższych przychodach). 
Odpowiedzi te można zinterpretować także – w dużej mierze – jako brak świadomości korzyści 
wynikających z udziału w tych gremiach. Wskazuje to na konieczność zwiększenia świadomości 
organizacji w zakresie realnych efektów działania ciał dialogu. 

Często wskazywane były także przyczyny związane z brakiem odpowiedniej informacji. Na brak 
wiedzy o możliwościach uczestnictwa w ciałach dialogu lub brak informacji o inicjatywie, w którą 
można się włączyć, wskazało łącznie 37,4% respondentów. Przy tym odpowiedź „brak wiedzy 
o możliwościach uczestnictwa” respondenci wybierali w przybliżeniu dwukrotnie rzadziej, niż „brak 
informacji o inicjatywie, w którą można się włączyć”. Wskazuje to na ważną kwestię związaną z 
językiem stosowanym w komunikacji dotyczącej ciał dialogu, ale także ze sposobem myślenia i 
odczuciami związanymi z ciałami dialogu społecznego. Organizacje są prawdopodobnie bardziej 
gotowe włączyć się w „inicjatywę” – a więc w przedsięwzięcie mające przynieść konkretne 
efekty i związane z działaniem. Natomiast uczestnictwo w ciałach dialogu kojarzy się 
niejednokrotnie z nudną, biurokratyczną pracą (która faktycznie jest także wykonywana przez 
KDS-y). Taką interpretację potwierdzają wyniki wywiadów jakościowych: 

Jeśli artysta, działacz, animator, który jeszcze tego nie zna, przychodzi z zewnątrz i słyszy o 
„komisji”, o protokołach, to jego pierwszy odruch jest taki, że będzie się trzymał z daleka. A 
to on właśnie widzi na stronie internetowej. 

Rozmawiamy [na spotkaniach komisji] o rzeczach bardzo specjalistycznych i to przypomina 
zebranie biurowe. Jeśli ktoś przychodzi pierwszy raz, to wymięka przy czymś takim. 
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Badanie Fundacji Pole Dialogu, dotyczące wszystkich KDS-ów i DKDS-ów w mieście, wskazuje na 
wytworzenie się stosunkowo wąskiego grona organizacji uczestniczących w dialogu społecznym. 
W ciałach dialogu uczestniczą niejednokrotnie te same osoby i nie jest to duża grupa. W obszarze 
kultury potwierdza tę tezę analiza składu poszczególnych ciał dialogu (istnieją osoby, które 
uczestniczyły zarówno w KDS, jak i w ZS PRK i SRK lub MZ ZPR) oraz wywiady jakościowe: 

Na Komisje przychodzą przedstawiciele kilku, najwyżej kilkunastu organizacji, a kulturalnych 
organizacji w Warszawie jest przecież ponad tysiąc. I są to zwykle ci sami ludzie, w różnych 
komisjach też są to ci sami ludzie, (…) którzy byli tam od lat. 

Jest duże ryzyko, że przedstawiciele różnych ciał to są często te same osoby. Mamy 
wątpliwości co do reprezentatywności tych ciał. One reprezentują pewne środowiska, a nie 
stronę społeczną w sensie społeczeństwa obywatelskiego. Jest masa ludzi, którzy nie są 
reprezentowani, nie wiedzą, a może nie chcą być reprezentowani. 

Ustalenie jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy wymagało pogłębionej analizy. Pierwszą 
zidentyfikowaną przyczyną jest tematyka omawiana najczęściej na spotkaniach KDS-ów. Jak już 
wspomniano, część respondentów zgłaszała zastrzeżenia dotyczące skupiania się KDS-ów na 
kwestiach związanych z przyznawaniem środków finansowych. Nie wszystkie organizacje 
interesują się tą tematyką: 

Ktoś, kto nie jest zainteresowany pisaniem grantów, nie przyjdzie na takie spotkanie.  

Wśród respondentów powtarzała się deklaracja zainteresowaniem dyskusją na bardziej 
generalne tematy, związane z polityką kulturalną. Z drugiej strony istnieje możliwość 
wypowiedzenia się na forum komisji na każdy ważny temat związany z obszarem jej działalności. 
Regulamin KDS ds. Kultury wskazuje, że członek komisji ma prawo wnieść do porządku posiedzenia 
istotne dla działalności Komisji sprawy, najpóźniej przy przedstawianiu programu spotkania. 
Określenie „istotne dla działalności Komisji” dopuszcza pewną uznaniowość, respondenci 
podkreślają jednak otwartość KDS-ów na poruszanie tematów zgłaszanych przez członków: 

Nie ma żadnego problemu, żeby przyjść i na przykład mówić o swoim problemie, o swoim 
pomyśle. To jest naprawdę możliwość bardzo szerokiego uczestnictwa. 

Do udziału w pracach komisji niejednokrotnie szybko zniechęcają się młode organizacje. 

Organizacja wchodząca do KDS-u jako nowa musi nauczyć się używanego tam – zdaniem wielu 

respondentów hermetycznego - języka, kodu, skrótów myślowych. Brakuje systemu 

wprowadzania nowych osób do KDS-ów. Bardziej doświadczone organizacje nie zawsze mają 

odpowiednio dużo czasu, by wdrażać nowych członków. Problem ten wiąże się z niejednokrotnie 

niewystarczającym pełnieniem przez KDS-y funkcji integracyjnej (przeprowadzone wywiady 

wskazują, że realizacja tej funkcji zależy w dużej mierze od przewodniczących). 

Istnieją także inne przyczyny zmniejszającej się frekwencji w KDS-ach. Przede wszystkim występują 
naturalne wahania związane z liczbą bieżących kwestii, istotnych dla całego środowiska, które 
muszą zostać rozwiązane. Wiele istotnych kwestii zostało rozwiązanych w ubiegłych latach – na 
przykład wprowadzono konkursy kilkuletnie, karty oceny, generator wniosków (mimo jego wad 
wskazywanych przez KDS-y i WRDPP), częściowo uregulowano kwestie związane z dostępnością 
infrastruktury dla organizacji pozarządowych (w tym np. możliwość wynajmowania miejskich lokali 
na 10 lat, a nie na 3, jak to było uprzednio). W związku z tym część osób straciła motywację do 
przychodzenia na spotkania KDS-ów.   
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4.3 Społeczna Rada Kultury 

4.3.1 I kadencja SRK 

Zgodnie z PRK Społeczną Radę Kultury powołuje Prezydent. W jej skład wchodzą twórcy, aktywiści 
oraz eksperci o istotnym dla Warszawy dorobku i sprawdzonych kompetencjach, wyłonieni po 
uwzględnieniu opinii środowisk kulturalnych.  

W pierwszym naborze w SRK wyłoniono aż 16 osób. Wyboru dokonał Prezydent m.st. Warszawy 
na podstawie dokumentów przesłanych przez kandydatów. Postawiono trzy warunki – kandydaci 
powinni: 

1) być twórcami, aktywistami lub ekspertami o istotnym dla Warszawy dorobku 
i sprawdzonych kompetencjach; 

2) zapoznać się wnikliwie z PRK; 

3) zadeklarować udział i pracę w społecznym gremium, którego członkowie nie będą pobierali 
wynagrodzenia. 

W pierwszej kadencji nie bo jednoznaczne, czy Rada ma być ciałem społecznym, czy eksperckim. 
Na podstawie opinii wyrażanych przez respondentów – członków SRK I kadencji - można wyróżnić 
dwie rozbieżne wizje: w myśl pierwszej SRK powinna być ciałem społecznym, reprezentującym 
twórców i organizacje, w myśl drugiej powinna stanowić wąskie grono eksperckie. 

W radzie uczestniczyły osoby o bardzo różnych kompetencjach i funkcjach. Część Rady stanowiły 
osoby bardzo znane publicznie, co wiązało się także z dużym obciążeniem różnymi zadaniami. 
Obrazuje to np. wypowiedź jednego z respondentów: 

To wszystko byli ludzie z nazwiskami. A jak się mówi – ludzie z nazwiskami nie zawsze mają 
czas na pracowanie [w ciałach dialogu – przyp. Ewaluatorów]. To jest moim zdaniem jeden 
z błędów. [Postulowałem] na zakończenie, żeby osoby, które będą wybierane na następne 
kadencje były przestrzegane, że to nie jest funkcja wizerunkowa, że to jest ciężka robota. To 
nie może być taka osoba, która ma świetne nazwisko, ale bez przerwy jest w terenie, cały 
czas coś robi, jeździ, jest na spotkaniach i nie ma czasu się spotykać z nami. 

Ze względu na niejasny status ciała (społeczny czy ekspercki) trudno ocenić jednoznacznie 
reprezentatywność SRK I kadencji. Zapewniono różnorodność dziedzin sztuki i kultury, którymi 
zajmują się członkowie oraz udział twórców, aktywistów i ekspertów. Jednak w opinii Ewaluatorów 
tak duże zróżnicowanie członków Rady przy dość dużym rozmiarze ciała (16 osób) znacząco 
obniżało efektywność działania SRK. Efektem była także spadająca frekwencja. 

4.3.2 II kadencja SRK 

Znaczące zmiany zaszły w przypadku II kadencji SRK. Według nowych zasad, przyjętych w 2016 r., 
Rada ma ośmiu członków, spośród których: 

 4 osoby wskazuje Prezydent m.st. Warszawy; 

 2 osoby nominowane są przez stronę społeczną – przedstawicieli KDS-ów (KDS-y wskazują 
4 osoby, spośród których Prezydent wybiera 2); 

 2 osoby wybierane są w otwartym naborze na podstawie CV, listu motywacyjnego i 2 listów 
rekomendacyjnych. 
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Zdaniem Ewaluatora szczególnie korzystne jest zmniejszenie składu Rady do 8 osób. Można 
przypuszczać, że pozwoli to na większą dynamikę prac i łatwiejsze uzgadnianie stanowisk (zgodnie 
z zasadą, że mniejsze grupy mają lepsze warunki do sprawnego działania, która sprawdza się także 
w przypadku KDS-ów). Korzystny jest także zapis w regulaminie (§3 pkt. 4), umożliwiający 
odwołanie członka Rady, który nie bierze udziału w jej pracach w kolejnych trzech posiedzeniach 
bez podania przyczyny (chociaż w opinii Ewaluatorów zapis ten jest sformułowany w sposób 
bardzo „miękki” i może nie być efektywny w takiej postaci). 

W SRK II kadencji nie uniknięto natomiast problemu łączenia dwóch nieprzystających logik: 

eksperckiej i społecznie reprezentatywnej. Może z tego wynikać brak jasności wśród członków 

Rady, czy ma ona wyrażać głos szerszej społeczności (mieszkańców Warszawy, twórców), czy też 

pełnić funkcję ekspercką. Mimo uczestnictwa osób ze strony społecznej, obecny opiniodawczy 

charakter SRK wskazuje raczej na rolę ekspercką. Zdaniem Ewaluatorów powinien to być główny 

kierunek działania SRK. Funkcję reprezentowania społeczności powinny pełnić KDS-y i DKDS-y. 

4.4  Zespół Sterujący Programu Rozwoju Kultury 

Wybór do Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury w obu składach był dokonywany przez 
Prezydenta m.st. Warszawy. Pierwszy skład ZS PRK (wg powołania z 2012 r.), podobnie jak 
pierwszy zestaw zadań Zespołu, był bardzo rozbudowany. W skład Zespołu wchodziło 20 osób: 
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju 
Kultury, dyrektorzy 8 biur Urzędu oraz 10 ekspertów, praktyków i teoretyków kultury. W 2013 
roku liczebność Zespołu została zwiększona do 24 osób. Skład ten zapewniał swego rodzaju 
reprezentatywność obu stron, jednak uniemożliwiał efektywną pracę, po pierwsze ze względu na 
dużą różnorodność grupy (co owocowało np. brakiem zainteresowania części osób poruszanymi 
tematami), a po drugie ze względu na jej rozmiar – zbyt duży, biorąc pod uwagę roboczy 
charakter Zespołu. 

Jak wskazuje literatura, zbyt mały zespół (około 3 osób) może nie sprostać stawianym mu 
zadaniom, a w zbyt dużym (około 30 osób) mogą się pojawić niepożądane zjawiska, 
w szczególności zmniejszenie zaangażowania poszczególnych członków we wspólne 
przedsięwzięcie (na co wskazują np. Aronson, Wilson i Akert). M. Znajmiecka-Sikora powołując się 
na B. Kożusznika48, stwierdza, że z przeprowadzonych badań i analiz wynika, iż optymalny do 
wspólnej pracy jest zespół nie większy niż 6-osobowy”49. W pierwszym składzie ZS PRK pojawiały 
się także (podobnie jak w przypadku SRK) wątpliwości co do charakteru Zespołu – czy jest on 
ciałem społecznym, czy eksperckim. 

W opinii Ewaluatorów, druga formuła ZS PRK, czysto ekspercka i ograniczająca skład zespołu do 
sześciu osób, jest znacznie lepszym rozwiązaniem, niż pierwsza. W obecnej formule prace 
Zespołu są znacznie bardziej efektywne. 

  

                                                      
48

 Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002. 
49

 Na podstawie: Znajmiecka-Sikora M., Budowanie zespołu, http://cedego.pl/czytelnia2.php?id=43  

http://cedego.pl/czytelnia2.php?id=43
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4.5 Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

W Polsce funkcjonują dwa modele powoływania Rad50: 

 wybór członków przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego spośród 
kandydatów zgłoszonych przez organizacje; 

 wybór dokonywany w pełni w pełni samodzielnie przez NGOs – organ wykonawczy jedynie 
go zatwierdza.  

W przypadku WRDPP zastosowany został drugi model. Komisje Dialogu Społecznego zgłosiły 16 
kandydatur, spośród których w otwartych wyborach wybrały 10 przedstawicieli do WRDPP. 
Pozostali członkowie WRDPP to 3 przedstawicieli Rady m.st. Warszawy oraz 7 przedstawicieli 
Prezydenta m.st. Warszawy (w tym wiceprezydent). 

Z punktu widzenia Ewaluatora i planów usprawnienia dialogu Biura Kultury ze stroną społeczną, 
WRDPP pełni niezwykle istotną funkcję łączenia Urzędu, Rady Miasta i przedstawicieli 
Prezydenta. Przyjęty w Warszawie model wyboru kandydatów zapewnia dość dużą 
reprezentatywność, o ile można uznać, że reprezentatywne są same KDS-y.  

4.6 Forum Dialogu Społecznego 

Forum Dialogu Społecznego jest ciałem w pełni otwartym, w którym może uczestniczyć każda 
organizacja. Nie ma przy tym pojęcia członkostwa – Forum można zatem uznać raczej za miejsce 
spotkań, niż za ciało dialogu par excellence. Biorąc pod uwagę bardzo niską frekwencję, rola Forum 
wydaje się jednak marginalna, jakkolwiek w opinii Ewaluatorów ma ono pewien potencjał w 
zakresie przekazywania informacji. 

4.7 Międzysektorowy Zespół ds. Kultury przy ZPR 

Nabór do Międzysektorowego Zespołu ds. Kultury przy ZPR został ogłoszony 13 sierpnia 2015 r. 
Członkowie byli wybierani na podstawie życiorysu, listu motywacyjnego i listu rekomendacyjnego. 
Dokonując wyboru, komisja uwzględniała: 

1. doświadczenie w realizacji projektów kulturalno-społeczno-edukacyjnych; 

2. doświadczenie w pracach komisji doradczych (np. KDS, DKDS); 

3. doświadczenie w pracy w zespołach interdyscyplinarnych; 

4. dostępność czasową i deklarowane przez kandydatów zaangażowanie. 

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze, Zespół składa się z 5 członków (artysta, przedstawiciel instytucji 
kultury, przedstawiciel organizacji pozarządowej, przedstawiciel sektora prywatnego, 
przedstawiciel wspólnoty lokalnej). MZ ZPR ma zatem charakter mieszany: ekspercko-społeczny. 
Jak wskazują także inne wymienione w tym opracowaniu przykłady, łączenie tych dwóch logik 
może wywoływać pewne trudności. W praktyce Zespół, zdaniem jego członków uczestniczących w 
 wywiadach, przybrał charakter ekspercki: 

Ten zespół nie jest reprezentacją środowiska, tylko wsparciem bardziej eksperckim, które 
przygląda się procesowi, blokuje błędy, opiniuje działania, jest po prostu pomocą. 

                                                      
50

 Na podstawie: Adamiak P., Lokalne rady pożytku: osamotnione i niereprezentatywne? 
http://radypozytku.ngo.pl/wiadomosc/980515.html, dostęp: 20.08.2016 r. 

http://radypozytku.ngo.pl/wiadomosc/980515.html
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Tak naprawdę to jest grono specjalistyczne – fachowcy, artyści, aktywiści, którzy na 
działaniu w kulturze zęby zjedli. 

W opinii Ewaluatorów przyjęcie przez MZ ds. ZPR funkcji eksperckiej jest właściwą drogą, gdyż 
takiego wsparcia – na wstępnym etapie realizacji ZPR – potrzebować będą instytucje kultury 
zajmujące się ZPR oraz nowo powstały Komitet Rewitalizacji. 

4.8 Potencjalni uczestnicy dialogu 

Badanie przeprowadzone przez Pole Dialogu wskazało na szereg istotnych aktorów życia 
społecznego, którzy nie są zaangażowani w formalną strukturę dialogu obywatelskiego (mogą 
uczestniczyć jedynie w konsultacjach społecznych). Jak wskazaliśmy we wprowadzeniu do 
niniejszego opracowania, istnieją dwa nurty w myśleniu o dialogu społecznym – jeden z nich 
wskazuje na szczególną rolę organizacji pozarządowych jako reprezentantów społeczeństwa 
posiadających specjalną legitymację do uczestnictwa w dialogu, drugi zaś preferuje inkluzywną 
formę dialogu, w której na równych prawach w dialogu powinny uczestniczyć różne podmioty. 
System warszawski jak dotąd oparty jest na pierwszym podejściu – struktura dialogu społecznego 
umożliwia udział przede wszystkim organizacjom pozarządowym. W chwili obecnej (połowa 2016 
r.) rozpoczęła się debata na temat możliwej zmiany struktury dialogu na poziomie miejskim, 
dlatego zmiany w zakresie zaangażowania nowych uczestników dialogu są możliwe w najbliższej 
przyszłości. K. Górniak wskazuje, że kultura jest obszarem szczególnej koncentracji 
niezinstytucjonalizowanych inicjatyw społecznych51. Dlatego należy rozważyć zwiększenie udziału 
aktywistów, niezrzeszonych twórców i grup nieformalnych w dialogu. Przemyślane otwarcie 
dialogu na te osoby mogłoby ponadto zmniejszyć wybieranie przez nie alternatywnych dróg 
oddziaływania na polityki publiczne: bezpośredni kontakt z prezydentem lub wiceprezydentem 
albo drogę medialną. 

Zgodnie z zapisem zawartym w regulaminie KDS ds. Kultury:  

Posiedzenia komisji są otwarte, także na podmioty niebędące organizacjami pozarządowymi, ale zajmującymi 
się przedmiotowo szeroko rozumianą kulturą. Podmiotom tym przysługuje głos doradczy. 

Jednak praktyka ta dotąd była stosowana rzadko (dokładna ocena nie jest tu możliwa, gdyż w 
protokołach KDS nie ma listy uczestniczących osób, jednak pytani respondenci nie przypominają 
sobie uczestnictwa takich osób i grup w spotkaniach). 

Drugą istotną grupą potencjalnych uczestników dialogu są publiczne instytucje kultury. Obszar 
kultury jest szczególny także pod tym względem, że świadczeniem usług w tym zakresie zajmują się 
instytucje ze wszystkich sektorów: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. 
Z jednej strony instytucje publiczne (np. domy kultury, teatry, muzea) stoją w dialogu po tej samej 
stronie, co organizacje pozarządowe, gdyż mimo faktu prowadzenia przez organy administracji 
publicznej posiadają autonomię i dostarczają mieszkańcom ofertę kulturalną. Z drugiej strony, jak 
zauważa Pole Dialogu, są interesariuszami publicznymi, wpływającymi na działanie NGOs na 
przykład poprzez udostępnianie powierzchnię czy organizowanie konkursów dla organizacji (jak 
np. Teatr Powszechny). Na potrzebę włączenia w dialog instytucji kultury zwracała uwagę część 
respondentów: 

                                                      
51

 Górniak K., Nieformalne inicjatywy społeczne w przestrzeni publicznej – wykluczające czy inkluzywne, w: Chimiak G., 
Iwińska K. (red.), Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, Centrum Aktywności Lokalnej, Warszawa 2014, str. 80. 
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W KDSach jest wyłącznie 3 sektor (...). Z tego procesu wyłączony jest sektor instytucji, życie 
instytucjonalne jest bardziej niewidoczne, to jest głównym powodem nieufności NGOsów 
wobec instytucji kultury. 

Myślę, że w idealnym świecie powinny być w te ciała włączone instytucje, zarówno domy 
kultury, jak i teatry, bo ich głos nie jest słyszalny. 

Konieczne byłoby przeanalizowanie możliwego wpływu takiej zmiany na ustawowe relacje 
organizatora (Miasta) i instytucji. Wydaje się jednak, że zwiększenie możliwości dialogu w tym 
zakresie, tj. organizacja przekrojowych rozmów tematycznych, w których będą uczestniczyć 
zarówno przedstawiciele NGOs, jak i kadra zarządzająca instytucji kultury, nie zakłócałoby tych 
relacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę względną autonomię dyrekcji instytucji kultury. Ostateczna 
moc decyzyjna należy do Miasta, a głos instytucji i organizacji uczestniczących w takich 
spotkaniach traktowany powinien być jako głos doradczy. 

Trzecią ważną grupą są przedsiębiorcy świadczący usługi kulturalne. W Polsce system konkursów 
skierowany jest przede wszystkim do partnerów społecznych, a nie biznesowych (w 
przeciwieństwie np. do Wielkiej Brytanii, gdzie podmioty biznesowe uczestniczą w systemie 
zlecania zadań). W Warszawie istnieje stosunkowo duża grupa podmiotów biznesowych 
realizujących działania kulturalne. Wskazane byłoby włączenie również tego środowiska w dialog. 

5 RZECZYWISTY WPŁYW CIAŁ DIALOGU NA PODEJMOWANE 
DECYZJE 

Niniejszy rozdział poświęcony jest wpływowi ciał dialogu na podejmowane decyzje dotyczące 
polityki kulturalnej. W tym przypadku szczególnie potrzebne jest zastosowanie triangulacji 
metodologicznej, poprzez uwzględnienie zarówno zebranych opinii uczestników, jak i danych 
zastanych. 

W Warszawie prowadzone są zarówno konsultacje z mieszkańcami, jak i z organizacjami 
pozarządowymi. W ramach obu rodzajów konsultacji swoje uwagi mogą zgłaszać także ciała 
dialogu społecznego. Niektórzy respondenci wskazywali, że uwagi zgłaszane przez ciała dialogu 
mają większe oddziaływanie niż uwagi składane przez pojedynczych mieszkańców czy przez 
organizacje, jakkolwiek nie istnieje zasada, która mówiłaby o tym wprost. Część dokumentów jest 
także konsultowana z ciałami dialogu na etapie ich tworzenia (np. dokumenty programowe PRK, 
ogłoszenia konkursowe i zasady konkursów). 

5.1 Komisje Dialogu Społecznego (w tym dzielnicowe) 

Podczas ewaluacji zidentyfikowano szereg przykładów realnego wpływu, jaki wywarły (poza 
konsultacjami społecznymi) KDS-y działające przy Biurze Kultury: 

1) wprowadzenie konkursów dłuższych niż jednoroczne; 

2) treść zadań konkursowych; 

3) stworzenie katalogu błędów formalnych popełnianych przez organizacje składające oferty; 

4) stworzenie podstaw eksperckiego systemu oceny ofert; 

5) delegowanie przedstawicieli KDS do komisji oceniającej oferty konkursowe; 
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6) uproszczenie procedur, na przykład poprzez zmniejszenie zakresu wymaganej 
dokumentacji52;  

7) kształt konkursów na lata 2017-2019, w dużej mierze uwzględniający postulaty Komisji 
Dialogu Społecznego, w tym np.: 

a. zaplanowanie konkursu na wieloletnie prowadzenie działalności merytorycznej w 
danym miejscu; 

b. zastosowanie kart oceny (są obecnie tworzone na potrzeby konkursów na lata 
2017-2019); 

c. uwzględnienie postulatu zróżnicowania wielkości przyznawanych grantów, aby 
uniknąć koncentracji finansowania w dużych projektach; 

8) umożliwienie wynajmowania przez NGOs lokali użytkowych należących do Miasta na 10 lat 
(a nie jak poprzednio na 3 lata). 

Protokoły ze spotkań DKDS-ów potwierdzają, że na część powyższych kwestii wywarły wpływ 
również komisje działające w poszczególnych dzielnicach. Badanie Pola Dialogu wskazuje, 
że wyróżnić można DKDS-y względnie aktywne, oraz te „uśpione”, uaktywniające się jedynie 
przy okazji konkursów. Część respondentów wskazywała, że realny wpływ DKDS-ów w części 
dzielnic jest ograniczony: 

Istnieje duża różnica w zarządzaniu miasto vs. dzielnice. Nie wiem dokładnie, jaki tu jest 
podział kompetencji, ale miasto robi to dużo bardziej profesjonalnie. W dzielnicach większa 
[jest] chęć sterowania ręcznego. 

Jest to jednak ocena trudna do zweryfikowania w ramach niniejszej analizy. 

Wpływ KDS-ów i DKDS-ów ujawnia się ponadto w konsultacjach – jego przejawami są np.: 

 szereg zmian w rocznych programach współpracy m.st. Warszawy z organizacjami 
pozarządowymi, wprowadzonych zwłaszcza pod wpływem uwag DKDS-ów; 

 deklarowane53 zmiany w dokumentach programowych PRK opracowanych przez zespoły 
prof. J. Hausnera i red. E. Bendyka; 

 zmiany w ZPR pod wpływem uwag DKDS, w tym: umieszczenie w dokumencie modelu 
partnerstwa, uwzględniony zapis dot. OZE, dodatkowe zapisy w ramach celu 
szczegółowego 1.6, wprowadzenie zapisu dotyczącego standardów ułatwiających dostęp 
do przestrzeni publicznej dla seniorów i osób niepełnosprawnych; zmiany w systemie 
zarządzania; 

 zmiany w WPEK - np. wskazanie w tym programie edukacji w obszarze dziedzictwa 
kulturowego i historycznego. 

W opinii Ewaluatorów, wpływ strony społecznej na kształt dokumentów (WPEK, ZPR) był jednak 
stosunkowo niewielki. Spośród uwag dotyczących WPEK, zgłoszonych przez KDS-y działające przy 
biurze Kultury, uwzględniono 7, nie uwzględniono 14. W przypadku ZPR uwzględniono 9, 

                                                      
52

 Np. odstąpienie od wymogu składania załącznika nr 4 – przedwstępnej opinii jednostek administrujących gruntem. 
53

 Na etapie tworzenia niniejszego opracowania nie była jeszcze możliwa ocena, w jakim stopniu zmiany zostały realnie 
wprowadzone. Bierzemy zatem pod uwagę jedynie deklaracje zawarte w raporcie z konsultacji. Przyjęte zostały m.in. 
uwagi WRDPP/KDS ds. Muzyki dotyczące uzupełnienia programów o prognozowany budżet, zmiany określenia „młodzi 
twórcy” na „nowi twórcy”, doprecyzowania zapisów dotyczących oceny ofert; wyodrębnienia osobnych części budżetu 
dla dzielnic i lokalnych instytucji kultury; dodanie organizacji pozarządowych do grupy docelowej konkursu nagród 
opisanego w dokumencie zespołu red. E. Bendyka. 
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częściowo uwzględniono 17, nie uwzględniono 3. Wskazywane w raportach z konsultacji zmiany 
niejednokrotnie mają charakter głównie stylistyczny. W opinii Ewaluatora w konsultacje ZPR, który 
jest programem bardzo istotnym z perspektywy działań w obszarze kultury, należało w większym 
stopniu włączyć KDS-y. (założenia programu powinny zostać przedstawione KDS-om jeszcze przed 
stworzeniem ZPR). 

W ankietach członkowie KDS-ów wskazali obszary największego i najmniejszego wpływu 
Komisji. Ich zdaniem respondentów obszarami stosunkowo największego wpływu były: 

 wskazywanie aktualnych problemów do rozwiązania oraz kierunków działań w obszarze 
polityki kulturalnej m. st. Warszawy (odsetek respondentów oceniających ten wpływ jako 
„duży” albo „bardzo duży”: KDS-K – 50,0%; KDS-Ta – 100,0%; KDS-M – 41,2%); 

 ocena wniosków w otwartych konkursach ofert (odsetek respondentów oceniających ten 
wpływ jako „duży” albo „bardzo duży”: KDS-K – 54,2%; KDS-Ta – 83,3%; KDS-M – 41,2%); 

 określanie zadań w otwartych konkursach ofert (odsetek respondentów oceniających ten 
wpływ jako „duży” albo „bardzo duży”: KDS-K – 75,0%; KDS-Ta – 66,7%; KDS-M – 47,1%); 

 określanie zasad konkursów (odsetek respondentów oceniających ten wpływ jako „duży” 
albo „bardzo duży”: KDS-K – 45,8%; KDS-Ta – 66,7%; KDS-M – 41,2%). 

Natomiast w odczuciu respondentów obszarami najmniejszego wpływu były: 

 przyznawanie stypendiów artystycznych (odsetek respondentów oceniających ten wpływ 
jako „duży” albo „bardzo duży”: KDS-K – 0,0%; KDS-Ta – 0,0%; KDS-M – 0,0%); 

 procedury działania w Urzędzie (odsetek respondentów oceniających ten wpływ jako 
„duży” albo „bardzo duży”: KDS-K – 8,3%; KDS-Ta – 0,0%; KDS-M – 5,9%); 

 działanie instytucji kultury (odsetek respondentów oceniających ten wpływ jako „duży” 
albo „bardzo duży”: KDS-K – 12,5%; KDS-Ta – 0,0%; KDS-M – 5,9%). 

Zdaniem Ewaluatorów należy zachować równowagę między możliwością podejmowania decyzji 
przez Biuro Kultury a zaangażowaniem strony społecznej. I tak aktualny system przyznawania 
stypendiów artystycznych przez komisję ekspercką nie budzi raczej kontrowersji. Z pewnością KDS-
y, co wykazano powyżej na podstawie analizy danych zastanych, mają wpływ na procedury urzędu 
w zakresie zlecania zadań publicznych (np. wpływ na kształt konkursów na 2017-2019). Wpływ na 
pozostałe procedury działania w Urzędzie zasadniczo nie leży w kompetencjach KDS-ów (a w dużej 
mierze też samego Biura Kultury). Wydaje się, że część członków ciał dialogu nie ma pełnej 
świadomości linii demarkacyjnej między obszarami, na które – zgodnie z zakresem przypisanych 
im zdań – mają wpływ i obszarami, na które tego wpływu nie mają. Ów brak jasności może 
świadczyć o tym, że nie zostało im to w pełni zakomunikowane.  

Jak pisaliśmy powyżej, rekomendujemy również możliwość włączenia w dialog społeczny w 
większym stopniu instytucji kultury (w tym prowadzonych przez miasto). Ostateczne decyzje 
dotyczące ich działań muszą pozostać w gestii ich dyrekcji i Biura Kultury. Jednak w reformę 
instytucji kultury, postulowaną w dokumencie programowym prof. J. Hausnera, powinny zostać 
włączone także NGOs (i ciała dialogu społecznego), gdyż instytucje kultury są dobrem wspólnym, 
a NGOs są rzecznikami odbiorców działań tych instytucji. W opinii ewaluatora zwiększenie 
takiego wpływu jest możliwe. Przykładem jest działanie DKDS na Białołęce – członkowie DKDS byli 
zapraszani do komisji wybierającej kandydatów na stanowisko dyrektora Białołęckiego Ośrodka 
Kultury. Jest to działanie zapewniające bardzo silny wpływ organizacji i nie zawsze może być 
stosowane z punktu widzenia konieczności zachowania mocy decyzyjnej przez Urząd. Jednak 
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przedstawicieli KDS-ów i DKDS-ów można angażować np. do wspólnego z dyrektorami ustalania 
programu działań. 

Wpływ KDS na planowanie kierunków rozwoju polityki kulturalnej Warszawy oceniony został 
jako raczej niewielki (odsetek respondentów oceniających ten wpływ jako „duży” albo „bardzo 
duży”: KDS-K – 20,8%; KDS-Ta – 16,7%; KDS-M – 17,6%). Z punktu widzenia Ewaluatora opinia ta 
nie bierze jednak pod uwagę istotnej roli strony społecznej w przygotowywaniu PRK, który jest 
w chwili obecnej podstawą realizacji polityki kulturalnej w Warszawie. Ponadto sam wpływ na 
proces zlecania zadań publicznych jest wpływem na politykę. Wskazuje na to np. jeden z 
respondentów: 

Trzeba powiedzieć, że ten styk Biura Kultury i pozarządowych organizacji to jest 
przyznawanie dotacji i jeśli mówimy o jakiejś polityce, to ona może się tu przejawiać: to co 
jest wspierane w tych konkursach, to jest formułowanie polityki.  

Przejawem realnego wpływu na politykę wspierania kultury jest też jest delegowanie przez KDS-y 
przedstawicieli do komisji konkursowych. 

Jednym z najważniejszych sukcesów - przykładów wpływu KDS na realne działania jest 
ogłoszenie (dziś już rozstrzygniętego) konkursu na stworzenie Centrum Sztuki Tańca 
w Warszawie. Respondenci wskazują, że jest to w dużej mierze wynik wieloletniej pracy Komisji 
ds. Tańca. 

Teraz powstanie Centrum Sztuki Tańca w Warszawie po raz pierwszy. To jest strasznie 
pozytywne i to też komisja wypracowała. Tworzy się dialog, Miasto pomaga w formie 
organizacyjnej, głównie budżetowej. Na tym to się opiera. 

Jest to także przykład dobrej współpracy różnych komisji między sobą. Idea utworzenia Centrum 
Sztuki Tańca została poparta przez inne komisje. Zwoływano spotkania prezydiów, podczas których 
poruszano ten temat. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów, Ewaluatorzy oceniają, 
że sukces ten udało się także osiągnąć dzięki aktywnej postawie przewodniczącego KDS. Istotny był 
także sposób komunikowania się przez przewodniczącego – nastawiony na porozumienie 
i osiągnięcie celów. Jak już wskazywano wcześniej, rola przewodniczącego i jego kompetencje 
liderskie są w działaniach KDS-ów bardzo istotne. 

Innym przykładem wpływu KDS-ów są interwencje w sytuacjach kryzysowych, choć działanie to 
wydaje się zbyt mało rozwinięte. KDS-y mogłyby być miejscem mediacji w takich sytuacjach. 

Część członków KDS-ów oczekuje ze strony Biura Kultury większej inicjatywy w zakresie 
zgłaszania kwestii do zaopiniowania przez Komisję lub tematów do przedyskutowania na jej 
forum. Do pełniejszego zaspokojenia tego oczekiwania przydatne byłoby poznanie przez obie 
strony wzajemnych oczekiwań i ustalenie planu współpracy na kolejne okresy (np. roczne). 

Inną kwestią związaną z realnym wpływem KDS-ów jest podnoszona przez respondentów kwestia 

niewystarczającej  – ich zdaniem - obecności osób decyzyjnych na spotkaniach komisji. Realny 

stan rzeczy w tym zakresie jest trudny do oceny, gdyż duża część protokołów ze spotkań komisji 

nie zawiera dokładnych informacji na temat tego, kto był obecny (z pewnością daje się ustalić, że 

na wielu spotkaniach był obecny naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

w Biurze Kultury). Przy dalszej współpracy wskazane jest ustalanie z członkami ciał dialogu liczby, 

a także orientacyjnych terminów, spotkań z udziałem Dyrekcji Biura Kultury. 
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5.2 Społeczna Rada Kultury 

Jednoznacznym przykładem wpływu SRK była częściowa zmiana decyzji Rady Miasta 
o ograniczeniu budżetu na realizację zadań powierzanych organizacjom pozarządowym 
działającym w obszarze kultury (przywrócenie części kwoty). Według części respondentów dzięki 
tej inicjatywie wzrósł autorytet SRK wśród radnych: 

Po przeliczeniu okazało się, że kilkadziesiąt projektów by się nie udało przeprowadzić, 
gdybyśmy tę decyzję Rady Warszawy zaakceptowali i gdyby ona przeszła bez echa. 
Najważniejszą rzeczą jaką się udało [osiągnąć, było] to, że to ciało [SRK] było ciałem, z 
którym się zaczęto liczyć. 

SRK miała pewien wpływ na obecny kształt Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Rada 
zgłosiła do Programu 21 uwag, spośród których 13 zostało uwzględnionych,  
2 uwzględniono częściowo, a 6 nie zostało uwzględnionych. Zmiany postulowane przez SRK 
związane były przede wszystkim z: 

 większym uspołecznieniem i decentralizacją procesu wdrażania ZPR; 

 otwarciem tego procesu na opinie mieszkańców i NGOs; 

 doprecyzowaniem definicji MZ ZPR. 

Pod wpływem uwag SRK dokonane zostały także zmiany w WPEK, takie jak: 

 uwzględnienie przedsiębiorców wśród realizatorów WPEK,  

 uwzględnienie obszarów czytelnictwa, wspierania oddolnej aktywności mieszkańców oraz 
edukacji w zakresie dziedzictwa kulturowego (był to także postulat KDS-ów);  

 uwzględnienie miernika na poziomie miejskim (liczba projektów z obszaru edukacji 
kulturalnej składanych w ramach budżetu partycypacyjnego);  

 uwzględnienie przeprowadzenia ewaluacji WPEK.  

Spośród uwag SRK do WPEK uwzględniono 5, zaś nie uwzględniono 4. 

W przypadku Społecznej Rady Kultury I kadencji, zarówno w opinii ewaluatora, jak i w odczuciu 
samych członków, realny wpływ na podejmowane decyzje był jednak niewystarczający w 
porównaniu z pierwotnymi planami. Związane to było z omawianym już wcześniej brakiem 
jednoznacznej wizji Rady i faktem, że Rada w pierwszej kadencji w dużej mierze zajmowała się 
ustalaniem formuły działania. Respondenci w wywiadach wyrażali jednak opinię, że w 
 późniejszym okresie I kadencji SRK sytuacja pod tym względem uległa poprawie. 

5.3 Zespół Sterujący Programu Rozwoju Kultury 

5.3.1 I formuła (2012-2014) 

Zespół Sterujący PRK miał charakter roboczy – a zatem inny, niż pozostałe ciała dialogu. Jego 
realny wpływ miał polegać m.in. na wypracowaniu mapy warszawskiej kultury i programów 
operacyjnych do PRK. Jednak formuła zespołu zasadniczo się nie sprawdziła, ze względu na kwestie 
wskazywane już we wcześniejszej części raportu. Koncepcja pracy w zespołach roboczych 
generalnie także nie przyniosła oczekiwanych efektów – część zespołów spotkała się kilka razy, a 
część nie zaistniała w ogóle. Najważniejszym realnym efektem prac pierwszego ZS PRK (wraz z 
zespołem roboczym ds. programów operacyjnych) wydaje się stworzenie siatki programów 
operacyjnych do PRK, która zawiera 24 pomysły na programy i projekty, a w ramach tej siatki – 
stworzenie wstępnych założeń dwóch programów operacyjnych.  
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Stworzono także założenia do mapy warszawskiej kultury. Powołany zespół ds. pustostanów 
wykonał inne istotne zadanie – efektem jego pracy było stworzenie instrukcji wydanej przez Biuro 
Polityki Lokalowej, dotyczącej regulacji umożliwiających ZGN-om udostępnianie lokali 
organizacjom pozarządowych na preferencyjnych zasadach. Instrukcja została rozesłana do ZGN-
ów i burmistrzów (obecnie wskazane byłoby sprawdzenie, czy odniosła zakładany skutek). ZS PRK 
zgłaszał także uwagi do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Zmiany dokonane w ZPR pod 
wpływem uwag ZS PRK były jednak bardzo niewielkie (dodano definicję obszaru 
zdegradowanego, przeformułowano funkcje budynku przy ul. Targowej 14/16). 

W opinii Ewaluatorów realny wpływ ZS PRK w pierwszej formule okazał się zdecydowanie 
mniejszy niż można było oczekiwać i dlatego decyzja o jej zmianie była słuszna. Jednak w pracy 
zespołu w tej samej formule można było osiągnąć większe efekty wykorzystując moderację i stałą 
współpracę z ekspertem zewnętrznym, który realizowałby pracę związaną z dodatkowymi 
analizami i pisaniem samych dokumentów na podstawie koncepcji sformułowanych przez 
członków Zespołu na spotkaniach. Za przykład dobrej praktyki może tu posłużyć sporządzona w 
taki sposób Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim. 

 

 

  

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI:  

Tworzenie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim 

Strategia była efektem prac oddolnie powstałego ciała dialogu – Forum Kultury Mazowsze. 
Forum spotykało się pięciokrotnie, tworząc podwaliny do stworzenia Strategii, jednak kierunek 
pracom Forum nadawał ekspert wiodący, który pełnił rolę moderatora i był odpowiedzialny za 
opracowanie dokumentu. Na podstawie wypracowanych podczas spotkań materiałów, a także 
danych otrzymanych od Departamentu Kultury i Promocji Urzędu Marszałkowskiego, 
przygotował kompletny dokument programowy, zawierający diagnozę cele, misję i sposób 
wdrażania strategii. Zdaniem W. Kłosowskiego, który pełnił rolę eksperta: 

„Funkcja eksperta jest wówczas dość specyficzna: nie może on starać się być autorem 
rozwiązań. Powinien być przede wszystkim moderatorem i doradcą w dyskusji obywateli i 
władz, a następnie jego zadaniem jest zredagowanie tego, co powstało w procesie 
partycypacyjnym. Jest to więc zupełnie inna rola, niż w tradycyjnych opracowaniach 
eksperckich, gdzie ekspert był de facto autorem rozwiązań” 

Źródło: „Proces powstawania Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2013-2020”, 
Federacja MAZOWIA, Warszawa 2013 
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5.3.2 II formuła (od 2015 r.) 

W nowej formule eksperckiej Zespół uczestniczył  procesie konsultacji spoęłcznych dotyczących 
dokumentów programowych autorstwa zespołów prof. J. Hausnera i red. E. Bendyka. Realnym 
efektem jego dotychczasowych działań jest przede wszystkim sformułowanie odpowiedzi na 
uwagi do konsultacji, wkład w komunikację PRK. ZS PRK wniósł także wkład w komunikację PRK 
oraz miał udział w tworzeniu założeń badania publiczności warszawskich instytucji kultury 
i diagnozy czytelnictwa. W opinii Ewaluatorów aktualna formuła ZS PRK dotychczas się sprawdza. 
Istotne będzie wypracowanie sposobów komunikacji ze Społeczną Radą Kultury, która zgodnie 
z regulaminem ma opiniować efekty prac ZS PRK. 

5.4 WRDPP 

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego opiniuje na bieżąco projekty aktów prawnych 
i dokumentów strategicznych. Jej realny wpływ polegał na zmianach wprowadzanych w treści tych 
dokumentów. W efekcie działań Rady do grup roboczych pracujących nad strategią rozwoju 
Warszawa 2030 dołączono przedstawicieli organizacji pozarządowych.Rada miała także istotny 
wpływ opiniodawczy na programy współpracy Miasta z NGOs.  

Przede wszystkim jednak, w odróżnieniu do pozostałych ciał, WRDPP w swoim składzie ma 
członków przedstawicieli Rady Miasta i Prezydenta – dzięki temu obszarem jej realnego wpływu 
było przekazywanie informacji i dialog między organizacjami a politykami i urzędnikami. Opinie 
Rady nie są wiążące dla radnych miejskich, jednak WRDPP umożliwia wybrzmienie pewnych 
istotnych kwestii. punktu widzenia całego systemu dialogu rola WRDPP jest bardzo ważna, gdyż 
żadne inne ciało dialogu nie ma tak bliskiego kontaktu z radnymi. WRDPP powinna być zatem 
wykorzystywana przez NGOs jako „pas transmisyjny”. W opinii Ewaluatorów, dotąd potencjał ten 
nie jest w odpowiednim stopniu wykorzystywany. Potrzeba zwiększenia świadomości w tym 
zakresie i udrożnienia komunikacji. Wskazują na to także wyniki ankiet. Przedstawiciele KDS-ów 
i DKDS-ów, zapytani o to, czy ich komisje współpracują w odpowiednim stopniu z WRDPP, często 
nie umieli jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

5.5 FDS 

Wpływ Forum Dialogu Społecznego (FDS) w większości przypadków – jeśli chodzi o obszar kultury 
– ograniczał się do zapewniania przepływu informacji. Co pewien czas pojawiały się inicjatywy, z 
którymi Forum występowało do Miasta, takie jak na przykład zapisy antydyskryminacyjne 
w umowach między Miastem a podmiotami zewnętrznymi, dotyczącymi świadczenia usług. 

5.6 Międzysektorowy zespół ds. Kultury przy ZPR 

MZ ZPR konsultował ogłoszenie konkursu Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2016-
2017 i wpłynął na wprowadzenie zmian w tym ogłoszeniu. Drugim istotnym obszarem wpływu była 
ocena wniosków w ramach ww. konkursu (udział członka zespołu w pracach komisji oceniającej 
wnioski). Ponadto zespół uczestniczył w tworzeniu koncepcji konkursu dla Animatorów 
Rewitalizacji; przedstawicielka Zespołu wzięła także udział w pracach komisji konkursowej. 
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6 EWALUACJA DZIAŁANIA CIAŁ DIALOGU – POZOSTAŁE 
KWESTIE 

6.1 Informacja o działaniach ciał dialogu oraz ich promocja 

Informacja o strukturze dialogu oraz o postępach i efektach pracy poszczególnych ciał jest 
potrzebna ich aktualnym (zwłaszcza nowym) i potencjalnym członkom, a także organizacjom 
i mieszkańcom, których interesy i potrzeby starają się wyrażać przedstawiciele strony społecznej 
zaangażowani w prace ciał dialogu. 

Obecnie informacje o ciałach dialogu w sferze kultury są rozproszone. Sekcje poświęcone SRK i ZS 
PRK można odszukać w serwisie www.kulturalna.warszawa.pl, a sekcje poświęcone WRDPP, KDS, 
DKDS oraz FDS są dostępne ze strony www.ngo.um.warszawa.pl. Z kolei informacje o MZ ZPR 
pojawiają się na stronie www.rewitalizacja.um.warszawa.pl, ale wyłącznie w formie kolejnych 
„Aktualności”. Informacje o działalności SRK, ZS PRK, KDS i DKDS są dostępne w formie licznych 
protokołów lub notatek ze spotkań, a także  sprawozdań, zamieszczanych w formie oddzielnych 
plików. Ogólne informacje na temat KDS są dostępne w Niezbędniku Aktywnych Mieszkańców. 

Brakuje natomiast łatwo dostępnego materiału, który przystępnym językiem prezentowałby 
wszystkie warszawskie ciała dialogu istotne z perspektywy polityki kulturalnej, a także 
syntetycznej informacji o pracach poszczególnych ciał oraz o ich efektach. 

Artykuły dotyczące KDS, DKDS i WRDPP (dzięki dziennikarskiej formie bardziej przystępne, niż 
protokoły lub notatki ze spotkań) są publikowane w serwisie www.warszawa.ngo.pl 
(prowadzonym przez organizację, której miasto przekazało, w ramach otwartego konkursu ofert, 
zadanie prowadzenia serwisu internetowego dla warszawskich NGO). Banery umieszczone na 
głównej stronie tego serwisu odsyłają w czytelny sposób do zbiorów informacji dotyczących tych 
ciał. 

Zasadniczo na stronach miejskich umieszczane są informacje o składzie poszczególnych ciał, akty 
powołujące te ciała oraz protokoły, notatki i sprawozdania z ich pracy (nie dotyczy to jednak MZ 
ZPR), natomiast w serwisie www.warszawa.ngo.pl – materiały dziennikarskie dotyczące pracy KDS, 
DKDS oraz WRDPP. Zarazem na stronie miejskiej sekcja poświęcona KDS zawiera dział „Dobre 
praktyki”, w którym zamieszczono linki do kilku wybranych artykułów z serwisu 
www.warszawa.ngo.pl (przy czym wszystkie zostały opublikowane 2012 roku i dotyczą nie tylko 
dobrych praktyk). 

Na stronach prowadzonych przez Miasto brakuje regulaminów organizacyjnych KDS ds. Muzyki 
i KDS ds. Tańca. Niewiele informacji można znaleźć na temat Międzysektorowego Zespołu 
ds. Kultury przy Zintegrowanym Programie Rewitalizacji. Ogólne informacje na temat KDS 
dostępne są w Niezbędniku Aktywnych Mieszkańców. 

W wywiadach jakościowych powtarzały się formułowane przez respondentów zastrzeżenia 
dotyczące protokołów ze spotkań ciał społecznych: 

Protokoły z tych ciał nie pozwalają stwierdzić, co w ogóle jest procedowane. Z protokołów 
nic nie wynika. Nie ma nawet bardzo często listy organizacji, które uczestniczyły w takim 
spotkaniu.  

  

http://www.kulturalna.warszawa.pl/
http://www.ngo.um.warszawa.pl/
http://www.rewitalizacja.um.warszawa.pl/
http://www.warszawa.ngo.pl/
http://www.warszawa.ngo.pl/
http://www.warszawa.ngo.pl/
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Analiza protokołów wskazuje jednak, że wniosek ten jest nadmiernym uogólnieniem – protokoły 
różnią się pod względem tego na ile są wyczerpujące i zrozumiałe.  

Działalność KDS-ów w poszczególnych latach podsumowują raporty (sprawozdania) roczne, 
które jednak zawierają bardzo mało informacji na temat działań komisji, natomiast stosunkowo 
wiele danych statystycznych, trudnych do wykorzystania przez osoby działające lub pragnące 
działań w KDS-ach.  

W efekcie zarówno osoby spoza komisji, jak i te, które są obecne na części spotkań, często nie 
mają pełnego oglądu zadań realizowanych przez te ciała. Może się to przyczyniać do 
niewielkiego napływu nowych osób do ciał dialogu, na co wskazują podane we wcześniejszym 
rozdziale wyniki ankiet przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji nieuczestniczącymi 
w warszawskiej strukturze dialogu. 

Konieczne jest zwiększenie – zarówno wśród organizacji funkcjonujących już w systemie, jak 
i znajdujących się poza nim – świadomości wpływu, jaki mogą wywierać ciała dialogu społecznego 
na tworzenie i realizację polityki kulturalnej oraz korzyści wynikających ze współpracy w tym 
zakresie. 

6.2 Przepływ informacji oraz inicjowanie dialogu 

6.2.1 Komunikacja między Biurem Kultury a ciałami dialogu 

Biuro Kultury najcześciej kontaktuje się z ciałami dialogu poprzez wydelegowanych pracowników, 
którzy są w bezpośrednim kontakcie mailowym i telefonicznym z przewodniczącymi. W toku 
analizy zidentyfikowano jednak szereg miejsc, w których możliwe i pożądane są usprawnienia. 

Z członkami ciał dialogu urzędnicy Biura Kultury omawiają najczęściej sprawy bieżące, natomiast 
przedstawicielom strony społecznej niejednokrotnie brakuje obrazu całokształtu działań Biura 
oraz jego planów na najbliższy okres. Wśród spraw bieżących czasami gubią się istotne szczegóły 
(przykładem było np. nieprzekazanie do ZS PRK informacji o przedłużeniu konsultacji dokumentów 
programowych przygotowanych przez zespoły  prof. J. Hausnera i red. E. Bendyka). Pełen ogląd 
mógłby umożliwić lepsze planowanie pracy ciał dialogu i inspirować do zajmowania się nowymi 
kwestiami. Przekazywanie bieżących informacji o działaniu Biura i o najważniejszych ustaleniach 
przyczynia się do poprawy jakości dialogu. 

Komisjom Dialogu Społecznego brakuje także systematycznej informacji zwrotnej na temat 
uwzględnienia uwag zgłaszanych podczas spotkań. O ile w przypadku konsultacji społecznych taka 
informacja jest przekazywana, zgodnie z  ustaloną procedurą, o tyle w przypadku bezpośredniej 
dyskusji na spotkaniach bywa różnie. Takiej informacji brakowało na przykład przedstawicielom 
MZ ZPR przy opiniowaniu ogłoszenia dotyczącego konkursu Rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych w latach 2016-2017. Z nowej treści ogłoszenia przedstawiciele MZ zorientowali się, że 
ich uwagi zostały uwzględnione, jednak informacja ta nie została przekazana w żadnej innej 
formie.  

Z kwestią przepływu informacji wiąże się także fakt, że przedstawiciele ciał dialogu często nie znają 
naczelników wydziałów merytorycznych związanych z ich zakresem działalności.  

Przydatne byłoby także udrożnienie komunikacji między Biurem Kultury a DKDS-ami, które mogą 
stanowić ważne źródło informacji o sytuacji i potrzebach w dzielnicach. 
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6.2.2 Komunikacja pomiędzy ciałami dialogu 

Osoby wchodzące w skład ciał dialogu niejednokrotnie nie mają pełnej wiedzy na temat całego 
systemu i trudno im określić możliwość i zasadność współpracy z innymi ciałami. Wskazują na to 
zarówno wywiady, jak i wyniki ankiety: członkowie ciał dialogu pytani czy stopień współpracy z 
innymi ciałami (np. KDS-ów z FDS, z WRDPP, DKDS-ami) jest wystarczający najczęściej wybierali 
odpowiedź „trudno powiedzieć”.  

Niejednokrotnie niewystarczająca jest także aktywność w zakresie wymiany informacji 
wewnątrz samych ciał dialogu (zwłaszcza KDS-ów). Wiąże się to z faktem, że na co dzień ich 
przedstawiciele są zajęci wieloma zadaniami i trudno im się zaangażować w dyskusję między 
spotkaniami, chyba że dotyczy ona istotnych, bieżących spraw. 

Skoncentrowanie części ciał na wąskim zakresie działań (np. KDS-ów na kwestiach związanych z 
otwartymi konkursami ofert) utrudnia współpracę pomiędzy nimi. Organizacje są skupione na 
kwestiach omawianych przez dane gremium i nie mają poczucia potrzeby współpracy z innymi 
ciałami, podczas gdy w niektórych przypadkach współpraca ta byłaby przydatna (np. połączenie 
wysiłków ciała eksperckiego, jakim jest ZS PRK z pracą ciała społecznego, jakim są KDS-y, przy 
tworzeniu założeń do polityki kulturalnej Miasta). Na deficyt łatwo dostępnych informacji 
o działalności innych ciał wskazywali respondenci podczas wywiadów indywidualnych. 

Respondenci zgłaszali również potrzebę omawiania horyzontalnych zagadnień, związanych 
z kształtowaniem i realizowaniem polityki kulturalnej, w gronie łączącym przedstawicieli 
różnych ciał dialogu. Rolę inicjatora takich spotkań mogłoby odgrywać zarówno Biuro Kultury, 
jak i same ciała dialogu. 
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6.2.3 Inicjowanie dialogu 

Wśród członków ciał społecznych, którzy odpowiedzieli na ankietę, osoby uważające, że Biuro 
Kultury aktywnie inicjuje dialog ze stroną społeczną, byli liczniejsi, niż respondenci odrzucający 
tę tezę. Opinie okazały się jednak zróżnicowane, a ponad jedna trzecia respondentów nie była w 
stanie udzielić odpowiedzi.  

Rysunek 4. Stopień, w jakim członkowie ciał dialogu zgadzają się, że stwierdzeniem, że Biuro 
Kultury aktywnie inicjuje dialog ze stroną społeczną 

 

Źródło: Ankieta z członkami ciał dialogu (N=92) 

Zarazem analiza kompetencji ciał dialogu wskazuje, że nie tylko Biuro Kultury, lecz również 
przedstawiciele strony społecznej lub eksperckiej mogą inicjować dialog, proponując kwestie, 
których ich zdaniem powinien dotyczyć. Wskazywali na to także respondenci uczestniczący w 
wywiadach jakościowych: 

Jeśli organizacje dostrzegają jakiś problem, to powinny same iść z tym problemem i 
powiedzieć „przedyskutujmy to”, a nie czekać, aż ktoś to zauważy. Raczej jestem za 
samoorganizującym się społeczeństwem.  

  



      

 

81 

 

 

Przykładem aktywnego, inicjującego debatę ciała dialogu jest KDS ds. Transportu.  

 

6.3 Rola Rady Miasta i jej Komisji Kultury i Promocji 

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że wyraźnie brakuje komunikacji między radnymi Miasta 
a ciałami dialogu. Aktywność radnych w relacjach ze społecznością Warszawy koncentruje się na 
mieszkańcach, w szczególności z „własnego” okręgu wyborczego. Radni niejednokrotnie nie mają 
poczucia, że powinni kontaktować się z ciałami dialogu, nie mają czasu na takie kontakty, albo 
wręcz nie mają wręcz wiedzy o istnieniu ciał dialogu. 

Z drugiej strony, w myśleniu o strukturze dialogu ze stroną społeczną bardzo małą rolę przyznaje 
się radnym, którzy reprezentują ciało wybierane w sposób najbardziej demokratyczny i 
niezmiernie istotne dla decyzji dotyczących budżetu. Tymczasem rola radnych jest tu niezwykle 
istotna. Jak wskazuje D. Antonowicz: 

„polityczna wiarygodność ma fundamentalne znaczenie we wprowadzaniu nowych rozwiązań w sferze 
publicznej i dlatego tak ważne jest zaangażowanie polityków (najczęściej lokalnych) w procesie poszukiwania 
najlepszych rozwiązań w funkcjonowaniu instytucji publicznych.” 

Jako forum spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych z radnymi służy WRDPP. Wydaje 
się jednak, że ciała dialogu (zwłaszcza KDS-y i SRK) powinny częściej inicjować spotkania z 
Komisją Kultury i Promocji Rady Miasta, same zaś powinny otrzymywać na bieżąco informacje o 
kolejnych posiedzeniach Rady i omawianych tam sprawach. 

  

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI:  

Aktywność KDS ds. Transportu 

W ramach badania Fundacji Pole Dialogu jako przykład szczególnie aktywnego KDS-u został 
wskazany KDS ds. Transportu. Istotne działania podjęte w 2015 r., które wyróżniają ten KDS, to 
m.in.: 

 inicjowanie spotkań z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych m.st. 
Warszawy, poświęcone tematom z zakresu transportu (np. rozbudowa ul. 
Grzybowskiej, koncepcja przebudowy przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym) – 
w 2015 r. zorganizowano 11 takich spotkań; 

 podejmowanie uchwał wyrażających stanowisko KDS ds. Transportu w ważnych 
sprawach (np. inwestycji kolejowych, przebudowy Mostu Łazienkowskiego itp.) – w 
sumie 24 uchwały; 

 wnioskowanie o przeprowadzenie konsultacji społecznych (w sprawie projektu Mostu 
Krasińskiego); 

 realizowanie we współpracy z Miastem wspólnego projektu „Miasta dla ludzi: 
współpraca na rzecz  przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców”. Projekt polega na 
zwiększeniu funkcji inicjatywnej i doradczej KDS ds. Transportu, jak też wsparciu 
współpracy pierwszego i trzeciego sektora na rzecz wdrażania strategii transportowej 
Miasta. 
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6.4 Propozycje usprawnień sformułowane przez członków ciał dialogu 

Członkom ciał dialogu zadano także pytanie o to, czego ich zdaniem potrzeba ciałom dialogu, by 
efektywnie pracowały na rzecz miasta. Respondenci najczęściej formułowali następujące potrzeby: 

1) Jasne określenie kompetencji poszczególnych ciał (i rozgraniczenie ról pełnionych przez 
poszczególne ciała) oraz zakresu dialogu – na przykład: 

Wyrazista definicja tożsamości tych ciał, jasne określenie celów i zadań, w przypadku SRK: 
albo ciało konsultacyjne, albo inspiracyjne (think-tank), nie wszystko na raz. 

2) Wprowadzenie/wspieranie nowych osób wchodzących do ciał dialogu 

Sama próbowałam zaangażować się w takie działania, ale wszystkie drogi musiałam 
odkrywać sama i nie wszędzie mogłam dotrzeć i zaangażować się. W niektórych ciałach 
potrzebne są też osoby wprowadzające lub wspierające. 

3) Informacja zwrotna na temat kwestii omawianych na spotkaniach 

Wszystkie wnioski i decyzje ustalone na spotkaniu KDS muszą być przedstawiane władzom 
miasta, które decydują po swojemu. Nie wiem, w jakim stopniu biorą pod uwagę wyniki 
tych spotkań. 

 Zbyt mało też mam informacji o tym, jaki realny wpływ ma KDS. 

4) Skuteczniejsza i bardziej precyzyjna komunikacja, skierowana do podmiotów działających 
w dziedzinach, którymi zajmują się poszczególne ciała 

Potrzeba lepszej komunikacji (być może mailowej) z artystami i stowarzyszeniami oraz 
podjęcia trudu w dotarciu do nich. 
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7 PERSPEKTYWA NGO NIEUCZESTNICZĄCYCH W STRUKTURZE 
DIALOGU 

W ramach ewaluacji zrealizowano ankiety także z losową próbą organizacji działających w sferze 
kultury, które nie uczestniczyły w strukturze dialogu społecznego. Poza wskazanymi w poprzednim 
rozdziale przyczynami braku uczestnictwa, ustalono również szereg innych kwestii. 

Organizacje nieuczestniczące w systemie oceniają ciała dialogu jako przeciętnie efektywną 
formę współpracy Miasta z organizacjami zajmującymi się kulturą; ocena ta jest raczej pozytywna 
niż negatywna (25,3% respondentów uważa, że jest to forma efektywna lub bardzo efektywna, a 
22,7% - że raczej nieefektywna; brak odpowiedzi „całkowicie nieefektywna”). 

 

Wykres 4. Ocena efektywności ciał dialogu jako formy współpracy Miasta z organizacjami 
zajmującymi się kulturą – wg organizacji nieuczestniczących w systemie 

 
Źródło: Ankieta z organizacjami pozarządowymi nieuczestniczącymi w strukturze dialogu (N=150) 

  

0,00%

22,67%

52,00%

13,33%

12,00%

całkowicie nieefektywna raczej nieefektywna

ani efektywna, ani nieefektywna raczej efektywna

całkowicie efektywna



      

 

84 

 

 

Ocena przepływu informacji od Biura Kultury do organizacji pozarządowych jest niska. Połowa 
(50,3%) ankietowanych organizacji uważa, że przepływ ten jest raczej niewystarczający lub 
całkowicie niewystarczający (porównaj wykres poniżej). 

 

Wykres 5. Stopień, w jakim wg NGOs spoza ciał dialogu przepływ informacji między Biurem 
Kultury a organizacjami jest wystarczający 

 
Źródło: Ankieta z organizacjami pozarządowymi nieuczestniczącymi w strukturze dialogu (N=150) 

 

Do najważniejszych wskazywanych przez respondentów barier i problemów w dialogu Biura 
Kultury z organizacjami pozarządowymi należą: 

1) nadmierna biurokratyzacja procedur (50%; z wywiadów jakościowych wynika, że chodzi 
przede wszystkim o procedury związane z udzielaniem dotacji – a więc kwestie związane 
z decyzjami podejmowanymi na poziomie ogólnopolskim, a w niewielkim stopniu z tymi, 
na które wpływ ma Biuro Kultury); 

2) brak czasu, który społecznicy mogliby poświęcić na większe zaangażowanie się w dialog 
(47,3%) oraz zbyt mała aktywność i zaangażowanie organizacji (44,7%); 

3) brak pełnej wiedzy o możliwościach oddziaływania organizacji na politykę kulturalną 
(45,3%). 
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Wykres 6. Bariery/problemy w dialogu biura kultury z organizacjami pozarządowymi 

 
Źródło: Ankieta z organizacjami pozarządowymi nieuczestniczącymi w strukturze dialogu (N=150) 

Organizacje, które nie uczestniczą w dialogu, nie są świadome możliwości udziału przedstawicieli 
trzeciego sektora (jako delegatów KDS) w ocenie wniosków składanych w otwartych konkursach 
ofert: 63,3% respondentów uważa, że wpływ organizacji na ocenę wniosków jest mały lub bardzo 
mały (porównaj: poniższy wykres). 

 

Wykres 7. Ocena wpływu organizacji na ocenę wniosków w konkursach wg organizacji spoza ciał 
dialogu 

 
Źródło: Ankieta z organizacjami pozarządowymi nieuczestniczącymi w strukturze dialogu (N=150) 
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Organizacje, które nie uczestniczą w ciałach dialogu, w ciągu ostatnich 5 lat w zdecydowanej 
większości nie brały również udziału w konsultacjach społecznych, indywidualnych rozmowach 
z przedstawicielami Biura Kultury ani protestach dotyczących prowadzonej przez to Biuro 
polityki kulturalnej (stosunkowo najczęściej brały udział w konsultacjach społecznych). Wskazuje 
to na istnienie dużej grupy organizacji, które w ogóle nie wchodzą w interakcje z Biurem Kultury. 

W ankiecie zapytano ponadto, jakie wsparcie ze strony Urzędu Miasta byłoby potrzebne 
organizacjom pozarządowym, by mogły efektywniej pracować na rzecz rozwoju kultury 
w mieście. Spośród organizacji, które wypowiedziały się w tej sprawie, najwięcej (43,2%) 
wskazało konieczność zmodyfikowania polityki informacyjnej Urzędu. Dopiero na kolejnym 
miejscu, biorąc pod uwagę odsetek wskazań, znalazło się większe dofinansowanie III sektora 
(29,7%). Po 13,5% respondentów wskazało wsparcie lokalowe oraz postulowało większą otwartość 
Biura Kultury na propozycje organizacji pozarządowych.  

Wykres 8. Ocena wpływu organizacji na ocenę wniosków w konkursach wg organizacji spoza ciał 
dialogu 

 
Źródło: Ankieta z organizacjami pozarządowymi nieuczestniczącymi w strukturze dialogu (N=150) 
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8 REKOMENDACJE 
Decyzje dotyczące wdrożenia rekomendacji sformułowanych przez Ewaluatorów powinny zostać podjęte przez Biuro Kultury w uzgodnieniu z  ciałami 
dialogu. W przypadku powzięcia decyzji o wdrożeniu rekomendacji należy ustalić termin, w jakim to nastąpi. 

Zagadnienie Wyniki analizy Rekomendacje Adresaci 

I. Sprecyzowanie 
zadań ciał dialogu 
oraz pełniejsze 
wypełnianie przez 
poszczególne ciała 
przypisanych im 
funkcji 

Niektóre zadania ciał dialogu są określone mało 
precyzyjnie. Zaletą sformułowania części zadań 
stosunkowo ogólnie jest możliwość bardziej 
elastycznego reagowania na nowe wyzwania 
i zmieniające się okoliczności. Zarazem ważne jest 
ustalanie spraw, którymi dane ciało będzie się 
zajmowało w horyzoncie krótkoterminowym (na 
przykład rocznym). Takie uzgodnienie jest potrzebne 
nie tylko jako okoliczność mobilizująca do współpracy, 
ale także żeby zapobiec późniejszym kontrowersjom 
dotyczącym tego na ile zakres podejmowanych zadań 
był odpowiedni. 

Część członków ciał społecznych oczekuje od Biura 
Kultury większej inicjatywy w zakresie proponowania 
tematów do przedyskutowania na ich forum, zwłaszcza 
związanych z kształtowaniem polityki kulturalnej 
(rozumianym szerzej, niż kwestie dotyczące konkursów 
dla organizacji pozarządowych). Z drugiej strony, 
podejmowanie takich tematów może inicjować 
również strona społeczna. 

Pełniejsze wypełnianie przez poszczególne ciała 
przypisanych im zadań może zmniejszać tendencję do 
rozbudowywania struktury dialogu o kolejne ciała. 

I. Uzgadnianie pomiędzy Biurem Kultury 
a poszczególnymi ciałami dialogu rocznych 
planów współpracy, zawierających: 1) główne 
zadania, którymi będzie się zajmowało dane 
ciało, 2) zakładane efekty tych prac, a także 3) 
częstotliwość lub przybliżone terminy spotkań 
– w tym spotkań z udziałem Dyrekcji Biura 
Kultury. 

Plany powinny wynikać z oczekiwań obu stron, 
mieszczących się w formalnie określonym 
zakresie zadań danego ciała. Plany współpracy 
z poszczególnymi ciałami powinny także 
uwzględniać zadania planowane do podjęcia 
przez inne ciała dialogu. 

Przy tworzeniu planów warto rozważyć 
zadania z różnych poziomów partycypacji, 
w tym – oprócz konsultacji i dialogu –  
realizowanie przez Biuro Kultury 
i poszczególne ciała ewentualnych wspólnych 
przedsięwzięć (poziom partnerstwa). 

Wstępem do pracy nad planem powinno być 
przedstawienie przez Biuro Kultury przeglądu 
działań, które aktualnie prowadzi oraz 
zamierzeń na okres, którego plan ma dotyczyć. 

Biuro Kultury 

KDS działające 
przy Biurze 
Kultury 

SRK 

ZS PRK 

MZ ZPR 
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Zagadnienie Wyniki analizy Rekomendacje Adresaci 

 Respondenci podnosili także kwestię niewystarczającej 
– ich zdaniem – obecności osób decyzyjnych na 
spotkaniach KDS. 

Z członkami ciał dialogu urzędnicy Biura Kultury 
omawiają najczęściej sprawy bieżące, natomiast 
przedstawicielom strony społecznej niejednokrotnie 
brakuje obrazu całokształtu działań Biura oraz jego 
planów na najbliższy okres. Taka wiedza mogłaby 
umożliwić lepsze planowanie pracy ciał dialogu 
i inspirować do zajmowania się nowymi kwestiami. 

Warszawskie ciała dialogu działające w sferze kultury 
stosunkowo rzadko osiągają poziom partycypacji 
opisywany jako partnerstwo (gdy władza dzieli się 
odpowiedzialnością ze stroną społeczną). 

Należy dopuścić możliwość bieżącego 
aktualizowania planów.  

Plany powinny być zamieszczane na stronach 
internetowych, w sekcjach poświęconych 
działalności poszczególnych ciał. 

Na koniec roku powinny odbywać się 
spotkania służące ocenie co udało się wspólnie 
zrealizować, czego nie, z jakich przyczyn i co 
należałoby poprawić. 

Proponowane rozwiązanie wprowadziłoby do 
relacji pomiędzy Biurem Kultury a ciałami 
dialogu element pracy projektowej, która 
zakłada osiąganie określonych rezultatów 
w konkretnym czasie. 

(W zakresie współpracy z ciałami, których 
dotyczy PRW, plany pełniłyby rolę planów 
postulowanych w PRW w ramach celu 
„Wzmocnienie efektywności dialogu 
obywatelskiego”.  

W przypadku KDS proces planowania powinien 
nastąpić po, planowanej na jesień 2017 roku, 
aktualizacji zapisów PRW dotyczących funkcji 
KDS.) 
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Zagadnienie Wyniki analizy Rekomendacje Adresaci 

II.  

Poszerzenie zakresu 
zagadnień będących 
przedmiotem dialogu 
oraz grona, w którym 
są podejmowane  

Zróżnicowanie zainteresowań osób uczestniczących 
w poszczególnych ciałach dialogu sprawia, że część 
zagadnień, w które mogliby wnieść wkład, nie jest 
podejmowana ze względu na zdominowanie spotkań 
danego ciała przez inne tematy. 

Zarazem trudno przewidzieć w jakim stopniu 
deklarowana chęć większego udziału w kształtowaniu 
polityki kulturalnej może się przełożyć na faktyczne 
zaangażowanie. 

Część członków ciał dialogu zgłaszała potrzebę 
omawiania horyzontalnych zagadnień, związanych 
z kształtowaniem i realizowaniem polityki kulturalnej, 
w gronie łączącym przedstawicieli różnych ciał dialogu. 

Ponadto wskazane jest większe niż dotychczas 
włączenie w dialog podmiotów innych, niż organizacje 
pozarządowe: 1) aktywistów, niezrzeszonych twórców i 
grup nieformalnych, 2) publicznych instytucji kultury 3) 
przedsiębiorców świadczących usługi kulturalne.  

II.A. Przeprowadzenie pilotażowego 
przedsięwzięcia, polegającego na 
zaproszeniu do współpracy nad zadaniem 
związanym z kształtowaniem polityki 
kulturalnej przedstawicieli różnych ciał 
społecznych, a także zainteresowanych 
osób spoza tego grona.  

Prace powinny być skumulowane 
w stosunkowo krótkim czasie, prowadzone 
zespołowo i zakończone konkretnym 
wynikiem. 

II.B. Wykorzystanie wniosków z pilotażu do 
ewentualnego wprowadzenie w szerszym 
zakresie, jako uzupełnienia struktury 
dialogu, form współpracy ad-hoc nad 
konkretnym zadaniami, pozwalających 
na zaangażowanie osób, które akurat nimi 
są szczególnie zainteresowane. 

Biuro Kultury 
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Zagadnienie Wyniki analizy Rekomendacje Adresaci 

III.  

Zwiększenie 
reprezentatywności 
ciał dialogu oraz 
poprawa 
dostępności 
informacji na ich 
temat 

Obecny stan reprezentatywności ciał społecznych 
generalnie nie jest zadowalający. W ich prace angażuje 
się stosunkowo wąskie grono, a napływ nowych osób 
jest ograniczony. Przedstawiciele organizacji 
działających w sferze kultury, które jak dotąd nie 
uczestniczyły w ciałach dialogu społecznego, jako 
przyczyny takiej sytuacji wskazywali przede wszystkim 
brak potrzeby i brak czasu na podobne działania. Każda 
z tych odpowiedzi została wskazana przez około jedną 
trzecią respondentów. Przywołane odpowiedzi można 
zinterpretować także jako brak świadomości korzyści 
wynikających z udziału w dialogu. Respondenci często 
wskazywali także wprost przyczyny związane z brakiem 
odpowiedniej informacji. 

Informacja o strukturze dialogu oraz o postępach 
i efektach pracy poszczególnych ciał jest potrzebna ich 
aktualnym (zwłaszcza nowym) i potencjalnym 
członkom, a także organizacjom i mieszkańcom, 
których interesy i potrzeby starają się wyrażać 
przedstawiciele strony społecznej zaangażowani 
w prace ciał dialogu. 

Obecnie informacje o ciałach dialogu w sferze kultury, 
dostępne na stronach prowadzonych przez Miasto, są 
rozproszone i niekompletne.  

Znaczna część osób wchodzących w skład ciał dialogu 
nie ma pełnej wiedzy na temat całego systemu i trudno 
im określić możliwość i zasadność współpracy z innymi 
ciałami. 

III.A. Przygotowanie materiału, który 
przystępnym językiem prezentowałby 
wszystkie warszawskie ciała dialogu istotne 
z perspektywy polityki kulturalnej, a także 
syntetycznej informacji o pracach 
poszczególnych ciał oraz o ich efektach. 

III.B. Umieszczenie przygotowanego 
materiału na miejskiej stronie internetowej. 

III.C. Dystrybucja w/w materiału wśród 
warszawskich organizacji działających w 
sferze kultury, wraz z zaproszeniem do 
włączenia się w prace KDS lub DKDS. 

 Opcjonalnie: oprócz wysłania 
materiałów, telefoniczny kontakt 
z wybranymi organizacjami. 

 Opcjonalnie: zaproszenie do udziału 
w tym przedsięwzięciu 
przewodniczących oraz 
dotychczasowych członków KDS i DKDS. 

(Realizacja powyższych rekomendacji 
zawiera się w przewidzianym w PRW 
zadaniu prowadzenia akcji promujących 
i kampanii informacyjnych zachęcających do 
udziału w pracach ciał dialogu 
obywatelskiego.)  

 

Biuro Kultury 

KDS 

DKDS 
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Zagadnienie Wyniki analizy Rekomendacje Adresaci 

  III.D. Umieszczenie na stronie internetowej 
http://www.ngo.um.warszawa.pl 
brakujących regulaminów KDS. 

III.E. Utworzenie na stronie internetowej 
http://rewitalizacja.um.warszawa.pl sekcji 
poświęconej MZ ZPR i jego działalności. 

 

IV. Usprawnienie 
pracy poszczególnych 
ciał dialogu 

Efektywna praca w zróżnicowanych zespołach, 
złożonych z osób, które słabo się znają, jest trudna.  

Na skuteczność funkcjonowania ciał dialogu 
społecznego duży wpływ ma sposób prowadzenia ich 
prac przez przewodniczących. 

Nowych członków do udziału w ciałach dialogu 
niejednokrotnie zniechęca do udziału język, którym 
komunikują się doświadczeni uczestnicy – zdaniem 
wielu respondentów zbyt hermetyczny. 

IV.A. Rozważenie przez poszczególne ciała 
dialogu skorzystania ze wsparcia 
zewnętrznych moderatorów i zrealizowanie 
podjętej w tej sprawie decyzji. 

IV.B. Rozważenie przez poszczególne ciała 
dialogu oraz  Biuro Kultury skorzystania 
przez członków ciał dialogu i urzędników ze 
wspólnych szkoleń (w celu podniesienia 
wiedzy i kompetencji, a także poziomu 
wzajemnego zaufania) i zrealizowanie 
podjętej w tej sprawie decyzji. 

(Wsparcie zewnętrznych moderatorów 
i szkolenia są oferowane w ramach SCWO). 

Biuro Kultury 

KDS działające przy 
Biurze Kultury 

SRK 

ZS PRK 

MZ ZPR 

 

V.  

Zwiększenie 
intensywności  relacji 
pomiędzy ciałami 
dialogu społecznego 
a Radą Miasta 

Brakuje komunikacji między Radnymi Miasta a ciałami 
dialogu (z wyjątkiem WRDPP). Rada Miasta jest 
szczególnie istotna zarówno ze względu na fakt 
wyłaniania jej przez ogół mieszkańców 
w demokratycznych wyborach, jak i zakres decyzji 
(w tym: dotyczących budżetu). 

V. Zorganizowanie spotkań przedstawicieli 
ciał dialogu w sferze kultury z Komisją 
Kultury i Promocji Rady Miasta, z udziałem 
przedstawicieli Biura Kultury, w celu 
przedstawienia poszczególnych ciał 
i uzgodnienia zakresu i form współpracy 
w ciągu ustalonego okresu. 

Biuro Kultury 

KDS działające przy 
Biurze Kultury 

SRK 

ZS PRK 

MZ ZPR 

 

http://www.ngo.um.warszawa.pl/
http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/


9 ANEKS 1: PRZEPŁYW INFORMACJI 
W poniższej tabeli zaproponowano role Biura Kultury oraz ciał dialogu społecznego w zakresie 
tworzenia i przekazywania informacji / dokumentów związanych z wybranymi zadaniami Biura. 

Zadanie Wydział Biura Kultury Rola Biura Kultury i poszczególnych ciał dialogu 

Opracowywanie 
dokumentów 
wyznaczających 
kierunki polityki 
kulturalnej, w tym 
programów 
operacyjnych do PRK 

Różne wydziały Zespół Sterujący PRK, Biuro Kultury: 

 funkcja inicjatywna (np. wybór obszaru, 
w którym zostanie stworzony program 
operacyjny) 

 opracowanie założeń dokumentu 

 opracowanie dokumentu (opcjonalnie: we 
współpracy z ekspertami zewnętrznymi). 

SRK: opiniowanie dokumentu i/lub jego 
założeń, przekazanych przez Biuro Kultury, 
z perspektywy eksperckiej. 

KDS-y (w sprawach ogólnowarszawskich 
i branżowych) oraz DKDS-y (w sprawach 
związanych z dzielnicami): opiniowanie 
dokumentu i/lub jego założeń, przekazanych 
przez Biuro Kultury, z perspektywy potrzeb 
społecznych (wskazywanie potrzeb 
mieszkańców i środowiska twórców 
w odniesieniu do założeń i/lub dokumentu). 

Planowanie badań 
i analiz związanych 
z kulturą 

 

Monitoring i ewaluacja 
PRK 

Wydział Projektów 
Kulturalnych 

Biuro Kultury54: 

 wyznaczenie zakresu tematycznego badania 
/ ewaluacji 

 opracowanie koncepcji badania / ewaluacji 

 współpraca na etapie realizacji badań / 
ewaluacji przez zewnętrznych wykonawców. 

ZS PRK: 

 opiniowanie zakresu badania / ewaluacji, 
przekazanego przez Biuro Kultury; 

 (opcjonalnie) formułowanie rekomendacji 
na podstawie wyników przekazanych przez 
Biuro Kultury. 

KDS-y, DKDS-y (opcjonalnie, w przypadku 
badań dotyczących NGOs i twórców:) pomoc 
w uzyskaniu danych i nawiązaniu  kontaktu 
z respondentami. 

Zadanie Wydział Biura Kultury Rola Biura Kultury i poszczególnych ciał dialogu 

                                                      
54

 We współpracy z Biurem Marketingu Miasta, odpowiedzialnym za koordynację i nadzór nad badaniami 
realizowanymi lub zamawianymi przez Urząd m.st. Warszawy.. 
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Zadanie Wydział Biura Kultury Rola Biura Kultury i poszczególnych ciał dialogu 

Decyzje dotyczące 
nadzorowania 
instytucji kultury 

Wydział Instytucji 
Kultury 

Działanie realizowane przez Biuro Kultury. 

Można rozważyć przedstawicielstwo strony 
społecznej (KDS, DKDS, SRK) w komisjach 
wybierających dyrektorów instytucji kultury. 

Zlecanie zadań 
organizacjom 
pozarządowym 
w ramach otwartych 
konkursów ofert. 

Wydział Współpracy z 
Organizacjami 
Pozarządowymi 

Biuro Kultury:  

 tworzenie planu konkursów zgodnie z PRK 
i realizacja przyjętego planu 

 opracowywanie ogłoszeń i zasad konkursów 

KDS-y oraz (w zakresie rewitalizacji) MZ ZPR: 

 współpraca z Biurem Kultury nad 
ogłoszeniami i zasadami konkursów (także 
grupy robocze w ramach KDS-ów) 

 wyrażanie opinii na temat przedstawionych 
przez Biuro Kultury ogłoszeń i zasad 
konkursów. 

Informacja i promocja 
w zakresie kultury 

Zespół Komunikacji 
i Promocji 

Biuro Kultury: planowanie i realizowanie 
inicjatyw z zakresu informacji i promocji. 

KDS-y: opiniowanie inicjatyw przedstawianych 
przez Biuro Kultury, zgłaszanie własnych 
pomysłów, istotnych z punktu widzenia potrzeb 
społecznych i potrzeb organizacji 
pozarządowych. 

Przygotowywanie 
założeń do budżetu BK 

Różne wydziały Biuro Kultury: przygotowanie założeń do 
budżetu. 

SRK: przygotowywanie propozycji do budżetu, 
konsultowanie założeń od strony eksperckiej.  

KDS-y: opiniowanie części planu budżetowego 
dotyczącej realizacji zadań publicznych przez 
NGOs. 
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10 ANEKS 2: KATALOG CIAŁ DIALOGU: PODSTAWY PRAWNE, 
ZAKRES DZIAŁAŃ 

10.1 Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z NGO 

Akty prawne 
niższego rzędu 

Zadania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi określone są w Zarządzeniu Nr 3384/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 
kwietnia 2006 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 4024/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 
5 stycznia 2010 roku na podstawie m.in. § 11 ust. 13 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu 
miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta 
m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 
Urzędu miasta stołecznego Warszawy  (z późn. zm.

552)
). 

Akty prawne 
wyższego rzędu 

Art. 28 f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

BIP http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35239F0C-984C-4524-8423-CE34D35872C2,frameless.htm 

Zadania 

Zarządzenie Nr 3384/2006, § 2 

Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie współpracy m. st. Warszawy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 
zwanymi dalej „organizacjami pozarządowymi", a w szczególności: 

 organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami 
pozarządowymi, 

 współpraca z Forum i Komisjami Dialogu Społecznego, 

 realizowanie polityki m.st. Warszawy w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi (w oparciu o Uchwałę Nr LXII/1789/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 
24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego 
Warszawy do 2020 r.), 

 prowadzenie spraw związanych  z ujednolicaniem procedur obowiązujących 
w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania 
dotacji, 

 pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi a m.st. Warszawą, w 
sytuacjach konfliktowych, 

 koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie 

                                                      
552)

 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniami: Nr 739/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r., 
Nr 895/2007 z dnia 18 października 2007 r., Nr 1010/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. i Nr 1102/2007 z dnia 27 grudnia 
2007 r., Nr 1186/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r., Nr 1199/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r., Nr 1401/2008 z dnia 10 
marca 2008 r., Nr 1440/2008 z dnia 20 marca 2008 r., Nr 1541/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r., Nr 1646/2008 z dnia 21 
maja 2008 r., Nr 1729/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r., Nr 1792/2008 z dnia 1 lipca 2008 r., Nr 1919/2008 z dnia 1 
sierpnia 2008 r., Nr 2019/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. oraz Nr 2193/2008 z dnia 17 października 2008 r., Nr 
2357/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r., Nr 2467/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 2853/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r., 
Nr 3005/2009 z dnia 8 maja 2009 r., Nr 3145/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r., Nr 3162/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., Nr 
3252/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r., Nr 3259/2009r. z dnia 29 czerwca 2009 r., Nr 3328/2009 z dnia 14 lipca 2009r., 
Nr 3573/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r., Nr 3606/2009z dnia 1 września 2009 r. i Nr 3916/2009 z dnia 4 grudnia 2009 
r. 
3)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 
2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 
2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19,  poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241. 

 

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/3384_1104.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/3384_1104.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/4024_0501.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/4024_0501.doc
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35239F0C-984C-4524-8423-CE34D35872C2,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/35239F0C-984C-4524-8423-CE34D35872C2,frameless.htm
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współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 przygotowywanie projektów  rocznych programów współpracy m.st. Warszawy z 
organizacjami pozarządowymi, 

 współtworzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych, 

 prowadzenie internetowej bazy adresowej organizacji pozarządowych oraz 
internetowej księgi dotacji, 

 monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących współpracy  z organizacjami 
pozarządowymi oraz umieszczanie ich na stronie internetowej m.st. Warszawy, 

 reprezentowanie Prezydenta m.st. Warszawy na konferencjach i spotkaniach 
dotyczących problematyki sektora pozarządowego,  

 organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi,  

 przedstawianie Prezydentowi m.st. Warszawy corocznych sprawozdań z działalności 
Pełnomocnika oraz wniosków ze współpracy m.st. Warszawy z organizacjami 
pozarządowymi; 

 przeprowadzenie oraz koordynacja naboru ekspertów zatrudnianych do oceny 
merytorycznej ofert składanych w trybie otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych; 

 powoływanie Zespołów ds. opiniowania ofert składanych w trybie otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych, z wyłączeniem konkursów 
realizowanych przez dzielnice oraz konkursów ogłaszanych na podstawie ustawy o 
pomocy społecznej; 

 kontrola pracy Zespołów opiniujących oferty składane w trybie otwartych konkursów 
ofert na zadania publiczne. 

 

Obsługa Centrum Komunikacji Społecznej  

 

10.2 Forum Dialogu Społecznego  

Akty prawne 
niższego rzędu 

Funkcjonowanie Forum w chwili obecnej określa § 29 programu współpracy m.st. Warszawy w 
2016 roku z organizacjami pozarządowymi, stanowiący Załącznik do uchwały nr XVIII/411/2015 
Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r.  

Akty prawne 
wyższego rzędu 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

BIP http://ngo.um.warszawa.pl/forum-dialogu-spolecznego  

Zadania 

Forum Dialogu Społecznego działa w celu wzmocnienia i pogłębienia współpracy m.st. 
Warszawy z organizacjami pozarządowymi, a jego głównym zadaniem jest wymiana informacji 
pomiędzy komisjami dialogu społecznego i dzielnicowymi komisjami dialogu 
społecznego.Posiedzenia FDS są jawne i otwarte.  

W pracach FDS mogą brać udział  m.in. przedstawiciele KDS-ów, DKDS-ów, WRDPP;. FDS ustala 
wewnętrzny tryb pracy. Informacje o terminach posiedzeń FDS oraz notatki z posiedzeń 
zamieszczane są na stronie Miasta;. Miasto wspiera FDS organizacyjnie. 

Obsługa Centrum Komunikacji Społecznej  

 

  

http://ngo.um.warszawa.pl/forum-dialogu-spolecznego
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego
http://ngo.um.warszawa.pl/dzielnicowe-komisje-dialogu-spolecznego
http://ngo.um.warszawa.pl/dzielnicowe-komisje-dialogu-spolecznego
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10.3 Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego  

Akty prawne 
niższego rzędu 

 Zarządzanie nr 768/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie 
utworzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

 § 7 ust. 1 uchwały nr XLIX/1374/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 
roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 
dnia 30 stycznia 2013 r. poz. 1162) oraz § 1 uchwały nr LI/1496/2013 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wskazania kandydatów na członków 
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Akty prawne 
wyższego rzędu 

Art. 41e ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.

56
)  

BIP 
http://ngo.um.warszawa.pl/warszawska-rada-pozytku  

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6E6C87BF-78AF-4B24-BE56-47B69EFDCE6C,frameless.htm?  

Zadania 

Zgodnie z art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) do zadań Warszawskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności: 

 opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin; 

 opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 
publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy; 

 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 
administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; 

 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 
zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań 
publicznych. 

 

Obsługa Centrum Komunikacji Społecznej  

 

  

                                                      
56

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 
887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378. 

http://ngo.um.warszawa.pl/warszawska-rada-pozytku
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6E6C87BF-78AF-4B24-BE56-47B69EFDCE6C,frameless.htm
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_03_01_12.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_03_01_12.doc
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10.4 Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego  

Akty prawne 
niższego rzędu 

Funkcjonowanie Komisji określa § 27 programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z 
organizacjami pozarządowymi, stanowiący Załącznik 

do uchwały nr XVIII/411/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. 

Akty prawne 
wyższego rzędu 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zadania 

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi 
przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz dzielnice m.st. Warszawy. Ich charakter, 
polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one 
podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dzielnicach m.st. 
Warszawy. 

Do zadań komisji w szczególności należy: 

 konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych 
wydawanych przez organy dzielnicy w zakresie działalności danej komisji; 

 opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z priorytetowymi zadaniami 
publicznymi określonymi w § 5 oraz opiniowanie tematów zadań konkursowych, o 
których mowa w § 9 programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących 
oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania 
publicznego w ramach małego grantu; 

 współpraca z właściwą dzielnicą w celu polepszenia i podwyższenia efektywności 
działań kierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy; 

 określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania; 

 występowanie do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności; 

 współpraca z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego, komisjami dialogu 
społecznego i Forum Dialogu Społecznego. 

Dzielnicowe komisje dialogu społecznego funkcjonują na poziomie lokalnym, tzn. w dzielnicach 
m.st. Warszawy. W każdej dzielnicy m.st. Warszawy może działać jedna taka dzielnicowa 
komisja, która skupia zainteresowane organizacje realizujące zadania w różnych dziedzinach na 
rzecz mieszkańców m.st. Warszawy na terenie określonej stołecznej dzielnicy. W skład 
dzielnicowej komisji wchodzi również co najmniej jeden dzielnicowy urzędnik. 

Obecnie działa 17 dzielnicowych komisji. Wszystkie organizacje, które mają chęć i ochotę, aby 
włączyć się w prace dzielnicowej komisji, mogą zgłosić akces do już istniejącej lub, jeśli w ich 
dzielnicy jeszcze takiej komisji nie ma, razem z innymi organizacjami (musi być ich przynajmniej 
pięć) zgłosić wniosek o powołanie dzielnicowej komisji do burmistrza. 

 

10.5 Komisje Dialogu Społecznego  

Akty prawne 
niższego rzędu 

Funkcjonowanie Komisji określa § 26 programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z 
organizacjami pozarządowymi, stanowiący Załącznik do uchwały nr XVIII/411/2015 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 15 października 2015 r. 

Akty prawne 
wyższego rzędu 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

  

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/0411_uch_zal.doc.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/0411_uch_zal.doc.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/0411_uch_zal.doc.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/dkds
http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego
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Zadania 

Komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez 
zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na 
współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym 
partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych 
należących do m.st. Warszawy. 

Do zadań komisji w szczególności należy: 

 konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych 
wydawanych przez władze Miasta w zakresie działalności danego KDS-u; 

 opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi 
określonymi w § 5 ust. 1 oraz opiniowanie projektów ogłoszeń konkursowych; 

 delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach 
konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw 
oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu; 

 wskazywanie przedstawicieli organizacji do zespołów roboczych, o których mowa  w § 
6 ust. 2 uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r.  w 
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2933); 

 współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy  
w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców; 

 określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania; 

 występowanie do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności; 

 współpraca z WRDPP, KDS-ami, DKDS-ami i FDS. 

Działania 

Obecnie funkcjonuje 31 komisji dialogu społecznego przy 11 biurach Urzędu m.st. Warszawy, 
jednak katalog komisji nie jest w żadnej mierze zamknięty. Stworzenie nowej komisji może 
zainicjować co najmniej 10 organizacji pozarządowych, występując z taką inicjatywą do 
dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy, które jest właściwe merytorycznie. 

Komisje są otwarte, co oznacza, że zainteresowana organizacja może w każdej chwili do nich 
przystąpić albo, gdy uzna to za stosowne, zrezygnować z udziału w dalszych pracach w 
wybranym wcześniej gronie. 

W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu zainteresowanych organizacji oraz co 
najmniej jeden przedstawiciel biura Urzędu m.st. Warszawy, przy którym działa dana komisja. 
Jednakże w niektórych głosowaniach, takich jak wybór przewodniczacego i prezydium komisji 
oraz przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert, m.st. Warszawa ma tylko 
jeden głos, bez względu na liczbę urzędników będącymi członkami komisji. 

Każda komisja wybiera na roczną kadencję swoje władze - przewodniczącego i prezydium, a 
także ustala tryb pracy, w tym sposób zwoływania posiedzeń i wyboru przewodniczącego. 

Wykaz Komisji 

Działające przy Biurze Kultury: 

 Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury;  

 Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki;  

 Komisja Dialogu Społecznego ds. Tańca. 

 

  

http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego/wykaz-komisji
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10.6 Zespół Sterujący Programu Rozwoju Kultury  

Akty prawne 
niższego rzędu 

Obecnie: Zarządzenie nr 403/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 kwietnia 
2015 r.  w sprawie powołania Zespołu Sterującego programu „Miasto kultury i obywateli. 
Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia”  

Wcześniej: 

 Zarządzenie nr 3501/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 
2012 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego programu Miasto kultury i obywateli. 
Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia;  

 Zarządzenie nr 5246/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 
listopada 2013 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Sterującego 
programu Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia; 

 Na podstawie § 11 ust. 13 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy, 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 312/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 
4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta 
stołecznego Warszawy 

Akty prawne 
wyższego rzędu 

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1 ) 

 

Zespół Sterujący jest eksperckim ciałem powoływanym przez Prezydenta. W skład zespołu 
wchodzą eksperci z różnych dziedzin i środowisk, praktycy i teoretycy kultury, zarządzania, 
prawa i finansów publicznych. Do zadań Zespołu Sterującego należy opracowanie projektów 
programów operacyjnych oraz przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji rozstrzygnięć w 
strategicznych sprawach związanych z realizacją PRK. Zespół Sterujący działa na podstawie 
regulaminu organizacyjnego określonego przez Prezydenta. 

Szczegółowe opracowywanie, wdrażanie i monitoring programów operacyjnych, projektów 
pilotażowych oraz innych działań może wymagać utworzenia dodatkowych zespołów 
tematycznych (grup roboczych) i powołania koordynatorów, którzy zajmą się poszczególnymi 
zagadnieniami wskazanymi przez Zespół Sterujący. Wdrażanie Programu Rozwoju Kultury 
będzie także wymagało zaangażowania miejskich i dzielnicowych instytucji kultury oraz 
komórek zajmujących się kulturą w dzielnicach. 

BIP 
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/F87B692C-0636-45D8-9D45-1CF3EC7CD2BF,frameless.htm  

http://kulturalna.um.warszawa.pl/prk,17,2605.html?locale=pl_PL  

Zadania 

Wg powołania z 2012 r.: 

 ustalanie ramowych planów realizacji PRK w odniesieniu do budżetu Biura Kultury 
zarezerwowanego na jego realizację; 

 wypracowywanie projektów programów operacyjnych i pilotaży programu Miasto 
kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do r. 2020. Założenia na podstawie 
propozycji przekazanych przez grupy zadaniowe Zespołu; przedstawianie ich do 
zatwierdzenia Prezydentowi Miasta; 

 przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji rozstrzygnięć w strategicznych 
sprawach związanych z realizacją PRK; 

 ustalanie priorytetów w realizacji PRK; 

 analizowanie efektów realizacji PRK oraz przekazywanie wynikających z tego wniosków 
Prezydentowi m. st. Warszawy i Radzie m. st. Warszawy; 

 ocena efektywności rozwiązań przyjmowanych w ramach wypracowanych programów 
operacyjnych i projektów pilotażowych; 

 wypracowywanie wieloletnich oraz rocznych planów realizacji PRK i przedstawianie ich 
Prezydentowi m. st. Warszawy do zatwierdzenia; 

 analizowanie stanu (tworzenie mapy) warszawskiej kultury; 

 wypracowywanie rekomendacji związanych z realizacją PRK; 

 wnioskowanie w sprawie aktualizacji PRK i wynikających z niego programów oraz 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/F87B692C-0636-45D8-9D45-1CF3EC7CD2BF,frameless.htm
http://kulturalna.um.warszawa.pl/prk,17,2605.html?locale=pl_PL
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projektów pilotażowych; 

 wnioskowanie w sprawach procedur budżetowania zadaniowego programów 
operacyjnych i projektów pilotażowych PRK; 

 wnioskowanie w sprawie badań diagnostycznych i ewaluacyjnych związanych ze PRK; 

 wnioskowanie w sprawach konsultacji eksperckich i społecznych dotyczących realizacji 
PRK oraz wynikających z niego programów operacyjnych i projektów pilotażowych; 

 wnioskowanie w sprawie finansowania zadań PRK i wynikających z niego programów 
operacyjnych oraz projektów pilotażowych; 

 monitorowanie realizacji PRK i jego podprogramów; 

 analizowanie efektów realizacji PRK a także wynikających z niego operacyjnych 
programów i projektów pilotażowych oraz przekazywanie wynikających z tego 
wniosków Prezydentowi m. st. Warszawy i Radzie m. st. Warszawy; 

 ocena pracy grup zadaniowych programów operacyjnych PRK i projektów 
pilotażowych; 

 wspieranie nowatorskich, innowacyjnych działań związanych z realizacją PRK; 

 rekomendowanie rozwiązań podnoszących jakość programów i projektów 
pilotażowych wynikających z PRK; 

 rozwijanie i wdrażanie efektywnych instrumentów realizacji PRK; 

 wspieranie działań związanych z tworzeniem systemu: informacji, konsultacji i 
komunikacji z otoczeniem na potrzeby PRK oraz wynikających z niej programów i 
projektów pilotażowych; 

 wspieranie zmian systemowych; 

 rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Zespołu. 

 

Wg powołania z 2015 r.: 

 ustalanie priorytetów oraz wypracowywanie rekomendacji związanych z realizacją PRK; 

 ustalanie planów realizacji PRK w ramach przyjętego na ten cel budżetu Biura Kultury; 

 rozwijanie i wdrażanie efektywnych i nowatorskich instrumentów realizacji PRK, 
podnoszących jakość programów operacyjnych oraz projektów pilotażowych;  

 wnioskowanie w sprawach dotyczących realizacji, monitorowania jak również analizy 
zadań PRK i wynikających z niego programów operacyjnych oraz projektów 
pilotażowych; 

 analiza i ewaluacja efektywności rozwiązań przyjmowanych w ramach realizacji PRK, 
wypracowanych programów operacyjnych i projektów pilotażowych; 

 wspieranie działań związanych z tworzeniem systemu: informacji, konsultacji i 
komunikacji z otoczeniem na potrzeby PRK oraz wynikających z niej programów i 
projektów pilotażowych;  

 wspieranie zmian systemowych; 

 wypracowywanie wieloletnich oraz rocznych planów realizacji PRK i przedstawianie ich 
Prezydentowi m. st. Warszawy do zatwierdzenia; 

 analizowanie efektów realizacji PRK oraz przekazywanie wynikających z tego wniosków 
Prezydentowi m. st. Warszawy; 

 rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Zespołu. 

Obsługa 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu, Pełnomocnikowi Prezydenta 
m. st. Warszawy ds. Programu Rozwoju Kultury oraz Dyrektorowi Biura Kultury. 

 

10.7 Społeczna Rada Kultury  

Akty prawne 
niższego rzędu 

I kadencja: Zarządzenie nr 3500/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 
listopada 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Kultury 

Akty prawne Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
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wyższego rzędu samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Zadania 

Określone w powołaniu: 

§ 2. Zadaniem Rady jest opiniowanie polityki kulturalnej m. st. Warszawy oraz wspieranie 
procesu wdrażania programu „Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju kultury do roku 
2020. Założenia” oraz wynikających z niego programów operacyjnych i pilotażowych, w 
szczególności poprzez działania konsultacyjno – doradcze, programujące oraz reprezentacyjne.  

§ 3. 1. Organizację pracy Rady określa regulamin pracy Społecznej Rady Kultury, stanowiący 
załącznik do zarządzenia. 

Określone w regulaminie: 

I kadencja: 

 konsultowanie i opiniowanie  polityki kulturalnej m. st. Warszawy, 

 wskazywanie kierunków i priorytetów programów operacyjnych i pilotażowych 
Programu Rozwoju Kultury, 

 opiniowanie programów operacyjnych i pilotażowych Programu Rozwoju Kultury, 

 wspieranie  procesu wdrażania  Programu Rozwoju Kultury, 

 włączanie w proces konsultacji grup społecznych i środowisk zainteresowanych 
polityką kulturalną Miasta, 

 opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu Programu Rozwoju Kultury,  

 promocja Programu Rozwoju Kultury i wynikających z niego podprogramów. 

 

II kadencja: 

 opiniowanie rocznego sprawozdania merytorycznego Biura Kultury Urzędu m.st. 
Warszawy i wskazanie propozycji do planu budżetu na następny rok.  

 opiniowanie zagadnień wyznaczających kierunki polityki kulturalnej Miasta st. 
Warszawy przedstawionych przez Prezydenta m.st. Warszawy lub Przewodniczącego 
Rady. 

 przedstawianie tematów, które ze względu na znaczenie dla polityki kulturalnej Miasta 
st. Warszawy winny stać się przedmiotem posiedzeń Rady. 

Obsługa § 3. 2. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady zapewnia Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy. 

 

Ciało dialogu 10.8 Międzysektorowy zespół ds. kultury przy ZPR 

Akty prawne 
niższego rzędu 

Zintegrowany Program Rewitalizacji (zał. do Uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 17.09.2015 w 
sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku), 
rozdział pt. „Zarządzanie i koordynacja działaniami kulturalnymi” 

Akty prawne 
wyższego rzędu 

Art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594, z późń. zm.) 
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Zadania 

Zadaniem Zespołu jest wskazanie członka Komitetu Rewitalizacji oraz pełnienie funkcji 
doradczej/opiniującej/wspierającej dla wskazanej przez siebie osoby. W ramach swoich 
obowiązków zespół: 

analizuje potrzeby wynikające z realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji; 

przygotowuje opinie zmian do kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych; 

dokonuje okresowego przeglądu postępów realizacji kluczowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych oraz celu 2. Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na podstawie 
dokumentów przedkładanych przez Biuro Kultury; 

przygotowuje opinie raportów okresowych i raportu końcowego z realizacji Zintegrowanego 
Programu Rewitalizacji. 

WWW http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/  

Obsługa  Biura Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu m.st. Warszawy  

 

Ciało dialogu 10.9 Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta  

Akty prawne 
niższego rzędu 

Statut m.st. Warszawy został przyjęty uchwałą nr XXII/743/2008 Rady m.st. Warszawy z 10 
stycznia 2008 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 23 z 
27 lutego 2008 r., pod poz. 875. 

Zmiana: 

 uchwała nr XXXVII/1107/2008 Rady m.st. Warszawy z 10 lipca 2008 r., (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 18 sierpnia 2008 r., poz. 4977) 

 uchwała nr LXXXIII/2107/2014 Rady m.st. Warszawy z 5 czerwca 2014 r., (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 8 lipca 2014 r., poz. 6526) 

 uchwała nr XCIV/2406/2014 Rady m.st. Warszawy z 6 listopada 2014 r., (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 19 listopada 2014 r., poz. 10422) 

Tekst jednolity: 

 uchwała nr XII/223/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego z 18 czerwca 2015 r., poz. 5569) 

§ 17 

 Rada Miasta może powołać inne komisje stałe lub doraźne, określając ich przedmiot 
działania, zadania oraz skład osobowy. Uchwała o powołaniu komisji doraźnej określa 
także okres, na który jest powołana. 

 Komisje przedstawiają Radzie Miasta okresowe plany pracy oraz sprawozdania ze 
swojej działalności. 

 W skład komisji wchodzi co najmniej 5 radnych. 

 Rada Miasta dokonuje wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących komisji. 

 Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej 1 komisji. 

 Przewodniczący Rady Miasta i wiceprzewodniczący Rady Miasta nie mogą 
przewodniczyć komisjom stałym ani być członkami Komisji Rewizyjnej. 

Zakres działania 

 kultura, w tym biblioteki miejskie i inne placówki upowszechniania kultury, 

 promocja m.st. Warszawy, 

 wznoszenie pomników, 

 stołeczne zabytki. 

 

http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/F418CB8B-5630-4BA7-89FB-8FE2D60421FA,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/3432565F-8F37-49BC-9923-70C2C008F36E/665472/dziennik_urzedowy_woj_maz_23_20080228.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6E270073-4378-40E7-8581-1199852D91DA,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Uchwaly/Rada_m__st__Warszawy/2014/czerwiec/LXXXIII_2107_2014.htm
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Uchwaly/Rada_m__st__Warszawy/2014/listopad/XCIV_2406_2014.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/238E6A7A-E61A-4138-9F65-D3F8CE92E740,frameless.htm

