
1 

 

 

 

Ewaluacja Warszawskiego 
Programu Edukacji Kulturalnej 

2009-2020 
 

 

Raport końcowy 
 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 31.08.2020 r. 



2 

SPIS TREŚCI 
 

SPIS TREŚCI ........................................................................................................................................................... 2 

WPROWADZENIE .................................................................................................................................................... 4 

TABELA SKRÓTÓW ................................................................................................................................................ 5 

STRESZCZENIE ...................................................................................................................................................... 6 

Przebieg i monitorowanie realizacji WPEK ...................................................................................................... 6 

Uwarunkowania edukacji kulturalnej .............................................................................................................. 11 

Potencjał sieci WPEK – sieciowanie środowiska edukacji kulturalnej ........................................................... 12 

Rola WPEK w promowaniu edukacji kulturalnej w Warszawie ...................................................................... 14 

WNIOSKI I REKOMENDACJE ............................................................................................................................... 16 

Wnioski dotyczące całego Programu ............................................................................................................. 16 

Wnioski ogólne ............................................................................................................................................... 17 

Wnioski i rekomendacje dotyczące poszczególnych działań WPEK, które były objęte badaniem ................ 20 

KONCEPCJA BADANIA ......................................................................................................................................... 23 

Cele ................................................................................................................................................................ 23 

Obszary badawcze ........................................................................................................................................ 23 

Kryteria ........................................................................................................................................................... 25 

Metody ........................................................................................................................................................... 25 

Analiza dokumentów ...................................................................................................................................... 25 

Warsztat startowy online ................................................................................................................................ 26 

Indywidualne wywiady pogłębione online ...................................................................................................... 26 

Zogniskowane wywiady grupowe .................................................................................................................. 26 

Ankieta CAWI ................................................................................................................................................. 26 

Panel ekspertów ............................................................................................................................................ 27 

WYNIKI BADANIA .................................................................................................................................................. 28 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej ......................................................................................................... 28 

Przebieg i monitorowanie realizacji WPEK ........................................................................................................ 34 

Realizacja działań w ramach WPEK .............................................................................................................. 34 

Rezultaty ........................................................................................................................................................ 62 

Uwarunkowania ............................................................................................................................................. 70 

Uwarunkowania Programu i edukacji kulturalnej w szkołach ......................................................................... 72 

Potencjał sieci koordynatorów dzielnicowych i szkolnych oraz uczestników wdrażania WPEK – sieciowanie 
środowiska edukacji kulturalnej .......................................................................................................................... 75 

Współpraca .................................................................................................................................................... 75 



3 

Bariery w sieciowaniu .................................................................................................................................... 81 

Podnoszenie kompetencji – rozwój ................................................................................................................ 83 

Sytuacja realizatorów we wdrażaniu WPEK .................................................................................................. 85 

Rola WPEK w promowaniu edukacji kulturalnej ................................................................................................. 88 

Edukacja kulturalna a decydenci ................................................................................................................... 89 

Promocja edukacji kulturalnej ........................................................................................................................ 89 

Edukacja kulturalna dla mieszkańców (promocja) ......................................................................................... 90 

Promocja Warszawy poprzez edukację kulturalną ........................................................................................ 91 

Przyszłość edukacji kulturalnej w Warszawie .................................................................................................... 93 

WPEK 3.0 ...................................................................................................................................................... 94 

Związek edukacji kulturalnej i Strategii #Warszawa 2030 ............................................................................. 95 

Edukacja kulturalna – systemowa i systematyczna ....................................................................................... 96 

Łączenie sektorów ......................................................................................................................................... 97 

Jakość edukacji kulturalnej, czyli „less is more” ............................................................................................. 98 

Wiedza – drogą do zmiany przekonań i postaw ............................................................................................ 98 

Badania .......................................................................................................................................................... 99 

Grupy odbiorców edukacji kulturalnej .......................................................................................................... 100 

Role w edukacji kulturalnej zdefiniowane na nowo ...................................................................................... 101 

 

  



4 

WPROWADZENIE 
 

Przedstawiamy raport z ewaluacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.  

Badanie było prowadzone od marca do lipca 2020 roku. Było to badanie wyjątkowe, bo prowadziliśmy je w czasie 
pandemii koronawirusa. Było to nowym doświadczeniem dla badaczy i uczestników ewaluacji, gdyż prawie 
wszystkie wywiady były prowadzone zdalnie.  

W badaniu kierowaliśmy się standardami ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego1. Zależało nam, aby 
ewaluacja programu WPEK była dialogiczna i demokratyczna. 

W trakcie badania staraliśmy się prowadzić dialog z głównymi uczestnikami badania. Poznawaliśmy różne punkty 
widzenia oraz na bieżąco weryfikowaliśmy robocze hipotezy. Naszą rolą było też inicjowanie dyskusji w gronie 
uczestników WPEK o aktualnej sytuacji, ale też szansach i zagrożeniach dla programu. Mamy nadzieję, że 
ewaluacja była jeszcze jedną okazją do refleksji i do rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie.  

Podstawą naszych działań była też zasada demokratyczności. Wszystkie strony, grupy i osoby zaangażowane 
w badanie wnosiły wiedzę o programie, doświadczenie w jego realizacji i osobistą perspektywę. Zespół badawczy 
dążył do tego, by wszystkie strony miały równoprawny udział, a ich opinie by były równoważne.  

 

 

 

1 http://pte.org.pl/standardy-ewaluacji-pte/  

Wszystkim uczestnikom badania dziękujemy za czas poświęcony na wywiady oraz za gotowość 
dzielenia się swoimi opiniami. Dziękujemy w ogóle za otwartość na nową sytuację badawczą 
powodowaną pandemią. 

Agnieszka Szczurek, Małgorzata Leszczyńska i zespół Ośrodka Ewaluacji 
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TABELA SKRÓTÓW 
 

W raporcie stosowaliśmy następujące skróty: 

Skrót Pełna nazwa  
WPEK Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 
WNEK  Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 
EK Edukacja kulturalna 
BE Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 
BK Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy 
CKS Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy 
SPEK Szkolny Program Edukacji Kulturalnej 
SCEK Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej 
WCIES Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 
DK Dom Kultury  
DKDS Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego 
LEK Laboratorium Edukacji Kulturalnej 
MAL Miejsce Aktywności Lokalnej 
MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej 
IDI Indywidualny wywiad pogłębiony in-depth interview  
FGI Zogniskowany wywiad grupowy focused group interview 
TDI Telefoniczny wywiad pogłębiony telephone in-depth interview 
CAWI Ankieta wspomagana elektronicznie computer-assisted web interview 
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STRESZCZENIE 
 

Raport zawiera wyniki ewaluacji podsumowującej Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK). Badanie 
prowadził Ośrodek Ewaluacji od marca do lipca 2020 roku. Miało ono dostarczyć wiedzy o potencjale oraz 
dotychczasowym przebiegu i efektach WPEK w latach 2009-2020, w celu zaplanowania dalszych działań z zakresu 
edukacji kulturalnej w Warszawie. 

 

 

Wyniki badania zostały w streszczeniu, jak i w całym raporcie, przedstawione w następujących rozdziałach: 

• PRZEBIEG I MONITOROWANIE REALIZACJI WPEK 

• POTENCJAŁ SIECI KOORDYNATORÓW DZIELNICOWYCH I SZKOLNYCH ORAZ UCZESTNIKÓW 
WDRAŻANIA WPEK – SIECIOWANIE ŚRODOWISKA EDUKACJI KULTURALNEJ 

• ROLA WPEK W PROMOWANIU EDUKACJI KULTURALNEJ 

Przebieg i monitorowanie realizacji WPEK 
W Programie były i są prowadzone liczne działania m.in.: Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej i Giełda 
projektów, konkursy grantowe, portal www.edukacjakulturalna.pl profil w mediach społecznościowych, EduAkcje, 
Spółdzielnia Kultury, Indeks Qulturalny, wydawnictwa. Są to działania o różnej specyfice i skierowane do różnych 
grup odbiorców. Różny też jest ich zasięg. Wynikają z ogólnych celów Programu i zawierają się w trzech 
kategoriach merytorycznych: 

• Programowanie 

• Ludzie i kompetencje 

• Informacja i promocja 

Dodatkowo we WPEK prowadzone działania wspierające i umożliwiające realizację zadań merytorycznych, czyli 
finansowanie, badania i działania systemowe (administracyjne). 

Wszystkie działania WPEK są identyfikowane przez uczestników Programu, Ich rozpoznawalność zależy od tego, 
jaki sektor reprezentują badani. Ogólnie najwięcej osób korzysta z portalu www.edukacjakulturalna.pl. Większość 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
Celem WPEK jest osiągnięcie powszechnego, świadomego, regularnego i aktywnego udziału
mieszkańców Warszawy w różnorodnych działaniach z zakresu edukacji kulturalnej, bez względu na
wiek, status majątkowy, kompetencje kulturowe, wykształcenie.
WPEK skupia duże, zróżnicowane grono uczestników z różnych sektorów, instytucji i organizacji, tym
samym tworzy środowisko edukacji kulturalnej. Punktem wyjścia Programu była widoczna
nierównowaga wsparcia realizatorów w dwóch kluczowych sektorach – edukacji i kultury. Istniał system
wsparcia i doskonalenia dla nauczycieli zajęć artystycznych, natomiast w zasadzie nie było oferty dla
realizatorów działań kulturalnych.

WPEK jest programem miejskim realizowanym w dwóch etapach: 2009-2014 i 2015-2020. Prowadzą
go dwa biura wiodące: Biuro Kultury oraz Biuro Edukacji Urzędu m.st Warszawy. Biura te co roku
wspólnie z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. edukacji kulturalnej i Radą Programową dyskutują i
decydują o priorytetach i finansowaniu Programu.
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badanych zna lub uczestniczyła w EduAkcjach oraz zna Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej. Również 
większości badanych znane są wydawnictwa WPEK.  

Z drugiej strony są działania o niewielkim zasięgu, adresowane do celowo wybranych środowisk, m.in. Sieć 
Młodzieżowych Festiwali, Młodzieżowe Spotkania Teatralne, Sejmik Edukacji Kulturalnej i Plener Malarski dla 
seniorów. 

Poniżej omawiamy wyniki ewaluacji dotyczące działań WPEK. 

• Portal www.edukacjakulturalna.pl zbiera wszystkie ważne dla WPEK informacje i dane. Są tu ogólne 
informacje o Programie, o działaniach WPEK i publikacje. Portal miał być wsparciem realizatorów WPEK jako 
źródło wiedzy i inspiracji.  Badani doceniają istnienie portalu, choć ich zdaniem wymaga on zmian 
i udoskonalenia. Wyzwaniem jest jego interaktywność oraz sposób prezentowania treści. Niezbędne jest też 
odświeżenie strony – to jednak jest zależne od działań na poziomie całego urzędu. 

• Publikacje też miały być wsparciem merytorycznym dla realizatorów edukacji kulturalnej. Zbierają 
doświadczenia i są źródłem inspiracji dla uczestników Programu. Były ważne w pierwszych latach WPEK, 
wtedy wzmacniały tożsamość środowiska edukatorów i animatorów kultury. Miały też walor promocyjny. 
Obecnie więcej osób korzysta z zasobów internetowych, więc stopniowo zmniejszana jest liczba wydawnictw 
oraz wysokość nakładów. W przyszłości potrzebne będą publikacje w formie instrukcji i poradników wybranych 
grup odbiorców.  

• Znaczącą częścią WPEK są miejskie granty w Biurze Edukacji i w Biurze Kultury. Granty mają charakter 
sektorowy: instytucje kultury mogą się ubiegać o wsparcie w BK, a placówki oświatowe – w Biurze Edukacji. 
Oba Biura oferują też granty dla organizacji pozarządowych, aby wspierać ich działania w zakresie edukacji 
kulturalnej. Zgodnie z założeniem WPEK w konkursach promowane są inicjatywy 
partnerskie i międzysektorowe. Pula środków w konkursach stopniowo zwiększała się: od 30 tysięcy złotych 
do miliona zł rocznie. Wszystkie konkursy grantowe są zdecydowanie pozytywnie oceniane przez badanych 
jako ważny mechanizm rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie i wsparcie realizatorów. 

• Do działań WPEK zalicza się też doroczna Nagroda m.st. Warszawy za najlepszy projekt z zakresu 
edukacji kulturalnej. Jej celem jest promocja najlepszych projektów oraz docenienie ich autorów. Jest 
nieformalnym znakiem jakości dla projektu. Nagroda pomaga też identyfikować nowe trendy, zjawiska 
w warszawskiej kulturze. Pula środków na Nagrodę w ostatnich 3 latach wynosi 100 000 zł. 

Zdaniem badanych Nagroda jest najważniejszym działaniem WPEK, bo powoduje pozytywne zmiany na wielu 
poziomach. Badani są zgodni, że nagroda zdecydowanie powinna być prowadzona w kolejnych latach. 
Jednocześnie zebrano propozycje, jak udoskonalić Nagrodę. Należy przemyśleć formułę i cele nagrody oraz 
ustalić przejrzyste warunki udziału w konkursie. Warto dopracować Nagrodę, bo ma potencjał jako marka nie 
tylko edukacji kulturalnej, ale też Warszawy w skali ogólnopolskiej.  

• Na styku dwóch programów miejskich: WPEK i „Warszawa Lokalnie” działa Spółdzielnia Kultury. 
(https://www.spoldzielniakultury.waw.pl/), Jest to internetowa platforma, gdzie instytucje, organizacje, grupy 
nieformalne i wszyscy chętni mogą nieodpłatnie dzielić się swoimi zasobami. W Spółdzielni jest 357 
zarejestrowanych użytkowników i liczba ta stopniowo rośnie. Są to jednak głównie małe podmioty. 
Atrakcyjność Spółdzielni byłoby większa, gdyby narodowe lub duże warszawskie instytucje kultury 
przygotowały projekty i zasoby dla Spółdzielni. Badani podkreślają użyteczność Spółdzielni. Mocną stroną jest 
też jej „podwójne życie”, czyli działania w intrenecie i spotkania na żywo (śniadania), które umożliwiają 
sieciowanie jej uczestników.  

• W ramach WPEK co roku są organizowane EduAkcje. To konferencje tematyczne, m.in. muzealna, teatralna, 
medialna m.in. Służą one podnoszeniu kompetencji i sieciowaniu kadr kultury i oświaty, środowisk instytucji, 
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placówek, organizacji pozarządowych, artystów i aktywistów. EduAkcje są więc ważną częścią WPEK. 
Początkowo cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale w ostatnich latach liczba uczestników się zmniejszała. 
Być może dlatego, że udało się osiągnąć zamierzone cele EduAkcji, czyli sieciowanie i wymianę doświadczeń. 
Ale też być może dlatego, że w Warszawie jest wiele atrakcyjnych wydarzeń. W przyszłości warto zmniejszyć 
liczbę wydarzeń, organizować jedną konferencję interdyscyplinarną (nawet raz na dwa lata). 

• W programie są organizowane dzielnicowe konferencje i spotkania poświęcone edukacji kulturalnej. 
Spotkania mają za zadanie integrować środowisko edukacji kulturalnej z dzielnicy. Co 3-4 lata są też 
organizowane spotkania dla burmistrzów dzielnic. Co roku w listopadzie spotykają się przedstawiciele 
urzędów dzielnic oraz koordynatorzy dzielnicowi WPEK, aby programować edukację kulturalną dla dzielnicy 
na dany rok. Spotkania w dzielnicach są potrzebne, bo budują świadomość i integrują środowisko edukacji 
kulturowej. Warto na takich spotkaniach dbać o otwartość, by pojawiały się na nich różne podmioty.  

• Od początku we WPEK ważne było rozwijanie kompetencji uczestników WPEK. Służy temu Laboratorium 
Edukacji Kulturalnej (LEK), czyli systemowy program rozwoju kadr edukacji kulturalnej. WPEK oferuje 
ścieżki rozwoju, a w nich seminaria, szkolenia i wizyty studyjne. Z Laboratoriów korzystają animatorzy kultury, 
nauczyciele, a także uczestnicy młodzieżowych festiwali i organizacje pozarządowe. LEK jest oceniany jako 
dobre, trafne i użyteczne działanie. Najbardziej z LEK skorzystały domy kultury, gdzie wsparcie zaoferowano 
całym zespołom. Na bazie LEK zainicjowano inne działania programowe – „Spółdzielnia kultury”, wspólną 
akcja promocyjna domów kultury, czy projekty partnerskie w konkursach grantowych. 

• Kolejnym narzędziem rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie są Szkolne Programy Edukacji Kulturalnej 
(SPEK). W założeniu SPEK miały pomóc szkołom w prowadzeniu edukacji kulturalnej. Programy te budzą 
jednak wiele zastrzeżeń na wszystkich poziomach realizacji WPEK. Są traktowane jako kolejny wymóg 
biurokratyczny. Wymagają przepracowania, aby bardziej być wsparciem dla szkół i dla nauczycieli. Potrzebne 
są poradniki z różnych dziedzin edukacji kulturalnej i wskazówki do pracy. Zdecydowanie potrzeba też 
dodatkowych działań skierowanych do dyrektorów szkół, by wspierali edukację kulturalną w swoich 
placówkach. 

• W ramach WPEK opracowano „Kodeks dobrych praktyk – współpracy domów kultury i organizacji 
pozarządowych”. Była to odpowiedź na potrzeby tych podmiotów. Powstał też program warsztatów dla 
domów kultury i organizacji pozarządowych. Efektem warsztatów, obok podniesienia wiedzy na temat 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, było wypracowanie ram współpracy domów kultury 
z organizacjami pozarządowymi. Zastrzeżenia budzi niewielki zasięg publikacji. Zdaniem badanych 
należałoby szerzej promować Kodeks i organizować warsztaty dla kolejnych odbiorców. 

• Dzięki szkoleniom dla instytucji kultury w ramach LEK 23 warszawskie domy kultury zorganizowały oddolną 
akcję wizerunkową „(Na)dajemy kulturę!”. Była to próba zbudowania nowego wizerunku domu kultury jako 
miejsca otwartego i nowoczesnego. Zasięg kampanii w skali miasta nie był znaczący. W roku 2020 sieć 
otrzymała dotację z Narodowego Centrum Kultury, więc działania są kontynuowane.  

• Jednym z mniej znanych działań w Programie jest sieć młodzieżowych festiwali artystycznych w szkołach 
ponadpodstawowych. W Warszawie funkcjonuje około 20 szkolnych festiwali organizowanych przez młodzież. 
Dla WPEK ważne było wsparcie tej grupy jako przyszłych twórców kultury – dlatego uczestnicy tej sieci mogą 
korzystać ze szkoleń, a twórcy festiwali z grantów. Działanie to wiąże WPEK z innym miejskim programem 
„Aktywna warszawska młodzież”. Potrzeba jednak jego udoskonalenia: wskazane są szkolenia dla 
nauczycieli, by ci umieli wspierać młodzież – organizatorów festiwali. 

• Indeks Qulturalny to system motywacji i nagradzania uczniów za zaangażowanie w działania edukacji 
kulturalnej. To działanie WPEK wprowadzono w 2018 roku. Zdaniem badanych Indeks jest interesującym 
i przydatnym narzędziem do promocji edukacji kulturalnej w szkołach. W praktyce ujawniły się jednak jego 
słabości. Warto zorganizować warsztaty design thinking, które pozwolą na udoskonalenie Indeksu albo 
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zaplanowanie innego działania zgodnego z potrzebami odbiorców – uczniów i nauczycieli.   

• WPEK zakładał promocję efektów edukacji kulturalnej prowadzonej w domach kultury, szkołach, 
bibliotekach, stowarzyszeniach i fundacjach. Dlatego od 2010 do 2018 roku organizowano Festiwal 
Energii Kulturalnej. Zdaniem respondentów z placówek edukacji kulturalnej było to ważne i potrzebne 
wydarzenie. Festiwal podnosił edukację kulturalną do rangi wydarzenia. Promował też same instytucje, 
ale nie przyciągał mieszkańców Warszawy. Festiwal nieraz też kolidował z imprezami plenerowymi 
w dzielnicach. Szukając oszczędności, w 2018 roku podjęto decyzję o nieorganizowaniu tego wydarzenia. 

• W ramach WPEK odbywają się też Młodzieżowe Spotkania Teatralne, gdzie spotykają się aktorzy 
z teatrów amatorskich. Działanie to w niewielkim stopniu przyczynia się do budowania systemu wsparcia 
edukacji kulturowej i relacji między sektorem kultury i edukacji. Tworzy natomiast powiązania WPEK z 
innymi programami miejskimi, ponieważ jest realizowane wspólnie z programem „Młoda Warszawa”. 

Podobnie jest w przypadku plenerów malarskich dla warszawskich seniorów. Były one organizowane 
od 2014 roku jako wspólna inicjatywa trzech Biur: Edukacji, Kultury oraz Pomocy i Projektów 
Społecznych. Działanie to miało pomóc w zaistnieniu edukacji kulturalnej w programie „Warszawa 
senioralna”. Jest też praktyczną realizacją założenia, że WPEK ma być ofertą dla wszystkich pokoleń 
warszawiaków. 

• Z inicjatywy Biura Edukacji są organizowane Sejmiki Edukacji Kulturalnej. Są to spotkania placówek 
edukacji pozaszkolnej. Służą wymianie doświadczeń, jak prowadzić edukację kulturalną w formie zajęć 
pozalekcyjnych w placówkach oświatowych, a także tworzeniu i rozwijaniu mechanizmów współpracy z 
instytucjami kultury Pozytywnym rezultatem Sejmików jest wzmocnienie placówek edukacji pozaszkolnej. 
Wyzwaniem na przyszłość jest natomiast budowanie trwałej współpracy i relacji placówek z innymi 
sektorami, które też działają w obszarze edukacji kulturalnej na terenie Warszawy.  

Użyteczność działań WPEK 
Dla instytucji kultury najbardziej użyteczne we WPEK były działania sieciujące, granty miejskie oraz szkolenia. Dla 
środowiska oświatowego najbardziej użyteczne okazały się działania promujące edukację kulturalną, spotkania i 
seminaria w dzielnicach oraz informacje dostępne w intrenecie. Wszyscy badani są zgodni, że Program spełnił ich 
oczekiwania. 

Skuteczność Programu 
Najbardziej do osiągania celu WPEK2 przyczyniają się te działania, które umożliwiają realizację indywidualnych 
pomysłów, czyli miejskie granty oraz Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej. Dzięki nim realizatorzy mogą się 
rozwijać i są doceniani w swoim otoczeniu zawodowym. Mogą też trafiać do szerokiego grona odbiorców. 

O osiągnięciu celów Programu świadczą rezultaty. Jednym z nich jest stworzenie otwartego środowiska 
edukacji kulturalnej. Zdaniem badanych Program jest otwarty i odpowiada na to, co się dzieje w kulturze 
i w edukacji. Środowiska edukacji i kultury dzięki WPEK zaczęły lepiej komunikować się ze sobą. Program zachęca, 
by łączyć siły i potencjały, tak by uzupełniały się wzajemnie i tworzyły nową jakość. Współpraca środowiska to 
ważne doświadczenie WPEK. Udało się też zdecydowanie zwiększyć świadomość, czym jest edukacja 
kulturalna. Może być pomocne w realizacji nowej Strategii #Warszawa 2030 i w sytuacji, gdy trzeba będzie 
ograniczać działania z powodu niższego budżetu w Warszawie. 

 
2 Cel WPEK to osiągniecie powszechnego, świadomego, regularnego i aktywnego udziału mieszkańców Warszawy w różnorodnych działaniach z zakresu 
edukacji kulturalnej, bez względu na wiek, status majątkowy, kompetencje kulturowe, wykształcenie. 
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Program nazwał działania prowadzone w różnych instytucjach i uporządkował je. Wcześniej te działania były 
nieskoordynowane w skali Warszawy. Teraz co roku są organizowane wydarzenia firmowane przez WPEK. 
Program nadał ramy działaniom. Wydobył je na forum całego miasta i dowartościował. Wyzwaniem jest natomiast 
dalsze otwieranie środowiska edukacji kulturalnej na kolejnych uczestników, nowe podmioty.  

We WPEK dążono do tego, by w działaniach z zakresu edukacji kulturalnej były zaangażowane organizacje 
pozarządowe. Potencjał ngo jest wykorzystywany dzięki konkursom grantowym. W działania WPEK zostały też 
włączone aktywne osoby z tych organizacji. Dzięki temu wzbogaca się oferta ngo skierowana do szkół, zwiększa 
się też liczba projektów organizowanych w placówkach edukacji pozaszkolnej. Program wzmocnił wybrane 
organizacje poprzez szkolenia na temat edukacji kulturalnej. Potrzebne są dalsze działania włączające organizacje 
pozarządowe. 

Wiele działań WPEK przyczyniło się do zwiększania roli uczenia się przez całe życie i w całej przestrzeni 
miasta. Duża grupa uczestników WPEK, z różnych instytucji i sektorów, miała możliwość skorzystania ze szkoleń 
i warsztatów, a także wizyt studyjnych. Również EduAkcje i spotkania dzielnicowe służyły uczeniu się, bo wymiana 
doświadczeń jest coraz bardziej doceniana jako sposób na poszerzanie horyzontów. W pewnym stopniu rezultat 
ten był również osiągany dzięki publikacjom WPEK.  

WPEK jest formą promocji edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Edukacja kulturalna jest częściowo 
organizowana nie tylko w szkołach, ale też w placówkach edukacji pozaszkolnej lub w ogóle poza systemem 
edukacji formalnej. Uczniowie warszawskich szkół mogą więc korzystać z bezpłatnych zajęć rozwijających ich 
zainteresowania (głównie artystyczne). Promocja i wzmocnienie instytucji oferujących różne formy aktywności 
w kulturze przyczyniły się do upowszechnienia edukacji kulturalnej.  

Wszystkie działania WPEK, które pośrednio dotyczyły dzieci i młodzieży, przyczyniały się do tworzenia warunków 
do uczestnictwa tych grup w kulturze. Dzięki WPEK podniosła się jakość oferty instytucji kultury, a to, jak 
zauważają badani, również jest zachętą do uczestnictwa w kulturze. 

Zdecydowanie nastąpiło otwarcie dużych, narodowych instytucji na edukację kulturalną i na współpracę ze 
szkołami. Duże instytucje kontaktują się ze szkołami, aby skonsultować program, ofertę. Również w małych,  
dzielnicowych instytucjach również dokonała sie zmiana jakościowa dzięki czemu oferta kulturalna jest bardziej 
dopasowana do możliwości mieszkańców Warszawy.  

Wiele szkoleń, warsztatów i spotkań dotyczyło poprawy jakości działań edukacji kulturalnej. Program pomógł 
też domom kultury, które brały udział w LEK, przygotować działania informacyjno-promocyjne. Dużo pracy włożono 
w informowanie o ofercie kulturalnej przez interenet i poprzez sieci uczestników. Są strony poświęcone działaniom 
WPEK i grupy na FB. Główne założenia Programu ani jego nazwa nie jest jeszcze wystarczająco rozpoznawana 
w Warszawie. Ten rezultat wymaga więc dalszych kompleksowych działań. 

Laboratorium Edukacji Kulturalnej, jedno z działań WPEK, zdecydowanie wzmocniło warszawskie domy kultury. 
LEK wyposażył pracowników w niezbędne kompetencje, które pomagają im w budowaniu relacji ze szkołami. 
Realizatorzy zdobyli też szeroką wiedzę, jak włączać różne grupy mieszkańców w działania kulturalne. Jest to 
jednak długi i wymagający proces, ten rezultat będzie bardziej widoczny za kilka lat. Z drugiej strony nadal brakuje 
aktywności po stronie szkół, nauczycieli – jest to obszar do rozwoju w przyszłości. 

W ujęciu ilościowym najbardziej widocznym rezultatem jest lepszy dostęp do informacji na temat oferty 
i wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej, a także sieciowanie osób i instytucji. Przekłada się to na większą 
liczbę wydarzeń. Zmiany wywołane przez WPEK przedstawiciele instytucji kultury i edukacji oceniają trochę 
inaczej. Ci pierwsi za największą zmianę uważają powstanie sieci i kontaktów (88%). Wskazują też wzrost 
prestiżu edukacji kulturalnej i jej pracowników oraz stworzenie środowiska edukacji kulturalnej (po 62%). 
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Dla sektora oświaty najważniejszą zmianą jest dostęp do informacji o wydarzeniach i podmiotach w obszarze 
edukacji kulturalnej (89%). Wskazują też większą liczbę wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej.  

Efektem niezamierzonym WPEK i jego otwartej elastycznej formuły jest to, że w opinii badanych Program wydaje 
się niespójny. Liczba działań przytłacza, nie zawsze jest identyfikowana jako przemyślana interwencja miejska. 

Wpływ WPEK 
Ponad 10 lat realizacji WPEK spowodowało zmiany wykraczające poza bezpośrednich uczestników działań. Wpływ 
Programu jest widoczny w kilku obszarach.  

Dzięki WPEK zauważono i zdefiniowano na nowo nie tylko edukację artystyczną i nie tylko kulturę, ale też działania 
prowadzone na styku sektora edukacji i kultury. Nastąpiło dowartościowanie edukacji kulturalnej w wymiarze 
osobistym – ponieważ Nagroda docenia autorów projektów. Zwiększa się też prestiż edukacji kulturalnej w 
instytucjach, gdzie powstają stanowiska, działy i programy edukacji kulturalnej. 

WPEK spowodował przejście od indywidualnych działań do działań systemowych i skoordynowanych. Do 
tego przyczynił się do powstania środowiska edukacji kulturalnej. Aktywne osoby z różnych sektorów i instytucji 
mają płaszczyznę współpracy i mogą się identyfikować z Programem. 

WPEK jest opisany jako zestaw działań miejskich. Są w nim określone funkcje i zadania. Są ustalone kanały 
komunikacji. Są cykliczne wydarzenia dla różnych grup. Jest też budżet na działania nie tylko systemowe, ale też 
oddolne w ramach konkursów. W ten sposób nadał strukturę działaniom związanym z edukacją kulturalną 
realizowanym w Warszawie.  

WPEK przyczynia się do poprawy jakości edukacji kulturalnej. Jest to lepsza jakość działań realizatorów, jakość 
projektów edukacji kulturalnej, bo Nagroda ustawia wysoko poprzeczkę. Jakość projektów jest też lepsza dzięki 
bliższej współpracy instytucji kultury, szkół i organizacji pozarządowych. Wszystkie strony lepiej rozumieją swoje 
potrzeby i intencje. 

Widać też rozwój kompetencji. Szkolenia zwiększają profesjonalizm animatorów i nauczycieli. Dzięki temu 
zmieniają się też instytucje kultury. Widoczna jest poprawa standardów ich działania. Program pozwolił im na 
wszechstronny rozwój, a przede wszystkim przyczynia się do zmiany ich negatywnego, stereotypowego wizerunku.  

Uwarunkowania edukacji kulturalnej 
Podstawowym uwarunkowaniem WPEK jest jego działanie na styku sektorów edukacji i kultury. To powoduje 
wiele wyzwań – jak skutecznie budować relacje, jak organizować działania partnerskie itp.  

Do uwarunkowań Programu zalicza się też duża liczba działań prowadzonych przez instytucje i organizacje w 
skali całej Warszawy. To rodzi konkurencję instytucji i wydarzeń, które walczą o uwagę tych samych mieszkańców. 
Bogata oferta kulturalna i edukacyjna dla mieszkańców powoduje, że trudno jest „się przebić” z komunikacją o 
edukacji kulturalnej.  

Wyzwaniem dla Programu jest również duża liczba zadań, które oprócz WPEK realizatorzy mają do wykonania w 
ramach swoich podstawowych obowiązków, np. nauczyciele w szkołach czy koordynatorzy dzielnicowi. To im 
utrudnia angażowanie się w Program.  

Realizacji WPEK nie ułatwia struktura administracyjna Warszawy oraz wynikająca z niej autonomia dzielnic, 
gdzie nie zawsze jest klimat dla edukacji kulturalnej. Do tego dochodzą zmiany polityczne w dzielnicach. 

Do uwarunkowań warto zaliczyć działania ogólnopolskie związane z edukacją kulturalną/kulturową. Są 
w Polsce prężne instytucje miejskie (Gdańsk, Poznań, Kraków), jest też program ogólnopolski Narodowego 
Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura, ale też inne działania NCK wspierają edukację kulturalną. Zatem WPEK 
nie działa w próżni, a jego uczestnicy mogą też rozwijać relacje na większą skalę. 
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Jest wiele uwarunkowań Programu, które swój początek mają w systemie oświaty. Szkoły warszawskie 
w ostatnich latach podlegają wielu procesom, które utrudniają im bieżące działania. Reforma oświaty, strajk 
nauczycieli i pandemia sprawiały, że edukacja kulturalna nie mogła rozwijać się w szkołach. Do tego dochodzi 
nastawienie dyrektorów szkół. Dyrektorzy szkół mają wiele zmieniających się obowiązków związanych 
z zarządzaniem placówką. Edukację kulturalną traktują więc jako kwestię poboczną, nie zawsze widzą korzyści dla 
szkoły i są niechętni, by nauczyciele organizowali zajęcia kulturalne poza szkołą. 

Program będzie się rozwijał, jeśli uda się zwiększyć i utrwalić zaangażowanie dyrektorów szkół. Warto też 
uwzględnić rosnącą rolę rodziców jako ważnych członków społeczności szkolnej oraz rady rodziców ze szkół.  

Potencjał sieci WPEK – sieciowanie środowiska edukacji kulturalnej 
Przedmiotem badania były również sieci, jakie powstały w ramach WPEK i dzięki Programowi.  

Wiele działań we WPEK służyło integracji uczestników. Dzięki licznym spotkaniom nawiązane zostały osobiste 
kontakty, które nieraz owocowały wspólnymi przedsięwzięciami. Niemal ¾ uczestników WPEK uważa, że działania 
realizowane w ramach Programu przyczyniły się do zbudowania sieci, nawiązania relacji przedstawicieli 
różnych instytucji i sektorów działających w edukacji kulturalnej  

Sieciowanie we WPEK odbywa się dwutorowo:  

• Odgórnie poprzez budowanie systemu zintegrowanej współpracy szkół i przedszkoli z instytucjami 
kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami wychowania pozaszkolnego. 

• Oddolnie poprzez relacje między osobami z różnych sektorów i instytucji. 

W WPEK zaplanowano, że w każdej dzielnicy będzie osoba, która będzie reprezentowała Program. Do kluczowych 
sieci należy więc zaliczyć grupę koordynatorów dzielnicowych WPEK. Jest to sieć „odgórna”, ustanowiona 
formalnie i potrzebna do sprawnego zarządzania. Skuteczność koordynatorów dzielnicowych zależy między innymi 
od specyfiki dzielnicy, w której działają oraz ich statusu formalnego. Pod tym względem sieć jest bardzo 
zróżnicowana: są tam osoby z urzędu dzielnicy i z instytucji kultury, placówki edukacji pozaszkolnej, wcześniej byli 
też nauczyciele. 

W ramach sieci koordynatorów odbywają się regularne spotkania tej grupy z Pełnomocnikiem Prezydenta 
Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. Odbywają się również cykliczne szkolenia. Dzięki temu powstają relacje 
nieformalne, które mają wpływ współpracę koordynatorów dzielnicowych. 

Kolejne sieci WPEK są tworzone jako środowiska skupiające osoby, instytucje i organizacje związane 
z edukacją kulturalną w dzielnicy. Skuteczność i użyteczność sieci dzielnicowych jest różna w różnych 
dzielnicach. To, jak działa, zależy od aktywności koordynatora, wsparcia władz dzielnicy, a także w pewnym stopniu 
od specyfiki danej dzielnicy. 

Program miał wspierać sieć szkolnych koordynatorów (KEKS). Mieli oni być ważnymi uczestnikami środowiska 
WPEK w dzielnicach. W praktyce ta sieć okazała się „wąskim gardłem” Programu. Ponieważ ta funkcja w wielu 
szkołach jest „martwa”. Do Programu włączają się głównie nauczyciele, którzy sami tego chcą, niezależnie od tego, 
czy pełnią rolę szkolnego koordynatora, czy nie. Osoby odpowiedzialne za edukację kulturalną w szkołach warto 
wzmacniać w zakresie kompetencji liderskich, by promowały edukację kulturalną jako wartość, do której są 
przekonani, a nie z obowiązku. 

W Programie działają też sieci instytucjonalne, czyli skupiające jeden typ instytucji. Jest to na przykład sieć 
dzielnicowych domów kultury, powstała w wyniku działania Laboratorium Edukacji Kulturalnej. Innym 
przykładem sieci instytucjonalnej jest sieć placówek edukacji pozaszkolnej. Te instytucje spotykają się w ramach 
Sejmików Edukacji Kulturalnej. Sieci instytucjonalne koncentrują się na wyzwaniach i bieżących sprawach swojej 
grupy. W przyszłości warto zadbać, by w większym stopniu otwierały się na inne instytucje. 
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Pozytywnym przykładem otwierania się sieci jest Spółdzielnia Kultury. Ona również powstała na bazie relacji 
między domami kultury, ale obecnie skupia podmioty z różnych sektorów. 

We WPEK istnieją sieci zintegrowane wokół danego tematu, na przykład sieć nauczycieli plastyki KANAPA. 
Widoczne są też inne grupy osób i instytucji, które miały kontakt z Programem przy okazji poszczególnych działań: 
uczestnicy konkursu WNEK, biblioteki publiczne czy MAL-e One też mają potencjał, który warto wykorzystać do 
rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie. 

We WPEK udało się wypracować wiele doświadczeń i sposobów sieciowania, należy to utrzymać w przyszłości 
oraz dbać o otwartość sieci, by nowe osoby i podmioty mogły się włączać i aktywnie w nich uczestniczyć. 

Bariery w rozwoju sieci 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń uczestników WPEK można wskazać następujące czynniki które 
osłabiają działania sieci w Programie: 

• Przesyt, zmęczenie natłokiem zadań w środowisku WPEK. Mnogość spraw związanych z Programem, duża 
ilość informacji, a do tego inne bieżące obowiązki uniemożliwiają uczestnikom zaangażowanie się we 
współpracę. Dotyczy to koordynatorów szkolnych i koordynatorów dzielnicowych. 

• Problemem jest też niedostosowanie informacji i propozycji do potrzeb konkretnych grup odbiorców. 
Uczestnicy potrzebują rozdzielenia spraw, tematów, które interesują konkretne grupy.  

• Nadmierne sterowanie działaniami. W skutecznych sieciach inicjatywa powinna iść od dołu. Jeśli nie 
pojawia się taka inicjatywa, być może jest na nią za wcześnie. Być może też liczba zadań nie pozwala osobom 
na wygenerowanie aktywności w tych obszarach.  

• Barierą dla sieci edukacji kulturalnej jest też sektorowość. Bardzo wyraźnie rozdzielone są kompetencje obu 
Biur zaangażowanych we WPEK. Mają inne zadania, priorytety i oddzielne fundusze, a z tego wynika wiele 
niezamierzonych podziałów, które w praktyce utrudniają integrowanie dwóch środowisk.  

Rozwój sieci 

Spotkania i wymiana doświadczeń osób o różnym poziomie wiedzy i zaangażowania w edukację kulturalną 
jest użyteczna dla wszystkich. WPEK wypracował wiele rozwiązań dotyczących sieciowania uczestników. Warto 
je nadal stosować i rozwijać, szczególnie w zróżnicowanych i otwartych grupach. Będzie to z pożytkiem nie tylko 
dla edukacji kulturalnej, ale też pomoże we wdrażaniu Strategii #Warszawa 2030. 

Ważnym zadaniem Programu oprócz sieciowania jest podnoszenie kompetencji uczestników sieci i całego 
środowiska edukacji kulturalnej. WPEK stwarzał wiele okazji formalnych, takich jak szkolenia i konferencje 
edukacyjne ogólnowarszawskie i dzielnicowe. Były też szkolenia (cykle szkoleń) dla poszczególnych uczestników 
Programu.  

W Programie równolegle odbywał się proces podnoszenia kompetencji w sposób nieformalny. Podczas 
EduAkcji, Giełdy Projektów, która odbywa się bezpośrednio po Nagrodzie, czy poprzez publikacje ludzie inspirowali 
się pomysłami innych autorów.  

Ważne były też wszystkie okazje do wymiany doświadczeń w różnych grupach uczestników WPEK. Pozwala 
to nie tylko na poszerzenie wiedzy, umiejętności, ale też często rozwój osobisty, co sprzyja z kolei większemu 
zaangażowaniu w Program.  
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Rola WPEK w promowaniu edukacji kulturalnej w Warszawie 
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej jest obowiązującym dokumentem miejskim, zatwierdzonym 
zarządzeniem Prezydenta m.st Warszawy. Jest to najskuteczniejszy motywator, by pracownicy urzędów oraz radni 
interesowali się Programem. 

Dzięki temu urzędnicy, ale też radni i władze Warszawy wiedzą, że jest taki Program. Większość tych osób też zna 
jego założenia i ma ogólną wiedzę o jego działaniach i celach. Ważną rolę w stopniowym budowaniu świadomości 
decydentów odgrywa Pełnomocnik ds. WPEK. Pełnomocnik prowadzi liczne działania informacyjne, nawiązuje 
relacje, szuka sposobów, by docierać do jak najszerszego szerszego grona. W ten sposób promuje edukację 
kulturalną na szczeblu administracji miejskiej i dzielnicowej. Dla sprawnego rozwoju edukacji kulturalnej potrzebne 
jest dalsze informowanie i angażowanie tych osób, zwłaszcza że jest rotacja pracowników w urzędach. 

Kluczowym elementem promocyjnym edukacji kulturalnej jest Nagroda. Nagroda skupia zainteresowanie 
środowiska, ale też władz dzielnic, które traktują ją jako formę promocji.  

Do narzędzi promocji zaliczany jest portal, media społecznościowe, środki w komunikacji miejskiej (metro), 
materiały graficzne publikacje, media relations. W Programie starano się rozwijać promocję poprzez działania 
informujące lub włączające mieszkańców. Temu miała służyć wspólna kampania domów kultury: „(Na)dajemy 
kulturę” oraz Festiwal Energii Kulturalnej. Obie te formy, choć z pewnością były ważne i angażujące dla środowiska 
edukacji kulturalnej nie przebiły się do świadomości mieszkańców Warszawy. 

Promocja Programu wśród mieszkańców nie jest łatwa też z innego powodu. Projekty WPEK nie są masowe. 
Często polegają na kameralnych, cyklicznych działaniach, związanych z podnoszeniem kompetencji realizatorów 
lub rozwojem grup odbiorców. W dodatku z biegiem czasu produkty i działania WPEK spowszedniały i wymagają 
zmiany lub „odświeżenia”, by sprostać zmieniającym się trendom.  

Promocja Warszawy poprzez edukację kulturalną 
Kluczową rolę w systematycznej promocji edukacji kulturalnej nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce odgrywa 
Pełnomocnik ds. WPEK. Jest to osoba bardzo aktywna w ogólnopolskich sieciach, uczestniczy w kilkunastu 
wydarzeniach rocznie. Często występuje jako prelegentka, na spotkaniach z udziałem władz instytucji 
dzielnicowych czy miejskich i na konferencjach środowiskowych. Przy tej okazji promuje Warszawski Program 
Edukacji Kulturalnej, dzieli się swoimi doświadczeniami w tworzeniu i realizacji Programu. Aktywność 
przedstawicielki WPEK oddziałuje więc na inne miasta w Polsce i instytucje. 

W przyszłości do promocji edukacji kulturalnej na szerszą skalę w Warszawie, ale też w Polsce, potrzebne jest 
duże, wysokiej jakości wydarzenie środowiskowe. Do tego celu można wykorzystać Warszawską Nagrodę Edukacji 
Kulturalnej. Zdaniem ekspertów Nagroda się do tego nadaje. To wymaga dopracowania regulaminu Nagrody oraz 
większego zaangażowania Warszawy w promocję edukacji kulturalnej. Taką szansę stwarza nowa Strategia 
Warszawa 2030. 

Innym działaniem WPEK, które można rozwinąć w celu promocji Warszawy, jest sieciowe spotkanie środowiska 
edukacji kulturalnej. W ramach WPEK organizowane były EduAkcje. W przyszłości należy udoskonalić EduAkcje, 
aby były to spotkania na wysokim poziomie organizacyjnym, bardziej otwarte, interdyscyplinarne i z udziałem 
uznanych ekspertów, także z zagranicy.  

Rozwój edukacji kulturalnej 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej „zrobił dużo dobrego” dla edukacji kulturalnej oraz dla osób i instytucji, 
które działają w tym obszarze w Warszawie. Po 10 latach realizacji naturalna staje się potrzeba zmiany, 
odświeżenia Programu. Z pewnością nowym otwarciem będzie dla WPEK nowa, aktualnie wdrażana Strategia 
#Warszawa 2030. 
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Działania WPEK wymagają przemyślenia i ułożenia na nowo. Najważniejsze jest to, by były kompatybilne ze 
Strategią. Powinny być więc zgodne z celami Strategii, wynikać z nadrzędnych kierunków rozwoju. 
 
Wszystkie podmioty wdrażające Strategię powinny na poważnie traktować edukację kulturalną jako wsparcie 
w realizacji celów. Edukacja kulturalna ma narzędzia, by docierać do mieszkańców, angażować ich i rozwijać. 
Należy w większym stopniu uświadamiać korzyści z edukacji kulturalnej nie tylko przedstawicielom rożnych 
instytucji i organizacji, a także mieszkańcom Warszawy. 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE 
 

W tym rozdziale przedstawiamy kluczowe wnioski i rekomendacje z badania. Opracowując je braliśmy pod uwagę 
dwie kluczowe kwestie, które będą miały największy wpływ na przyszłość WPEK i edukacji kulturalnej 
w Warszawie: 

• Nowy dokument programujący rozwój miasta – Strategia #Warszawa 2030, który dotyczy też edukacji 
kulturalnej. 

• Ograniczenia środków m.in. z powodu kryzysu gospodarczego po pandemii i spodziewanych mniejszych 
wpływów do budżetu miasta. To będzie wymagało ograniczenia działań także w obszarze edukacji 
kulturalnej. Może to być jednak szansa, by mniej działań było prowadzonych równolegle, a za to by lepiej 
wykorzystywać dostępne zasoby. 

 
W pierwszej części przedstawiamy wnioski ogólne dotyczące całego Programu. W kolejnej są kwestie 
szczegółowe – wnioski i rekomendacje dotyczące poszczególnych działań WPEK. 
 

Rekomendacje do każdego wniosku oznaczono taką strzałką:  

  
Wnioski dotyczące całego Programu 

W najbliższych latach w edukacji kulturalnej należy skupić się na działaniach systemowych, czyli takich, 
które: 

• służą realizacji celów Strategii #Warszawa 2030;  

• wzmacniają instytucje realizujące edukację kulturalną: biblioteki i szkoły, a także organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorstwa;  

• stymulują współpracę międzysektorową i powiązania między sektorami i instytucjami 
 
Najważniejsze jest to, by działania edukacji kulturalnej były kompatybilne ze Strategią.  
W Strategii przewidziano trzy cele operacyjne, którym w największym stopniu mają być podporządkowane 
działania związane z edukacją kulturalną: 
 

 
 
WPEK przyczynił w dużym stopniu do zbudowania otwartego środowiska edukacji kulturalnej w Warszawie. Łączy 
osoby, grupy, instytucje i sektory. Odpowiada na to co się dzieje w kulturze w edukacji.  

Doświadczenie WPEK w zakresie sieciowania może być bardzo pomocne w realizacji nowej Strategii #Warszawa 
2030 i w sytuacji, gdy trzeba będzie ograniczać działania z powodu niższego budżetu w Warszawie. Należy je 
promować we wszystkich obszarach wdrażania Strategii. 

Dla skuteczności i spójności działań należy też utrzymać strukturę zarządzania Programem: Pełnomocnika, Radę 
Programową oraz koordynatorów dzielnicowych, choć ich kompetencje muszą być zaplanowane na nowo. 
 

1.1. Dbamy o 
siebie 

nawzajem

2.2. Aktywnie 
spędzamy czas 

blisko domu

4.1. Rozwijamy 
nasz twórczy 

potencjał
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Pełnomocnik jako podmiot zewnętrzny wobec Biur potrzebny będzie do programowania działań z zakresu edukacji 
kulturalnej oraz do zarządzania tymi działaniami na poziomie całego miasta. Jego rola będzie też niezbędna w 
dalszym budowaniu świadomości i promowaniu edukacji kulturalnej: wśród urzędników, w i radnych, wśród 
dyrektorów instytucji, placówek i ngo. Pełnomocnik może też promować edukację kulturalną i rozwiązania 
wypracowane w Warszawie w skali kraju. 

Na poziomie dzielnic niezbędne jest wykorzystanie sieci koordynatorów dzielnicowych do programowania działań 
z zakresu edukacji kulturalnej w dzielnicach oraz do sieciowania i wspierania realizatorów EK. 

Wnioski ogólne 

1. Warszawski Program dużą i rozbudowaną interwencją. Obejmuje wiele działań. Znaczna część z nich wynika 
ze zdiagnozowanych potrzeb realizatorów edukacji kulturalnej. Jest też część działań o mniejszym zasięgu, 
adresowanych do określonych grup odbiorców, np. Plener Malarski dla seniorów czy Młodzieżowe Spotkania 
Teatralne. Działania te mają na celu powiązanie WPEK z innymi programami miejskim i tworzenie w Warszawie 
międzysektorowych interwencji.  

Duża liczba działań powoduje jednak, że Program jest postrzegany jako niespójny. Nawet osoby zaangażowane 
w działania WPEK uczestnicy nie wiedzą o wszystkich działaniach, nie znają ich. 

 Należy ustalić wiodące działania Programu, które służą rozwijaniu edukacji kulturalnej, wspieraniu 
realizatorów i łączeniu różnych sektorów i w ten sposób dążyć do osiągania celów WPEK.  

 W przyszłości należy skupić się na tym, co dobrze działało we WPEK, wybrać sprawdzone elementy 
dotychczasowego Programu, wskazywane przez badanych: Nagroda Edukacji Kulturalnej, EduAkcja jako 
cykliczne wydarzenie wysokiej jakości, Laboratorium Edukacji Kulturalnej jako centrum doskonalenia kadr 
edukacji kulturalnej, a także Spółdzielnia Kultury i konkursy grantowe.  

 Warto wykorzystać doświadczenia zespołowej pracy środowiska edukacji kulturalnej na etapie tworzenia 
założeń WPEK na lata 2015-2020 i na podobnych zasadach należy ustalić priorytety edukacji kulturalnej 
na kolejne lata, w odniesieniu do Strategii 2030. 

2. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej jest atrakcyjną ofertą dla różnych grup uczestników – realizatorów 
edukacji kulturalnej w Warszawie. Z drugiej strony WPEK coraz mniej jest postrzegany jako systematyczne, 
planowe działanie systemowe miasta. Trudniej jest też o spójny przekaz głównej misji Programu, który byłby 
czytelny dla wszystkich i „przebijałby się” do świadomości mieszkańców.  

 Potrzebna jest większa uważność i determinacja głównych interesariuszy WPEK: czyli Pełnomocnika 
Prezydenta m.st Warszawy do spraw edukacji kulturalnej, dyrektorów Biur Edukacji i Kultury oraz 
Centrum Komunikacji Społecznej, by w toku realizacji WPEK bardziej koncentrować się na jego celach 
i wyjściowych założeniach.  

 Należy bardziej koncentrować się na jakości edukacji kulturalnej, a nie na ilości działań. Zdecydowanie nie 
można zbierać wszystkiego, co się dzieje w Warszawie pod jednym „szyldem” edukacji kulturalnej. Nadmiar 
działań nieraz był problemem we WPEK. 

 Należy dołożyć starań i opracować narrację (opowieść) dla ogółu mieszkańców, czym jest edukacja 
kulturalna, jakie daje korzyści i gdzie można skorzystać z jej oferty. Byłoby to pomocne dla realizatorów 
edukacji kulturalnej, zwłaszcza że muszą konkurować o uwagę odbiorców z dużą liczbą wydarzeń 
w Warszawie. 

3. Z badania wynikają różnice potrzeb obu sektorów uczestniczących we WPEK. Dla świata kultury najbardziej 
użyteczne w Programie okazały się działania związane z sieciowaniem, wymianą doświadczeń w gronie różnych 
realizatorów. Natomiast dla szkół i przedszkoli największą użyteczność miały te promujące edukację kulturalną. 
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Przydatna dla nich jest też wiedza i informacje dostępne w internecie lub w dzielnicy, która ma pomóc 
nauczycielom w spełnianiu wymagań MEN. Ze względu na zmiany społeczne, cywilizacyjne czy technologiczne 
które przyspieszyły w 2020 roku z powodu pandemii, potrzeby te mogły się zmienić, mogły też pojawić się nowe, 
dotąd nie identyfikowane. 

 Należy zbadać potrzeby głównych grup uczestników WPEK – realizatorów edukacji kulturalnej. Należy 
ustalić potrzeby nauczycieli, pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Powinien to być 
punkt wyjścia w tworzeniu programów wykonawczych do Strategii #Warszawa 2030, w których znajdują 
się elementy WPEK. 

4. 10 lat realizacji Programu przyczyniło się do stworzenia i zintegrowania w Warszawie środowiska realizatorów 
edukacji kulturalnej. Należy podkreślić również rozwój tożsamości w tej grupie oraz zwiększenie znaczenia 
edukacji kulturalnej w różnych instytucjach i w skali całego miasta. Wiąże się z tym stopniowe budowanie 
świadomości, czym jest edukacja kulturalna, które nie dotyczy tylko osób, ale też instytucji zaangażowanych w 
Program. Poprawia się sytuacja edukacji kulturalnej w sferze działań publicznych. Jednak obecnie, gdy miasto 
szuka oszczędności, edukacja kulturalna jest zagrożona i dorobek WPEK może ulec rozproszeniu.  

 WPEK i zbudowany dotychczas potencjał jego głównych realizatorów wymagają dalszego wsparcia. 
Potrzeba dalszych skoordynowanych działań wzmacniających edukację kulturalną.  

 Potrzebna jest nadal wymiana doświadczeń, współpraca realizatorów, tak by zaplanowane i prowadzone 
przez nich działania przyczyniały się do wysokiej jakości rezultatów. Jeśli edukacja kulturalna będzie 
zrozumiała dla decydentów, a jednocześnie atrakcyjna dla mieszkańców Warszawy – uda się jej przetrwać 
w czasie kryzysu.   

5. Siłą WPEK było i jest sieciowanie. Jednym z najważniejszych mechanizmów rozwoju edukacji kulturalnej we 
WPEK są spotkania osób z różnych środowisk i sektorów, wymiana doświadczeń i budowanie relacji. Program 
wypracował wiele rozwiązań w tym zakresie.  

 Potrzebne jest dalsze sieciowanie, szczególnie w zróżnicowanych i otwartych grupach. Będzie to 
z pożytkiem nie tylko dla edukacji kulturalnej, ale też pomoże we wdrażaniu Strategii #Warszawa 2030. 
Dodatkowo, po ustaniu pandemii i wynikających z tego zakłóconych kontaktach międzyludzkich, edukacja 
kulturalna i sieciowanie mogą się przydać do odbudowy relacji społecznych w Warszawie. 

 Należy dalej dbać o różnorodność i międzysektorowość sieci. Koniecznie trzeba włączać biblioteki, MAL-
e, organizacje pozarządowe i inne podmioty lokalne, np. firmy.  

 Sieci powinny też dawać uczestnikom dostęp do wiedzy. Niezbędne jest odpowiednio wczesne 
planowanie spotkań oraz atrakcyjna przestrzeń i otwarta formuła wydarzeń, by były otwarte dla nowych 
osób i podmiotów, bo ciągle są w Warszawie środowiska, które nie wiedzą o WPEK 

 Powinny być prowadzone szkolenia ogólne na temat edukacji kulturalnej oraz możliwych form jej realizacji 
w każdym typie instytucji. Szkolenia będą służyć nie tylko podnoszeniu wiedzy, ale jednocześnie 
budowaniu relacji między nimi.  

6. WPEK zdecydowanie przyczynił się do promocji edukacji kulturalnej w Warszawie na różnych poziomach: wśród 
urzędników i radnych, wśród dyrektorów instytucji kultury i placówki edukacji pozaszkolnej. W mniejszym jednak 
stopniu dotarł do szkół. 

 Ważną grupą do podjęcia bardziej intensywnej promocji są dyrektorzy szkół, ponieważ od nich zależy 
budowanie klimatu dla edukacji kulturalnej w placówkach. Należy zadbać o odpowiednią komunikację 
korzyści dla szkół i uczniów, jakie płyną z edukacji kulturalnej. 

 Promocja skierowana do szkół powinna podkreślać wsparcie, jakie edukacja kulturalna może dawać 
szkołom w wypełnianiu ich statutowych zadań: w realizacji programu nauczania, wzmacnianiu 
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kompetencji kluczowych uczniów, czy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

7. WPEK jest znany w środowisku edukacji kulturalnej Warszawy. Jest też rozpoznawany w skali ogólnopolskiej – 
jako inspiracja dla innych miast i regionów w tworzeniu ich dokumentów strategicznych z zakresu polityki 
kulturalnej i edukacyjnej. Ponadto Program znają eksperci edukacji kulturalnej/kulturowej m.in. zaangażowani w 
Program Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury oraz przedstawiciele środowisk akademickich. 
WPEK i edukacja kulturalna mają potencjał promocyjny, zwłaszcza że w Programie są sprawdzone działania, 
które mogą służyć promocji Warszawy. Przede wszystkim jest to Nagroda i EduAkcje, Laboratorium LEK, ale 
też Spółdzielnia Kultury.  

 Należy na poziomie ogólnomiejskim zaplanować kampanie informacyjne i promujące edukację kulturalną. 
Powinno to być działanie długofalowe, angażujące wiele podmiotów. Ważne, aby to było skoordynowane 
na poziomie miasta i dzielnic.  

 Warto też rozważyć rozwój wybranych elementów WPEK jako form promocji Warszawy na zewnątrz, na 
skalę ogólnopolską, a nawet międzynarodową.  

8. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej niewątpliwie „zrobił dużo dobrego” dla edukacji kulturalnej oraz dla 
osób i instytucji, które działają w tym obszarze w Warszawie. Po 10 latach realizacji naturalna staje się potrzeba 
zmian w Programie i dostosowania go do nowych warunków. 

 Działania WPEK wymagają przemyślenia i ułożenia na nowo. Z pewnością „nowym otwarciem” będzie 
dla WPEK nowa, aktualnie wdrażana Strategia #Warszawa 2030. Ważne jest zatem, by działania edukacji 
kulturalnej były kompatybilne ze Strategią, z jej celami i aby wynikały z nadrzędnych kierunków rozwoju. 

 Należy zachęcać wszystkie podmioty wdrażające Strategię w Warszawie, by korzystały z edukacji 
kulturalnej jako formy wsparcia w realizacji celów. Edukacja kulturalna ma narzędzia, by docierać do 
mieszkańców, angażować ich i rozwijać.  

 Warto też w większym stopniu uświadamiać korzyści z edukacji kulturalnej w instytucjach 
odpowiedzialnych za wdrażanie Strategii. Potrzebne jest ciągłe budowanie świadomości wśród 
przedstawicieli, administracji i wśród mieszkańców, że edukacja kulturalna jest ważna i potrzebna. To jest 
podstawa ich zaangażowania w edukację kulturalną. 

9. Ogólnym i długofalowym zamierzeniem WPEK jest działanie na rzecz wszystkich mieszkańców Warszawy. 
Docieranie edukacji kulturalnej do ogółu mieszkańców, czy do poszczególnych grup należy jednak zaplanować 
etapami. Jednocześnie trzeba dbać o dalsze rozwijanie systemu edukacji kulturalnej i jej realizatorów, ponieważ 
często to oni są „nośnikami” pewnych idei i zmian wśród mieszkańców. 

 W ramach systemowego wsparcia edukacja kulturalna powinna w najbliższych latach docierać do 
następujących grup realizatorów:  

o aktywnych nauczycieli, którzy w swoich szkołach prowadzą różne działania z zakresu edukacji 
kulturalnej i mogą w ten sposób oddziaływać na dyrekcję i grono pedagogiczne; 

o przedstawicieli dzielnicowych instytucji i domów kultury, by poprzez działania animacyjne badały 
potrzeby lokalnych społeczności i umiały na nie odpowiadać, 

o organizacje pozarządowe i małe firmy, które działają w obszarze edukacji kulturalnej na 
poziomie lokalnym.   

10. Nowa Strategia #Warszawa 2030 spowoduje zmiany strukturalne we WPEK, sposobie zarządzania Programem. 
Także główne role – Pełnomocnika i koordynatorów dzielnicowych w Warszawskim Programie Edukacji 
Kulturalnej wymagają określenia na nowo, zgodnie z postulowanymi kierunkami zmian strategicznych. 
Jednocześnie należy podkreślić, że w ciągu 10 lat WPEK udało się zebrać wiele doświadczeń, które obecnie 
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mogą być pomocne w planowaniu organizacji nowych programów i projektów.  

o Biura wiodące powinny zaplanować zasady funkcjonowania Pełnomocnika ds. edukacji 
kulturalnej i status oraz zadania koordynatorów dzielnicowych. 

Wnioski i rekomendacje dotyczące poszczególnych działań WPEK, które 
były objęte badaniem 

1. Portal www.edukacjakulturalna.pl jest najbardziej rozpoznawanym działaniem WPEK, ale jego obecny wygląd 
i zawartość są niezgodne z aktualnymi trendami. Ze względu na to, że internet staje się głównym kanałem 
informacji, zmniejsza się stopniowo zapotrzebowanie na publikacje WPEK w wersji papierowej. Inne są też 
potrzeby dotyczące ich zawartości.  

 Należy rozwijać portal dla realizatorów edukacji kulturalnej. Wskazane byłoby badanie potrzeb jego 
użytkowników, szczególnie realizatorów edukacji kulturalnej (np. metodą design thinking). 

 Publikacje dotyczące EK też powinny odpowiadać na potrzeby konkretnych grup realizatorów czy 
odbiorców: Wskazane byłoby badanie potrzeb jego użytkowników. 

2. Miejskie granty w Biurze Kultury i Biurze Edukacji stwarzają warunki do realizacji pomysłów z zakresu edukacji 
kulturalnej. Jest to też forma systemowego wsparcia: co roku można starać się o dofinansowanie na projekt. 
To sygnał płynący do różnych sektorów, że edukacja kulturalna jest ważna w Warszawie. Pozytywnie 
oceniana jest też możliwość łączenia sektorów we wspólnych projektach oraz dłuższy czas na realizację 
projektów (więcej niż jeden rok). 

 Warto w konkursach tworzyć więcej zachęt dla projektodawców, by tworzyli partnerstwa. Na przykład 
w kryteriach konkursowych można premiować realne zaangażowanie wszystkich partnerów w działania 
projektowe. Należy też wydłużać czas na realizację projektów w ramach grantów, bo to sprzyja ich 
skuteczności oraz trwałości efektów. 

 Wskazane jest też umożliwienie udziału w konkursach małym firmom, ponieważ znaczna grupa 
edukatorów i animatorów kultury prowadzi działalność gospodarczą. 

 Konkursy grantowe mogłyby też służyć upowszechnianiu projektów nagrodzonych w Nagrodzie WPEK. 
Projekty takie mogłyby być kontynuowane, rozwijane na większą skalę właśnie dzięki grantom w 
odrębnym konkursie. Byłoby to systemowe wsparcie miasta dla inicjatyw o potwierdzonej jakości i ich 
promocja na szerszą ogólnomiejską skalę. 

3. Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej jest uznawana jako kluczowy mechanizm promocji edukacji 
kulturalnej oraz budowania prestiżu realizatorów. W ciągu kilku lat stała się marką w środowisku. Jest ceniona 
przez instytucje kultury oraz władze dzielnic.  

4. Potrzebne jest przeanalizowanie celów i zasad Nagrody, tak by mogła służyć osiąganiu celów Strategii 2030. 
Warto zadbać o wyrazistą komunikację regulaminu Nagrody, by dalej integrowała środowisko edukacji 
kulturalnej i mobilizowała je do rozwoju.  

5. Spółdzielnia Kultury jest praktycznym i prostym sposobem na bieżącą, niesformalizowaną współpracę 
podmiotów i instytucji z różnych sektorów. Działanie to pozwala efektywnie wykorzystywać ograniczone 
zasoby, a przez to poprawiać jakość działań edukacji kulturalnej w Warszawie.  

 Potrzebny jest bardziej dynamiczny rozwój Spółdzielni, promocja idei i portalu. Warto też szukać 
sposobów na to, jak włączyć duże podmioty do Spółdzielni oraz ich zasoby, bo to będzie przyciągać 
kolejnych uczestników oraz zwiększać potencjał Spółdzielni.  

 We wszystkich wymiarach WPEK zwraca się uwagę na sieciowanie uczestników Programu oraz wymianę 
doświadczeń. To wpływa na zwiększanie kompetencji realizatorów oraz ich możliwości działania. 
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Szczególnie rolę taką przez wiele lat pełniły EduAkcje, czyli środowiskowe spotkania tematyczne. W 2020 
roku zdecydowano o zmniejszeniu tych wydarzeń o połowę, Należy zadbać o jakość EduAkcji, zwłaszcza 
jeśli ich liczba będzie zmniejszona. Potrzebna jest szeroka promocja wydarzenia, odpowiedni dobór 
interdyscyplinarnego tematu głównego. Wysokiej jakości, atrakcyjna konferencja ma wysoki potencjał 
promocyjny dla edukacji kulturalnej w Warszawie. 

6. Spotkania poświęcone edukacji kulturalnej w gronie władz dzielnic i przedstawicieli kluczowych wydziałów 
w urzędach dzielnic są potrzebne. Przyczyniają się do budowania świadomości i utrzymywania bieżącego 
zainteresowania edukacją kulturową w wymiarze lokalnym. Mogą też wpływać na sieciowanie środowiska. 
Mogą odegrać istotną rolę we wdrażaniu wybranych celów Strategii – związanych m.in. z aktywnością blisko 
domu. 

 Należy nadal organizować takie spotkania w dzielnicach i zapewnić ich otwartą formułę, by pojawiały się 
na nich różne podmioty. Koordynatorzy potrzebują wsparcia, by takie spotkania skutecznie organizować.  

7. Laboratorium Edukacji Kulturalnej w ramach WPEK jest ważnym modułem wzmacniających kompetencje 
poszczególnych grup realizatorów edukacji kulturalnej. LEK oprócz zwiększenia wiedzy i umiejętności 
przyczynił się też do integracji wybranych grup, zwłaszcza pracowników warszawskich domów kultury. Na 
bazie tych doświadczeń grupa ta prowadzi dalsze działania oddolne. 

 Potrzebne są dalsze szkolenia dla realizatorów edukacji kulturalnej, najlepiej w formie cykli 
szkoleniowych. Warto zadbać o to, by w większym stopniu szkolenia te miały charakter międzysektorowy 
i lokalny.  

 Należy docierać z ofertą szkoleniową z zakresu włączającej edukacji kulturalnej do innych podmiotów: 
MAL-i, grup nieformalnych, małych firm działających w tym obszarze itp. 

8. Szkolne Programy Edukacji Kulturalnej (SPEK) miały służyć szkołom w systematycznym rozwoju edukacji 
kulturalnej wśród uczniów. W znacznej części szkół programy były jednak traktowane jako wymóg 
biurokratyczny. W przyszłości należy zadbać, by SPEK w większym stopniu były praktycznym wsparciem dla 
szkół i nauczycieli. Niezbędne jest też dalsze budowanie świadomości dyrektorów szkół. Dobrą praktyką były 
spotkania Pełnomocnika ds. edukacji kulturalnej na zebraniach dyrektorów szkół w dzielnicach.  

 Wskazane jest opracowywanie poradników z różnych dziedzin edukacji kulturalnej oraz wskazówek, co 
nauczyciel może wykorzystać w pracy z daną klasą.  

 Zdecydowanie potrzeba dodatkowych działań skierowanych do dyrektorów szkół, by lepiej rozumieli, co 
to jest edukacja kulturalna i jakie korzyści może przynieść placówce, nauczycielom i uczniom.  

9. „Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowych” był 
wartościowym działaniem WPEK, choć jego zasięg był ograniczony. Stanowił podstawę dla rozwoju 
współpracy tych podmiotów.  

 Potrzebne są obecnie dalsze działania promujące kodeks wśród kolejnych organizacji pozarządowych 
i instytucji kultury.  

 Potrzebne byłyby też warsztaty dla organizacji pozarządowych wspólnie z instytucjami kultury, aby 
poprzez wymianę doświadczeń i opinii starały się wdrażać i rozwijać dobre praktyki.  

10. Kampania „Nadajemy kulturę” jest oddolną akcją informacyjno-promocyjną domów kultury skierowaną do 
mieszkańców Warszawy. Jest to efekt Laboratorium Edukacji Kulturalnej. Kampania dostarczyła jej 
uczestnikom wielu doświadczeń, które pomogą rozwijać działania sieci w następnym projekcie.   

 Tego typu działania należy lepiej skoordynować z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi 
w Warszawie, aby zwiększyć ich skuteczność. Warto skoncentrować się na kampaniach dzielnicowych. 
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Mogą mieć one podobny schemat, motyw przewodni, ale jednocześnie będą mogły uwzględniać 
specyfikę dzielnicy, potrzeby mieszkańców oraz wspierać realizację celów Strategii #Warszawa 2030.  

11. Sieć Młodzieżowych Festiwali była działaniem WPEK o ograniczonym zasięgu. Służyło między innymi 
budowaniu relacji WPEK z programem „Młoda Warszawa”  

 Równocześnie w dokumencie programowym warto rozszerzyć grupę realizatorów WPEK o młodzież 
szkolną, ponieważ za kilka lat ta grupa może zasilić grono realizatorów WPEK, a także aktywnych 
mieszkańców Warszawy.   

12. Podobne powiązania z innymi programami miejskimi miały budować inne działania WPEK: Młodzieżowe 
Spotkania Teatralne w Teatrze Studio oraz Plenery Malarskie z udziałem wybranych seniorów. Oba te 
działania niewielkim stopniu przyczyniają się one do osiągania celów Programu, czyli budowania systemu 
edukacji kulturowej i relacji między sektorem kultury i edukacji, ale mają na celu wspieranie specyficznej grupy 
realizatorów czy odbiorców edukacji kulturalnej.  

 Z punktu widzenia programu systemowego, jakim jest WPEK, działania takie mogłyby być prowadzone 
na niższym szczeblu, przez wybrane instytucje kultury. Dzięki temu zachowana będzie spójność 
i przejrzystość WPEK, którego celem nie jest docieranie do odbiorców końcowych.  

13. Indeks Qulturalny jest wdrażany w ramach WPEK od 2018 roku. Jako idea wydawał się interesującym 
i przydatnym narzędziem promującym edukację kulturalną w szkołach. Ujawniły się jednak pewne słabości 
tego działania. Przede wszystkim nie ma formalnych możliwości nagradzania aktywnych uczniów, zgodnie z 
ich potrzebami (dodatkowe punkty do szkół średnich).  

 Warto zorganizować warsztaty z udziałem nauczycieli i uczniów, które pozwolą na udoskonalenie Indeksu 
albo zaplanowanie innego działania zgodnego z potrzebami tych grup odbiorców.   

14. W ramach WPEK przez szereg lat odbywał się Warszawski Festiwal Energii Kulturalnej, ale od 2018 roku 
działanie to jest zawieszone. Głównym powodem zamknięcia Festiwalu była konieczność szukania 
oszczędności. Jednak wydaje się, że Festiwal nie był wystarczająco skuteczny w promocji edukacji kulturalnej 
i samych placówek wobec wielości inicjatyw organizowanych w Warszawie.  

 Potrzebne są inne sposoby docierania do warszawiaków. Wskazane jest zwiększenie aktywności 
promujących edukację kulturalną oraz jej realizatorów na poziomie dzielnic, zgodnie z założeniami 
Strategii.  

15. Ostatnim badanym działaniem WPEK były spotkania warszawskich placówek edukacji pozaszkolnej, czyli tzw. 
Sejmiki Edukacji Kulturalnej. Była to odpowiedź na potrzeby tej grupy instytucji i środowiska edukacji 
pozaszkolnej. Spotkania te służyły nie tylko wymianie doświadczeń i dyskusji nad bieżącymi problemami, ale 
miały też walor rozwojowy.  

 Należy rozwijać współpracę placówek edukacji pozaszkolnej z szerszym środowiskiem edukacji 
kulturalnej i z instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. Ich wychodzenie do innych 
podmiotów jest też ważne dla rozwijania edukacji kulturalnej w dzielnicach.  
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KONCEPCJA BADANIA 
 

Cele  
Celem ewaluacji było: 

 

Obszary badawcze 
Badanie było prowadzone w trzech obszarach: 

 
 
Ewaluacja w każdym z tych obszarów miała przynieść odpowiedzi na następujące pytania:  
 
 
 
 
I Realizacja 

1. W jakim zakresie zostały zrealizowane działania przewidziane we WPEK?  

2. Jakie są produkty i rezultaty WPEK? 

3. Jaka zmiana dokonała się w instytucjach, organizacjach, placówkach oświatowych w kontekście 
realizacji WPEK? 

4. Jakie działania powinny być kontynuowane, a które się wyczerpały ze względu na zmianę otoczenia 
i sytuacji instytucji, organizacji, placówek oświatowych?  

5. Jaka powinna być grupa docelowa kolejnych działań? 

6. Jakie działania nierealizowane dotychczas należy podjąć m.in. w kontekście Strategii Warszawy 2030?  
 
Uwarunkowania  

7. Jakie uwarunkowania (sprzyjające lub niesprzyjające) wpływały na działania w poszczególnych 
obszarach WPEK?  

8. Jakie działania należy podjąć w celu przezwyciężenia niesprzyjających uwarunkowań (jeżeli wystąpiły) 
lub ograniczenia ich wpływu? 

 

 

PRZEBIEG I MONITOROWANIE 
REALIZACJI WPEK

POTENCJAŁ SIECI 
KOORDYNATORÓW 

DZIELNICOWYCH I SZKOLNYCH 
ORAZ UCZESTNIKÓW 
WDRAŻANIA WPEK –

SIECIOWANIE ŚRODOWISKA 
EDUKACJI KULTURALNEJ

ROLA WPEK W PROMOWANIU 
EDUKACJI KULTURALNEJ

Dostarczenie wiedzy o potencjale oraz dotychczasowym przebiegu i efektach Warszawskiego 
Programu Edukacji Kulturalnej w latach 2009-2020, przydatnej do zaprogramowania dalszych działań 
z zakresu edukacji kulturalnej w Warszawie. 

 

 

 
 
PRZEBIEG I MONITOROWANIE REALIZACJI WPEK 

 
 

 

POTENCJAŁ SIECI KOORDYNATORÓW DZIELNICOWYCH I SZKOLNYCH ORAZ 
UCZESTNIKÓW WDRAŻANIA WPEK – SIECIOWANIE ŚRODOWISKA EDUKACJI 
KULTURALNEJ 
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Współpraca 

9. W jakim stopniu działania podejmowane przez WPEK służyły integracji/sieciowaniu środowiska edukacji 
kulturalnej?  

10. Współpraca z którymi środowiskami WPEK była skuteczna/nieskuteczna z perspektywy przyjętych celów 
i zaplanowanych działań?  

11. Jakie bariery utrudniały lub ograniczały współpracę?  

12. Jakie działania najskuteczniej przyczyniały się do nawiązywania i utrzymywania współpracy?  

13. Jakie dalsze działania wspierające współpracę pomiędzy uczestnikami są potrzebne?  
Podnoszenie kompetencji 

14. Jakie grupy (z kogo złożone i jak liczne) zostały objęte działaniami służącymi podnoszeniu kompetencji 
osób uczestniczących w realizacji WPEK? 

15. W jakim stopniu te działania faktycznie podniosły kompetencje osób uczestniczących w realizacji 
WPEK? 

16. Jeśli kompetencje realizatorów WPEK zostały podniesione, czy wpłynęło to na działania instytucji, 
organizacji, placówek oświatowych? 

17. Jeśli kompetencje realizatorów WPEK zostały podniesione, czy wpłynęło to na przebieg lub efekty WPEK 
– a jeżeli tak, to w jakim zakresie i w jaki sposób?  

18. Jaki powinien być zakres rozwoju kompetencji realizatorów WPEK w przyszłości? 
 

Sytuacja realizatorów we wdrażaniu WPEK:  

19. Czy grono uczestników realizacji WPEK (zob. pkt 2) jest odpowiednie, czy powinno zostać poszerzone 
– a jeżeli tak, to o jakiego rodzaju podmioty?  

20. W jakim stopniu osoby uczestniczące w realizacji WPEK są wspierane przez swoje instytucje, 
organizacje i placówki oświatowe?  

21. Czy realizatorzy identyfikują się z WPEK? Czy działania realizowane przez instytucje, organizacje 
i placówki oświatowe są identyfikowane z WPEK? 

22. Jak należy wspierać realizatorów w przyszłości? 
 

 

 

 
ROLA WPEK W PROMOWANIU EDUKACJI KULTURALNEJ 
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23. W jakim stopniu WPEK wpłynął na zaangażowanie w zakresie edukacji kulturalnej ze strony radnych 
m.st. Warszawy i dzielnic, kadry zarządzającej Biur i Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, przedstawicieli 
instytucji kultury, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz 
przedstawicieli strony społecznej, reprezentowanej w ciałach dialogu obywatelskiego w dziedzinie 
kultury? 

24. Czy w Warszawie wzrosło zainteresowanie edukacją kulturalną w wyniku działań prowadzonych 
w ramach WPEK? 

25. Czy WPEK miał wpływ na promocję Warszawy?  

26. Jaką rolę odegrał WPEK w promowaniu edukacji kulturalnej w Polsce?  

27. Jakie dalsze działania należy prowadzić, aby rozwijać edukację kulturalną w Warszawie? 
 

Kryteria  
W ewaluacji stosuje się kryteria, które służą ocenie wartości programu. Są one ważnym punktem odniesienia 
w trakcie badania oraz na etapie analizy danych.  

Do badania WPEK ustalono następujące kryteria: 

• Skuteczność w odniesieniu do przyjętych celów Programu – w jakim stopniu zostały osiągnięte. 

• Trafność w odniesieniu do istniejących dokumentów strategicznych i programowych Warszawy 
– w jakim stopniu WPEK jest zgodny z tymi dokumentami (także tymi, które powstają m.in. 
Strategia 2030, Senioralna Warszawa, Młoda Warszawa, Warszawa lokalnie i z innymi). 

• Adekwatność do potrzeb instytucji, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, które 
są uczestnikami WPEK oraz realizatorów działań. 

Metody  
W badaniu stosowane były metody ilościowe i jakościowe. Z powodu pandemii COVID-19 część zakładanych 
początkowo metod bezpośrednich (m.in. wywiady indywidualne i grupowe) zamieniono w trakcie badania na formy 
zdalne.  

W badaniu wykorzystano następujące metody jakościowe: 

• Analiza dokumentów 

• Warsztat startowy (online) 

• Pogłębione wywiady indywidualne i telefoniczne 

• Zogniskowane wywiady grupowe (ewentualnie wywiady online) 

• Panel ekspertów 

Metodą ilościową zastosowaną w badaniu była ankieta internetowa CAWI. 

Analiza dokumentów 
Dokumenty są cennym źródłem informacji, pozwalają spojrzeć na realizację programu z perspektywy formalnych 
założeń i świadectw ich realizacji. W początkowej fazie badania analiza danych zastanych miała pomóc 
w doprecyzowaniu zakresu poszukiwanych informacji. Umożliwiła też zebranie danych faktograficznych, m.in. 
o efektach WPEK. Dane z analizy dokumentów były weryfikowane innymi metodami, np. w wywiadach.  

Analizowane były między innymi następujące dokumenty:  
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• Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020,  

• Miasto Kultury i obywateli. Program rozwoju kultury do roku 2020. Założenia, 

• Program rozwoju edukacji w Warszawie, 

• Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy – powołanie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji 
kulturalnej, powołanie Rady Programowej WPEK, 

• Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, 

• Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy – powołanie Kapituły Nagrody, 

• Ewaluacja WPEK w latach 2009-2014, 

• Ewaluacja WPEK 2015 – 2018,  

• Realizacja WPEK w szkołach. Badanie opinii koordynatorów dzielnicowych i szkolnych, 

• Ewaluacja Laboratorium Edukacji Kulturalnej – dwuletniego systemowego programu szkoleń dla pracowników 
dzielnicowych domów kultury, 

• Sprawozdania roczne Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej, 

• Wydawnictwa WPEK, m.in. Instrukcja obsługi Programu, 

• Raporty z EduAkcji (wybrane), 

• Dokumenty strategiczne dotyczące polityki kulturalnej wszystkich miast wojewódzkich, 

• Strategia #Warszawa2030 oraz powiązane z nią dokumenty – programy operacyjne do celów 2.2. i 4.1, 
diagnoza. 
Warsztat startowy online 

Na początkowym etapie badania, odbył się warsztat startowy z przedstawicielami Urzędu m.st Warszawy oraz 
innymi celowo dobranymi respondentami – osobami zaangażowanymi w działania WPEK.  

Indywidualne wywiady pogłębione online 
W badaniu przeprowadzono w sumie 39 następujących wywiadów indywidualnych.  
Na poziomie dzielnicowym było 10 wywiadów z koordynatorami dzielnicowymi WPEK. 
Na poziomie ogólnomiejskim były to: 

- wywiady z 21 uczestnikami wdrażania różnych działań WPEK; 

- wywiady z 8 przedstawicielami innych podmiotów, istotnych z perspektywy realizacji WPEK, m.in. 
z radnymi oraz przedstawicielami strony społecznej oraz przedstawicielami instytucji kluczowych dla 
WPEK. 

Zogniskowane wywiady grupowe  
W badaniu odbyły się następujące wywiady grupowe: 

- 1 wywiad z wybranymi instytucjami działającymi we WPEK 
- 2 wywiady z wybranymi animatorami, którzy działają ramach WPEK (w różnych obszarach programu), w 

tym 1 wywiad online 
 

Ankieta CAWI 
Ankieta CAWI obejmowała różnych uczestników WPEK zarówno na poziomie dzielnic, jak w skali całego miasta. 
Były to osoby z różnych sektorów i instytucji. W sumie w ilościowej części badania udział wzięło 254 osoby.  
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Panel ekspertów 
Na końcowym etapie badania odbył się panel ekspertów. Podczas panelu zostały przedstawione główne wnioski 
z badania. Ponadto w gronie uczestników dyskutowano trzy wybrane kwestie wynikające z ewaluacji. 
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WYNIKI BADANIA 
 

W tym rozdziale prezentujemy wyniki badania. Zostały podzielone na części zgodnie z obszarami 
badawczymi: 

 
W każdej części odpowiadamy na pytania badawcze z danego obszaru dotyczące dotychczasowej realizacji 
WPEK. 

Ponieważ w każdym obszarze badania były też pytania o przyszłość WPEK i edukacji kulturalnej, 
zdecydowaliśmy się je zgrupować w osobnym rozdziale na samym końcu raportu, który nosi tytuł: 

 
 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 
Przed omówieniem wyników ewaluacji, krótko prezentujemy sam Warszawski Program Edukacji Kulturalnej jako 
przedmiot całego badania. Chcemy tu przypomnieć, jak funkcjonuje WPEK i pokazać jego specyfikę, ponieważ to 
ważny kontekst dla wyników badania. 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej rozpoczął się w 2009 roku. 

WPEK odnosi się przede wszystkim do Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku i realizuje 
jej następujące cele operacyjne:  

• Podniesienie poziomu i dostępności usług związanych z kulturą;  

• Umocnienie tradycji m.st. Warszawy oparte na dziedzictwie kulturowym (…);  

• Zwiększenie atrakcyjności Warszawy dla mieszkańców i turystów;  

• Aktywizacja społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. 

WPEK jest też programem operacyjnym dla dwóch miejskich dokumentów: 

1. Miasto kultury i obywateli. Programu rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia. (PRK)  

2. Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (PRE).  

W realizację Programu są włączone następujące instytucje: 

1. Biuro Kultury, Biuro Edukacji oraz biura współpracujące; 

2. Burmistrzowie dzielnic, wydziały właściwe dla oświaty i wychowania oraz kultury; 

3. Instytucje artystyczne (teatry, muzea, galerie, filharmonie); 

4. Instytucje animacji kultury: biblioteki, domy kultury (dzielnicowe, młodzieżowe, spółdzielcze), placówki 
edukacji pozaszkolnej, ogniska artystyczne, ogrody jordanowskie; 

PRZEBIEG I MONITOROWANIE 
REALIZACJI WPEK

POTENCJAŁ SIECI 
KOORDYNATORÓW 

DZIELNICOWYCH I SZKOLNYCH 
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ROLA WPEK W PROMOWANIU 
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PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI KULTURALNEJ
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5. Organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, grupy nieformalne, jednostki pomocy społecznej; 

6. Placówka doskonalenia nauczycieli;  

7. Szkoły wszystkich typów oraz przedszkola (publiczne i niepubliczne). 

Zarządzanie Programem wygląda następująco: 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Program był realizowany w dwóch etapach: 2009-2014 i 2015-2020. Program realizują dwa biura wiodące: Biuro 
Kultury oraz Biuro Edukacji. Biura co roku wspólnie z Pełnomocnikiem i Radą Programową dyskutują i decydują o 
priorytetach WPEK oraz finansują Program. 

Dla każdego etapu Programu był opracowany dokument opisujący założenia, planowane działania i spodziewane 
efekty. Dwa etapy można też wydzielić ze względu na to, że w trakcie realizacji nastąpiła zmiana pełnomocników 
Prezydenta m.st Warszawy ds. edukacji kulturalnej. Od 2009 do 2013 roku tę funkcję pełniła Wanda Górska, od 
marca 2013 roku pełnomocnikiem jest Anna Michalak-Pawłowska. 

Pełnomocnik jest odpowiedzialny między innymi za koordynację Programu na poziomie ogólnomiejskim. 
Współpracuje z koordynatorami Programu w Biurze Kultury, Biurze Edukacji, z przedstawicielami współpracujących 
biur Urzędu m.st. Warszawy oraz z koordynatorami dzielnicowymi WPEK w 18 dzielnicach m.st. Warszawy.  

Działania Pełnomocnika wspiera Rada Programowa WPEK. Pełni ona funkcję doradczą, a jej członkowie są 
ambasadorami programu. Do zadań Rady należy określanie głównych kierunków rozwoju edukacji kulturalnej  
w Warszawie, inicjowanie przedsięwzięć związanych z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, opiniowanie 
programów i projektów edukacji kulturalnej, rekomendowanie dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw kulturalnych. 
Obecna Rada została powołana w 2017 roku. 

WPEK nie jest tylko dokumentem miejskim. Program jest dynamiczną interwencją publiczną, w ramach której są 
prowadzone liczne działania. Skupia też duże, zróżnicowane grono uczestników z różnych sektorów, instytucji 
i organizacji.  

Zmiany w Programie, jakie zachodziły w ciągu 10 lat, są odbiciem procesów, które zachodziły w szerszej 
perspektywie: zmieniających się potrzeb realizatorów WPEK i mieszkańców Warszawy, zmian cywilizacyjnych 

Pełnomocnik Prezydenta 
m.st. Warszawy ds. edukacji 

kulturalnej 
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i technologicznych oraz ewolucji w kulturze, w której w międzyczasie rozwinęła się edukacja kulturowa. Program 
miał na te zmiany reagować, stąd jego elastyczna formuła, zapisana w założeniach na lata 2015-2020: 

Dokument ma być praktyczny i otwarty. Ma być uzupełniany (aneksowany) w miarę upływu 
czasu i w miarę realizacji założonych etapów o konkretne rozwiązania i programy działań 
w poszczególnych obszarach.3 

Poniżej przedstawiamy krótkie porównanie obu dokumentów programowych: z 2009 i 2015 roku. Należy tu dodać, 
że pierwszą wersję Programu tworzyli przedstawiciele instytucji z sektora kultury i oświaty oraz urzędu m.st 
Warszawy (w sumie około 20 osób), nie było jednak wśród autorów przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Drugi dokument programowy nie tylko był tworzony w większym gronie 50 osób, w procesie partycypacyjnym, ale 
też zapewniono wśród jego autorów reprezentację wszystkich grup realizujących edukację kulturalną w Warszawie.  

W ten sposób chcemy pokazać ewolucję i główne kierunki zmian, jakie zaszły w Programie. 

WPEK 2009-2014 WPEK 2015-2020 
Podstawowe założenie Programu  

W obu dokumentach zaznaczono, co jest 
podstawowym założeniem Programu. 
W 2009 roku kładzie się nacisk na stworzenie struktury 
i ram współpracy w środowisku realizatorów WPEK: 
 
Zbudowanie zintegrowanego systemu współpracy 
instytucji kultury, organizacji pozarządowych, 
placówek edukacji pozaszkolnej, wyższych uczelni 
oraz szkół w celu tworzenia i realizowania programu 
edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. 
 
Celem Programu jest między innymi takie wychowanie 
dzieci i młodzieży, aby potrafiły aktywnie uczestniczyć 
w kulturze. Równie ważne jest przygotowanie ich do 
udziału w świecie wartości symbolicznych – w sztuce, 
literaturze, nauce4. 

W kolejnej edycji WPEK (2015) podstawowe założenie 
dotyczy oddziaływania na odbiorców: 
 
Kształtowanie w uczniach umiejętności wykorzystania 
potencjału kulturotwórczego, który umożliwia 
upowszechnianie sztuki oraz animację kultury.  
 
Wobec zmian zachodzących w społeczeństwie istotne 
jest również kierowanie działań edukacji kulturalnej do 
osób dorosłych, w tym seniorów, niepełnosprawnych, 
cudzoziemców oraz osób zagrożonych wykluczeniem.  
Ważne jest tworzenie kierunkowych projektów 
familijnych, międzypokoleniowych 
i międzykulturowych5.  
 

Definicja edukacji kulturalnej 
W Programie stosuje się sformułowanie „edukacja 
kulturalna”. Jednak uczestnicy Programu są świadomi 
zmian zachodzących w kulturze i w swoich działaniach 
starają się też uwzględniać edukację kulturową, co 
widać na poziomie definicji stosowanych w Programie. 
 
Edukacja kulturalna we WPEK jest definiowana 
szeroko jako pojemny obszar różnych działań. Jednak 

W 2015 roku priorytetem staje się rozwój kapitału 
ludzkiego, zwiększenie zaangażowania zaś edukacja 
artystyczna i estetyczna mają być środkiem do 
realizacji tego celu.  
 
Edukacja kulturalna to suma działań kierowanych do 
mieszkańców Warszawy, które kształtują kapitał 
ludzki, przygotowują do świadomego uczestnictwa 
w kulturze, rozbudzają wrażliwość estetyczną, a także 

 
3 WPEK 2015-2020, s.6 

4 WPEK 2009-2014, „Wprowadzenie do programu” 

5 WPEK 2015-2020, Założenia programu, s. 5 
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z czasem widoczne jest przełożenie akcentów, inne 
rozłożenie priorytetów w obu dokumentach. 
W 2009 roku na pierwszym planie w obowiązującej w 
Programie definicji jest rozwój artystyczny i estetyczny 
oraz udział w życiu kulturalnym, a także odniesienie do 
dziedzictwa kulturowego i wartości moralnych.  
 
Edukacja kulturalna obejmuje zarówno edukację 
artystyczną i estetyczną, jak i wprowadzenie do 
wiedzy i oceny dziedzictwa kulturowego oraz do 
uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym; 
zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury; 
uwrażliwianie na równoważną godność kultur oraz na 
podstawową więź łączącą dziedzictwo ze 
współczesnością; kształcenie do wartości 
moralnych i obywatelskich; przygotowanie do 
krytycznego korzystania z masowych środków 
przekazu; kształcenie interkulturowe i wielokulturowe.  

inspirują do aktywności – zarówno kulturalnej, jak 
i obywatelskiej. Edukacja kulturalna obejmuje 
kształcenie artystyczne i estetyczne, pogłębia wiedzę 
na temat dziedzictwa kulturowego, pogłębia 
umiejętność krytycznej oceny zjawisk kultury 
współczesnej, kształtuje wrażliwość na 
wielokulturowość oraz sprzyja angażowaniu się 
warszawiaków w proces upowszechniania kultury. 
 
W uzupełnieniu do Programu został opracowany 
słowniczek i tam podano jeszcze inną definicję 
edukacji kulturalnej, z Programu Rozwoju Kultury 
„Miasto kultury i obywateli”: 
 
Edukacja kulturalna zmierza do przygotowania do 
uczestnictwa w kulturze, zarówno biernego, jak 
i czynnego. Edukacja kulturalna wpływa również na 
kształtowanie obyczajowości i zachowań społecznych, 
m.in. poprzez przekazywanie wzorów, wynikających z 
dziedzictwa kulturowego, związanych z wartościami 
i normami grupy, obejmujących dorobek duchowy 
i materialny. Celem działań z zakresu edukacji 
kulturalnej jest również aktywizacja i inspiracja 
zachowań twórczych, rozwijanie ekspresji twórczej  
i kreatywności, a także wzbogacenie oferty 
artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do 
dzieci i młodzieży (cyt. Program Rozwoju Kultury). 

Cele WPEK 
Cele Programu sformułowane w 2009 roku: 

1. Podnoszenie kompetencji kulturalnych 
mieszkańców Warszawy i rozszerzanie 
uczestnictwa mieszkańców Warszawy 
w kulturze.  

2. Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i 
przygotowania dzieci oraz młodzieży do 
aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 
i społecznym. 

3. Podnoszenie jakości i upowszechnianie 
nowoczesnych metod edukacji kulturalnej. 

4. Tworzenie warunków do rozwijania 
aktywności twórczej.  

5. Wzmacnianie tożsamości warszawskiej 
mieszkańców miasta.  

W 2015 roku ustalono cel długofalowy Programu: 
 
Osiągnięcie powszechnego, świadomego, 
regularnego i aktywnego udziału mieszkańców 
Warszawy w różnorodnych działaniach z zakresu 
edukacji kulturalnej, bez względu na wiek, status 
majątkowy, kompetencje kulturowe, wykształcenie. 
Do tego sformułowano następujące cele operacyjne: 
1. Stworzenie otwartego środowiska edukacyjnego. 
2. Wykorzystanie potencjału NGO w procesie 

edukacji. 
3. Zwiększanie roli uczenia się przez całe życie 

i w całej przestrzeni miasta. 
4. Promowanie edukacji nieformalnej 

i pozaformalnej. 
5. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze. 
6. Dopasowanie dostępności oferty kulturalnej do 

możliwości mieszkańców Warszawy. 
7. Wspieranie aktywnego uczestnictwa 

mieszkańców Warszawy w kulturze. 
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8. Wspieranie ruchu amatorskiego oraz 
spontanicznych przejawów aktywności kulturalnej 

9. Informowanie o ofercie kulturalnej w sposób 
nowoczesny, kompleksowy, przejrzysty 
i atrakcyjny. 

10. Otwarcie instytucji kultury na pracę ze 
środowiskiem lokalnym i na programy animacji 
kulturalnej. 

 
Wszystkie te cele wyznaczają ramy Programu – to 
z nich wynikają działania WPEK, które były poddane 
ewaluacji. 

Działania Programu 
W Programie podane są trzy obszary działań: 
 

1. Opracowanie i realizowanie programów, 
w których edukacja kulturalna nie jest 
incydentalnym zdarzeniem, ale ciągłym 
procesem rozwijania zainteresowań, kształcenia 
umiejętności oraz zdolności dzieci i młodzieży (od 
przedszkolaka do studenta) przy podmiotowym 
wykorzystaniu różnych dziedzin sztuki. 

2. Budowanie i rozwijanie stałej współpracy instytucji 
kultury, placówek wychowania pozaszkolnego 
i organizacji pozarządowych ze szkołami 
w realizacji zajęć artystycznych, pozalekcyjnych, 
pozaszkolnych. 

3. Animowanie życia kulturalnego w Warszawie oraz 
upowszechnianie działań edukacji kulturalnej jako 
animacji społeczno-wychowawczej w przestrzeni 
środowiska lokalnego (dzielnica, miasto). 

W kolejnej edycji Programu działania uporządkowano 
w dwie kategorie, a w ramach tych kategorii 
wyznaczono obszary: 

1. Kategoria: obszary merytoryczne: 
OBSZAR DZIAŁAŃ: PROGRAMOWANIE   
 Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu 
programowania i realizacji działań w zakresie edukacji 
kulturalnej i wspierania twórczości amatorskiej, 
gromadzenia informacji, wspierania dobrych praktyk. 
LUDZIE I KOMPETENCJE 
Służy realizacji celu: Pozyskiwanie i rozwijanie 
kompetentnej i profesjonalnej kadry edukatorów 
i animatorów kultury  
INFORMACJA I PROMOCJA 
Służy realizacji celu: Opracowanie i wdrożenie 
efektywnego i nowoczesnego systemu informacji  
i promocji działań z zakresu edukacji kulturalnej  

2. Kategoria: narzędzia wspierające i umożliwiające 
realizację zadań: 

a. Finansowanie 

b. Badania 

c. Rozwiązania systemowe 
 
Te ogólne kategorie w Programie, podobnie jak cele, 
są przekładane na poszczególne działania 
realizowane w ramach WPEK w kolejnych latach. 

Spodziewane efekty 
W pierwszym dokumencie podano następujące 
spodziewane rezultaty WPEK: 

1. Aktywny udział mieszkańców Warszawy w 
życiu kulturalnym stolicy. 

W 2015 roku zastosowano inne podejście. 
 
Spodziewane efekty Programu nie zostały 
wymienione, ale za to zapisano wskaźniki realizacji 
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2. Systemowa współpraca szkół z 
organizacjami i instytucjami kultury w 
dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i 
młodzieży. 

3. Zwiększona aktywność artystyczna i 
społeczna uczniów szkół warszawskich. 

4. Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze 
edukacji kulturalnej. 

5. Podniesienie jakości programów edukacji 
kulturalnej i popularyzacja dobrych praktyk w 
tej dziedzinie. 

6. Skuteczny system gromadzenia i 
upowszechniania informacji o programach 
edukacji kulturalnej. 

7. Skuteczniejsza współpraca jednostek miasta 
działających na rzecz edukacji kulturalnej.  

celów (ilościowe) odnoszące się do różnych poziomów 
realizacji Programu i różnych podmiotów.  
Zaplanowano też wówczas w Programie system 
monitoringu oraz badań, które miały służyć zbieraniu 
efektów WPEK. 

Odbiorcy WPEK 
W pierwszej edycji Programu koncentrowano się na 
dzieciach i młodzieży, jako głównych odbiorcach: 
 
Odbiorcami „Warszawskiego Programu Edukacji 
Kulturalnej” są dzieci w wieku przedszkolnym, 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkańcy, jak 
też rodziny. Program powinien wspomagać rodzinę i 
szkoły w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień 
artystycznych dzieci i młodzieży. 
 
 

W 2015 nastąpiło wyraźne rozszerzenie odbiorców 
WPEK: 
 
Odbiorcami Warszawskiego Programu Edukacji 
Kulturalnej 2015-2020 są wszyscy mieszkańcy 
aglomeracji warszawskiej o różnorodnych 
kompetencjach kulturowych, najmłodsze dzieci, dzieci 
w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
studenci, osoby dorosłe, rodziny i seniorzy, bez 
względu na niepełnosprawność czy różnice w statusie 
materialnym6. 
 
Zaplanowany został też większy zasięg terytorialny 
Programu: 
Program obejmuje swoim zasięgiem Warszawę. 
Uwzględniane w nim będą również działania o zasięgu 
metropolitalnym, wojewódzkim, krajowym 
i europejskim. 

Tabela 1 zestawienie podstawowych informacji o WPEK – porównanie dokumentów programowych z 2009 i 2015 
roku 

 

 
6 Za: http://edukacjakulturalna.pl/pi/95815_1.pdf 
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Przebieg i monitorowanie realizacji WPEK 

Realizacja działań w ramach WPEK 

• W jakim zakresie zostały zrealizowane działania przewidziane we WPEK?  
Przed omówieniem działań WPEK warto zarysować punkt wyjścia Programu, w 2009 roku. Widoczna była 
nierównowaga form wsparcia w dwóch kluczowych sektorach – edukacji i kultury. Biuro Edukacji miało zbudowany 
system wsparcia i rozwoju dla nauczycieli zajęć artystycznych w formie szkoleń WCIES. Były prowadzone 
programy miejskie programy: SMOK (Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół), WIE (Warszawskie Inicjatywy 
Edukacyjne), „Szkoły z pomysłem”, w których jednym z priorytetów były działania z zakresu edukacji kulturalnej 
(kategoria Szkoła z pomysłem na kulturę”). Natomiast Biuro Kultury w zasadzie nie miało oferty dla realizatorów 
działań kulturalnych. 
Po 10 latach sytuacja jest zdecydowanie inna. W skrócie ilustruje to fragment sprawozdania z realizacji Programu 
za 2019 rok: 

Jest pierwszym w Polsce wspólnym programem kultury i edukacji. Integruje środowiska 
zajmujące się edukacją kulturalną: instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne. 
Łączy zasoby, które mają instytucje artystyczne i instytucje animacji kultury, organizacje 
pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa z potrzebami i oczekiwaniami 
mieszkańców. 

W ramach WPEK realizowanych było i jest wiele działań wynikających z ogólnych celów Programu oraz 
mieszczących się trzech kategoriach merytorycznych: 

a. Programowanie 

b. Ludzie i kompetencje 

c. Informacja i promocja 
Istotną grupę stanowiły też działania wspierające i umożliwiające realizację zadań: 

a. Finansowanie 

b. Badania 

c. Rozwiązania systemowe 
 
Widoczne są etapy rozwoju Programu.  
2010 – 2013: Podstawy Programu  
Przez pierwsze lata priorytetami WPEK były budowanie środowiska i rozwój współpracy, wsparcie dla szkół oraz 
systemowe konkursy dla organizacji pozarządowych. W 2013 roku rozpoczął się też pilotaż projektów partnerskich, 
które miały służyć praktycznej realizacji założenia WPEK o współpracy sektorów. Podejmowano działania w tych 
obszarach, gdzie były największe wyzwania. 
2014 -2018: Rozwój Programu 
Po 4 latach od rozpoczęcia Programu zaczął się dynamiczny rozwój Programu. Nie tylko pojawiały się kolejne 
działania jako odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby, ale też coraz bardziej widoczne było środowisko 
realizatorów edukacji kulturalnej. Edukacja kulturalna coraz bardziej zyskiwała tożsamość jako dziedzina 
aktywności wielu podmiotów. Potrzebne były działania zewnętrzne. 
Od roku 2014 zaczęła się promocja Programu i poszczególnych działań, od roku 2016 odbywały się kampanie 
promocyjne w autobusach, tramwajach i galerii multimedialnej Nagrody WPEK i Festiwalu Energii Kulturalnej, 
a później (2018) również Spółdzielni Kultury i #NadajemyKulturę.  
Rozwija się też współpraca WPEK z dzielnicami. 



35 

W tym czasie priorytetem staje się rozwój kadr edukacji kulturalnej oraz dalsze stymulowanie działań partnerskich 
między sektorami. 
2018 – do dziś: Doskonalenie wewnętrzne Programu i jego ograniczanie 
W 2018 roku Rada Programowa WPEK ustaliła priorytety Programu: wielokulturowość, odpowiedzialność za słowo; 
treści utracone, Warszawa niepodległa.  
W 2018 roku zrezygnowano z części działań WPEK, podobnie jak w 2020 roku, z powodu pandemii oraz sytuacji 
finansowej ograniczono działania, a część – szkolenia, spotkania – ma być organizowana online. 
Warto też dodać, że WPEK był systematycznie poddawany ewaluacji. Kolejne badania dostarczały wiedzy o jakości 
działań Programu i danych do podejmowania decyzji o zmianach.  
 
Działania WPEK przedstawiamy też poniżej na osi czasu. Prezentujemy główne działania merytoryczne. Ponadto 
dla uproszczenia obrazu w kolejnych latach prezentowane są tylko nowe elementy.  
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2009 r.
• Opracowanie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 

2010 r.

• Powołanie koordynatorów dzielnicowych ( seminaria dla koordynatorów dzielnicowych)
• Powołanie szkolnych koordynatorów edukacji kulturalnej
• Stworzenie systemu adresów internetowych dot. edukacji kulturalnej
• Konkurs projektów - Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej i Giełda projektów
• Festiwal Energii Kulturalnej (do roku 2018)
• Budowanie relacji międzysektorowych na szczeblu dzielnicowym
• Budowanie świadomościi relacji na poziomie dzielnic (wsparcie urzędu dzielnicy dla WPEK)
• Laboratorium Edukacji Kulturalnej:  WCIES i SCEK,

2013 r.
• Kontynuacja działań
• Badania jakości usług kulturalnych( wszystkie dzielnice - domy kultury, biblioteki, ngo, pryw)
• Promocja edukacji kulturalnej w Warszawie - uruchomienie portalu

2014 r.

• Kontynuacja dotychczasowych działań
• Rozszenie działań Programu
• Sieciowanie środowiska edukacji kulturalnej
• Dwie konferencje EduAkcje: Muzealna i Teatralna
• Plener malarski 50+ wspólnie z Programem Warszawa Senioralna
• Fundusz animacji kultury - finansowanie pilotażowych projektów partnerskich (dla bibliotek, DK, szkół)

2015 r. 

• Kontynuacja dotychczasowych działań
• Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla domów kultury
• Spółdzielnia Kultury
• M
• Włączenie ngo w działania WPEK - jako współorganizatorów EduAkcji
• Rozwój współpracy z urzędami dzielnic - włączenie do Programu przedstawicieli dzielnicowych wydziałów oświaty i kultury 
• Identyfikacja  graficzna WPEK
• Wydawnictwa dotyczące WPEK - książka o Nagrodzie z lat 2010 - 2015, Mapa miejsc edukacji kulturalnej
• Ewaluacja Programu 2009-2014

2016 r.

• Kontynuacja dotychczasowych działań
• Laboratorium Edukcji Kulturalnej dla Domów Kultury
• Wizyta studyjna uczestników WPEK w Gdańsku
• Fundusz Animacji Kultury - jedno z działań powiązane z Warszawskim Programem Rewitalizacji

2017 r.

• Kontynuacja dotychczasowych działań
• Indeks Qulturalny - pilotaż
• Dążenie do wzmocnienia roli koordynatorów WPEK w dzielnicach
• Zwiększenie zaangażowania uczestników WPEK w innych programach miejskich i sieciach - Młoda Warszawa, Warszawa Lokalnie itp.
• Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla ngo, Laboratorium dla sieci młodzieżowych festiwali 
• Kodeks Dobrych Praktyk – współpracy domów kultury z organizacjami pozarządowymi
• Zaangażowanie uczestników WPEK w sieci Adeste i Kultura Bez Barier dla DK
• Badania - ewaluacja działań szkolnych koordynatorów edukacji kulturalnej i koordynatorów dzielnicowych
• System sprawozdawczości dla DK - pilotaż

2018 r. 
• Kontynuacja dotychczasowych działań
• Zaniechanie organizacji Festiwalu i Pleneru malarskiego

2019 r.
• Kontynuacja dotychczasowych działań, bez Festiwalu i Pleneru

2020 r.

• Kontynuacja dotychczasowych działań
• Laboratorium Edukacji Kulturalnej:  WCIES i SCEK, Teatr Ochoty - młodzież 
• Spółdzielnia Kultury - zaangażowanie instytucji artystycznych
• Wprowadzenie certyfikatu „Szkoła z pomysłem... na kulturę”
• Ewaluacja podsumowująca WPEK (2009 - 2019)



37 

Przedmiotem tej ewaluacji były następujące działania WPEK prowadzone na poziomie dzielnicowym 
i ogólnomiejskim: 

 
 
Są to działania różnorodne. Mają różną specyfikę i różne grupy odbiorców. Różny też jest ich zasięg. Ewaluacja 
potwierdziła, że wszystkie działania WPEK faktycznie się odbywały lub odbywają. Ogólnie ich zakres można ocenić 
na podstawie ankiety internetowej. Respondenci mieli zaznaczyć wszystkie działania, w których brali udział lub z 
którymi mieli do czynienia. Na wykresie prezentujemy zestawienie odpowiedzi respondentów w podziale na dwa 
główne sektory. Zarysowują się różnice w znajomości poszczególnych działań w obu sektorach. Wynika to między 
innymi z tego, że niektóre działania WPEK i produkty były adresowane bardziej do sektora kultury lub bardziej do 
sektora oświaty. 

Największy zasięg ma portal www.edukacjakulturalna.pl. Jest to podstrona portalu www.kulturalna.warszawa, za 
którego prowadzenie odpowiada Biuro Kultury. 

Z portalu www.edukacjakulturalna.pl korzysta ¾ osób, które uczestniczą w Programie. Większość badanych (61%) 
zna lub uczestniczyła w EduAkcjach oraz zna Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej. Również większości 
ankietowanych znana jest Mapa miejsc edukacji kulturalnej w Warszawie, czyli jedno z wydawnictw 
przygotowywanych w Programie. 

Prawie połowa badanych identyfikuje konferencje i seminaria dzielnicowe, trochę mniej – Laboratorium Edukacji 
Kulturalnej, czyli szkolenia. Szkolne Programy Edukacji Kulturalnej, Spółdzielnia Kultury i Indeks Qulturalny to 
działania WPEK znane co trzeciemu uczestnikowi WPEK. O grantach w Biurze Kultury i Biurze Edukacji Urzędu 
m.st Warszawy, Kodeksie Dobrych Praktyk współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowej, a także o sieci 
promocyjnej „Nadajemy kulturę” słyszała ¼ badanych. Jest też grupa działań WPEK, które mają zasięg niewielki, 

Portal 
www.edukacjakulturalna.pl    

Wydawnictwa: Warszawska Nagroda 
Edukacji Kulturalnej; Mapa miejsc 
edukacji kulturalnej w dzielnicach; 

WPEK – Instrukcja obsługi; 
Wydawnictwo „Laboratorium Edukacji 
Kulturalnej dla dzielnicowych domów 

kultury” itp.  

Miejskie granty w Biurze 
Edukacji: Warszawskie 

Inicjatywy Edukacyjne, PEgaz, 
konkursy dla ngo – konkurs 

„edukacja kulturalna”

Miejskie granty w Biurze Kultury: 
Fundusz Animacji Kultury, 

konkursy dla ngo – konkurs 
„edukacja kulturalna”

Warszawska Nagroda Edukacji 
Kulturalnej oraz Giełda 

Projektów i Programów Edukacji 
Kulturalnej

Spółdzielnia Kultury Konferencje – tematyczne 
EduAkcje Warszawy 

Konferencje i seminaria 
dzielnicowe

Laboratorium Edukacji 
Kulturalnej - szkolenia dla 
różnych grup realizatorów 

WPEK – nauczycieli, 
pracowników domów kultury, 
organizacji pozarządowych i 

młodzieży 

Szkolne Programy Edukacji 
Kulturalnej

Kodeks Dobrych Praktyk –
współpracy domów kultury z 

organizacjami pozarządowymi

Sieć „Nadajemy kulturę” –
współpraca promocyjna domów 

kultury

Sieć Młodzieżowych Festiwali 
(festiwale artystyczne w 

szkołach ponadpodstawowych)

Indeks Qulturalny (docenienie 
młodzieży działającej w edukacji 

pozaformalnej)
Festiwal Energii Kulturalnej m.in. 

w Łazienkach Królewskich
Młodzieżowe Spotkania 

Teatralne w Teatrze Studio

Plenery malarskie 60+ Sejmiki Edukacji Kulturalnej
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są adresowane do celowo wybranych środowisk: Sieć Młodzieżowych Festiwali, Młodzieżowe Spotkania Teatralne, 
Sejmik Edukacji Kulturalnej i Plener Malarski.  

 
Wykres 1 Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=205) 

Poniżej omawiamy szczegółowo działania WPEK, ich przebieg oraz wnioski z ewaluacji dotyczące 
kolejnych działań. 

Portal www.edukacjakulturalna.pl 
Portal został przygotowany w odpowiedzi na oczekiwania środowiska edukatorów. W 2013 r. potrzebne była 
platforma zbierająca informacje rozproszone w internecie. Formalnie strona jest podstroną 
www.kulturalna.warszawa.pl, zarządzaną przez Wydział Promocji BK i finansowaną przez Biuro Kultury. 

Na portalu zostały zgromadzone wszystkie ważne dla WPEK informacje i dane. Są tu ogólne informacje 
o Programie, o poszczególnych działaniach WPEK oraz publikacje. Są też dane kontaktowe koordynatorów 
dzielnicowych WPEK. Na portalu prezentowane były organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje, które w danym 
roku realizują konkretne działania z zakresu edukacji kulturalnej. 

Ze sprawozdania Pełnomocnika ds. WPEK za 201 rok wynika, że warszawscy animatorzy i nauczyciele najczęściej 
korzystają z Czytelni, gdzie są zamieszczane wydawnictwa i raporty oraz z „Mapy miejsc edukacji kulturalnej”.  

Wcześniej na portalu była też dokumentacja filmowa i fotograficzna. Została przeniesiona na własne kanały na 
YouTube i Flickr. Program posiada ponadto profil na FB i Twitter. Wszystkie te materiały (zdjęcia, teksty, filmy są 
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Portal www.edukacjakulturalna.pl

Konferencje – tematyczne EduAkcje Warszawy

Mapa miejsc edukacji kulturalnej w dzielnicach

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej oraz Giełda…

Konferencje i seminaria dzielnicowe

Laboratorium Edukacji Kulturalnej

Szkolne Programy Edukacji Kulturalnej

Spółdzielnia Kultury

Indeks Qulturalny

Miejskie granty w Biurze Kultury

Sieć „Nadajemy kulturę”

Kodeks Dobrych Praktyk

Miejskie granty Biurze Edukacji

Festiwal Energii Kulturalnej w Łazienkach Królewskich

Sieć Młodzieżowych Festiwali

Sejmiki Edukacji Kulturalnej/Forum Domów Kultury

Młodzieżowe Spotkania Teatralne w Teatrze Studio

Plenery malarskie 60+

Proszę zaznaczyć wszystkie działania WPEK, z którymi mieli Państwo do 
czynienia, brali w nich udział lub z nich korzystali.

Instytucja kultury Placówka oświatowa
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na wolnych licencjach do pobrania).7 Realizatorzy WPEK promują ideę wolnych licencji, na nich są wszystkie 
produkty  

Założono, że będzie to merytoryczne wsparcie realizatorów Programu. Portal miał być inwestycją w rozwój ich 
wiedzy o edukacji kulturalnej. Miał też być źródłem inspiracji, np. w zakresie dobrych praktyk, ciekawych projektów 
i to się udaje, bo placówki oświatowe zaglądają na portal, gdy planują kalendarz wydarzeń na rok szkolny lub na 
semestr. 

Badani doceniają istnienie portalu. Dobrze, że jest miejsce, gdzie wiedza o edukacji kulturalnej została zebrana 
i usystematyzowana. Wiedzą, że jest to internetowa przestrzeń dla realizatorów, ale ich zdaniem wymaga on 
gruntownych zmian i udoskonalenia.  

Portal ma potencjał jako baza wiedzy. W ciągu 10 lat realizacji Programu w czytelni na portalu zgromadzono 
liczne wydawnictwa, dobre praktyki. Poniżej przedstawiamy statystyki dotyczące portalu z 2019 roku:  

 

Jednak problemem jest jego niewielka interaktywność. Kolejny problem to przestarzały wygląd strony, duże partie 
treści, informacje podawane gęstym drukiem. To również zmniejsza użyteczność portalu dla uczestników 
Programu. Dlatego w badaniu pojawiały się opinie, że portal wymaga zmodernizowania, co jest warunkiem jego 
użyteczności dla większej grupy odbiorców: 

Mamy nadzieję, że nowa odsłona strony miejskiej spowoduje, że www.edukacjakulturalna.pl 
będzie bardziej nowoczesna. Urząd 

W ciągu ostatnich lat zmieniły się standardy prezentowania treści internetowych. Tymczasem na portalu za dużo 
jest informacji opisowych, a za mało konkretnych wskazówek dostępnych „od ręki”. Te są zawarte w publikacjach 
online, ale to powoduje, że trudniej do nich dotrzeć. Trudno jest też użytkownikom dotrzeć do strony WPEK 
w gąszczu innych stron miejskich. Graficzna szata portalu zdecydowanie wymaga odświeżenia. Należy jednak 
zaznaczyć, że portal jest częścią miejskiej strony, która od kilku lat jest w procesie zmiany. To uniemożliwia 
modernizację tylko tej jednej strony, trudne jest też elastyczne podążanie za potrzebami odbiorców.  

 Ponieważ internet staje się coraz bardziej powszechnym i dostępnym medium, należy 
w przyszłości rozwijać portal dla realizatorów, po gruntownym zbadaniu ich potrzeb w tym 
zakresie. 

Wydawnictwa WPEK 
W ramach Programu systematycznie przygotowywane są wydawnictwa dotyczące WPEK. Są to m.in. publikacje o 
projektach nagrodzonych Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej. Jest też „Mapa miejsc edukacji kulturalnej w 
dzielnicach”, „WPEK – Instrukcja obsługi. Informator o Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej”, 
„Laboratorium Edukacji Kulturalnej dla dzielnicowych domów kultury” itp.   

Poniżej znajduje się zestawienie wydawnictw – jakie tytuły ukazywały się w kolejnych latach i jakie miały nakłady:  

WYDAWNICTWA WARSZAWSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI KULTURALNEJ 2017-2020 

ROK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Łącznie  

 
7 Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania poszczególnych kanałów komunikacji zostały przedstawione w Sprawozdaniu za 2019 roku. 

unikalne 
odsłony: 
72 299

wejścia na 
stronę: 45 152 
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TYTUŁ 

Mapa miejsc edukacji kulturalnej - - 3 000 3 000 3 000 - 9 000 

Narzędziownik – Instrukcja 
obsługi 

- - 1500 1500 1000 - 4000 

Projekty – Warszawska nagroda 
Edukacji Kulturalnej 

1500 1500 1500 2000 1500 1500 9500 

Laboratorium Edukacji 
Kulturalnej dla domów kultury 

- - - 1000 1000 - 2000 

EduAkcje – raporty  - - 300 300 50 50 700 

Projekty edukacji kulturalnej w 
szkołach i placówkach 
oświatowych 

- 1000 1000 1000 - - 3000 

Tabela 2 Zestawienie publikacji wydanych w ramach WPEK, na podstawie sprawozdania Pełnomocnika z 2020 
roku 

W ciągu 6 lat wydrukowano 16 200 szt. książek oraz 9 000 map edukacji kulturalnej. Wszystkie zostały przekazane 
szkołom, przedszkolom, instytucjom artystycznym i animacji społecznej. Szczególnie były oczekiwane w 
działaniach w ramach Programów „Warszawa Lokalnie, Młoda Warszawa”. W latach 2015 – 2018 wydawano 
najwięcej publikacji. Wynikało to z wielości działań w Programie, potrzebna była ich dokumentacja – w formie 
dobrych praktyk, sprawozdań czy raportów ewaluacyjnych.  

Publikacje są w założeniu wsparciem merytorycznym dla realizatorów Programu. Pozwalają na 
udokumentowanie działań WPEK, zbierają doświadczenia realizatorów, a jednocześnie mają być źródłem 
inspiracji dla kolejnych uczestników Programu. To z pewnością było ważne na początku Programu, gdy konieczne 
było budowanie tożsamości środowiska, wspólnoty. 

Wydawnictwa mają w pewnym stopniu też walor promocyjny. na przykład, gdy Pełnomocnik ds. WPEK występuje 
na wydarzeniach, konferencjach poza Warszawą, ma gotowy pakiet materiałów informujących w Programie. 
Okazały się również czynnikiem zapewniającym trwałość Programu w momencie zmiany władzy w Warszawie: 

Dzięki wydawnictwom i zbudowania marki również po zmianach politycznych w ratuszu udało 
utrzymać się wagę programu WPEK. Tak dużo się mówi i zwraca uwagę na to, by nie stracić 
osiągnięć WPEK w nowo powstających progrmach wykonawczych. Wydaje mi się że bardzo 
mocnym i ważnym momentem dla Programu była możliwość wręczenia wydawnictwa WPEK, 
wtedy jeszcze kandydatowi na prezydenta, podczas debaty. Ekspert 

Jednak w opinii większości badanych wydawnictwa nie są już tak użyteczne, jak na początku Programu. Zmieniły 
się w międzyczasie potrzeby odbiorców dotyczące publikacji, a jednocześnie nasila się trend proekologiczny. Coraz 
więcej osób korzysta raczej z informacji i zasobów internetowych. Dlatego w ostatnich dwóch latach stopniowo 
zmniejszano liczbę wydawnictw oraz wysokość nakładów. Na przykład zrezygnowano z druku ulotek na temat 
WPEK, zaś od 2019 roku wydawnictwa pojawiają się w małych nakładach. 

Ponadto badani nie zawsze są w stanie ustalić, jaka jest funkcja publikacji, w jakim celu została przygotowana. 
Przykładem jest tu „Mapa Edukacji Kulturalnej”. Założeniem było, żeby przygotować atrakcyjny graficznie materiał 
w dużym formacie, gdyż wcześniej edukacja kulturalna nie była ciekawie prezentowana.  Materiał był opracowany 
z myślą o szkołach, organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych. Mapa w założeniu miała być 
narzędziem informacji o instytucjach i placówkach, które prowadzą edukację w mieście oraz promować edukację 
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kulturalną. Od 2017 roku rozdystrybuowano 9 000 map. Efekt promocyjny uzyskano, gdyż m.in. projekt zdobył 
międzynarodową nagrodę AWWWArds.   

Każdego roku do „Mapy” zbierane lub aktualizowane są dane o podmiotach, które prowadzą działalność w zakresie 
edukacji kulturalnej w dzielnicy. Na odwrocie „Mapy” jest spis instytucji działających w poszczególnych dzielnicach 
według kategorii: instytucje animacji kultury, fundacje i stowarzyszenia, instytucje artystyczne, pracownie i 
przedsiębiorstwa. Obok nazwy podmiotu jest podany jego adres strony internetowej, ale już nie numer telefonu. 
Mapa w opinii badanych jest nieużyteczna, odbiorcy nie wiedzą, co z nią zrobić, a jej przygotowanie wymaga co 
roku dużego nakładu pracy wielu osób. 

Dla odmiany przykładem praktycznej i użytecznej publikacji są poradniki, jak prowadzić ewaluację projektów 
kulturalnych lub na temat pisania projektów. We WPEK taką rolę pełnił „Narzędziownik”. Widać zatem, że obecnie 
interesariusze potrzebują nie tylko opisu doświadczeń i wartościowych dokonań, ale też instrukcji i poradników w 
prostej, skondensowanej formie na temat aktualnych problemów. Na przykład przedstawiciele szkół potrzebowaliby 
wskazówek, jak odróżnić wartościową ofertę zajęć z zakresu edukacji kulturalnej od oferty słabej. 

 Publikacje dotyczące EK w przyszłości mniej powinny koncentrować się na opisie doświadczeń, 
realizatorów Programu, a bardziej odpowiadać na potrzeby realizatorów czy odbiorców. Powinny 
to być małe formy – np. broszury i zawierać małe porcje praktycznej wiedzy typu instrukcje. Warto 
też dalej zmniejszać nakłady wydawnictw papierowych. W dodatku oprócz publikacji papierowych 
należy przygotowywać publikacje do internetu. Zdecydowanie jakakolwiek publikacja dotycząca 
edukacji kulturalnej powinna być poprzedzona gruntowną analizą celu, potrzeb, na jakie ma 
odpowiadać.  

Granty na realizację działań w zakresie edukacji kulturalnej  
W Programie są dostępne miejskie granty w Biurze Edukacji i w Biurze Kultury Urzędu m.st Warszawy:  

 

Priorytety konkursów grantowych oraz podział na wieloletnie lub roczne wspólnie ustalają Biura oraz cztery Komisje 
Dialogu Społecznego. Granty mają charakter sektorowy, instytucje kultury mogą się ubiegać o wsparcie w BK, a 
placówki oświatowe – w Biurze Edukacji. Oba biura oferują też granty dla organizacji pozarządowych. Stopniowo 
zwiększa się roczna pula środków na edukację kulturalną w konkursach organizowanych prze oba Biura: 

Rok Suma środków w BK Suma środków w BE 
2010 500 000 545 570 

2011 900 00 505 800  

2012 600 000 100 000  

2013 500 000 150 940  

2014 700 000 138 710 

2015  750 000 195 320  

2016  734 800 51 000  

W Biurze Edukacji:
Warszawskie Inicjatywy 

Edukacyjne, PEgaz, 
konkursy dla ngo – konkurs 

„edukacja kulturalna”

W Biurze Kultury:
Fundusz Animacji Kultury, 

konkursy dla ngo – konkurs 
„edukacja kulturalna”
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2017  1 600 000 156 680  

2018  300 000 267 000  

2019 1 700 000 823 360  

2020 2 600 000 450 000  

Tabela 3 Łączny budżet przeznaczany na realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej w Biurze Kultury i Biurze 
Edukacji w ciągu 10 lat realizacji WPEK (opracowanie własne na podstawie sprawozdania Pełnomocnika z 2020 
roku) 

Tak znaczący, stopniowy wzrost funduszy przeznaczanych na działania z zakresu edukacji kulturalnej świadczy 
o rozwoju działania i też zapewne o coraz większej aktywności realizatorów. Widoczny jest też wpływ WPEK na 
kształt i zakres merytoryczny konkursów. Na przykład na podstawie doświadczeń WPEK były formułowane 
założenia konkursów dla organizacji pozarządowych. 

Granty BK i BE dla organizacji pozarządowych 
Biuro Kultury prowadzi programy wspierające organizacje pozarządowe i dzielnicowe instytucje animacji kultury. 
Odpowiada między innymi za dwuletni konkurs „Edukacja kulturalna odbiorczyń i odbiorców kultury oraz rozwój 
widowni”. Celem konkursu jest wsparcie realizatorów edukacji kulturalnej oraz wsparcie wydarzeń wpływających 
na rozwój jakościowy i ilościowy widowni warszawskiej (zgodnie z Programem Rozwoju Kultury do 2020 r.). Zaś 
jego długofalowym priorytetem jest zwiększanie uczestnictwa w kulturze mieszkańców Warszawy. W 2019 roku 
budżet tego konkursu wynosił 850 000 zł. 

Również Biuro Edukacji prowadzi konkurs dla organizacji pozarządowych. Jego celem jest między innymi 
wzbogacanie oferty edukacji kulturalnej, rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, a także wspieranie 
edukacji wielokulturowej, poszanowania dla innych kultur, narodowości, religii. W 2019 roku na dofinansowanie 
działań z obszaru edukacji kulturalnej przeznaczono ponad 823 000 zł. 

W obu konkursach promowane są inicjatywy partnerskie, międzysektorowe: organizacji pozarządowej, szkoły 
i placówki wychowania pozaszkolnego/ogniska artystycznego/instytucji kultury, co zdecydowanie wpisuje się w 
założenia WPEK.  

Granty obu Biur służą aktywizacji trzeciego sektora w Warszawie i wspieraniu jego działań w zakresie edukacji 
kulturalnej. Należy pamiętać, że organizacje pozarządowe są ważnym aktorem w tego typu działaniach, bo często 
docierają do grup mieszkańców zagrożonych wykluczeniem, mogą też elastycznie i szybko reagować na potrzeby 
odbiorców swoich działań. Z drugiej strony dzięki konkursom tworzona jest coraz bogatsza i ciekawsza oferta zajęć 
poza szkołą, które dają dzieciom i młodzieży szansę rozwijania swoich zainteresowań i pasji. 

Granty BK dla instytucji kultury i granty BE dla placówek oświatowych 
Realizacji celów WPEK służy też Fundusz Animacji Kultury prowadzony przez Biuro Kultury. Fundusz utworzono 
w celu wsparcia działań instytucji animacji kultury, czyli dzielnicowych domy kultury, a w programie Rewitalizacja – 
również bibliotek). Budżet Funduszu wynosił w 2019 roku 200 000 zł.  

Celem głównym Funduszu Animacji Kultury 2019 było wzmacnianie postaw sprzyjających wzajemnemu 
szacunkowi między przedstawicielami różnych narodowości i kultur. Priorytetem konkursu było również włączanie 
warszawiaków innych narodowości w działania animacyjne i edukacyjne oraz zwiększanie kompetencji kadr 
kultury, wymiana ich doświadczeń i wiedzy na temat pracy z przedstawicielami mniejszości narodowych. Ponadto 
działania w zakresie edukacji kulturalnej miały sprzyjać nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, współpracy 
i integracji sąsiedzkiej, włączaniu nowych mieszkańców w lokalną społeczność. 

Aby promować projekty partnerskie, w regulaminie zapisano rekomendację, że projekt może być realizowany 
samodzielnie przez dom kultury lub we współpracy z innym domem kultury, szkołą, przedszkolem, wspólnotą 
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sąsiedzką, spółdzielnią mieszkaniową, miejscem aktywności lokalnej, organizacją pozarządową, grupą 
nieformalną, artystą, aktywistą i innymi. 

Biuro Edukacji od lat realizuje konkurs dla szkół pn. „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” (WIE). Wspiera w ten 
sposób inicjatywy związane, m.in. z rozwojem zainteresowań artystycznych i talentów, projekty w przestrzeni 
miasta, osiedla, szkoły. Priorytety konkursu ustalane są co roku, zawsze jednak edukacja kulturalna znajduje się 
na początku listy. Przykładowo w roku 2020 były to: inicjatywy związane m.in.  z przestrzenią miasta, osiedla, 
szkoły, projekty związane z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności, przedsięwzięcia 
z zakresu edukacji kulturalnej. W 2020 r. w ramach XV edycji WIE, dofinansowano łącznie 125 projektów na kwotę 
799 263 zł.  

Kolejnym działaniem Biura Edukacji jest „Program dedykowany placówkom wychowania pozaszkolnego”, czyli 
PEGAZ. Cele projektu to m.in. podnoszenie kompetencji uczniów. PEGAZ wspiera działania w obszarze kultury, 
przygotowujące dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przyczynia się do tworzenia 
warunków do rozwijania aktywności twórczej, kształcenia umiejętności kreatywnego i innowacyjnego, a także 
krytycznego podejścia do zdobywanej wiedzy.  W roku 2020 dofinansowano 15 projektów na kwotę 180 tys. zł  

Ponadto Biuro Edukacji, we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biurem 
Stołecznego Konserwatora Zabytków, jest organizatorem Warszawskiego Konkursu „Najlepsze szkolne 
i przedszkolne przestrzenie uczenia się”. 

Celem Konkursu jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki 
i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych i przedszkolnych. 
Konkurs promuje najciekawsze aranżacje przestrzeni edukacyjnych oraz przyjazne środowiska uczenia się, a w 
przypadku obiektów zabytkowych również eksponowanie dziedzictwa kulturowego w warszawskich szkołach i 
przedszkolach. Bardzo istotnym aspektem jest partycypacyjny sposób kształtowania przestrzeni szkolnej, w którym 
uczestniczą jej wszyscy użytkownicy. W pięciu edycjach konkursu (do 2020 r.) nagrodzono 26 i wyróżniono 30 
placówek. 

Młodzież może zdobywać granty na swoje działania w Programie „Warszawska Aktywna Młodzież”, którego 
operatorem jest również Biuro Edukacji, które za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą otrzymać 
fundusze na realizację swoich własnych pomysłów. Wśród licznych projektów młodzieżowych pojawiają się różne 
inicjatywy, w tym przedsięwzięcia kształtujące młodych warszawiaków w zakresie edukacji kulturalnej. 
Realizowane są także festiwale artystyczne, dla przykładu w 2019 roku młodzież zorganizowała m.in. Festiwal 
Artystyczny Zamoyskiej Awangardy, TARA - Teatralno-Artystyczna Reytaniacka Akademia (festiwal muzyczny), 
czy też Przegląd Kolęd i Pastorałek dla środowisk Nieprzetartego Szlaku.  

Wszystkie konkursy grantowe są zdecydowanie pozytywnie oceniane przez badanych jako ważny mechanizm 
rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie i wsparcie realizatorów. Jest to wzmocnienie budżetu i poszerzenie 
możliwości działania. 

Granty – super, że są. Powinny zejść niżej, powinny być znaczone środki w dzielnicowych 
budżetach- 10% na edukację kulturalną blisko domu. Koordynator dzielnicowy  

Miejskie granty stwarzają warunki do realizacji pomysłów z zakresu edukacji kulturalnej, które bez tego by nie 
zaistniały. Jest to też forma systemowego wsparcia: co roku można starać się o dofinansowanie na projekt. To 
sygnał miasta, że edukacja kulturalna jest ważna.  

Badani postulują, by więcej było w nich łączenia sektorów we wspólnych działaniach i zachęt do tworzenia 
partnerstw. Na przykład w kryteriach konkursów można premiować realne zaangażowanie wszystkich partnerów 
w działania projektowe (bo nieraz partnerstwo sprowadza się do formalnych zapisów). Jest to już coraz bardziej 
popularne rozwiązanie.  
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Badani wskazują też potrzebę realizacji dłuższych projektów w ramach grantów, nie tylko jednorocznych. 
Pozytywnym przykładem jest dwuletni konkurs Biura Kultury dla ngo. Długi czas na realizację projektów sprzyja ich 
jakości i skuteczności. 

Warto włączyć do odbiorców konkursów jednoosobowe firmy, by też mogły składać wnioski na projekty. Są 
to zwykle freelancerzy, wielu takich działa w obszarze edukacji kulturalnej.  

 Granty mogłyby być też działaniem upowszechniającym dla Nagrody WPEK. Na przykład projekty 
nagrodzone mogłyby być kontynuowane, rozwijane dzięki grantom (w odrębnym konkursie). 
Byłoby to systemowe wsparcie miasta dla inicjatyw o potwierdzonej jakości i ich promocja na 
szerszą ogólnomiejską skalę. 

Konkursy grantowe to skuteczne i użyteczne narzędzie dla wspierania edukacji kulturalnej 
w Warszawie. Należy je utrzymać i w miarę możliwości rozwijać. Jednocześnie należy w 
warunkach konkursów tworzyć zachęty do projektów partnerskich międzysektorowych oraz 
umożliwić dostęp dla małych firm.  

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej oraz Giełda Projektów i Programów 
Edukacji Kulturalnej 
W 2010 roku ustanowiono doroczną Nagrodę m.st. Warszawy za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej 
w Warszawie, w ramach działań na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej i wdrażania Warszawskiego Programu 
Edukacji Kulturalnej. Jej celem miała być promocja najlepszych projektów oraz docenienie ich autorów, 
ponieważ finansową nagrodę otrzymują osoby, a nie instytucje i placówki oświatowe. Jednak również dla instytucji 
Nagroda ma znaczenie, ponieważ za sprawą nagrodzonego pracownika jest pośrednią formą promocji i uznania. 

Po gali, na której wręczane są nagrody w różnych kategoriach, odbywa się też Giełda Projektów. Autorzy – laureaci 
nagrody prezentują tam swoje doświadczenia. Giełda miała służyć spotkaniu, integracji środowiska autorów 
projektów oraz ich wzajemnej inspiracji. 

Pula środków na Nagrodę w ostatnich 3 latach wynosi 100 000 zł. rocznie, wcześniej było to 60 000 zł. Liczba 
zgłaszanych projektów w ostatnich dwóch edycjach wynosiła ok. 120, a 1/5 z nich otrzymywała nagrody w różnych 
kategoriach. 
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Wykres 2 Zestawienie projektów zgłoszonych do WNEK oraz nagrodzonych w latach 2016-2019. Opracowanie 
własne na podstawie danych WPEK. 

Zdaniem badanych Nagroda jest najważniejszym działaniem WPEK, ponieważ powoduje pozytywne zmiany na 
wielu poziomach. Nagroda w ciągu kilku lat stała się marką samą w sobie, co jest ważne dla promocji edukacji 
kulturalnej. Badani są zgodni, że nagroda zdecydowanie powinna być prowadzona w kolejnych latach. Jest to więc 
realne narzędzie, które docenia i dofinansowuje ludzi działających we WPEK. Nagroda pomaga też 
identyfikować nowe trendy, zjawiska w warszawskiej kulturze, jest jak „papierek lakmusowy”. Ponadto Nagroda 
„otwiera drzwi” realizatorom. To jest narzędzie do „zauważania” ludzi. Jest nieformalnym znakiem jakości dla 
projektu:  

Zaczęłam się liczyć w mojej instytucji, bo ktoś z zewnątrz mnie dostrzegł. Zostałam 
dostrzeżona przez górę. To też stało się legitymacją tego, że robię rzeczy wartościowe. 
Laureatka WNEK 

Nagroda przyczynia się do zwiększenia prestiżu działań, projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Jest 
identyfikowana w różnych instytucjach na terenie Warszawy. Wzbudza zainteresowanie władz dzielnic, które widzą 
w nagrodzie dodatkową szansę promocji lokalnej instytucji, czy nawet dzielnicy.  

10 lat pozwoliło na zebranie licznych doświadczeń i opinii na temat nagrody. Badani, choć doceniają nagrodę, to 
jednocześnie widzą, że Nagroda dojrzała do zmian: 

Ta nagroda w ostatnich latach szukała swojej tożsamości. Nie do końca było wiadomo, czy 
to jest nagroda edukacyjna, czy to jest nagroda za projekty animacyjne. Instytucja kultury 

W badaniu zebrano też sugestie, jak udoskonalić Nagrodę. Należy przemyśleć formułę i cele nagrody: co to 
znaczy „najlepszy projekt”? Warto rozważyć, czy nagroda nie powinna służyć promocji małych początkujących 
inicjatyw realizowanych w trudnych środowiskach, a nie tylko projektów wybitnych, firmowanych przez duże 
instytucje. Zdaniem badanych należy też na nowo przeanalizować i spisać zasady, reguły nagradzania. 

Są też postulaty praktyczne, organizacyjne, np. by zrezygnować z papierowych wniosków konkursowych 
z pieczątką, bo to jest nadmierna formalizacja i relikt z przeszłości. Koordynatorzy dzielnicowi mają podgląd do 
projektów, które są składane w dzielnicy. Znają ich realizatorów, kontaktują się z nimi. 

Mankamentem według badanych jest też to, że do Nagrody zgłaszane są projekty zakończone. Ich zdaniem 
najlepsze są projekty ciągłe, które się nie kończą, ale są kontynuowane albo powtarzane w innych miejscach. 
Warto rozważyć wprowadzenie do regulaminu trwałości projektów jako dodatkowych kryteriów oceny. 

Pewne zastrzeżenia budzi tryb wyboru projektów i oceny przez dwie kapituły: koordynatorów dzielnicowych 
i wybranych ekspertów. W zespole są eksperci, którzy również znają te projekty z konkursów grantowych czy etapu 
ich realizacji. Jest jeden ekspert spoza Warszawy. Z powodu uczestnictwa grup „oświatowych” wśród ekspertów 
są również metodycy. 

Obie kapituły oceniają według tego samego regulaminu, ale w swoich werdyktach różnie rozkładają akcenty. 
Koordynatorzy dzielnicowi znają kontekst zgłaszanych projektów, ich potencjał animacyjny w danym środowisku. 
Za to zespół ekspercki zwraca uwagę na jakość wykonania, atrakcyjność oraz na nowatorskość, skuteczność 
w budowaniu kapitału kulturowego czy siłę społecznego oddziaływania projektu. Z jednej strony ocena przez dwie 
komisje pozwala na pełny, wieloaspektowy ogląd projektów. Z drugiej strony, badani zauważają, że podejścia obu 
zespołów się rozmijają, właśnie dlatego, że te dwa gremia mają nieco inne priorytety.  

Badani zwracają uwagę na nieprzejrzystość kryteriów wyboru. Ich zdaniem w werdyktach widać myślenie „by 
nie pominąć” kogoś. 
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Jako problem dotyczący nagrody badani zgłaszali też fakt, że skład kapituły eksperckiej nie jest zmieniany. 
Tymczasem Biuro Kultury informuje, że przez lata skład kapituły się zmieniał. Najpierw jej rolę pełniła Rada 
Programowa, która zresztą też się zmieniała. Obecnie kapituła powołana jest zarządzeniem i co roku jej skład ulega 
co roku modyfikacjom. Być może więc, do środowiska nie docierają informacje o zmianach składu komisji 
oceniającej, mimo że jest co roku prezentowana. Warto to podkreślić przy następnej Nagrodzie – upubliczniać 
skład kapituły oraz podawać, od jak dawna każda z osób w niej zasiada. 

Dotychczas nagrodzone projekty były promowane przede wszystkim na Giełdzie Projektów. Jest też baza 
nagrodzonych projektów w formie clipów na dedykowanym kanale YouTube8, ponadto opisy projektów są 
zamieszczane na portalu, w zakładce Czytelnia. Wydaje się jednak, że ten kanał promocji nie jest wystarczająco 
eksplorowany. Być może intensywny rozwój edukacji kulturalnej w internecie w ostatnich latach da taką możliwość, 
by z każdym rokiem rozbudowywać internetową bazę projektów, bardziej ją promować i jednocześnie 
zmniejszać liczbę publikacji papierowych. 

Wokół Nagrody istnieje grono laureatów Nagrody z ubiegłych lat. Jest to sieć, która ma potencjał dla rozwoju 
edukacji kulturalnej w Warszawie. Należy zastanowić się, jak tę sieć zaktywizować, by dodać im energii do 
działania. Jednym z takich sposobów może być certyfikacja najlepszych projektów, by były "rekomendowane przez 
WPEK". 

Podobnie z dużą grupą projektodawców, którzy się zgłosili, ale nie dostali nagrody. Jak ich dowartościowywać? 
Może warto wprowadzić głosowanie internetowe w kolejnych edycjach nagrody. Wszyscy poprzedni laureaci lub 
uczestnicy konkursu mogą głosować na projekty. Służyłoby to partycypacji środowiska edukacji kulturalnej 
i większej otwartości, przejrzystości wyboru. Z drugiej strony członkowie kapituły i biur wiodących mają wątpliwość, 
czy taki tryb faktycznie promowałby najlepszych i najambitniejszych realizatorów. Warto więc rozważyć 
wprowadzenie „nagrody publiczności” czy „nagrody branży”, aby odpowiedzieć na zgłaszaną potrzebę 
i jednocześnie dbać o jakość projektów. 

Potrzebna jest też wyraźna komunikacja dotycząca nagrody, aby jasne były warunki udziału w konkursie. Należy 
doprecyzować czy o nagrodę można się ubiegać wielokrotnie. Zgłaszano wątpliwości, czy instytucje statutowo 
powołane do prowadzenia EK powinny zgłaszać się do nagrody WPEK. Być może należy wydzielić kategorię dla 
bardzo zaawansowanych realizatorów EK i/lub dla dużych graczy? 

 Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej jest bardzo pozytywnie oceniana jako ważnych 
i potrzebny mechanizm promocji edukacji kulturalnej oraz budowania prestiżu realizatorów. 
Uczestnicy Programu postulują przeanalizowanie celów i zasad Nagrody. Należy więc na nowo 
zaprojektować Nagrodę, bo ma potencjał jako marka. Warto, by dalej integrowała środowisko 
edukacji kulturalnej i mobilizowała je do rozwoju.  

Spółdzielnia Kultury 
Na styku dwóch programów miejskich: WPEK i Warszawa Lokalnie działa Spółdzielnia Kultury 
(https://www.spoldzielniakultury.waw.pl/), która jest ważnym elementem wspierania edukacji kulturalnej 
w Warszawie. Spółdzielnia powstała na bazie doświadczeń WPEK. To internetowa platforma, w której instytucje, 
organizacje, grupy nieformalne i wszyscy chętni, nieodpłatnie mogą dzielić się swoimi zasobami – przestrzenią, 
sprzętem, produktami kultury (wystawy etc.).  

W grudniu 2019 r. na stronie było 400 zasobów. Coraz więcej włączanych jest do Spółdzielni Kultury zasobów 
zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej. Widać zatem przenikanie tego elementu 

 
8 https://www.youtube.com/user/WPEK1/videos  
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WPEK i z innymi programami miejskimi. W ciągu roku było ok. 250 zapytań o zasoby Spółdzielni przez system 
internetowy. W spółdzielni jest 357 zarejestrowanych użytkowników i liczba ta stopniowo rośnie.  

 Dodatkowo odbywają się cykliczne śniadania ze Spółdzielnią Kultury w celu prezentacji organizacji, liderów 
i miejsc związanych z edukacją kulturalną. W śniadaniach w roku 2019 wzięło udział około 130 osób. 

Spółdzielnia kultury odblokowała zasoby instytucji i organizacji. Jest doceniana przez przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, instytucji i lokalnych animatorów. Wielu z nich podkreśla, że jest to bardzo potrzebna 
inicjatywa, dzięki której mogą korzystać z zasobów innych osób/miejsc. Dzięki temu mogą zwiększyć zakres swoich 
działań lub uatrakcyjnić je. Do tego zasoby w Spółdzielni są udostępniane za darmo, co ma duże znaczenie dla 
wielu instytucji publicznych i ngo: 

Do tej pory było tak, że jak przychodziła kontrola, na przykład do domu kultury, to pytała się 
„A dlaczego pani dała salę za darmo? Przecież pani nie pobrała należności. To jest 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych”. A teraz można powiedzieć: „Ale proszę 
państwa, jest Spółdzielnia, miejski program”. Instytucja kultury 

Jest to zdaniem badanych dobre, użyteczne działanie, ale przeszkodą w rozwoju Spółdzielni są kwestie formalne. 
O ile w mniejszych podmiotach łatwiej jest wymieniać zasoby, to duże instytucje kultury napotykają na szereg barier 
formalno-prawnych. Z tego powodu nie angażują się w Spółdzielnię, nie mogą udostępniać swoich zasobów. Być 
może warto zachęcić, by duże instytucje kultury przygotowały projekty i zasoby, które celowo będą służyły zasileniu 
Spółdzielni, np. „wystawa na wynos”. To zwiększyłoby zainteresowanie ofertą Spółdzielni, ale też samych instytucji 
kultury. 

Badani zauważają, że w Spółdzielni więcej jest podmiotów, które chciałyby coś skorzystać z zasobów, niż tych, 
które chcą się podzielić. Zwykle jest też obawa przed oferowaniem w sieci zasobów z praktycznych powodów, że 
coś się zepsuje. Dla osób zarządzających instytucjami jest to problem, bo jest to majątek, za który odpowiadają. 

Warto zauważyć, że podobne działania były podejmowane w innych miastach, ale tam nie przetrwały. Zdaniem 
badanych Spółdzielnia kultury w Warszawie działa skutecznie dzięki stałemu zaangażowaniu koordynatorki. 
Mocną stroną jest też „podwójne życie” Spółdzielni, czyli działania w internecie, ale też na żywo. Śniadania 
ze Spółdzielnią są bardzo ważnym elementem sieciującym jej uczestników. Działania Spółdzielni koordynuje 
Centrum Komunikacji Społecznej we współpracy z Pełnomocnikiem. 

Spółdzielnia kultury jest trochę oddzielnym bytem wobec innych działań WPEK. Spółdzielnia ma też wyraźną markę 
własną, więc nie wszyscy jej uczestnicy identyfikują ją z Programem. 

 Spółdzielnia kultury jest praktycznym i prostym sposobem na bieżącą współpracę podmiotów 
i instytucji z różnych sektorów. Działanie to pozwala efektywnie wykorzystywać ograniczone 
zasoby, a przez to poprawiać jakość działań edukacji kulturalnej w Warszawie. Ponadto przyczynia 
się do integracji uczestników tej sieci. Spółdzielnia jest prowadzona online, ale wspierają ją też 
spotkania na żywo, które animują i integrują sieć wokół Spółdzielni. Potrzebny jest bardziej 
dynamiczny rozwój Spółdzielni, promocja idei i portalu. Warto szukać sposobów na to, jak włączyć 
duże podmioty do Spółdzielni.  

Konferencje – tematyczne EduAkcje Warszawy  
W ramach WPEK co roku są organizowane EduAkcje, czyli konferencje tematyczne, m.in. muzealna, teatralna, 
medialna m.in. Konferencje służą podnoszeniu kompetencji i sieciowaniu kadr kultury i oświaty, środowisk 
instytucji, placówek, organizacji pozarządowych, artystów i aktywistów. Każda z konferencji ma merytorycznego 
koordynatora z organizacji lub instytucji wiodącej, który odpowiada za przygotowanie programu. Konferencje 
odbywają się w tzw. „nowych adresach kultury” np. Nowy Teatr, Przestrzeń Facebook, Muzeum Polin.  W roku 
2019 w EduAkcjach Warszawy uczestniczyło 590 osób. W latach 2015-2020 odbyło się 35 EduAkcji Warszawy  
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Podczas konferencji następuje też wymiana doświadczeń. Uczestnicy zyskują inspiracje do przyszłych działań. 
W warsztatowych sesjach uczestnicy pracują nad aktualnymi problemami, sprawami ważnymi dla środowiska 
edukacji kulturalnej. Dzięki rekomendacjom wypracowanym podczas EduAkcji Program się rozwija, np. 
wprowadzono zmiany na portalu, były formułowane priorytety konkursów grantowych, np. w Funduszu Animacji 
Kultury i PEGAZ.  

EduAkcje są więc ważną częścią WPEK. Początkowo cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ 
skupiały środowisko osób i instytucji zainteresowanych danym zagadnieniem. Stopniowo jednak, w kolejnych 
latach malało zainteresowanie tymi wydarzeniami. Badani zauważają, że konferencji było za dużo. Duża liczba 
EduAkcji w ciągu roku powoduje, że uczestnicy nie są w stanie z nich skorzystać. Zbyt duże jest rozproszenie 
wydarzeń i tematów. Konferencje są też organizowane w zbyt krótkim czasie, co odbija się na jakości. Spadek 
zainteresowania konferencjami może wynikać z tego, że być może udało się po prostu osiągnąć zamierzone 
cele EduAkcji, czyli sieciowanie i wymianę doświadczeń. Obecnie realizatorzy nie potrzebują dodatkowych 
spotkań, bo znają się i kontaktują się ze sobą na bieżąco. Wobec rosnącej liczby wydarzeń i bogatej oferty różnych 
aktywności, również dostępnych online, realizatorzy edukacji kulturalnej mają mniejsze możliwości udziału w takich 
spotkaniach. Dlatego ich zdaniem należy zmniejszyć liczbę wydarzeń, niech będzie jedna konferencja 
interdyscyplinarna (nawet raz na dwa lata) zamiast kilku spotkań tematycznych w roku.  

Potrzeba nowego pomysłu, nowych tematów EduAkcji. Ale efekt sieciowania był świetny na. 
Urząd 

Żeby było takie oczekiwanie w ciągu roku i ogólna mobilizacja, że trzeba tam być. Instytucja 
kultury 

Niech będzie wspólny temat, ale budzący szerokie zainteresowanie, jak na przykład: „Audience development”, 
międzykulturowość, klimat, nowe technologie, zdrowie, zdrowy ryb życia, ekologia, tolerancja, integracja 
międzypokoleniowa. Dobrym przykładem EduAkcji dla szerokiego grona odbiorców była konferencja poświęcona 
wielokulturowości.  

 EduAkcje jako środowiskowe spotkanie są ważne i potrzebne. Jako właściwą należy ocenić 
decyzję z 2020 roku, by zmniejszyć liczbę tych wydarzeń o połowę. Warto też zdecydowanie dbać 
o jakość takiego wydarzenia. Potrzebna jest szeroka promocja. Pozytywny i szeroki odbiór 
powinien zapewnić odpowiedni dobór interdyscyplinarnego tematu i udział „gwiazd” z danej 
dziedziny. Jedna wysokiej jakości, atrakcyjna konferencja ma wysoki potencjał promocyjny dla 
edukacji kulturalnej w Warszawie. 

Konferencje i seminaria dzielnicowe 
W ramach WPEK organizowane są różne spotkania na szczeblu dzielnicowym. Mają one przyczyniać się do 
współpracy instytucji kultury i placówek oświatowych, a jednocześnie do aktywizacji lokalnego środowiska wokół 
edukacji kulturalnej. 

W programie są organizowane dzielnicowe konferencje poświęcone edukacji kulturalnej. Początkowo miały 
charakter incydentalny, od 2018 roku odbywają się regularnie. Spotkania mają za zadanie integrować całe 
środowisko lokalne edukacji kulturalnej z dzielnicy: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, teatry, muzea, 
inne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, artystów, społeczników. Za organizację tych konferencji 
odpowiadają koordynatorzy dzielnicowi WPEK. To oni mieli docierać do potencjalnych uczestników. 

Do tych działań zaliczają się też seminaria dla burmistrzów dzielnic organizowane w cyklu trzy-czteroletnim. 
Dzięki temu władze dzielnic, na przykład gdy zmieniają się po wyborach samorządowych, mogły poznać założenia 
i najważniejsze działania w ramach WPEK. Jest to dobra praktyka.  
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Co roku też, w listopadzie, na trzydniowym seminarium spotykają się przedstawiciele urzędów dzielnicowych oraz 
koordynatorzy dzielnicowi WPEK i wspólnie, w trzyosobowych zespołach, programują kolejny rok działań 
w swojej dzielnicy.  

Jakość spotkań i skuteczność w docieraniu do potencjalnych odbiorców zależy w dużej mierze od koordynatora 
dzielnicowego, jaki jest jego status formalny i zaangażowanie we WPEK, ale też od wielkości dzielnicy i kultury 
współpracy, jaka obowiązuje w instytucjach dzielnicowych, a zwłaszcza w urzędzie dzielnicy.  

 Spotkania władz dzielnic i przedstawicieli kluczowych wydziałów w urzędach są potrzebne, by 
budować świadomość i utrzymywać bieżące zainteresowanie edukacją kulturową w wymiarze 
lokalnym. Mogą też wpływać na sieciowanie środowiska. Warto organizować spotkania o jak 
najbardziej otwartej formule, by pojawiały się na nich różne podmioty. Koordynatorzy potrzebują 
wsparcia, by takie spotkania skutecznie organizować.  

Laboratorium Edukacji Kulturalnej  
Ważną częścią WPEK było i jest rozwijanie kompetencji uczestników WPEK. Dlatego w Programie powstało 
Laboratorium Edukacji Kulturalnej, czyli systemowy program rozwoju kadr edukacji kulturalnej dla różnych grup 
uczestników Programu. W ten sposób WPEK stwarza możliwość, by każdy edukator, animator, nauczyciel miał 
swoją własną autorską ścieżkę rozwoju. Oferuje im w tym celu m.in. seminaria, szkolenia i wizyty studyjne. 
Realizowane były/są następujące moduły w ramach LEK: 

* Moduł dla dzielnicowych domów kultury  

* Moduł dla szkół i placówek wychowania pozaszkolnego 

* Moduł dla organizacji pozarządowych  

* Moduł młodzieżowy dla twórców festiwali szkolnych 

* Moduł dla koordynatorów dzielnicowych  

W ramach sieci koordynatorów odbywają się regularne spotkania tej grupy z Pełnomocnikiem Prezydenta 
Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. Odbywają się również cykliczne szkolenia. Dzięki temu powstają relacje 
nieformalne, które mają wpływ współpracę w sieci domów kultury i pośrednio też w sieci koordynatorów 
dzielnicowych. 

Jednym z laboratoriów był LEK pracowników domów kultury, realizowany przez Biuro Kultury od lutego 2016 roku 
do grudnia 2017. System szkoleń dla instytucji kultury był odpowiedzią na wieloletnie zapóźnienia w tym 
sektorze: 

Punktem wyjścia WPEK był "zaopiekowany" świat nauczycieli: metodycy i coroczny budżet 
we WCIES, konkursy grantowe w Biurze Edukacji, certyfikaty "Szkoła z pomysłem na kulturę" 
itp. To było wcześniej jako oferta dla szkół. A obok był świat kultury, gdzie edukacji nie było 
w teatrach i muzeach oraz domy kultury, które pozostawały w głębokich latach 70. Warto to 
zauważyć. Ekspert  

LEK został opracowany również na podstawie oczekiwań mieszkańców, po konsultacjach z uczestnikami zajęć 
w DK. Dla mieszkańców dzielnic otwarty dom kultury powinien być miejscem kontaktu z kulturą, który zapewnia 
możliwość rozwoju, transferu wiedzy, aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności dzielnicy oraz współtworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego, także poprzez wsparcie środowiska aktywistów i organizacji pozarządowych.  

LEK oferował specjalistyczne i zindywidualizowane wsparcie domom kultury. W tym czasie wybrani trenerzy 
pracowali z całym zespołem domu kultury, począwszy od autodiagnozy, przez warsztat z komunikacji 
interpersonalnej i warsztat z planowania, określający wizję i kierunek rozwoju danego domu kultury. Były to 
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szkolenia dla całych zespołów w instytucjach kultury oraz wizyty studyjne, nie tylko na terenie Warszawy, ale też 
w Krakowie i Gdańsku.   

Szkolenia są kontynuowane przez Staromiejski Dom Kultury, który ma być placówką miejską doskonalenia kadr 
kultury. Również dzięki LEK dyrektorzy domów kultury spotykają się co roku na wyjazdowym Forum Domów 
Kultury. 

Równolegle Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych (samorządowa placówka doskonalenia 
nauczycieli, podległa Biuru Edukacji) oraz Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej prowadzą szkolenia dla sektora 
oświaty – przedszkoli, szkół i placówek wychowania pozaszkolnego, m.in. z pisania projektów edukacji kulturalnej 
oraz szkolnych programów edukacji kulturalnej. Do realizacji tych zadań zostali powołani doradcy metodyczni w 
zakresie edukacji kulturalnej. 

Ponadto od 2017 roku realizowano co roku cykle szkoleń dla młodych producentów festiwali szkolnych, wspólnie 
z „Siecią Młodzieżowych Festiwali”. Szkolenia prowadziła Fundacja „Obserwatorium” i Teatr Ochoty. Natomiast 
szkolenia dla organizacji pozarządowych były organizowane w ramach Stołecznego Centrum Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych. Były to szkolenia pn. „Jak pisać projekty wielokulturowe w ramach przygotowania do konkursu 
grantowego”. 

LEK jest w większości oceniany jako dobre, trafne i użyteczne działanie. Wydaje się, że najbardziej skorzystały 
na nim instytucje kultury, ponieważ brały udział w cyklu szkoleń, a nie w pojedynczych wydarzeniach. 
Szkoleniami były też objęte całe zespoły, a nie tylko kadra kierownicza. Do tego oprócz szkoleń były wizyty studyjne 
i robocze spotkania, które przyczyniły się do integracji i wzmocnienia tego środowiska:  

LEK jest super. Nastąpił progres. Dzięki temu ludzie się poznali, zaczęli robić wspólne 
projekty. Instytucja kultury 

Nastąpiła niebywała integracja środowiska instytucji kultury. Instytucja kultury 

LEK dla DDK zadziałał, bo był rozwiązaniem „uszytym na miarę” i na każdym etapie 
realizacji weryfikowanym z bezpośrednimi uczestnikami. Raport podsumowujący LEK 

LEK przyczynił się też do dalszych, pozytywnych zmian. Na przykład wynikła z niego oddolna akcja promocyjna 
warszawskich domów kultury pn. „Nadajemy kulturę”. Inne efekty to bieżąca współpraca między domami kultury, 
projekty partnerskie DK w Funduszu Animacji Kultury; a także „Kodeks dobrych praktyk współpracy organizacji 
pozarządowych i domów kultury”. LEK przyczynił się też do powstania Spółdzielni Kultury. Jej wstępne założenia 
były ustalone wcześniej, ale nawiązanie współpracy między DK umożliwiło rozwój tego projektu. 

W organizowanych dotąd szkoleniach WPEK widać wyraźny podział sektorowy. To zdaniem badanych ogranicza 
możliwość integracji oświaty i kultury. Stratą dla Programu jest też niewłączenie do szkoleń warszawskich 
bibliotek. Badani negatywnie odbierają fakt, że nie udało się połączyć LEK z Programem rozwoju bibliotek, także 
realizowanym w BK. 

Zdarzały się opinie wśród badanych, że już w tej grupie jest przesyt szkoleniami. Zatem następne działania 
wymagają gruntownej analizy potrzeb szkoleniowych.  

Problemem jest również rotacja pracowników w instytucjach kultury, więc kompetencje rozwinięte w LEK zanikają 
wraz z odejściem ludzi. Podobnie jest w sektorze oświaty. Po ostatniej reformie i po strajkach nauczycieli 
w warszawskich szkołach nastąpiły duże zmiany kadrowe. Z punktu widzenia urzędu m.st Warszawy nie jest to 
jednak problemem, gdyż animatorzy i nauczyciele, nawet jeśli odchodzą z pracy, to zwykle podejmują ją w innym 
miejscu w Warszawie, więc jest to dobra inwestycja w środowisko. 

 Laboratorium Edukacji Kulturalnej w ramach WPEK jest ważnym modułem wzmacniających 
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kompetencje poszczególnych grup realizatorów. Potrzebne są dalsze szkolenia, najlepiej w formie 
cykli szkoleniowych. Warto zadbać o to, by w większym stopniu szkolenia miały charakter 
międzysektorowy i lokalny. Budowanie relacji między oświatą i kulturą wymaga pracy na wielu 
poziomach. Należy więc wykorzystywać każdą okazję, także podczas szkoleń. Należy też docierać 
z ofertą szkoleniową z zakresu włączającej edukacji kulturalnej do innych podmiotów: MAL-i, grup 
nieformalnych, małych firm działających w tym obszarze itp. 

Szkolne Programy Edukacji Kulturalnej (SZPEK) 
Od 2014 roku Biuro Edukacji rekomenduje podległym placówkom opracowanie Szkolnych Programów Edukacji 
Kulturalnej (SZPEK). W założeniu SZPEK jest narzędziem, które pomaga zaplanować, skoordynować i stworzyć 
na zasadzie synergii szkolną politykę edukacji kulturalnej. Szkoła tworząc SZPEK określa cele, sposoby ich 
realizacji, czas ich realizacji. Uwzględnia jednocześnie realizację podstawy programowej, tak by uczniowie odnieśli 
jak największe korzyści rozwojowe. SZPEK miał opisywać całoroczne działania szkoły/przedszkola w zakresie 
edukacji kulturalnej. Miał to też podnosić jakość pracy szkoły i przyczyniać się do rozwoju współpracy nauczycieli 
w realizacji działań artystycznych. Na tej podstawie miała następować integracja środowisk szkoły i jej lokalnych 
partnerów w budowaniu i rozwoju kompetencji kulturowych uczniów.  

Chcieliśmy nadać edukacji kulturalnej rangę, pokazać że pełni ona w szkole istotną rolę, tak 
samo jak matematyka, czy język polski. Urząd 

Szkolne Programy Edukacji Kulturalnej budzą wiele zastrzeżeń na wszystkich poziomach realizacji WPEK: 
w szkołach, w dzielnicach i instytucjach ogólnomiejskich. Chociaż BE nie narzuca szkołom tworzenia SZPEK, a 
jedynie rekomenduje, to jednak w odbiorze szkół działanie jest traktowane jako kolejny wymóg biurokratyczny.  

Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że BE pyta o SZPEK w ogólnej ankiecie kierowanej do szkół i placówek, 
służącej monitorowaniu różnych obszarów działania warszawskiego systemu edukacji. Odruchowo przez szkoły 
jest to więc odbierane jako zadanie obowiązkowe. Prawdopodobnie, gdyby nie pytano o SZPEK w ankiecie, 
programy edukacji kulturalnej w ogóle by się w wielu szkołach nie pojawiły. Zdaniem wielu badanych jest to 
stracony potencjał Programu, bo szkoła angażuje się w opracowanie szkolnego dokumentu bez przekonania, że 
edukacja kulturalna może służyć szkole i uczniom.  

Kilka lat temu Biuro Edukacji przygotowało przewodnik dla szkół po różnych inicjatywach miejskich, w których 
szkoły mogły realizować edukację kulturalną. To wydaje się dobrą praktyką. Zdaniem przedstawicieli szkół, którzy 
brali udział w badaniu, jeśli programy nadal będą rekomendowane, potrzebne byłby wzory takich dokumentów. 
Dobrze byłoby też, gdyby były dostępne jako formularz online i jego tworzenie mogłoby być zautomatyzowanym 
procesem. Byłoby to ułatwienie dla osób, które takie programy mają tworzyć. Najlepiej też, jakby formularze były 
połączone z portalem, aby nauczyciel mógł sobie wybierać działania do celów programu i do podstawy 
programowej. 

Należy tu podkreślić, że często nauczyciele, którzy są kreatywnie i zaangażowani w działania z zakresu edukacji 
kulturalnej, nie mają kompetencji, doświadczenia, a nieraz też czasu, by swoje działania opisywać w formie 
programu. Jest to dla nich po prostu trudne: 

Żeby nie trzeba było układać za dużo zdań, bo to odstręcza. Jak człowiek to już napisze, to 
już mu się odechciewa robić. Układanie programu jest to dla nas strata czasu. Potrzeba nam 
więcej patrzenia na to, co ludzie robią, a mniej pisania. Bo w teorii to każdy może robić piękne 
rzeczy. Nauczycielka  

Być może odpowiedzią na te trudności byłoby też więcej szkoleń metodycznych na temat tworzenia SZPEK.  
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Badani podkreślają, że edukacja kulturalna nie powinna być traktowana przez szkoły jako wymóg formalny, 
bo to zabija istotę tego typu działań. Ich zdaniem szkoły nie powinny czuć się zmuszane do tego: 

Edukacja kulturalna jest „społecznotwórcza”. Musi być realizowana w wolności, bez nakazu, 
wtedy powstają najciekawsze, najbardziej wartościowe inicjatywy. Ekspert 

W większym stopniu zatem należy budować świadomość, że edukacja kulturalna może się szkołom przydać. 
Należy nadal, przy różnych okazjach przekonywać dyrektorów placówek, wyszukiwać też aktywnych 
i zaangażowanych nauczycieli. Obecnie edukacja kulturalna dla wielu dyrektorów szkół nie jest priorytetem. Nie 
rozumieją szans, jakie może ona dawać szkole.  

Na podstawie danych z ankiety BE w szkołach można stwierdzić, że Szkolne Programy Edukacji Kulturalnej to 
działanie skuteczne. W większości szkół takie programy zostały opracowane, są też powołani szkolni 
koordynatorzy edukacji kulturalnej.  

 
Wykres 3 Opracowanie własne na podstawia badania 
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (n=693) 

 
Wykres 4 Opracowanie własne na podstawia badania 
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (n=693) 

Jednak z wywiadów zdecydowanie wyłania się mniej pozytywny obraz. Dlatego „Szkolne Programy Edukacji 
Kulturalnej” jak działanie systemowe wymagają przepracowania. Być może należy edukacja kulturalna 
w szkołach nie powinna być traktowana jako cel sam w sobie i nie należy rekomendować tworzenia dodatkowego 
programu. Być może bardziej sprawdzi się promowanie edukacji kulturalnej jako metody osiągania innych ważnych 
dla szkoły celów: rozwiązywania problemów wychowawczych, rozwijania kompetencji kluczowych, czy 
wyrównywania szans edukacyjnych. 

 Szkolne Programy Edukacji Kulturalnej mogą służyć rozwojowi tej dziedziny w szkołach, jeśli 
dyrektorzy szkół i nauczyciele będą czuli, że jest to dla nich wsparciem. Bardziej potrzebne są 
kolejne poradniki WCIES z różnych dziedzin edukacji kulturalnej i wskazówki, co nauczyciel może 
wykorzystać w pracy z daną klasą. Zdecydowanie potrzeba dodatkowych działań skierowanych 
do dyrektorów szkół, by lepiej rozumieli, co to jest edukacja kulturalna i jakie korzyści może 
przynieść placówce, nauczycielom i uczniom.  

Dobrą praktyką były spotkania Pełnomocnika na miejskich zebraniach dyrektorów szkół. Urząd 
może promować edukację kulturalną jako sposób rozwiązywania problemów wychowawczych czy 
wyrównywania szans edukacyjnych. W Programie jest wiele dobrych praktyk tego typu. Wtedy 
WPEK ma szanse stać się atrakcją także dla mniej przekonanych dyrektorów i nauczycieli. Dlatego 
warto rozważyć zmianę podejścia: nie tworzyć w zespole zaangażowanych nauczycieli założeń 
SZPEK, ale poszukać takich obszarów funkcjonowania szkoły, gdzie EK może być użyteczna. 

56%
44%

Czy w placówce opracowano 
Szkolny Program Edukacji 

Kulturalnej (SzPEK)?

Tak Nie

84%

16%

Czy w szkole jest Szkolny 
Koordynator Edukacji 

Kulturalnej?

Tak Nie
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„Kodeks Dobrych Praktyk – współpracy domów kultury z organizacjami 
pozarządowymi” 
WPEK zakładał, że jedną z grup realizatorów Programu będą organizacje pozarządowe. Podczas spotkań i szkoleń 
LEK dla domów kultury okazało się, że często instytucje kultury i ngo doświadczają trudności we współpracy. Była 
więc potrzeba, by ustalić zasady współpracy instytucji kultury z trzecim sektorem. Zwracano uwagę, by w ramach 
tej współpracy zapewniać jak największą przejrzystość i równe traktowanie – zarówno po stronie organizacji jak 
i instytucji miejskich. 

Dlatego w 2017 roku został powołany międzysektorowy, 15-osobowy zespół, który miał wypracować zasady 
współpracy domów kultury i organizacji pozarządowych. Zdecydowanie była to odpowiedź na potrzeby, by 
zapobiegać negatywnym zjawiskom, np. gdy organizacje pozarządowe były wykorzystywane przez instytucje 
kultury albo odwrotnie: domy kultury były traktowane przez zewnętrzne podmioty jako „udostępniacz” miejsca do 
zajęć.  

Na podstawie kodeksu opracowano też program warsztatów dla domów kultury i organizacji pozarządowych. 
Efektem warsztatów, obok podniesienia wiedzy na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi, było 
wypracowanie zapisów określających zakres współpracy danego domu kultury z organizacjami pozarządowymi 
z uwzględnieniem adekwatnych informacji na stronach internetowych i innych kanałach komunikacyjnych. 
Opracowane zostały także plany wdrażania Kodeksu w poszczególnych domach kultury.  

Zdaniem uczestników zespołu opracowanie Kodeksu było wartościowym działaniem: 

To było świetne pole do dialogu. Są instytucje, które z tego kodeksu korzystają i pomogło im 
to w uregulowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Instytucja kultury 

Pozytywnie są też oceniane warsztaty, które przyczyniły się do upowszechnienia dobrych praktyk w tym zakresie. 
Z drugiej jednak strony zabrakło symetrycznego szkolenia dla organizacji pozarządowych dla większej grupy ngo, 
bo odbyło się tylko szkolenie pilotażowe. Organizacjom też potrzebna jest wiedza w tym zakresie, by nie były 
słabszą stroną w relacji z instytucjami kultury. 

Pewne zastrzeżenia budzi niewielki zasięg publikacji. Zdaniem badanych należałoby ją szerzej promować. 
Potrzebne są też dalsze działania, prace nad szczegółowymi rozwiązaniami. 

 „Kodeks Dobrych Praktyk” był wartościowym działaniem WPEK, choć jego zasięg był 
ograniczony. Na pewno stanowił podstawę do współpracy ngo i instytucji kultury. Potrzebne są 
obecnie dalsze działania promujące kodeks wśród kolejnych organizacji pozarządowych 
i instytucji kultury. Potrzebne byłyby też warsztaty dla organizacji pozarządowych wspólnie 
z instytucjami kultury.  

Sieć „(Na)dajemy kulturę” – współpraca promocyjna domów kultury 
Na bazie intensywnego procesu szkoleń dla instytucji kultury, pracownicy działów komunikacji cyklicznie spotykają 
się od 2018 roku. To spowodowało integrację tej grupy i kolejne wspólne działania. W 2018 roku powstała akcja 
wizerunkowa „(Na)dajemy kulturę!”. Była to oddolna inicjatywa 23 warszawskich domów kultury. Instytucje chciały 
podkreślić, że mają wspólną misję, wartości, a także grupy docelowe. Dla warszawskich domów kultury miała to 
być szansa na szersze zaistnienie w świadomości mieszkańców stolicy. Była to też próba zbudowania nowego 
wizerunku domu kultury jako miejsca otwartego i nowoczesnego. 

Kampania jest dobrym przykładem współpracy instytucji kultury z różnych dzielnic:  

Pracownicy instytucji spotykają się systematycznie, by wzajemnie wspierać się w codziennej 
działalności, zdobywać nową wiedzę, szkolić się i wymieniać się dobrymi praktykami. 
Sprawozdanie z realizacji WPEK  
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Jednak zasięg kampanii nie był znaczący. Z doświadczeń pracowników instytucji miejskich wynika też, że zasięg 
kampanii jest wyzwaniem dla wielu działań skierowanych do mieszkańców Warszawy. Wyświetlanie spotów przez 
trzy tygodnie w autobusach nie zapewnia pożądanych efektów.  

Istnieje strona www.nadajemykulturę.waw.pl, ale obecnie nie wszystkie są aktualizowane przez domy kultury. Było 
więc podjęte działanie, które z czasem uległo rozproszeniu. W roku 2020 sieć otrzymała dotację z Narodowego 
Centrum Kultury w ramach Programu Interwencje 2020, więc znowu działania są kontynuowane.  

 Kampania „Nadajemy kulturę” jest oddolną akcją, którą realizuje grono kluczowych uczestników 
WPEK. Jest to efekt Laboratorium Edukacji Kulturalnej. Wydaje się jednak, że tego typu działania 
należy lepiej wspierać ze strony urzędu, bo bez tego zanikają. Kampania dostarczyła jej 
uczestnikom wielu doświadczeń, które pomogą rozwijać działania sieci w następnym projekcie. 

Sieć Młodzieżowych Festiwali (festiwale artystyczne w szkołach 
ponadpodstawowych) 
Na styku dwóch programów miejskich: WPEK i Mloda Warszawa Lokalnie działa nieformalna sieć Młodzieżowych 
festiwali. W Warszawie w szkołach ponadpodstawowych jest około 20 festiwali artystycznych, które są 
organizowane są przez młodzież. Dla WPEK ważne było wsparcie tej grupy uczniów, którzy być może w przyszłości 
będą twórcami kultury. Dlatego od marca 2016 r. funkcjonuje nieformalna grupa złożona z uczniów 
zaangażowanych w festiwale. Ponadto w 2019 były różne warsztaty dla młodzieży w ramach modułu 
szkoleniowego LEK. 

Zdaniem części badanych, jest to działanie poza głównym nurtem WPEK. Wspiera niewielką grupę realizatorów 
edukacji kulturalnej. Wskazywano możliwe udoskonalenia działania. Potrzebne są, oprócz wsparcia uczniów, 
dodatkowe szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty i wymiana doświadczeń w tej celowo wybranej grupie, by 
nauczyciele umieli wspierać młodzież – organizatorów festiwali. Ta wiedza przetrwa dłużej, po odejściu uczniów 
ze szkoły.  

Być może warto też rozważyć zmianę działania, jego formuły. Młodzież ze szkół średnich to grono potencjalnych 
realizatorów WPEK. Może prowadzić różne działania w obszarze edukacji kulturalnej, nie tylko festiwale 
artystyczne. Być może zatem potrzebne jest wzmacnianie kompetencji w tej grupie. 

 Sieć Młodzieżowych Festiwali jako działanie WPEK wymaga analizy. Warto w nim uwzględnić nie 
tylko młodzież, ale też nauczycieli. Być może warto też równolegle rozszerzać grupę realizatorów 
WPEK o młodzież szkolną, ponieważ za kilka lat ta grupa może zasilić grono realizatorów WPEK, 
a także aktywnych mieszkańców Warszawy. Należy podkreślić relacje WPEK z programem 
„Aktywna warszawska młodzież”, jakie są utrzymywane dzięki Sieci Festiwali Młodzieżowych. To 
dobra praktyka współpracy trzech Biur Kultury, Edukacji i Centrum Komunikacji Społecznej. 

Indeks Qulturalny (docenienie młodzieży biorącej udział w edukacji pozaformalnej) 
Indeks Qulturalny to system motywacji i nagradzania uczniów za zaangażowanie w działania edukacji kulturalnej 
i pozaformalnej (poza szkołą). Był zapisany w dokumencie programowym w 2010 roku, a wprowadzono go w 2018 
roku.  

Docenienie aktywności uczniów w pozaszkolnej edukacji jest istotnym elementem edukacji 
kulturalnej dzieci i młodzieży. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy szkoła nie zawsze ma 
świadomość wysiłku wkładanego w rozwój jednostki poza jej murami.9  

 
9 https://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/indeks-kulturalny-iq  
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Indeks miał motywować uczniów do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających pasje i zainteresowania 
poza szkolnym programem nauczania. Miał też dawać możliwość premiowania ucznia na koniec roku. Aktywność 
uczniów miała być certyfikowana i akceptowana przez szkołę jako forma nabywania kompetencji. Tym samym 
Indeks miał spowodować zwiększenie udziału uczniów w różnorodnych warsztatach pogłębiających wiedzę, 
rozwijających zainteresowania i pasje oraz kształcących umiejętności w różnych dziedzinach sztuki.  

W 2018 roku wydano 20 000, a w 2019 roku 5 000 Indeksów. Zainteresowane szkoły mogą je pobierać ze strony 
internetowej. W jednej z dzielnic koordynator przekazał Indeksy dla uczniów wszystkich szkół z dzielnicy. Nie są 
obecnie znane rezultaty tej akcji. 

Pomysł Indeksu jest zdaniem badanych interesujący i wartościowy. Świadczy o tym przykład ucznia jednej ze 
szkół, który unikał szkoły, ale za to był aktywny poza szkołą. Dzięki indeksowi nauczyciel dowiedział się, że uczeń 
coś robi. Później uczeń wystąpił na pokazie szkolnym. W efekcie nie tylko poczuł się doceniony przez nauczycieli 
i kolegów, ale też zaczął regularnie chodzić do szkoły.  

Z drugiej strony trudności w realizacji są na tyle duże, że Indeks budzi liczne zastrzeżenia. Uczniowie nie zawsze 
zgłaszają się po pieczątkę do Indeksu, gdy są w instytucji kultury (zapominają albo się wstydzą o to poprosić). Nie 
wszyscy nauczyciele honorują Indeks i doceniają aktywność pozaszkolną ucznia. Ignorują to, gdy uczeń przychodzi 
z Indeksem. Poza tym podwyższona ocena z zachowania lub nagroda książkowa jako uznanie dla ucznia nie 
mobilizują uczniów, by w większym zakresie angażować się w działania kulturalne. 

To się na nic nie przełożyło. Placówka oświatowa  

Należy też zauważyć, że Indeks jest wprowadzany od niedawna. W tym czasie w polskich szkołach odbył się 
masowy strajk nauczycieli (w 2019) oraz zamknięcie szkół i innych instytucji z powodu COVID-19. To ważny 
czynnik, który również wpływał na skuteczność tego działania. 

Indeks byłby traktowany poważniej, gdyby aktywność dawała punkty do LO albo zniżkę przy zakupie biletów do 
instytucji miejskich, do kin, teatrów. Być może pewnym rozwiązaniem byłaby aplikacja do zbierania punktów na 
telefon, które przekładałyby się na wymierne korzyści. To jednak jest trudne do wykonania. Poza tym zdaniem 
ekspertów zachęcanie do rozwoju kulturalnego poprzez ocenę jest niekorzystne. Bo to jest forma motywacji 
zewnętrznej, zamiast rozbudzania potrzeb i aktywnej postawy. 

Piątka za pójście do teatru – to absurd. Ekspert  

W szkole podstawowej Indeks prędzej może się przełożyć na ocenę z zachowania, ale 
w liceum? Placówka oświatowa 

W dodatku zdaniem badanych, że Indeks może nie zadziałać na postawę nauczycieli wobec ucznia.  

Jeśli nauczyciel nie widzi w swoim uczniu potencjału, albo nie jest zainteresowany, to ten 
indeks – czego by on tam nie miał z tych pieczątek, to naprawdę to niewiele da. Czy takie 
dziecko weźmie taki indeks i będzie samo wiedziało z siebie, że ma się tym pochwalić w 
szkole? Żeby obronić się? Jakby nie wierzę w to. Niestety. Instytucja kultury 

Aby rozwijać Indeks i promować go w warszawskich szkołach, warto go powiązać z innymi programami w systemie 
edukacji. Wsparciem dla Indeksu może być inny projekt Biura Edukacji „Szkoła z pomysłem…”. Ma on na celu 
jakościowy rozwój szkół poprzez pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie 
ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów. Szkoły mogły 
ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach, m.in. tytułu „Szkoła z pomysłem na kulturę”. W ten sposób 
projekt przyczynia się do budowania marki szkoły, pokazania, czym placówka się wyróżnia, dlaczego warto się w 
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niej uczyć. Szkoły z pomysłem na kulturę mogłyby w większym stopniu wykorzystywać Indeks, jako jedno z 
narzędzi rozwoju edukacji kulturalnej i jednocześnie budowania wizerunku placówki.  

 Indeks jest wdrażany od niedawna. Jako idea wydawał się interesującym i przydatnym narzędziem 
promującym edukację kulturalną w szkołach. Ujawniły się jednak pewne słabości tego działania. 
Warto pracować nad udoskonaleniem Indeksu albo zaplanowaniem innego działania zgodnego z 
potrzebami odbiorców – uczniów i nauczycieli.  

Festiwal Energii Kulturalnej w Łazienkach Królewskich 
WPEK zakładał prezentację i promocję efektów działań edukacji kulturalnej w domach kultury, szkołach, 
bibliotekach, stowarzyszeniach i fundacjach. Dlatego od 2010 do 2018 roku w ramach miejskiej imprezy Dnia 
Dziecka Festiwal Energii Kulturalnej był organizowany w różnych prestiżowych miejscach na terenie Warszawy. 
Od roku 2018r. z powodu zmniejszonego budżetu wydarzenie się nie odbywa.  

Zdaniem respondentów z placówek edukacji kulturalnej było to ważne i potrzebne wydarzenie. Festiwal podnosił 
edukację kulturalną do rangi wydarzenia.  

Festiwal dawał informację zwrotną wszystkim realizatorom, że to, co robią ma sens i że się 
podoba albo nie podoba. To była informacja zwrotna, nie tylko od kolegów ze szkoły czy 
kolegów nauczycieli, ale też po prostu ludzi. Urząd 

Promował też same instytucje. Organizatorom zależało, by „wyciągać” ciekawe inicjatywy z dzielnic, promować je 
na forum miasta. 

Jednak w opinii innych badanych działanie nie spełniło spodziewanego celu. Festiwal był organizowany w maju 
lub w czerwcu. Nieraz więc kolidował z imprezami w dzielnicach, gdzie zdecydowanie placówki powinny być i się 
promować. Zatem instytucje powinny wyważyć promocję swoich działań w skali całego miasta i w dzielnicach. 

Promocja ogólnomiejska Festiwalu była niewystarczająca. Impreza nie miała potencjału, by przyciągać 
niezwiązanych z instytucjami warszawiaków. Raczej było to spotkanie różnych placówek dzielnicowych, 
uczestników ich wydarzeń oraz ich rodzin. 

 Głównym powodem zamknięcia Festiwalu była konieczność oszczędności. Jednak wydaje się, że 
Festiwal nie był wystarczająco skuteczny w promocji edukacji kulturalnej i samych placówek. 
Potrzebne są inne sposoby docierania do warszawiaków.  

Młodzieżowe Spotkania Teatralne w Teatrze Studio 
Kolejnym działaniem na styku dwóch programów miejskich: WPEK i „Młoda Warszawa” są Młodzieżowe Spotkania 
Teatralne odbywające się od 6 lat w Teatrze Studio. Ten element WPEK realizuje cel szczegółowy: „wspieranie 
ruchu amatorskiego”. Od roku 2018 projekt działa w ramach Warszawskiego Festiwalu Młodych.  

W Warszawie działa ekstraklasa teatrów amatorskich. Co roku rada artystyczna składająca 
się z organizatorów festiwali miejskich i ogólnopolskich rekomenduje zespoły z przestrzeni 
szkół, placówek pozaszkolnych, domów kultury i stowarzyszeń. Tradycyjnie równie ważne 
jak prezentacje są rozmowy z ekspertami i widownią. Sprawozdanie pełnomocnika WPEK  

Działanie to w opinii badanych nie jest związane z WPEK i jego główną misją, czyli łączeniem sektorów 
i wzmacnianiem realizatorów edukacji kulturowej. Różni badani nie widzą jego efektów i zgłaszają wątpliwości, czy 
to działanie jest zasadne. 

Część ekspertów jest zdania, że najlepszym miejscem dla prezentacji młodzieżowych spektakli teatralnych 
są szkolne festiwale. One mają swoją publiczność, swój odbiór. Jest to przestrzeń, gdzie młodzież się wymienia 
i spotyka między liceami. Nie ma więc potrzeby spotykać sztucznie w Teatrze Studio. Ponadto spotkania te 
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odbywają się w godzinach lekcyjnych, do wieczora, bo tylko wtedy teatr może udostępnić swoje pomieszczenia. 
To ogranicza możliwości dotarcia do szerszego grona odbiorców.  

Z drugiej strony wielu młodych aktorów z teatrów amatorskich marzy o wystąpieniu w prawdziwym teatrze i na 
prawdziwej scenie. Takie działanie wydaje się więc potrzebne, by rozwijać długofalowo kompetencje mieszkańców 
Warszawy.  

 Młodzieżowe Spotkania Teatralne w Teatrze Studio nie są działaniem kluczowym dla WPEK. Służą 
jednak powiązaniu Programu z innym programem miejskim. Angażują też młodzież – czyli grupę 
mieszkańców Warszawy, którą z reguły trudno jest włączyć w systemowe działania kulturalne. 

Plenery malarskie 60+ 
W WPEK organizowane są też wspólne działania trzech Biur: Edukacji, Kultury i Pomocy i Projektów Społecznych. 
Ich celem jest przede wszystkim tworzenie powiązań WPEK z programami miejskimi. Od roku 2014 odbywa się 
wspólny projekt Pleneru malarskiego dla warszawskich seniorów i seniorek. W roku 2013 przeanalizowano 
działania edukacji artystycznej w śród seniorów. Jedyną grupą, która nie miała działań sieciujących byli seniorzy – 
malarze. Z tego powodu powstał miejski plener malarski. Miał zacząć budowanie tego środowiska. Plener odbywał 
się w Ośrodku Szkoleniowym Arkadia w Kazimierzu. Wzięli w nim udział seniorzy – plastycy, po jednym 
reprezentancie z każdej dzielnicy. 

Z jednej strony to działanie potwierdza komunikat, że WPEK jest programem międzysektorowym, bo w jego 
realizację są zaangażowane trzy Biura. Dowodzi też, że Program jest dla wszystkich pokoleń, a nie tylko dla dzieci 
i młodzieży. Po drugie pomaga w małej skali doświadczać, że Biura mogą skutecznie ze sobą współpracować oraz 
wspólnie finansować przedsięwzięcia nieoczywiste na styku kultury, polityki społecznej i edukacji. Są ponadto 
widoczne rezultaty dotyczące samej grupy uczestników plenerów: 

Dzięki temu projektowi seniorzy z różnych dzielnic mogli się poznać. Pozdejmowali również 
działania oddolne. Pozostają ze sobą w stałym kontakcie. Są liderami w swoich 
środowiskach. Wiedzą, że mogą zwrócić się z prośbą o pomoc/wsparcie do urzędnika, co 
wpływa przecież na pozytywne postrzeganie urzędu. Urząd 

Ten element WPEK realizuje cel szczegółowy dotyczący wsparcia ruchu amatorskiego, ale skala tego działania 
jest bardzo mała, trudno więc spodziewać się efektów o charakterze systemowym. 

 Tego typu projekt powinien być realizowany przez instytucje, podmioty na niższym szczeblu. To 
ich rolą jest docieranie do końcowych, pojedynczych odbiorców. Zaś rolą biur jest wdrażanie 
rozwiązań systemowych, np. szkoleń dla różnych instytucji podległym tym biurom, jak wspólnie 
mogą prowadzić plenery malarskie w dzielnicach i osiedlach. 

Sejmiki Edukacji Kulturalnej 
Z inicjatywy Biura Edukacji są organizowane spotkania placówek edukacji pozaszkolnej: ogrodów jordanowskich, ognisk 
pracy pozaszkolnej i młodzieżowych domów kultury. Biorą w nich też udział SCEK, Pałac Młodzieży oraz państwowe 
ogniska artystyczne (POA) działające na terenie Warszawy. 

Działania te również zaliczane są do WPEK. Organizowane są dwa razy do roku, ale uczestnikami są głównie 
pracownicy placówek edukacyjnych. Są to spotkania branżowe, których celem jest wymiana doświadczeń, dyskusja 
o prowadzeniu edukacji kulturalnej w formie zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych, tworzenie i rozwijanie 
mechanizmów współpracy z instytucjami kultury. Jak zauważają badani, dzięki tym sejmikom (realizowanym od kilku lat) 
placówki edukacji pozaszkolnej stały się instytucjami docenianymi, wyróżnianymi i nagradzanymi we WNEK. 
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Dla placówek edukacji pozaszkolnej organizowane są też wizyty studyjne: przedstawiciele tych placówek odwiedzają 
uznane instytucje kultury (m.in. POGRANICZE w Sejnach, BORUSSIA w Olsztynie), czerpią z ich doświadczeń, inspirują 
się.  

Pozytywnym rezultatem Sejmików jest wzmocnienie placówek edukacji pozaszkolnej. Wyzwaniem na przyszłość jest 
natomiast budowanie trwałej współpracy i relacji placówek z innymi sektorami, które też działają w obszarze edukacji 
kulturalnej na terenie Warszawy.  

Warto rozważyć większy udział uczestników i organizatorów Sejmiku w seminariach i konferencjach – nie tylko jako 
uczestników tych spotkań, ale w roli organizatorów. Byłoby cenne, gdyby różne placówki zintegrowały się w przygotowaniu 
i prowadzeniu jednej, szeroko nagłośnionej konferencji międzysektorowej. 

 Spotkania warszawskich placówek edukacji pozaszkolnej z pewnością są potrzebne, bo instytucje 
mają swoje wewnętrzne problemy do omówienia. Aby zwiększyć skuteczność Sejmików Edukacji 
Kulturalnej w badanym Programie, potrzebna jest ich większa współpraca z szerszym 
środowiskiem edukacji kulturalnej i z instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi.  

Użyteczność działań WPEK 
Na działania we WPEK warto też spojrzeć przez pryzmat ich użyteczności dla uczestników. Użyteczność działania 
oznacza, że odpowiada ono na potrzeby. Z ankiety wynikają pewne rozbieżności opinii między sektorem kultury i oświaty. 
Dla instytucji kultury najbardziej użyteczne okazały się działania sieciujące, granty miejskie oraz szkolenia. Natomiast w 
przypadku środowiska oświatowego najbardziej użyteczne okazały się działania promujące edukację kulturalną, spotkania 
i seminaria w dzielnicach oraz informacje dostępne w internecie.  

Zasadniczo sieciowanie dla przedstawicieli szkół również jest ważne. Znacznie mniejszy odsetek wskazań w tej grupie 
respondentów można tłumaczyć tym, że ogólnie nauczyciele na co dzień pracują w zespołach i działają w różnych 
sieciach, więc ten aspekt WPEK jest dla nich mniej użyteczny. 
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Wykres 5 Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=205) 

Mimo odmiennych opinii na temat użyteczności różnych elementów WPEK, ogólnie przedstawiciele instytucji kultury 
i placówek oświatowych są zgodni, że Program spełnił ich oczekiwania: 

 
Wykres 6  Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=205) 

Skuteczność działań WPEK 
W ewaluacji WPEK jednym z kryteriów była skuteczność. Dlatego badaliśmy, jak zdaniem uczestników Programu, 
poszczególne działania przyczyniają się do osiągnięcia głównego celu WPEK, czyli: 

Osiągnięcia powszechnego, świadomego, regularnego i aktywnego udziału mieszkańców Warszawy 
w różnorodnych działaniach z zakresu edukacji kulturalnej, bez względu na wiek, status majątkowy, kompetencje 
kulturowe, wykształcenie. 
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Zdaniem badanych najbardziej przyczyniają się do realizacji celu WPEK działania, które projektodawcom umożliwiają 
realizację indywidualnych pomysłów. czyli:  

• Miejskie granty. Zarówno z Biura Edukacji oraz Biura Kultury – po 89% zdaniem badanych te działania 
WPEK najbardziej ze wszystkich przyczynią się do realizacji celu głównego Programu.  

• Docenienie indywidualnych działań w formie Warszawskiej Nagrody. Nagroda z jednej strony wyróżnia 
osoby, ale też buduje ich prestiż w instytucji lub środowisku. działania głównie motywacja do dalszego 
działania i realizacji inicjatyw.   

Dzięki obu tym działaniom następuje wzmocnienie projektodawców: są docenieni w swoim otoczeniu zawodowym. Do 
tego granty dają im praktyczne możliwości działania. Później za ich pośrednictwem projektodawcy działania trafiają do 
szerokiego grona odbiorców. 

W mniejszym stopniu do celów WPEK przyczyniają się działania skupione wokół wąskich grup odbiorców lub działania 
mniej znane uczestnikom Programu 

• Indeks Qulturalny, 

• Kodeks Dobrych Praktyk, 

• Plenery Malarskie 60+. 

Należy jednak podkreślić, że są to działania, które oprócz celów WPEK uwzględniają inne cele i odpowiadają na szerzej 
diagnozowane potrzeby. Indeks i Plenery miały służyć powiązaniu edukacji kulturalnej z innymi programami miejskimi: 
„Warszawa senioralna” i „Młodzieżowa Warszawa”. Natomiast Kodeks Dobrych był odpowiedzią na potrzeby 
zdiagnozowane w ramach LEK. Były to działania o ograniczonej skali, uzupełniające dla kluczowych działań WPEK. 

W badaniu poprosiliśmy o ocenę skuteczności poszczególnych działań w ramach WPEK, czyli w jakim stopniu dane 
działanie przyczynia się do osiągania celów Programu. Szczegóły pokazuje poniższy wykres: 
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Wykres 7 Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=254) 

 Warszawski Program Edukacji Kulturalnej jest dużą i rozbudowaną interwencją. Działań we WPEK jest 
dużo. Jedne działania bardziej się przebiły do świadomości publicznej, inne mniej, z różnych względów 
opisanych powyżej. Zarysowały się też różnice potrzeb obu sektorów uczestniczących we WPEK. Dla 
świata kultury najbardziej użyteczne okazały się działania związane z sieciowaniem, wymianą 
doświadczeń. Natomiast dla szkół i przedszkoli największą użyteczność miały te promujące edukację 
kulturalną oraz wiedza i informacje dostępne w sieci lub w dzielnicy. 

10 lat realizacji Programu sprawiło, że WPEK przypomina kulę śnieżną. Toczy się i z biegiem czasu staje 
coraz większy, włączane są do Programu kolejne działania. Z jednej strony to dobrze, bo jest oferta dla 
różnych grup uczestników. Z drugiej strony w badaniu pojawiały się opinie, że te inicjatywy dodawane są 
ad hoc. To powoduje, że WPEK coraz mniej jest postrzegany jako systematyczne, planowe działanie 
systemowe miasta. Trudniej jest też o spójny przekaz głównej misji Programu. Potrzebna jest większa 
uważność i determinacja głównych interesariuszy WPEK: czyli Pełnomocnika Prezydenta ds. Edukacji 
Kulturalnej, dyrektorów Biur Edukacji i Kultury oraz Centrum Komunikacji Społecznej, by w toku 
realizacji WPEK koncentrować się na jego celu.  
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Rezultaty 

• Jakie są produkty i rezultaty WPEK? 

• Jaka zmiana dokonała się w instytucjach, organizacjach, placówkach oświatowych w kontekście 
realizacji WPEK? 

Efekty Programu można podzielić na trzy kategorie: 

 

Produkty 
W czasie realizacji Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej wypracowano wiele produktów. W każdym 
działaniu (opisanym powyżej) można wskazać produkty z nim związane, np. publikacje z kolejnych lat, portal i liczne 
zasoby, treści, które są na nim zamieszczane. Produkty WPEK to również liczne programy szkoleń i warsztatów 
dla różnych grup.  

Do produktów zaliczają się też Szkolne Programy Edukacji Kulturalnej, które co roku opracowują szkoły 
i przedszkola w Warszawie, na podstawie zalecenia Biura Edukacji.  

Produkty są jednak najbardziej podstawową miarą jakości Programu. Potwierdzają fakt, że działania się odbyły, 
lecz na ich podstawie nie sposób orzec, co się zmieniło dzięki działaniom. 

Rezultaty 
W większym stopniu o osiągnięciu celów Programu świadczą rezultaty. Poniżej omawiamy rezultaty WPEK 
zebrane w ewaluacji, w odniesieniu do kolejnych celów Programu. 

Stworzenie otwartego środowiska edukacji kulturalnej 
Ten cel dzięki WPEK został osiągnięty w bardzo dużym stopniu. WPEK łączy osoby, grupy, instytucje i sektory. 
Zdaniem badanych Program jest otwarty i odpowiada na to, co się dzieje w kulturze w edukacji. Zachęca, jak łączyć 
siły i potencjały, tak by uzupełniały się wzajemnie i wspólnie tworzyły nową jakość. To ważne doświadczenie WPEK, 
które może być bardzo pomocne w realizacji nowej Strategii #Warszawa 2030 i w sytuacji, gdy trzeba będzie 
ograniczać działania z powodu niższego budżetu w Warszawie. 

Program nazwał działania prowadzone w różnych instytucjach i uporządkował je. Wcześniej te działania były 
nieskoordynowane w skali Warszawy. Teraz co roku są organizowane wydarzenia firmowane przez WPEK. 
Program nadał ramy działaniom, które od lat były prowadzone w różnych instytucjach. Wydobył je i dowartościował: 

Dzięki WPEK edukacja kulturalna jest skatalogowana i lepiej widoczna. Nabrała znaczenia w skali miasta między 
innymi dzięki Nagrodzie. Staje się też ważną częścią działań w instytucjach. 

Hasło „edukacja w kulturze” kilka lat temu rozumiało kilkanaście osób. Teraz jest znacznie 
lepiej: są działy edukacji kulturalnej w różnych miejscach, nauczyciele wprowadzają to szkół. 
Koordynator dzielnicowy  

Produkty
Są to ściśle mierzalne wskaźniki 
informujące o rodzaju podjętych 

działań. Niewiele jednak mówią o 
faktycznych efektach danego 

działania i Programu.

Rezultaty
Są to właściwe efekty działań 
stanowiące realizację celów 

Programu. One nadają konkretną 
treść tym celom).

Oddziaływanie.
Jest to długofalowe następstwo 
działań, zmiana wpisująca się w 
cele ogólne Programu, nieraz 

przekraczająca te cele.
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Edukację kulturalną się robi w praktycznie każdej instytucji kultury w Warszawie, czego się 
nie robiło jeszcze pięć lat temu. Instytucja kultury 

Ważnym rezultatem jest stworzenie „struktury relacyjnej” we WPEK. To największa siła Programu. Następuje 
też promocja samej edukacji kulturalnej jako ważnej działalności instytucji publicznych. 

Jednym z największych sukcesów na przestrzeni ostatnich pięciu lat, było skupienie się na 
tym, że główny nacisk został położony na promocję i na ludzi. Urząd 

Ważnym rezultatem jest wsparcie organizacyjne ze strony urzędu miasta. Są osoby w Biurach i są osoby 
w dzielnicach (koordynatorzy), którzy mogą wspierać instytucje ogólnomiejskie w docieraniu do ostatecznych 
odbiorców. Zbudowane zostały relacje bezpośrednie z pracownikami urzędów. To ważny sygnał dla środowiska 
edukacji kulturalnej, że mogą liczyć na wsparcie. 

Za pośrednictwem WPEK łatwiej jest nam dotrzeć do instytucji/ biur miejskich zajmujących 
się edukacją i kulturą. Instytucja kultury 

Wyzwaniem jest natomiast dalsze otwieranie środowiska edukacji kulturalnej na kolejnych uczestników, nowe 
podmioty.  

Wykorzystanie potencjału NGO w procesie edukacji 
Od początku realizacji WPEK dążono do tego, by w działaniach z zakresu edukacji kulturalnej były zaangażowane 
organizacje pozarządowe. W największym stopniu potencjał organizacji pozarządowych w procesie edukacji jest 
wykorzystywany dzięki konkursom grantowym.  

To są duże środki, które corocznie wydajemy, ustalane są priorytety według aktualnych 
potrzeb. Sprzyja to nie tylko zwiększaniu ofert, ale też rozwojowi ngo. Biura decydują 
o priorytetach konkursów, więc mogą też w ten sposób modelować wykorzystanie potencjału 
ngo w edukacji. Urząd 

W pewnym stopniu udało się to osiągnąć również dlatego, dzięki temu, że w działania WPEK zostały włączone 
aktywne osoby z tych organizacji. Z roku na rok wzbogaca się oferta ngo skierowana do szkół, zwiększa się też 
liczba projektów organizowanych w placówkach edukacji pozaszkolnej.  

Program wzmocnił wybrane organizacje poprzez szkolenia związane z edukacją kulturalną. Dał podstawy do 
lepszej współpracy ngo i instytucji kultury poprzez „Kodeks dobrych praktyk”.  

Potrzebne są dalsze działania informacyjne i włączające organizacje pozarządowe, bo zdarzają się też takie 
wypowiedzi: 

Pracując w fundacjach kulturalnych od 18 lat nie miałam styczności z WPEK. Ngo 

Warto wykorzystać portal www.ngo.pl czyli podstawowe źródło wiedzy i informacji trzeciego sektora. Treści na 
portalu są selekcjonowane regionalnie (mogą docierać do organizacji tylko z województwa mazowieckiego) Można 
tam publikować materiały na temat edukacji kulturalnej, ogłoszenia o EduAkcji itp. Innym sposobem na docieranie 
do organizacji pozarządowych jest organizowanie szkoleń czy spotkań dla grantobiorców wyłonionych w 
konkursach BE i BK, tak aby organizacje, które będą realizować swoje projekty miały większą świadomość, jakim 
ogólnym celom ich działania mają służyć. To rozwiązanie dobrze się sprawdza w Programie Bardzo Młoda Kultura.  

Zwiększanie roli uczenia się przez całe życie i w całej przestrzeni miasta 
Wiele działań WPEK wpisywało się w cel uczenia się przez całe życie. Duża grupa uczestników WPEK, z różnych 
instytucji i sektorów miała możliwość skorzystania ze szkoleń i warsztatów, a także wizyt studyjnych. Również 
EduAkcje i spotkania dzielnicowe służyły uczeniu się, bo wymiana doświadczeń jest coraz bardziej doceniana jako 
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sposób na poszerzanie horyzontów. W pewnym stopniu rezultat ten był również osiągany dzięki publikacjom 
WPEK. Potwierdzają to opinie badanych: 

WPEK to jest proces edukacyjny dla różnych osób, instytucji, środowisk. Instytucja kultury 

Promowanie edukacji nieformalnej i pozaformalnej 
Edukacja kulturalna jest częściowo organizowana nie tylko w szkołach, ale też w placówkach edukacji pozaszkolnej 
lub w ogóle poza systemem edukacji formalnej. Dzięki działalności placówek uczniowie warszawskich szkół, na 
każdym etapie edukacyjnym, mogą korzystać z bezpłatnych zajęć rozwijających ich zainteresowania (głównie 
artystyczne). Promocja i wzmocnienie instytucji oferujących różne formy aktywności w kulturze przyczyniły się do 
upowszechnienia edukacji kulturalnej.  

Dzielnicowe instytucje kultury zdobyły wiedzę i umiejętności, które wykorzystują do rozwijania 
oferty. Instytucja kultury 

Ważnym narzędziem promującym edukację nieformalną i pozaformalną jest program „Warszawa z klasą. Klasa 
w Warszawie”. Na projekt związany z wyjściami do instytucji kultury, nauki, obiektów sportowych przez uczniów 
szkół, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, wydatkowano w 2019 roku kwotę ok.16 mln zł, a w 
2020 roku zaplanowano 20 mln zł. 

„Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” to projekt zakładający dofinansowanie organizacji przez szkoły zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych kwotą w wysokości 100 zł rocznie dla wszystkich uczniów szkół, dla których 
organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze 
i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.   

Realizacja tego projektu pozwala na równy (bo nie generujący kosztów dla rodziców i opiekunów) dostęp do zajęć 
rozwijających różnorodne zainteresowania i uzdolnienia młodych warszawiaków. O rozdysponowaniu środków na 
poszczególne przedsięwzięcia decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz 
z wychowawcami poszczególnych klas. Pozwala to na wykorzystanie finansowania zgodnie z rzeczywistymi 
potrzebami kulturalnymi, sportowymi i naukowymi uczniów konkretnej szkoły, klasy, grupy. 

Projekt pozwala na wykorzystanie edukacyjnego potencjału warszawskich placówek kulturalnych, sportowych 
i naukowych. Środki z projektu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” mogą zostać przeznaczone 
w szczególności na zakup biletów do warszawskich instytucji nauki, sportu, kultury w tym kin, teatrów, muzeów, 
galerii. Założeniem projektu jest, aby proces edukacji odbywał się również w przestrzeni całego miasta. 

Ofertę warszawskich teatrów, muzeów, domów kultury, organizacji pozarządowych na zajęcia i wydarzenia, 
z których uczniowie mogą skorzystać można znaleźć, m.in. na stronie: http://klasawwarszawie.waw.pl/.  

Wyjścia ze szkoły to przede wszystkim wyjścia klasowe, a warszawscy uczniowie korzystają 
z bogatej oferty kulturalnej, naukowej, sportowej całego miasta. To nowoczesne podejście 
do edukacji polegające na uczeniu się w przestrzeni całego miasta, a nie tylko w szkole. 
Dodatkowo młodzi warszawiacy mają szansę lepiej poznać swoje miasto, często też 
skorzystać z miejsc, których by nie odwiedzili, gdyby ich szkoły nie otrzymały środków na 
korzystanie z tej szerokiej oferty. Urząd  

Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze 
Wszystkie działania WPEK, które pośrednio dotyczyły dzieci i młodzieży, przyczyniały się do tworzenia warunków 
do uczestnictwa tych grup w kulturze. Przedszkole i szkoła ułatwiają lub umożliwią dostęp do udziału w kulturze 
całym grupom, klasom. Egalitarny dostęp jest ważnym mechanizmem zwiększania uczestnictwa. 
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Nagroda WPEK oraz liczne szkolenia i spotkania dostarczyły realizatorom ogromną wiedzę i umiejętności. 
Pozwoliły na wzajemne inspirowanie się, wymianę pomysłów na projekty edukacyjno-kulturalne. WPEK przyczynił 
się zatem do poprawy jakości oferty instytucji kultury, a to, jak zauważają badani, również jest zachętą do 
uczestnictwa w kulturze. 

W tym kontekście ważnym rezultatem WPEK było również większe zainteresowanie w instytucjach kultury szkołami 
i uczniami. Nie chodzi już tylko o to, by instytucje docierały do coraz większej grupy odbiorców, ale też by ich oferta 
była dostosowana do potrzeb szkół i poszczególnych klas. Duża liczba spotkań we WPEK umożliwiła wzajemne 
zrozumienie po obu stronach. Nauczyciele to doceniają: 

Kiedyś w muzeum czułam się jak intruz, teraz wiem, czego chcę. Jestem bardziej świadoma, 
zgłaszam swoje potrzeby i ustalam z muzeum program spotkań dla uczniów. Dzieci nie są 
intruzami w muzeum, są mile widziane. Inaczej wtedy odbierają te zajęcia. Nauczycielka  

Dopasowanie dostępności oferty kulturalnej do możliwości mieszkańców Warszawy 
Zdecydowanie nastąpiło otwarcie dużych, narodowych instytucji na edukację kulturalną i na współpracę ze 
szkołami. Duże instytucje kontaktują się ze szkołami, aby skonsultować program, ofertę. Również w małych,  
dzielnicowych instytucjach również dokonała sie zmiana jakościowa.  

Z drugiej strony brakuje ciągle aktywności po stronie szkół, nauczycieli. Mogliby w większym stopniu zgłaszać 
swoje potrzeby lub dawać informację zwrotną dla instytucji kultury. To byłoby z korzyścią dla edukacji kulturalnej 
i lepszej dostępności instytucji oraz dopasowania ich do możliwości mieszkańców. 

Wydaje się, że ciągłym zadaniem dla środowiska WPEK, ale i dla innych podmiotów, ciągłe zapraszanie nauczycieli 
do współpracy z instytucjami. Dzięki temu nauczyciele będą czuli, że ich opinia jest ważna, ma znaczenie. Mogą 
też badać opinie i diagnozować potrzeby nauczycieli kontaktując się z nimi mailowo. Dobrze sprawdza się też 
wciąganie nauczycieli w sieci online – oferowanie im ciekawych, przydatnych materiałów do wykorzystania na 
lekcji, a na bazie tego nawiązywanie z nimi relacji. Kolejną sprawdzoną metodą jest kontakt instytucji kultury z 
dyrektorem szkoły i „pochwała” lub inna forma docenienia danego nauczyciela, który oddolnie współpracuje z 
instytucją.  

Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców Warszawy w kulturze 
Cel ten również jest widoczny w działaniach WPEK. Bo realizatorzy zdobyli szeroką wiedzę, jak włączać różne 
grupy mieszkańców w działania kulturalne. Jest to jednak długi i wymagający proces, ten rezultat będzie bardziej 
widoczny za kilka lat, jeśli uda się połączyć działania na wielu polach. W badaniu „Barometr warszawski” z 2014 
roku 91% mieszkańców deklarowało, że nie brało udziału w zajęciach DK w swojej dzielnicy, a tylko 24% brało 
udział w wydarzeniach. Uczestnicy WPEK zdają sobie z tego sprawę:  

Edukacja kulturalna to przymus symboliczny. To wymaga ciągłej pracy – wyrabiania 
nawyków, uświadamiania potrzeb kształtowania wrażliwości. Koordynator dzielnicowy 

Wspieranie ruchu amatorskiego oraz spontanicznych przejawów aktywności 
kulturalnej 
Wsparcie ruchu amatorskiego (zapisane w założeniach Programu WPEK jako „wspieranie twórczości amatorskiej”) 
było osiągane przede wszystkim dzięki Młodzieżowym Spotkaniom Teatralnym i Sieci Młodzieżowych Festiwali. 
Ruch amatorski jest też wspierany poprzez dotacje dla takich grup w Funduszu Animacji Kultury w BK. Dzięki temu 
powstają rokrocznie nowe spektakle, projekty, grupy artystyczne prezentują się na festiwalach ogólnopolskich oraz 
biorą udział w warsztatach. Odbywają się też festiwale szkolne, a uczniowie angażują się w edukację kulturalną 
jako organizatorzy lub uczestnicy. 
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Natomiast do rozwoju spontanicznych przejawów aktywności kulturalnej przyczyniają się liczne działania na 
najniższym poziomie realizacji edukacji kulturalnej. Gdy odbiorcy uczestniczą w zajęciach, które prowadzą 
przeszkoleni w ramach WPEK nauczyciele, edukatorzy, animatorzy albo gdy lokalny dom kultury organizuje 
wydarzenie artystyczne dla mieszkańców – to wszystko są sytuacje, w których występują przejawy aktywności 
kulturalnej. WPEK wspierając realizatorów merytorycznie i organizacyjnie, zdecydowanie przyczynił się do rozwoju 
spontanicznych aktywności kulturalnych w różnych grupach odbiorców, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

 

Informowanie o ofercie kulturalnej w sposób nowoczesny, kompleksowy, 
przejrzysty i atrakcyjny 
WPEK zakłada docieranie do ogółu mieszkańców Warszawy na poziomie celu długoterminowego i w misji 
Programu. Przede wszystkim jednak koncentruje się na realizatorach edukacji kulturalnej, czyli instytucjach kultury 
oraz placówkach oświatowych, aby w ten sposób podnieść jakość i atrakcyjność działań dla mieszkańców.  

Wiele szkoleń, warsztatów i spotkań dotyczyło poprawy jakości działań edukacji kulturalnej. Jak twierdzą badani, 
zwłaszcza nauczyciele, jakość jest najlepszą formą promocji. Jeśli jest dobra oferta, działa tzw. marketing szeptany 
i oferta staje się popularna. Promocja oferty kulturalnej dzieje się zatem poprzez działania odpowiedniej jakości. 

Program pomógł też wielu domom kultury, które brały udział w LEK, przygotować działania informacyjno-
promocyjne. Pracownicy dostali wsparcie szkoleniowe w tym zakresie, a następnie zintegrowane domy kultury 
zainicjowały oddolną kampania „Nadajemy kulturę”. Potencjał informacyjny ma też strona 
www.edukacjakulturalna.pl. Wymaga jednak dopracowania.  

Dużo pracy włożono w informowanie o ofercie kulturalnej przez internet i poprzez sieci uczestników. Są strony 
poświęcone działaniom WPEK i grupy na FB. Sieć koordynatorów dzielnicowych po również przez lata działała po 
to, by przekazywać informacje. Sieci te rozwijają się, dochodzą nowe osoby i instytucje. Wydaje się, że zbyt wiele 
zadań związanych z informowaniem spoczywa na pani Pełnomocnik.  

Główne założenie Programu ani jego nazwa nie jest jeszcze wystarczająco rozpoznawana w Warszawie. Ten 
rezultat wymaga więc dalszych kompleksowych działań: ustalenia działań priorytetowych, kluczowych dla WPEK 
na kolejne lata (podobnie jak w 2018 roku), spójnej kampanii promującej edukację kulturalną z odpowiednio 
dobranymi kanałami komunikacji i ustalenia, do jakich grup odbiorców WPEK ma docierać przede wszystkim.  

Otwarcie instytucji kultury na pracę ze środowiskiem lokalnym i na programy 
animacji kulturalnej. 
WPEK, a zwłaszcza jedno z działań, czyli Laboratorium Edukacji Kulturalnej, zdecydowanie wzmocnił domy kultury. 
Punktem wyjścia tego działania były negatywne stereotypy dotyczące domów kultury: 

Borykanie się przez DDK z negatywnym stereotypem, w tym także autostereotypem 
(„przestarzałe, nieprofesjonalne, skostniałe, nie nadążające za światem, paprotki”…). Raport 
podsumowujący LEK 

LEK spowodował wiele pozytywnych zmian. Wyposażył pracowników w niezbędne kompetencje. Wiedzą, co 
powinni robić, by domy kultury stawały się otwarte na środowisko lokalne, zgodnie z aktualnymi tendencjami: 

 
 

Nauczycielka uczestnicząca we WEPK zadała swoim uczniom pracę domową na weekend, by razem z 
rodzicami szukali i dokumentowali rzeźby w przestrzeni miejskiej. Okazało się to ciekawą i angażującą 
formą spędzania czasu wolnego dla całych rodzin. Dzieci i rodzice wciągnęli się tę „pracę domową”.  
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Pod parasolem WPEK został zrobiony bardzo fachowy, fajny program dotyczący zarządzania 
instytucją w ogóle – mówiło się o misji instytucji, o organizacji przestrzeni w instytucji, o 
kompetencjach, współpracy, komunikowaniu. Po tych pięciu latach one się bardzo zmieniły. 
Teraz to są pełnoprawne, prężnie działające instytucje, mające bardzo silny wpływ na 
społeczność lokalną. Oczywiście są tam w dalszym ciągu cykliczne zajęcia z garncarstwa, 
ale nie tylko. Oni stali się bardzo mocnymi graczami. Ekspert 

Z drugiej strony dzięki WPEK również szkoły decydują się, by wychodzić z uczniami do instytucji kultury. Przełamują 
własne obawy lub niechęć dyrekcji związaną z tym, że wyjście do instytucji kultury zakłóci realizację podstawy 
programowej:  

Nauczyłam się, że nie ma kształcenia w zamkniętym miejscu. Trzeba wychodzić, korzystać 
z otwartej, szerokiej oferty, jaka jest dostępna. Nauczycielka 

W uzupełnieniu do powyżej opisanych rezultatów warto też przytoczyć dane z ankiety dotyczącej WPEK. W ujęciu 
ilościowym najbardziej widocznym rezultatem jest lepszy dostęp do informacji na temat oferty i wydarzeń z zakresu 
edukacji kulturalnej, a także sieciowanie osób i instytucji. Przekłada się to na większą liczbę wydarzeń.  

Zmiany wywołane przez WPEK przedstawiciele instytucji kultury i edukacji oceniają trochę inaczej. Ci pierwsi za 
największą zmianę uważają powstanie sieci i kontaktów (88%), co jest zrozumiałe i wynika przede wszystkim z sieci 
LEK-u i Spółdzielni Kultury. Również zauważają wzrost prestiżu edukacji kulturalnej i jej pracowników oraz 
stworzenie środowiska edukacji kulturalnej (po 62%). Natomiast dla przedstawicieli oświaty najistotniejszą zmianą 
jest dostęp do informacji o wydarzeniach i podmiotach w obszarze edukacji kulturalnej (89%). Kolejnym zaś 
rezultatem (70%) jest większa liczba wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej Widać więc wyraźnie, że dla instytucji 
kultury WPEK to przede wszystkim ludzie i relacje, zaś dla instytucji edukacji to głównie wydarzenia.  
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Wykres 8 Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=254) 

Efektem niezamierzonym WPEK i jego otwartej elastycznej formuły jest to, że w opinii badanych wydaje się 
niespójny. Liczba działań przytłacza, sprawia wrażenie chaosu, a nie przemyślanej interwencji miejskiej. 

Program się rozmywa, ludzie go nie rozumieją. Koordynator dzielnicowy. 

Problem z odtworzeniem jego logiki, znajomością celów i spodziewanych rezultatów mają nawet osoby od lat 
zaangażowane we WPEK. Poza panią Pełnomocnik większość osób ma zdecydowanie fragmentaryczną wiedzę 
o tym, co się dzieje w Programie, i co z czego wynika. To może być poważna bariera w docieraniu do kolejnych 
grup odbiorców. 
W raporcie ewaluacyjnym z 2015 roku rekomendowano, by Program miał otwartą formułę: 

Pełna otwartość na nowe środowiska i działania, nie zawsze mieszczące się 
w przewidzianych ramach wąsko rozumianej edukacji, wydają się być konieczną drogą do 
realizacji założeń nowej wersji Programu. Raport z ewaluacji WPEK, 2015 

Dla sprawnej realizacji celów, niezbędna jest kompatybilności działań i przede wszystkim możliwości „ogarnięcia” 
Programu przez odbiorców. Jeśli elastyczność Programu jest zbyt duża, może to negatywnie odbić się na jakości 
i przejrzystości całej interwencji. 

Rozwój świadomości 
Środowiska edukacji i kultury dzięki WPEK zaczęły lepiej komunikować się ze sobą. Dzięki relacjom następuje 
w wielu miejscach w Warszawie przenikanie się sektorów. Udało się zdecydowanie zwiększyć świadomość, czym 
jest edukacja kulturalna. W raporcie z ewaluacji Programu w 2015 roku sygnalizowano dwa odmienne podejścia 
do edukacji kulturalnej w świecie edukacji i kultury: 
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Jest widoczne i zasadnicze rozróżnienie na osoby wywodzące się bezpośrednio z instytucji 
kultury oraz na grupę osób związanych z edukacją. Dla tej pierwszej grupy wydarzenia 
kulturalne najczęściej będą kategorią bardzo szeroką, bliższą podejściu animacyjnemu. W 
przypadku grupy drugiej, wydarzenie kulturalne stanowi raczej zamkniętą całość, której 
odbiór pozwoli w dłuższej perspektywie przygotować mieszkańca do życia w mieście. 
Uwrażliwi, pozwoli na zmianę perspektywy, zachęci do korzystania z oferty kulturalnej. Raport 
z ewaluacji WPEK, 2015 

Obecnie ten podział nie jest już tak wyraźny. Większość badanych, niezależnie od reprezentowanego sektora, ma 
bardziej uniwersalne podejście do edukacji kulturalnej. Traktuje ją jako rozwijanie kapitału ludzkiego, 
intelektualnego i zaangażowania społecznego, obywatelskiego.  

Oddziaływanie 
Warszawski Program był realizowany na tyle długo, że można zauważyć jego oddziaływanie. Poniżej wskazujemy 
zmiany związane z ogólnymi celami WPEK. Zmiany te wynikają z sumy działań, jakie w ciągu 10 lat były 
prowadzone we WPEK. Program uruchomił lub wzmocnił następujące zmiany: 

• Nazwanie i zredefiniowanie edukacji kulturalnej  

Dzięki WPEK zauważono i zdefiniowano na nowo nie tylko edukację artystyczną, nie tylko kulturę, ale też działania 
prowadzone na styku sektora edukacji i kultury: 

Jednym z głównych wyzwań związanych z realizacją Programu było wytworzenie wspólnego 
języka, którym posługiwać się powinny osoby tworzące środowisko realizatorów 
przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej. Raport ewaluacyjny Joanny Orlik 

Wcześniej niewielkie grono identyfikowało taką dziedzinę, ta nazwa niewiele mówiła nie tylko przeciętym 
mieszkańcom Warszawy, ale też urzędnikom. Sami realizatorzy różnie rozumieli i określali swoją pracę.  

Obecnie sytuacja znacznie się poprawiła. 

Zwrócenie uwagi na temat edukacji kulturalnej jako elementu rozwoju kultury warszawskiej. 
Ekspert 

Następuje też identyfikowanie osób, które prowadzą działania w tym zakresie. Rozrasta się katalog możliwych form 
edukacji kulturalnej. Łatwiej jest też komunikować działania odbiorcom. 

• Dowartościowanie edukacji kulturalnej w wymiarze osobistym i w instytucjonalnym 

Nauczyciele to grupa zawodowa, która w ostatnich latach doświadczyła wielu negatywnych procesów:  

Poziom wypalenia i frustracji wśród nauczycieli jest dużo większy niż kilka lat temu. Ekspert  

Ich skutkiem jest niska samoocena nauczycieli. Wśród nich osoby uczące przedmiotów artystycznych mają jeszcze 
trudniej. Plastyka czy muzyka są często traktowane pobłażliwie, mówi się o nich np. „michałki”. 

W instytucjach kultury, jak wynika z wywiadów, również są utrwalone negatywne zjawiska. Działania animatorów 
kultury były niedoceniane. Animatorzy i edukatorzy kulturowi przez wiele lat nie mieli jako środowisko dostępu do 
szkoleń zawodowych. Powszechnym problemem są też niskie płace. To też skutkuje niską grupową samooceną: 
„pariasi”, „prekariat kultury”. 

Dzięki WPEK, a zwłaszcza dzięki Laboratorium Edukacji Kulturalnej i Nagrodzie zostali dowartościowani 
realizatorzy edukacji kulturalnej. Animatorzy otrzymują nie tylko finansową gratyfikację, ale są publicznie docenieni 
na Gali WNEK, nieraz też są promowani jako autorzy wartościowych działań w swoich środowiskach. Są 
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prezentowani w publikacji książkowej oraz filmach na YouTube, mają też możliwość przedstawienia projektów na 
konferencjach.  

Program, jak wydzielona polityka miejska, służy budowaniu prestiżu edukacji kulturalnej. Ważna jest również 
funkcja Pełnomocnika Prezydenta, bo jest wyraźnym sygnałem, że edukacja kulturalna jest ważna. 

Pewnym sposobem dowartościowania edukacji kulturalnej w wymiarze instytucjonalnym mogą być też szkolne 
programy edukacji kulturalnej. Są rekomendowane przez Biuro Edukacji i ich przygotowanie jest monitorowane 
w ankiecie, dla szkół to sygnał, że to ważny obszar działalności szkoły. Oprócz szkolnych programów edukacji 
kulturalnej należy oferować nauczycielom przydatne dla nich materiały i informacje, jak w swojej pracy mogą 
realizować edukację kulturalną. Wówczas będzie to dowartościowanie także w wymiarze osobistym. 

• Przejście od indywidualnych działań do budowania relacji i do środowiska 

WPEK ma na tyle otwartą formułę, że każdy, kto czuje taką potrzebę, może zaangażować się w jego działania. Są 
wydarzenia, strona internetowa oraz różne działania, które pomagają w budowaniu relacji oraz integracji 
środowiska. Dzięki temu aktywne osoby z różnych sektorów i instytucji mają płaszczyznę współpracy i mogą się 
identyfikować z Programem. 

• Nadawanie struktury działaniom związanym z edukacją kulturalną 

WPEK jest opisany jako zestaw działań miejskich. Są w nim określone funkcje i zadania. Są ustalone kanały 
komunikacji. Są cykliczne wydarzenia dla różnych grup. Jest też budżet na działania nie tylko systemowe, ale też 
oddolne w ramach konkursów. 

Podniesienie rangi edukacji kulturalnej, nadawanie jej znaczenia systemowego, a nie 
incydentalnego. Urząd 

• Poprawa jakości 

WPEK przyczynia się do poprawy jakości. Z jednej strony jest to lepsza jakość działań realizatorów, jakość 
projektów edukacji kulturalnej, bo Nagroda ustawia wysoko poprzeczkę, jak mówią badani. Jakość projektów jest 
też lepsza dzięki bliższej współpracy instytucji kultury, szkół i organizacji pozarządowych. Wszystkie strony lepiej 
rozumieją swoje potrzeby i intencje. 

Szkolenia zwiększają profesjonalizm animatorów i nauczycieli, zmieniają też pośrednio instytucje. Widoczna jest 
poprawa standardów działania instytucji kultury. Program pozwolił im na wszechstronny rozwój, a przede wszystkim 
przyczynia się do zmiany ich negatywnego, stereotypowego wizerunku.  

 Powyższe zmiany są szerszym i bardziej długofalowym następstwem WPEK, które nie dotyczy 
tylko osób, czy instytucji zaangażowanych w Program. Zmieniają one sytuację edukacji kulturalnej 
w sferze działań publicznych i w świadomości społecznej. Należy podkreślić, że zmiany te trwają. 
Wymagają dalszych skoordynowanych działań, tak by dobrze zaplanowane i przygotowane 
produkty przyczyniały się do wysokiej jakości spodziewanych rezultatów.   

Uwarunkowania 

• Jakie uwarunkowania (sprzyjające lub niesprzyjające) wpływały na działania w poszczególnych 
obszarach WPEK?  

Podstawowym uwarunkowaniem WPEK jest to, że jest on z założenia realizowany na styku sektorów edukacji 
i kultury. Jest programem miejskim, gdzie kluczową rolę odgrywają trzy biura Urzędu m.st Warszawy – Biuro 
Edukacji, Biuro Kultury oraz Centrum Komunikacji Społecznej. Mimo wielu działań ciągle współpraca sektorów jest 
niewystarczająca. Oczywiście jest wiele przykładów na to, że są udane wspólne projekty w różnych miejscach w 
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Warszawie. Ale jest to zwykle efekt zbudowanych relacji, osobistych kontaktów, a nie rozwiązanie systemowe. 
Zaangażowanie obu Biur i CKS wpływa na wiele działań WPEK, między innymi na zarządzanie Programem: 

W każdym Biurze mamy koordynatora i we trzy operacyjnie zarządzamy Programem. 
W Radzie Programowej są dyrektorzy Biur i wspólnie z nimi programujemy priorytety na 
kolejne lata. Systemowo też Biura finansują Program. Urząd  

Mają one jednak różne podstawy prawne, odrębne budżety i inne obszary działań priorytetowych. Widoczny jest 
więc podział między Biurami na odrębne sektory. To powoduje, że każde Biuro koncentruje się na dziedzinie, za 
którą odpowiada.  

Kolejnym ważnym czynnikiem kontekstowym jest duża liczba działań prowadzonych przez instytucje 
i organizacje w skali całej Warszawy. To rodzi konkurencję instytucji i wydarzeń, które walczą o uwagę tych 
samych mieszkańców. Duża, różnorodna oferta kulturalna i edukacyjna dla mieszkańców powoduje, że trudno jest 
„się przebić” z komunikacją o edukacji kulturalnej.  

Jest również duża liczba zadań, które oprócz WPEK realizatorzy mają do wykonania w swoich podstawowych 
obowiązkach, np. nauczyciele w szkołach czy koordynatorzy dzielnicowi. To im utrudnia angażowanie się 
w Program.  

Sam Program też wpada w tę pułapkę. W Programie jest wiele działań, zdaniem badanych – za wiele. Nieraz też 
przegrywa starania o uwagę odbiorców – uczestników sieci, którzy nie są w stanie korzystać z tej bogatej 
i różnorodnej oferty. 

Warszawa kocha, żeby było coś nowego (…). Jest naprawdę nadprodukcja rzeczy. Jest 
strasznie dużo rzeczy. Ekspert 

Ograniczyć liczbę działań, podzielić na etapy realizacji. WPEK Nie stawiać na ilość, ale na 
jakość wydarzeń, inicjatyw. Również we WPEK jest potrzebne samoograniczenie wobec 
kryzysu finansowego i troski o planetę. Ekspert 

Na realizację całego Programu i jego poszczególnych działań wpływ ma również struktura administracyjna 
Warszawy oraz wynikająca z niej autonomia dzielnic.  

Naprawdę to zależy od kompetencji zarządu danej dzielnicy. Ekspert 

Respondenci zdają sobie sprawę, że decyzje i działania Biur zarządzających WPEK nie zawsze mają przełożenie 
na to, co dzieje się w dzielnicach. Wynika to właśnie z niezależności dzielnic: 

To jest jedno miasto, ale jest ogromna grupa instytucji kultury [dzielnicowych – przypis OE], 
do których Biuro kultury, które powinno mieć pieczę nad tymi instytucjami, może właściwie 
tylko wysyłać rekomendacje do organizatora, prośby, spotykać się. To nie jest dobre, dlatego 
że Warszawa jest jednym miastem, a nie kilkunastoma miasteczkami i pewne standardy 
powinny być takie same. Ekspert 

Do ograniczeń administracyjnych w realizacji WPEK na poziomie dzielnicy dochodzą zmiany polityczne 
w Warszawie i dzielnicach. Zmiana burmistrza powoduje zmianę priorytetów. Pełnomocnik ds. edukacji kulturalnej 
musi monitorować sytuację i budować świadomość nowych burmistrzów, zachęcać ich do wspierania edukacji 
kulturalnej. Bez tego działania w dzielnicy się nie powiodą.  

Dzięki zbudowaniu w Programie wspólnoty osób przekonanych, że edukacja kulturalna jest ważna, nawet jeśli ktoś 
zmienia pracę, przenosi się do innej instytucji, to stopniowo wciąga tę instytucję w sieć. 
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Do uwarunkowań warto zaliczyć działania ogólnopolskie związane z edukacją kulturalną/kulturową. Są w Polsce 
prężne instytucje miejskie (Gdańsk, Poznań, Kraków), jest też program ogólnopolski Narodowego Centrum Kultury 
Bardzo Młoda Kultura, ale też inne działania NCK wspierają edukację kulturalną. Zatem WPEK nie działa w próżni 
jego uczestnicy mogą też rozwijać relacje na większą skalę. 

Uwarunkowania Programu i edukacji kulturalnej w szkołach 
Z badania wynika, że jest wiele uwarunkowań Programu, które swój początek mają w systemie oświaty. Krótko 
omawiamy je poniżej z nadzieją, że pomogą one środowisku edukacji kulturalnej lepiej zrozumieć obiektywnie 
trudną sytuację szkół.  

Polska szkoła jest od dziesięcioleci w ciągłym i gruntownym procesie zmian. Nie wynika on tylko z bieżących 
kierunków polityki państwa, ale jest odbiciem zmian cywilizacyjnych na świecie. Zmiany w systemie oświaty 
koncentrują się na szkołach i mają wpływ na ich codzienne funkcjonowanie. To rodzi niechęć dyrektorów oraz 
nauczycieli wobec zmian. Niechętnie angażują się ponad wymagane minimum, bo po prostu potrzebują 
stabilizacji10. 

Po ostatniej reformie systemu oświaty i strajkach nauczycieli wiosną 2019 roku nastąpiła zmiana sieci szkół oraz 
rotacja dużej liczby nauczycieli. W wielu placówkach grono pedagogiczne musi na nowo się ustalić po zmianach, 
potrzeba czasu na zbudowanie relacji i zaufania. Edukacja kulturalna schodzi więc siłą rzeczy na dalszy plan. 
Rotacja dotknęła też szkolnych koordynatorów edukacji kulturalnej. Nie ma dokładnych danych jak duża jest skala 
zmian, ale według badanych skład w tej sieci zmienił się nawet 1/3. 

Do uwarunkowań WPEK należy też zaliczyć kwestie kulturowe i wynikające z tradycji działania w systemie 
oświaty. W polskich szkołach często widoczny jest negatywny efekt zewnętrznego systemu oceniania, czyli 
„uczenie pod testy”. Nie jest to wymóg formalny, ale oddolny sposób radzenia sobie nauczycieli, by spełnić 
wymagania dyrekcji i rodziców i ogólnie wymagania systemu określone w programie nauczania. Nauczyciele mimo 
że chcieliby uczyć w nowoczesny, przyjazny i atrakcyjny sposób, przegrywają z rzeczywistością: 

Polski system edukacji jest nastawiony na zakuwanie, a nie na kreatywność. Nauczyciel 

W efekcie edukacja kulturalna bywa postrzegana przez dyrektorów jako zagrożenie, że szkoła będzie osiągać 
gorsze wyniki. „Muszę realizować program” to najczęściej podawany powód, dlaczego nauczyciel nie chodzi 
z uczniami do muzeum czy do teatru. 

Polski system oświaty jest wyjątkowo obciążany wymaganiami biurokratycznymi. Potrzebą WPEK było włączenie 
szkół i nauczycieli. Najprostszym mechanizmem wydawały się szkolne programy szkolne edukacji kulturalnej. Jest 
to sprawdzony element oddziaływania na szkoły, zgodny z hierarchiczną kulturą zarządzania w systemie oświaty. 
Miał motywować szkoły i nauczycieli do zaangażowania się w edukację kulturalną. Mimo że jest to tylko 
rekomendacja BE, a nie wymóg, to w części szkół programy były traktowane z dużą niechęcią, jako dodatkowe 
zadanie. 

Potrzebne jest nowe podejście do współpracy z nauczycielami, w którym zwraca się uwagę na potrzeby 
użytkownika, uczestnika, a nie potrzeby Programu. 

 
10 Wniosek na podstawie badań zrealizowanych przez Ośrodek Ewaluacji dla MEN, m.in. Ocena efektów działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój realizowanych w ramach Priorytetów Inwestycyjnych 10i, 10iii oraz 10iv – przegląd śródokresowy (2018), Badanie ewaluacyjne Rządowego Programu 
na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" (2016), Badanie ewaluacyjne efektów działań zrealizowanych w ramach Priorytetu III POKL „Wysoka 
jakość systemu oświaty" (2015) oraz na podstawie innych licznych badań dotyczących systemu edukacji: dla ORE, IBE itp. 
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Lepiej byłoby dla nauczycieli, by dostawali poradnik na początku roku, jakie zajęcia mogą 
zorganizować i gdzie, aby realizować podstawę programową. Np. jakiej muzyki warto słuchać 
w której klasie. Jakie utwory, jacy twórcy. Instytucja kultury 

W sierpniu szkoły otrzymują taki pakiet z WCIES z ofertą na cały rok szkolny. Warto oprócz tego docierać 
bezpośrednio do zaangażowanych nauczycieli (realizatorów). Na przykład można zachęcać uczestników szkoleń 
WCIES, by przekazywali materiały innym nauczycielom. 

Potrzebą nauczycieli jest, aby ktoś im wskazał odpowiednią ofertę dobrej jakości, użyteczną dla danej grupy 
wiekowej uczniów. 

Chodzi o koordynację różnych ośrodków kultury, ogarnięcie ich oferty, tego wszystkiego, co 
się może przydać w szkole. Nauczycielka 

Szansą jest tutaj program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”. Program ten jest powszechnie znany 
i wykorzystywany w szkołach jako narzędzie służące aktywizacji uczniów, ponieważ oferuje 100 zł dla każdego 
ucznia na zajęcia dodatkowe w danym roku szkolnym. W ramach WPEK były spotkania, grupy robocze całego 
środowiska instytucji kultury wspólnie z BK i BE tworzyły standardy informacyjne oraz stronę internetową. 
Przydałoby się jeszcze, aby to grono opracowało zestawienie zajęć z różnych dziedzin – muzycznych, teatralnych 
itp., które WPEK rekomenduje szkołom, że w taki sposób mogą zagospodarować 100 zł. Z drugiej strony jest też 
wsparcie dla instytucji kultury, zwłaszcza tych mniejszych, by pracowały nad ofertą dostosowaną do potrzeb szkół 
i nauczycieli oraz by konsultowały swoje propozycje z nauczycielami. Sprzyjałoby to lepszej jakości oferty, a więc 
też lepszemu wydatkowaniu funduszy: 

Na dobrej jakości wydarzenia, warsztaty w instytucjach kultury, a nie na najbliższe kino, 
jakikolwiek spektakl w teatrze, na który są bilety (bo nie ma chętnych). Placówka oświatowa 

Jeśli szkolne programy edukacji kulturalnej będą dalej stosowane we WPEK, można zatem rozważyć opracowanie 
schematu, wzoru takiego programu, który nauczyciel tworzyłby automatycznie, online. Mógłby wybierać cele z 
zakresu edukacji kulturalnej dla swojej szkoły na dany rok szkolny. Do tego mógłby dopasowywać gotowe zajęcia 
z listy zajęć rekomendowanych przez WPEK. Wydrukowany zestaw zajęć byłby szkolnym programem edukacji 
kulturalnej. To pozwoliło by zminimalizować obciążenia szkoły związane z przygotowaniem dokumentu. Innym 
rozwiązaniem w tym duchu byłoby, gdyby instytucje kultury oferowały szkołom pomoc w przygotowaniu szkolnych 
programów edukacji kulturalnej. 

 

 

 

 

 

 

Do uwarunkowań WPEK i w ogóle kontekstu edukacji kulturalnej należy zaliczyć nastawienie dyrektorów szkół. 
Dyrektorzy szkół mają wiele zmieniających się obowiązków i coraz to nowe wyzwania związane z zarządzaniem 
placówką. Edukację kulturalną traktują jako kwestię poboczną. Są tacy, którzy nie cenią edukacji kulturalnej. To 
przekłada się na ich decyzje dotyczące działań w tym zakresie. Są niechętni wycieczkom do muzeum, bo to 
utrudnia realizację podstawy programowej. Zachętę BE, by tworzyć szkolne programy traktują jako nakaz, 
koordynatorów szkolnych WPEK też wybierają bez większego zaangażowania. Oczywiście są przykłady przeciwne 

Jeden z dzielnicowych domów kultury na prośbę szkoły, która chciała sensownie 
zagospodarować fundusze z programu „Warszawa z klasą…” (100 zł na ucznia), przygotował 
dedykowaną ofertę zajęć dla tej placówki. Dobrano prowadzących i odpowiednie tematy zajęć dla 
poszczególnych etapów kształcenia, ustalono też zasady organizacyjne. Było to z korzyścią 
zarówno dla szkoły, jak i dla instytucji kultury. Był to efekt wcześniej zbudowanych relacji. 
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– bardzo świadomych dyrektorów i szkół zaangażowanych w edukację kulturalną. Są do tego przekonani, więc 
puszczają klasę do muzeum i nauczyciela na szkolenie, aby się dokształcał.  

Program będzie się rozwijał, jeśli uda się zwiększyć i utrwalić zaangażowanie dyrektorów szkół. Potrzebne są 
nie tyle dodatkowe obowiązki dla nich, ale raczej systematyczne uświadamianie im korzyści dla szkoły z edukacji 
kulturalnej:  

Uwrażliwienie dyrektorów placówek oświatowych na edukację kulturalną i to, jak jest ona 
ważna w rozwoju każdego dziecka. Bez uświadomienia dyrektorów szkół WPEK nic nie da, 
bo nie ma wsparcia najniższy szczebel – czyli nauczyciele, edukatorzy, pomysłodawcy 
projektów. Takie uświadomienie dyrektorów przełoży się na wsparcie nauczycieli 
w działaniach, i nagradzanie ich za trud. Placówka oświatowa 

Do dyrektorów powinni docierać dyrektorzy, którzy mają pozytywne doświadczenia i praktyczne dowody, że 
edukacja kulturalna w ich szkole się sprawdza, że to jest dobra inwestycja w rozwój uczniów, ale też prestiż 
placówki. Oni mają być ambasadorami w środowisku oświatowym. Do dyrektorów szkół powinna się zwracać 
nadrzędna osoba z wydziału oświaty urzędu dzielnicy, przedstawiciel Biura Edukacji i Pełnomocnik Prezydenta. W 
zhierarchizowanym środowisku oświatowym osoba z sektora kultury raczej nie będzie traktowana jako autorytet. 

Warto wśród uwarunkowań systemu edukacji uwzględnić rosnącą rolę rodziców jako ważnych członków 
społeczności szkolnej oraz rady rodziców ze szkół. Rodzice i ich formalna reprezentacja to ważny kanał 
oddziaływania na szkoły, dyrektorów i nauczycieli. Potrzebne są więc działania skierowane do nich, publikacje na 
temat edukacji kulturalnej i zachęty, by rady rodziców wspierały szkoły m.in. w wyborze zajęć, oraz np. szkolenia z 
edukacji kulturalnej w ramach szkoleń, które WCIES oferuje dla rodziców. 

Rady rodziców które mogą wywierać nacisk na dyrektora/nauczycieli, żeby szkoła korzystała 
z edukacji kulturalnej. Ale powinny być dostępne użyteczne, jasne informacje. Ekspert  

Zdaniem badanych, najlepszą zasadą dla skutecznego wdrażania edukacji kulturalnej w szkołach byłaby 
dobrowolność: aby we WPEK angażowały się tylko zmotywowane szkoły i tylko ci nauczyciele, którzy naprawdę 
chcą. To będzie jednak pogłębiać i tak istniejące już podziały między szkołami aktywnymi i biernymi. 

Warto więc zwrócić uwagę na „efekt świętego Mateusza”11 często pojawiający się w programach rozwojowych 
(“bogaci stają się bogatsi, a biedni tracą to, co mają”)12. Dotyczy on również badanego Programu. Do kolejnych 
inicjatyw zgłaszają się szkoły aktywne i aktywni nauczyciele. Oni korzystają z kolejnych ofert i ciągle się rozwijają. 
Szkoły bierne, gdzie nie ma w nich kultury rozwoju, pozostają w tyle. Tam WPEK nie działa. Potrzebne są inne 
drogi rozwoju edukacji kulturalnej w takich szkołach. One potrzebują mniej wymagań, a bardziej „prowadzenie za 
rękę”. Dobrą formą wsparcia są partnerskie projekty z innymi placówkami, które mają większe doświadczenie. To 
jest zadanie dla edukacji kulturalnej na przyszłość, by koncentrowała się na szkołach „słabych”, które mierzą się 
z licznymi problemami, funkcjonują też często w trudnym środowisku lokalnym. 

 
11 Efekt św. Mateusza to termin socjologiczny (wywodzący się z Biblii) opisujący efekt akumulowania korzyści. 

12https://stocznia.org.pl/2017/10/31/jak-uniknac-efektu-sw-mateusza-podsumowanie/ 



75 

 

Potencjał sieci koordynatorów dzielnicowych i szkolnych oraz 
uczestników wdrażania WPEK – sieciowanie środowiska 
edukacji kulturalnej 

Współpraca 

• W jakim stopniu działania podejmowane przez WPEK służyły integracji/sieciowaniu środowiska 
edukacji kulturalnej?  

• Współpraca z którymi środowiskami WPEK była skuteczna/nieskuteczna z perspektywy 
przyjętych celów i zaplanowanych działań?  

Sieć to grupa osób powiązanych wspólnymi celami, działaniami i kontaktami. Wyróżnia się 4 główne cechy 
sieci13: 

 

Dzięki rewolucji technologicznej sieć ma coraz większe znaczenie dla przepływu informacji, ale też dla budowania 
i utrzymywania więzi pomiędzy uczestnikami.14  

Sieciowanie to ważny proces we WPEK. Integracja środowiska edukacji kulturalnej była kluczowym założeniem 
niemal wszystkich działań w Programie.  

Sieciowanie we WPEK odbywa się dwutorowo: 

® Odgórnie poprzez budowanie systemu zintegrowanej współpracy szkół i przedszkoli z instytucjami 
kultury, organizacjami pozarządowymi, placówkami wychowania pozaszkolnego i wyższymi uczelniami 

 
13 Za: M. Ratajczak-Mrozek, Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw, 2009, s.75-77 oraz za: B. Mikuła, A Pietruszka-Ortyl, Organizacje sieciowe, 
Zeszyty naukowe nr 715, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s.113 

 

14 Castells M.: Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 8. 

Ciągła interakcja – to podstawa sieciowania i
główny wyznacznik działań oraz aktywności
podmiotów. Nie jest to tylko dwustronna relacja, ale
również działanie na pozostałe podmioty oraz ich
interakcje. Dzięki temu pojawiają się formalne i
nieformalne relacje. Ciągłość oznacza tu, że
uczestnicy oczekują lub inicjują kolejne interakcje.

Współzależność – oznacza wzajemną wymianę,
adaptację i zależność od zasobów kontrolowanych
przez inne podmioty. Dzięki temu uczestnicy sieci
uzyskują dostęp do kapitału, materiałów oraz
kolejnych partnerów relacji. Relacje stają się
bliższe, opierają się na doświadczeniu, pogłębianej
wiedzy oraz z czasem – na zaufaniu.
Współzależność w sieci to czynnik, który mobilizuje
członków do szybkich działań.

Nieskończoność – oznacza bezgraniczną
potencjalną liczbę związków (pośrednich i
bezpośrednich) między podmiotami. Dla każdego
uczestnika sieć współpracowników wygląda
inaczej i nigdy nie jest w pełni dokładnie
nakreślona, ponieważ organizacja nie zna pełnej
sieci, w której funkcjonuje.

Oddolność inicjatyw i równorzędność każdego z
członków sieci - oznacza demokratyczne podejście
przy planowaniu oraz kontrolę ograniczoną do
minimum.
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(tych ostatnich obecnie nie ma w Programie, ale badani wskazują, że należy również włączać uczelnie. 
Bo to by było zachętą dla szkół średnich, by angażować się we WPEK) w celu podniesienia jakości 
edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Ważną rolę w odgórnym sieciowaniu odgrywa Pełnomocnik. 
Skupia wiedzę o środowiskach, stara się je animować i mobilizować do rozwoju. Wpływa to pozytywnie 
na proces sieciowania. Z czasem jednak może być coraz trudniej jednej osobie skutecznie działać we 
wszystkich sieciach. W sieciowaniu odgórnym biorą też udział koordynatorzy dzielnicowi lub 
koordynatorzy poszczególnych działań WPEK, np. Spółdzielni Kultury. 

® Oddolnie poprzez relacje między osobami, które pochodząc z różnych sektorów i instytucji, poznają się 
i są skłonne działać wspólnie w projekcie z zakresu edukacji kulturalnej. Oddolne sieciowanie jest 
żmudnym procesem, to jest jak tworzenie „ściółki”. Wymaga budowania świadomości, podnoszenia 
kompetencji i stopniowego rozwijania osobistych relacji. WPEK stwarza wiele okazji dla oddolnych 
procesów  

Wiele działań we WPEK służyło integracji. Dzięki spotkaniom nawiązane zostały osobiste kontakty, które nieraz 
owocowały wspólnymi przedsięwzięciami. Doceniali to badani:  

Sieć bardzo przesunęła kontakty w środowisku z rywalizacji na współpracę. Koordynator 
dzielnicowy 

Niemal ¾ badanych uczestników WPEK uważa, że działania realizowane w ramach Programu przyczyniły się 
do zbudowania sieci, nawiązania relacji przedstawicieli różnych instytucji i sektorów działających w edukacji 
kulturalnej  

Na pozytywne relacje uczestników Programu ma wpływ spełnienie pierwszego elementu czyli współzależności. 
W ramach WPEK odbywają się regularne spotkania, co umożliwia ciągłą interakcję, powstają relacje formalne, 
ale w wielu przypadkach także nieformalne. Następuje swobodniejszy przepływ informacji, poza zależnościami 
formalnymi. Spotkania zapewniają częściową integrację środowiska poprzez wspólne działania i wymianę 
zasobów.  

W mniejszym stopniu udaje się we WPEK zapewnić nieskończoność sieci, czyli brak wyraźnych struktur i granic. 
We WPEK sieci mają określony zasięg i członków, ale wynika to częściowo ze struktury zarządzania Programem. 
Jest wyraźna sieć koordynatorów dzielnicowych, oni zaś są zobowiązani do rozwijania sieci w dzielnicach.  

W Programie powstały różne sieci. Ze sprawozdania z realizacji Programu z 2015 wynika, że powstały 142 listy 
dystrybucyjne, którymi teoretycznie można dotrzeć „od artysty do nauczyciela” Wykonano ogromną pracę, by 
zidentyfikować różnych aktorów edukacji kulturalnej.  

Sieć koordynatorów dzielnicowych 

We WPEK zaplanowano, że w każdej dzielnicy będzie osoba, która będzie reprezentowała Program.  

Jest to sieć „odgórna”, ustanowiona formalnie i potrzebna do sprawnego zarządzania. Zadaniem koordynatorów 
dzielnicowych jest między innymi „spinanie” instytucji działających w obszarze edukacji kulturalnej w dzielnicy: 
instytucji kultury, placówek oświatowych, czasem również ngo, a następnie transferowanie informacji do i od 
lokalnego środowiska: 

Mam wiedzieć, co się dzieje w różnych instytucjach. Znam je, wiem, co się dzieje, pomagam 
w łączeniu, współpracy, wykorzystaniu zasobów. Koordynator dzielnicowy 

Sieć jest po to, aby te instytucje i podmioty, NGO i indywidualne osoby wiedziały o sobie 
nawzajem. Koordynator dzielnicowy 
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Badanie ujawniło bardzo zróżnicowane (skrajne) opinie na temat działania sieci koordynatorów dzielnicowych. 
Zdaniem części badanych skuteczność sieci koordynatorów zależy od korzyści, jakie mogą z niej czerpać 
uczestnicy – czy im się to opłaca: 

Ta sieć działa wtedy, kiedy mamy jakiś interes, albo finansowy, albo wykonawczy. Koordynator 
dzielnicowy 

Zauważono też, że sieć umożliwia skuteczne działanie koordynatorom oraz sprzyja ich rozwojowi. Jest użyteczna 
dla samych koordynatorów: 

Działamy w tej sieci po to, żeby móc się wymieniać, wymieniać "know how", wymieniać 
dobrymi praktykami, żeby się zastanawiać jak pozyskiwać odbiorcę. Koordynator dzielnicowy 

Skuteczność koordynatorów dzielnicowych zależy między innymi od ich statusu formalnego. Pod tym względem 
sieć jest bardzo zróżnicowana: są tam osoby z urzędu dzielnicy i instytucji kultury, wcześniej byli też nauczyciele. 

Na korzyść sieci koordynatorów działają regularne spotkania wszystkich koordynatorów i Pełnomocnika oraz 
szkolenia tej grupy. Ważne dla efektywnej współpracy są również relacje nieformalne, które pomiędzy wieloma 
koordynatorami zostały zawiązane. Mówią, że czują się w tej sieci, jak w rodzinie i to im pomaga w działaniach: 

Sieć to jest ciągła praca. Potrzebujemy paliwa, aby sieć działała. Koordynator dzielnicowy 

Można zatem zauważyć wysoki poziom integracji członków sieci. Jest tu też współpraca i oddolne relacje między 
koordynatorami dzielnicowymi. W niektórych dzielnicach są pozytywne przykłady, jak działania koordynatorów 
przekładają się na niższe szczeble działania Programu: 

Sieć animatorów to grupa takich działaczy, którzy działają trochę oddolnie, którzy głównie 
sieciują te środowiska lub szukają nowych środowisk czy pokazują, jakie są narzędzia tym 
osobom, które realizują działania edukacji kulturalnej. Koordynator dzielnicowy   

Sieć WPEK w dzielnicy 

Sieć WPEK w dzielnicach miała być kolejnym elementem kaskadowego sposobu informowania we WPEK. Sieć 
miała być otwarta, dostępna dla wszystkich osób, instytucji czy organizacji związanych z EK w dzielnicy.  

Skuteczność i użyteczność sieci dzielnicowych jest różna w różnych dzielnicach. To, jak działa, zależy od 
aktywności koordynatora, wsparcia władz dzielnicy, a także w pewnym stopniu od specyfiki danej dzielnicy. Władze 
dzielnic mają różne nastawienie do edukacji kulturalnej, nie wszystkie są nią zainteresowane. To przekłada się na 
możliwości rozpowszechniania EK i WPEK. 

 

 

 

 

 

Sieć koordynatorów szkolnych 

Program WPEK miał wspierać szkolnych koordynatorów (KEKS) jako ważnych uczestników środowiska WPEK 
w dzielnicach. Koordynatorzy dzielnicowi nie mają jednak formalnych możliwości oddziaływania na nauczycieli. 
Mimo że Biuro Edukacji rekomendowało udział we WPEK, nie stało się to priorytetem dla dyrektorów i niewiele 

Burmistrz dzielnicy, by promować edukację kulturalną, daje nagrody nauczycielom za działania 
edukacyjno-kulturalne podczas dzielnicowych obchodów Dnia Nauczyciela. W dzielnicowej gazecie 
opisywane są projekty z dzielnicy, które otrzymały Nagrodę Edukacji Kulturalnej. 
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szkół faktycznie współpracuje z koordynatorem dzielnicowym. Zatem do sieci WPEK włączają się głównie 
nauczyciele, którzy sami tego chcą, niezależnie od tego, czy pełnią rolę koordynatora, czy nie. Oni korzystają z 
propozycji WPEK, jakie są udostępniane w sieci, sami również angażują się w działania. Według badanych jednak 
wśród wszystkich nauczycieli, którzy mają pełnić rolę KEKS, aktywnych osób jest zdecydowanie mniej.   

Sieć [koordynatorów] po prostu nie działa, to trzeba jasno powiedzieć. Tam jest ileś bardziej 
aktywnych osób, natomiast tych osób jest niewiele. Po prostu ten kanał nie działa. Ekspert  

W sieci ważna jest dobrowolność, a tego nie udało się zapewnić systemowo. To odbija się na jakości działania 
sieci w dzielnicach i w ogóle działaniu Programu w szkołach: 

Koordynatorami zostały osoby przypadkowe. Nauczyciele, którzy wcale nie chcieli tego robić, 
a mieli na głowie mnóstwo rzeczy jak to nauczyciele. Więc w wielu szkołach właściwie nie 
zrobili tego, co było ich zadaniem. To w ogóle nie jest ich wina tylko jest to po prostu błąd w 
konstrukcji tego Programu. Koordynator dzielnicowy 

Nie udaje się sieciowanie szkolnych koordynatorów. Bo trudno do nich dotrzeć, osoby 
pełniące te funkcje się zmieniają, zwłaszcza w ostatnich latach po reformie systemu oświaty 
i po strajku nauczycieli w szkołach była duża rotacja. Koordynator dzielnicowy 

Zauważano, że samo określenie szkolnych koordynatorów jako KEKS jest niefortunne. To nie dodaje prestiżu 
osobie, która pełni taką rolę. Należy rozważyć zmianę nazwy np. na „lider edukacji kulturalnej”. 

Musi to być zdecydowanie ktoś pozytywnie zakręcony. Na siłę nikogo się nie przekona, więc 
do tej funkcji trzeba szukać zapaleńców. Do tej roli warto wybierać celowo osoby, które są 
widoczne w szkole, są autorytetem dla uczniów i mają dobre relacje w gronie pedagogicznym. 
Nauczyciel 

Osoby odpowiedzialne za edukację kulturalną w szkołach warto wzmacniać w zakresie kompetencji liderskich. Nie 
można ich zniechęcać wymaganiami biurokratycznymi. Warto też dalej, przy każdej okazji, jak to było dotychczas, 
podpowiadać dyrektorom, że ta praca jest warta wynagradzania, docenienia: 

Można być super pomysłowym nauczycielem, inicjować działania kulturalne, ale z samej pasji 
żyć się nie da. Potrzebne są do życia pieniądze. Uważam, że nie wystarczy tworzyć WPEK 
tylko dla idei. Nauczyciel 

Należy podkreślać, że to pomaga szkole w dobrym wypełnianiu swoich statutowych zadań. „Zanurzenie w kulturze” 
jest drogą do wszechstronnego rozwoju uczniów. To w dłuższej perspektywie się przekłada się też na wyniki 
egzaminów i punkty szkoły w rankingu. 

Zdecydowanie niezbędne jest więc docieranie do dyrektorów szkół. Oni nie mogą się bezpośrednio angażować 
w działania WPEK, ale jeśli będą świadomi i przekonani, to zmobilizują swoich nauczycieli.  

Sieci instytucjonalne  

W Programie jest też widoczna sieć dzielnicowych domów kultury, powstała w wyniku działania Laboratorium 
Edukacji Kulturalnej. Była to dobrze zaplanowana interwencja. Łączyła osoby z różnych domów kultury, mieszała 
je między sobą, ale mieszała różne funkcje: pracowników szeregowych i dyrektorów instytucji. Ta sieć miała też 
określone cele, a do tego ramy czasowe. Te wszystkie pozytywne czynniki pozwoliły na wzmocnienie grupy która 
do tej pory utrzymuje relacje, ale też rozwija się wokół kolejnych zadań, np. kampanii pn. „(Na)dajemy kulturę”.  

Innym przykładem sieci instytucjonalnej jest sieć placówek edukacji pozaszkolnej. Te instytucje spotykały się w 
ramach Sejmików Edukacji Kulturalnej.  
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Słabością sieci instytucjonalnych jest ich działanie „wsobne” i skupienie na swoim własnym środowisku czy branży: 

Jak mówimy o sieciowaniu, skuteczności i systemowości, to ten system opiera się na 
ludziach, którzy niekoniecznie ze stanowiska, ale z takiej chęci robienia czegoś znajdą 
sposób, żeby się skomunikować z innymi. Szkoda, że przy bardzo dużym wysiłku i bardzo 
profesjonalnym przygotowaniu LEK-u nie zadział się ten link z innymi instytucjami. Instytucja 
kultury 

Pozytywnym przykładem otwierania się sieci jest Spółdzielnia Kultury. Ona również powstała na bazie relacji 
między domami kultury, ale obecnie w coraz większym stopniu otwiera się też na inne podmioty – placówki 
oświatowe i organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa (szczególnie klubokawiarnie). W przyszłości potrzebne 
są dalsze działania, które będą otwierać sieci i skłaniać je do wychodzenia poza swoją branżę. 

 Sieci tematyczne/specyficzne  

We WPEK istnieją też sieci zintegrowane wokół danego tematu, jak na przykład sieć nauczycieli plastyki KANAPA. 
Jest to grupa spójna, bo uczestnicy są z jednego sektora i do tego mają podobny profil zawodowy – edukacji 
plastycznej.  

W Programie są też sieci, które mają krótszy horyzont czasowy, ale za to są bardziej otwarte i łączą różne sektory. 
Są to grupy osób i instytucji, które spotykają się na konferencjach tematycznych – EduAkcjach. Dzięki EduAkcjom 
Muzealnym czy Teatralnym udało się zebrać przedstawicieli instytucji oraz nauczycieli. Poznali się i obecnie 
utrzymują relacje, współpracują ze sobą: 

Ci ludzie poczuli korzyść z tego, że są zsieciowani na Facebooku i mogą się spotykać, bo się 
wymieniają doświadczeniami. Instytucja kultury  

Sieci poboczne lub potencjalne 

Podczas wieloletniej działalności WPEK powstawały też inne grup osób i instytucji, które miały kontakt 
z Programem przy okazji poszczególnych działań. W badaniu wskazywano je jako potencjał do zaangażowania. 

• Laureaci Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej z ubiegłych lat. To grono rokrocznie się 
powiększa. Zdecydowana większość ma wiedzę i umiejętności. Nagroda ich wzmocniła, więc warto to 
wykorzystać do rozwoju edukacji kulturalnej. Wsparcie dla laureatów konkursu w formie szkoleń jest 
przydatne, ale potrzebne są kompleksowe działania. Laureatów należy mobilizować, by w swoich 
środowiskach animowali, inspirowali innych do podobnych działań. Nauczyciele mogą organizować 
otwarte lekcje dla innych nauczycieli w dzielnicach albo opisać swój projekt i opublikować to w internecie. 
Warto też rozważyć dodatkowe punkty dla nagrodzonych projektów w miejskich konkursach grantowych. 
W ten sposób miasto może upowszechniać je jako gotowe modele.  

• Projektodawcy, którzy się zgłosili do konkursu, ale nie dostali Nagrody. To również jest ważna 
i potrzebna grupa uczestników edukacji kulturalnej. Mają dużą wiedzę, ciekawe pomysły i wartościowe 
doświadczenia. Warto zapewnić im wsparcie, by motywować ich do dalszej aktywności: może to być 
informacja online o projekcie albo konsultacje połączone z informacją zwrotną. Przy obecnym rozwoju 
sieciowych form komunikacji i współpracy jest to możliwe. 

• Biblioteki i MAL-e. Przedstawiciele bibliotek byli objęci innym programem Biura Kultury, 
niekomplementarnym z WPEK. Wszyscy badani są zgodni, że przedstawiciele bibliotek powinni też 
również włączani we WPEK, ze względu na specyfikę bibliotek, jako miejsc odpowiednich dla edukacji 
kulturalnej. Obecnie włączanie bibliotek dzieje się sporadycznie, poprzez zainteresowane osoby, a nie na 
poziomie instytucji. Natomiast Miejsca Aktywności Lokalnej podlegają CKS, które odpowiada za szkolenia 
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i spotkania tej sieci.  

Są też, zdaniem badanych, takie osoby i podmioty, które z racji swoich doświadczeń i zadań dotychczas nie były 
objęte WPEK. Na razie pozostają z boku i nieraz nawet nie wiedzą o Programie. W przyszłości warto rozważyć ich 
większe zintegrowanie wokół edukacji kulturalnej. Im gęstsza jest sieć i bardziej różnorodna, tym lepsze będzie 
oddziaływanie na szkoły, a przez to łatwiej będzie docierać do dzieci i młodzieży i w dłuższej perspektywie – do 
ogółu mieszkańców Warszawy. 

• Uczestnicy projektów organizowanych w mieście np. sieć animatorów uczestniczących w projekcie 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę, czy sieć ADESTE.  

Zadaniem edukacji kulturalnej powinno być ciągłe identyfikowanie zbieżnych działań i środowisk, które działają 
obok, nawet jeśli te trajektorie przecinają się z działaniami WPEK tylko sporadycznie. Udaje się coraz lepiej 
budować pomosty WPEK z innymi programami miejskimi: „Warszawa Lokalnie”, „Młoda Warszawa”, „Warszawa 
Senioralna”. W przyszłości potrzebna będzie większa aktywność uczestników WPEK w sieciach i wydarzeniach 
organizowanych w Warszawie przez inne sektory, zwłaszcza ngo. Powinni oni pełnić rolę „ambasadorów” edukacji 
kulturalnej. Nie wymaga to żadnych zobowiązań formalnych, a raczej udziału w dyskusjach, pokazywania nowych 
rozwiązań i proponowania współpracy nowym podmiotom. 

  

We WPEK udało się wypracować wiele doświadczeń i sposobów sieciowania, należy to utrzymać w przyszłości 
oraz dbać o otwartość sieci. Potrzebna jest przestrzeń i atmosfera współpracy, do której zapraszani będą wszyscy 
zainteresowani, by czuli się swobodnie, by mogli kiedykolwiek przyjść, zobaczyć, czasami także skomentować i 
włączyć się w działania związane z edukacją kulturalną. Zauważają to eksperci: 

Ciągle bym sprawdzała, czy na pewno zapraszamy wszystkich. Czy na pewno to jest 
dostępne dla wszystkich. Czy to nie jest tak, że robi się towarzystwo wzajemnej adoracji, bo 
to jest zagrożenie tego typu sytuacji. Po prostu mieszać, mieszać te środowiska, bo to samo 
mieszanie przynosi fajne efekty. Ekspert  

Ważnym rezultatem dotyczącym sieci WPEK jest świadomość badanych, że są jej członkami. Sieć istnieje 
wówczas, gdy jej uczestnicy mają takie przekonanie. W obu badanych sektorach opinie różnie się rozkładają. 
Ponad 40% badanych z sektora kultury i prawie połowa z sektora oświaty uważa, że raczej są członkami sieci 
WPEK. 1/3 przedstawicieli instytucji kultury ma zdecydowaną opinię na ten temat. Wśród przedstawicieli oświaty 
mniej jest opinii zdecydowanych, więcej jest też osób, które mają raczej negatywne zdanie na ten temat. 
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Wykres 9 Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=205) 

Bariery w sieciowaniu 

• Jakie bariery utrudniały lub ograniczały współpracę?  

• Jakie działania najskuteczniej przyczyniały się do nawiązywania i utrzymywania współpracy?  

Co sprawia, że sieci powstałe w ramach WPEK nie zawsze działają tak sprawnie, jak by mogły? 

1. Przesyt, zmęczenie natłokiem zadań wśród uczestników sieci i w ogóle w środowisku WPEK. Mnogość 
spraw związanych z Programem, duża ilość informacji, a do tego inne bieżące obowiązki uniemożliwiają 
uczestnikom zaangażowanie się we współpracę. Dotyczy to koordynatorów szkolnych i koordynatorów 
dzielnicowych. 

2. W natłoku działań niedostosowanie informacji i propozycji do potrzeb konkretnych grup 
odbiorców. W natłoku spraw odbiorcy potrzebują oddzielenia spraw, które interesują konkretne grupy. 
Potrzebne są działania i zagadnienia wspólne, łączące środowisko, jak na przykład EduAkcja. Następnie 
potrzebne są dalsze utrwalające działania (na przykład publikacje), ale dla określonego „targetu” w 
szkołach czy organizacjach pozarządowych.  

3. Nadmierne sterowanie działaniami i ich formalizacja. W skutecznych sieciach inicjatywa powinna iść 
od dołu. Jeśli nie pojawia się taka inicjatywa, być może jest na nią za wcześnie. Być może też liczba 
zadań nie pozwala osobom na wygenerowanie aktywności w tych obszarach.  

4. Barierą dla sieci edukacji kulturalnej jest też sektorowość. Bardzo wyraźnie rozdzielone są kompetencje 
obu Biur zaangażowanych we WPEK. Mają inne priorytety i oddzielne fundusze, a z tego wynika wiele 
formalnych podziałów. Wyraźny podział na samej górze struktury Programu przenika na dół: 

W ramach administracji w Warszawie i takiej bardzo mocno silosowej struktury, gdzie 
edukacja ma się rządzić swoimi prawami i ma swoje priorytety, gdzie kultura ma również 
swoje priorytety i jest gdzie indziej zupełnie w myśleniu o roli edukacji czy kultury, 
w budowaniu jakiegoś społeczeństwa i w ogóle myśleniu trochę szerszym… To biura jednak 
zupełnie się nie widziały. To było tak: budżety na WPEK, na realizację WPEK. były oddzielnie. 
Każde z biur realizowało swoje zadania z panią Pełnomocnik, za bardzo się nie widząc. Ekspert 
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W ramach WPEK w budowaniu współpracy najlepiej sprawdziły się te działania, których punktem wyjścia była 
diagnoza potrzeb uczestników, a nie odgórnie sterowany pomysł. Laboratorium Edukacji Kulturalnej powstało 
i rozwinęło się w Programie dzięki bardzo dobremu rozpoznania potrzeb środowiska. 

Sieciowanie było też skuteczne w prostych, nieformalnych działaniach, gdzie możliwe są swobodne relacje. 
Przykładem są śniadania w Spółdzielni kultury: 

Uważam, że to jest właśnie świetne działanie. Bardzo, tak naprawdę tanie, super proste i 
totalnie oparte o relacje. Ludzie tam przychodzą, bo po prostu chcą się spotkać, chcą się 
poznać, nie mają żadnych innych, przypuszczam, większych celów. I ekstra. Ekspert  

We współpracy niezbędna jest też wola, motywacja do tego, by mimo utrwalonych podziałów szukać obszarów 
wspólnych i by włączać się w działania. We WPEK wiele jest przykładów świadomych i zaangażowanych 
uczestników: 

- Burmistrz dzielnicy motywujący dyrektorów swoich szkół, by popołudniami użyczali placówki na działania 
kulturalne. 

- Dyrektor szkoły, który rozumie, dlaczego warto zabierać uczniów do teatru i muzeum. Dyrektor będzie do 
tego zachęca do tego swoich nauczycieli.  

- Nauczyciel, który jest osobiście zainteresowany edukacją w kulturze, sam wyszukuje ciekawe oferty 
i namawia dyrekcję szkoły, by z nich korzystać. 

- Pracownik instytucji kultury, który konsultuje swój pomysł na zajęcia z nauczycielami.   

W badaniu zidentyfikowano następujące mechanizmy, które służą integracji i aktywizacji środowiska WPEK oraz 
przykłady działań, w jakich te mechanizmy były stosowane: 

 

 

Mechanizm Przykład działania

Integracja środowiska WPEK poprzez 
wydarzenia związane ze zdobywaniem 

wiedzy i wymianą doświadczeń

EduAkcje, konferencje dzielnicowe, LEK, 
czyli wszystkie szkolenia, warsztaty, ale też 

Nagroda i Gala projektów.

Integracja poprzez codzienną pracę i 
informowanie różnymi kanałami

Działalność koordynatorów 
dzielnicowych, działalność 

Pełnomocnika ds. EK, FB, Portal.

Integracja, współpraca wokół 
wspólnych zadań i dzięki wymiernym 

korzyściom dla obu stron
Projekty, inicjatywy partnerskie 

(oddolne)

Integracja dzięki zachętom 
zewnętrznym

Wsparcie burmistrza – organizowanie spotkań w dzielnicy, 
podkreślanie na oficjalnych spotkaniach w dzielnicy, że 

edukacja kulturalna jest ważna, mobilizowanie decydentów w 
dzielnicy do współpracy.

Integrowanie poprzez wymogi 
formalne

Szkolne Programy Edukacji 
Kulturalnej

Zespół tworzący założenia 
drugiego etapu WPEK (na lata 

2015-2020)
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 Powyższe działania przyczyniały się integracji i współpracy osób, grup i instytucji, dla których 
„wspólnymi mianownikiem” jest edukacja kulturalna. W ciągu 10 lat nastąpiła znacząca poprawa 
w tym zakresie. Jest to jednak ciągła, powolna praca. Potrzebne jest dalsze sieciowanie 
i zwrócenie większej uwagi na podmioty, które dotąd pozostawały bierne lub były „poza 
zasięgiem”. 

Podnoszenie kompetencji – rozwój  

• Jakie grupy zostały objęte działaniami służącymi podnoszeniu kompetencji osób uczestniczących 
w realizacji WPEK? 

• W jakim stopniu te działania faktycznie podniosły kompetencje osób uczestniczących w realizacji 
WPEK? 

• Jeśli kompetencje realizatorów WPEK zostały podniesione, czy wpłynęło to na działania instytucji, 
organizacji, placówek oświatowych? 

• Jeśli kompetencje realizatorów WPEK zostały podniesione, czy wpłynęło to na przebieg lub efekty 
WPEK – a jeżeli tak, to w jakim zakresie i w jaki sposób?  

Ważnym zadaniem Programu było podnoszenie kompetencji uczestników sieci i całego środowiska edukacji 
kulturalnej. WPEK stwarzał wiele okazji formalnych, takich jak szkolenia i konferencje edukacyjne 
ogólnowarszawskie i dzielnicowe. Były też szkolenia dla poszczególnych uczestników Programu.  

W Programie równolegle odbywał się proces podnoszenia kompetencji w sposób nieformalny. Podczas Gali 
projektów nagrodzonych, Giełdy, która odbywa się bezpośrednio po Nagrodzie, i poprzez publikacje ludzie 
intensywnie się inspirowali pomysłami innych autorów.  

Ważne były też wszystkie okazje wymiany doświadczeń w różnych grupach uczestników, których we WPEK było 
wiele. To ważny wymiar działania środowiska WPEK, który zdaniem ekspertów, ma duże znaczenie dla jego 
rozwoju: 

Podstawą organizacji sieciowej jest budowa zespołu powiązanych ze sobą organizacji, 
wzajemnie uzupełniających się wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami. Poprzez efektywną 
sieć relacji i związków, kooperację i koordynację jak i skuteczne łączenie różnych zasobów i 
budowę różnych konfiguracji kluczowych kompetencji organizacje te mogą szybciej i 
efektywniej budować swój potencjał, rozwijać nowe cele, pomysły prowadzące do skrócenia 
drogi do osiągnięcia założonego przy tworzeniu sieci celu, a więc do sukcesu w wdrażaniu 
przyjętej dla takiej organizacji zintegrowanej strategii. Wytyczną podstawową dla tworzenia 
sieci jest jedność celu i współpraca organizacji połączonych dążeniom do osiągnięcia tego celu 
i wspierających się w swych działaniach.15 

Wszyscy badani są zgodni, że WPEK przyczynił się do rozwoju kompetencji. W ankiecie wskazano, które grupy 
najbardziej skorzystały na realizacji Programu. Poniżej na wykresie pokazujemy dwie perspektywy: opinie instytucji 
kultury i placówek oświatowych. 

W największym stopniu beneficjentami Programu są instytucje kultury. Z Programu skorzystali też uczniowie – 
najbardziej uczniowie szkół podstawowych, w mniejszym stopniu – młodzież, a w najmniejszym dzieci w wieku 

 
15 A. Tubielewicz, Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej [w:] "Efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw. 
Zarządzanie przedsiębiorstwem" (36), 2013, s.391 
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przedszkolnym. Nie byli to w zasadzie odbiorcy Programu, ale dzięki działaniom skierowanym do instytucji kultury 
i nauczycieli to uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje kulturowe. 

 
Wykres 10  Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=205) 

Zdecydowanie wszystkie działania WPEK służące podnoszeniu kompetencji przyczyniają się do rozwoju 
uczestników Programu. Zwłaszcza respondenci z sektora kultury to dostrzegają. Natomiast pracownicy sektora 
oświaty widzą zdecydowanie mniej korzyści dla siebie, nie wskazują, że to oni sami skorzystali z Programu. Należy 
tu zauważyć, że na początku działania Programu istniała duża dysproporcja możliwości rozwojowych obu sektorów. 
Środowisko oświatowe w Warszawie miało dużo lepsze warunki funkcjonowania i rozwoju kompetencji, m.in. dzięki 
WCIES, a instytucje kultury były praktycznie pozbawione szkoleń.  

W wywiadach wielokrotnie badani zwracali uwagę, że Program umożliwił uczestnikom rozwój osobisty. 
W przypadku domów kultury był też zaplanowany intensywny rozwój instytucji poprzez szkolenia, a nawet 
doradztwo. Stworzono więc środowiska rozwojowe, gdzie rozwój indywidualny szedł w parze w procesie 
grupowym.  

W znacznym stopniu na rozwoju kompetencji pracowników skorzystały też inne instytucje kultury – muzea, czy 
teatry. Wcześniej praca osób zajmujących się w tych instytucjach edukacją kulturalną, była traktowana jako 
działanie poboczne. Dzięki EduAkcjom i szkoleniom pracownicy zaczęli rozwijać swoje działania. Część z nich 
została laureatami WNEK. To było impulsem dla instytucji, by wzmocnić edukację kulturalną. 

W przypadku szkół udało się to w mniejszym stopniu. Co prawda były wartościowe szkolenia organizowane przez 
WCIES. Jednak na te szkolenia wybierali się zmotywowani nauczyciele. Doskonalenie indywidualnych osób poza 
ich środowiskiem pracy nie zawsze przekłada się na efekty w instytucji, placówce. Jedna czy dwie osoby, szeregowi 
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nauczyciele nie są w stanie zainicjować zmian, zwłaszcza jeśli ich status w zespole nie mają funkcji kierowniczej 
lub cech liderskich. 

Zastanawia fakt, że chociaż sami nauczyciele uważają, że mniej skorzystali, to w dużym stopniu skorzystali ich 
uczniowie. Być może nauczyciele motywowani odgórnie poprzez szkolne programy EK prowadzili sumiennie 
działania skierowane do uczniów. Wykonywali to jednak jako swój obowiązek formalny, a nie z przekonania. 
Pozytywne nastawienie jest związane z osobistym zaangażowaniem, i jego poczuciem, że się rozwija. Tego nie 
udało się zapewnić poprzez wymóg tworzenia szkolnych programów ani nadanie nauczycielom tytułu szkolnych 
koordynatorów edukacji kulturalnej. 

Sytuacja realizatorów we wdrażaniu WPEK 

• W jakim stopniu osoby uczestniczące w realizacji WPEK są wspierane przez swoje instytucje, 
organizacje i placówki oświatowe?  

• Czy realizatorzy identyfikują się z WPEK? Czy działania realizowane przez instytucje, organizacje 
i placówki oświatowe są identyfikowane z WPEK? 

Jednym z ważnych rezultatów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej jest zwiększenie prestiżu tego typu 
działań w instytucjach. Wielu badanych uważa, że stało się dzięki działaniom WPEK, a zwłaszcza za sprawą 
dorocznej nagrody.  

W ankiecie zdecydowana większość uczestników WPEK z instytucji kultury (89%) i w placówkach oświatowych 
(83%) potwierdzają wsparcie swoich instytucji. Można zatem zauważyć pozytywne nastawienie. Jednak w innym 
pytaniu w ankiecie na temat zmian, jakie zaszły dzięki WPEK, „poprawę działania instytucji dzięki szkoleniom 
wskazała tylko 1/3 badanych.  

 
Wykres 11 Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=205) 

Z tej różnicy można wnioskować, że chociaż jest już zrobiony pierwszy krok i udało się stworzyć podstawę dla 
edukacji kulturalnej, to potrzebne są dalsze działania adresowane do kadry zarządzającej instytucji i placówek, by 
oprócz wspierania realizatorów, widoczne były też zmiany w działaniu samej instytucji/placówki. Z wywiadów 
wynika, że coraz częściej powstają w instytucjach kultury odrębne stanowiska lub działy edukacji kulturalnej. To 
może świadczyć o rosnącym znaczeniu tej dziedziny. Dla 30% badanych jest to nawet główny obszar działalności. 
Ponad połowa instytucji kultury i 45% placówek oświatowych deklaruje, że edukacja jest jednym z kilku rodzajów 
działalności. 
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Wykres 12 Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=205) 

W badaniu ustaliliśmy trzy poziomy zaangażowania uczestników w Program i identyfikacji z nim: 

 

Współtwórcy Programu to osoby, które są zaangażowane we WPEK od dawna lub od początku. Nie tylko brały 
udział w wydarzeniach, ale też miały wpływ na działania oraz na całokształt Programu. Są to na przykład członkowie 
Rady Programowej albo osoby, które aktywnie uczestniczyły w tworzeniu Programu na lata 2015-2020. Osoby te 
są zaangażowane emocjonalnie w to, co dzieje się w Programie, ale też często mają krytyczny stosunek do 
Programu, nie pozostają obojętne. 

Aktywni uczestnicy stanowią najliczniejszą grupę we WPEK. Są to osoby świadome i zaangażowane w działania. 
Mają osobistą motywację do rozwoju, ale też są chętne, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem w swoich 
środowiskach. Osoby te są siłą Programu. To uczestnicy „średniego szczebla”, ale to dzięki nim udaje się 
realizować kolejne działania. Odpowiadają na propozycje i oferty.  

Obserwatorzy są najmniej zaangażowani w Program. Wiedzą o nim, ale nie identyfikują się z nim, nie włączają w 
działania. Są bierni, co wynika z różnych przyczyn: przeciążenia informacjami lub obowiązkami, braku widocznych 
korzyści, braku wsparcia.  

W tym pytaniu w ankiecie można było też wybrać kategorię „inne”. W odpowiedziach zaznaczono na przykład, że 
ktoś odnajduje się we wszystkich trzech kategoriach. To wyjątkowy dowód zaangażowania w Program. Można go 
interpretować, że ktoś żyje jego sprawami na co dzień. Ale z drugiej strony były opinie, że ktoś w ogóle nie interesuje 
się WPEK albo kontestuje to, co się w nim dzieje, mimo że jest w sektorze związanym z edukacją kulturalną.  

Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety. Pokazują one, jak identyfikują się w tych typach sami uczestnicy 
badania. Uwzględniliśmy podział na dwa kluczowe sektory. Widać, że w tworzenie WPEK jest zaangażowanych 
więcej przedstawicieli świata kultury, za to rolę obserwatorów pełnią częściej przedstawiciele placówek 
oświatowych. Ponad 30% uczestników badania z sektora oświaty to „obserwatorzy”. To oznacza, że potrzebna jest 
intensywna praca skierowana do tej grupy. 
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WPEK najwięcej dał tym, którzy byli w Program zaangażowani. Widać wyraźną przewagę aktywnych uczestników 
i współtwórców WPEK nad obserwatorami. Im większe jest zaangażowanie uczestników, tym bardziej program 
odpowiada na oczekiwania, między innymi, że osoby takie mają wpływ na to, co dzieje się we WPEK.  

 
Wykres 13 Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=205) 

Dla obserwatorów użyteczne są te działania, które nie wymagają od nich zaangażowania, czyli informacje oraz 
ogólne działania promujące edukację kulturalną. Natomiast współtwórcy Programu najbardziej się odnajdują w 
realizacji projektów. Wszystkie typy uczestników podobnie oceniają użyteczność sieciowania.  
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Wykres 14 Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=205) 

 Pożądane są działania, które będą zmieniać sposób uczestniczenia w edukacji kulturalnej. Należy 
dążyć do tego, by obserwatorzy stawali się uczestnikami coraz bardziej zaangażowanymi aż do 
współtworzenia Programu. Wydaje się, że takie efekty przynosi sieciowanie. Spotkania i wymiana 
doświadczeń osób o różnym poziomie wiedzy i zaangażowania w edukację kulturalną jest 
użyteczna dla wszystkich. WPEK wypracował wiele rozwiązań dotyczących sieciowania. Warto je 
nadal stosować i rozwijać, szczególnie w zróżnicowanych i otwartych grupach. Będzie to z 
pożytkiem nie tylko dla edukacji kulturalnej, ale też pomoże we wdrażaniu Strategii #Warszawa 
2030. 

Rola WPEK w promowaniu edukacji kulturalnej 
• W jakim stopniu WPEK wpłynął na zaangażowanie w zakresie edukacji kulturalnej ze strony 

radnych m.st. Warszawy i dzielnic, kadry zarządzającej Biur i Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, 
przedstawicieli instytucji kultury, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, organizacji 
pozarządowych oraz przedstawicieli strony społecznej, reprezentowanej w ciałach dialogu 
obywatelskiego w dziedzinie kultury? 

• Czy w Warszawie wzrosło zainteresowanie edukacją kulturalną w wyniku działań prowadzonych 
w ramach WPEK? 

• Czy WPEK miał wpływ na promocję Warszawy?  
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• Jaką rolę odegrał WPEK w promowaniu edukacji kulturalnej w Polsce?  

Edukacja kulturalna a decydenci 
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej dzięki temu, że jest realizowany na poziomie ogólnomiejskim, znajduje 
się w orbicie zainteresowania urzędników, ale też radnych i władz. Większość badanych respondentów w tej grupie 
wie, że jest Program, zna jego założenia. Ma też ogólną wiedzę o jego działaniach i celach, jakie ma osiągnąć. 

WPEK jest obowiązującym dokumentem miejskim, zatwierdzonym zarządzeniem Prezydenta m.st Warszawy. Jest 
to najskuteczniejszy motywator, by pracownicy urzędów oraz radni interesowali się Programem: 

Jeżeli nie istnieje dokument, który w jakiś sposób wyciąga z tego morza różnych działań jakąś 
konkretną grupę, czy nazywa jakiś konkretny obszar, czy podkreśla jakieś konkretne 
zjawisko, to nie ma później podstawy do tego, żeby działać. Ekspert  

Ważną rolę w stopniowym budowaniu świadomości decydentów odgrywa Pełnomocnik ds. WPEK. Pełnomocnik 
prowadzi seminaria dla burmistrzów dzielnic, wydziałów kultury i oświaty, oraz cyklicznie „odwiedza” Komisję 
Kultury Rady Miasta. Prowadzi liczne działania informacyjne, nawiązuje relacje, szuka sposobów, by docierać do 
jak najszerszego szerszego grona. Z pomocą pracowników BK i BE oraz działu promocji w Biurze Kultury ustala 
priorytety promocyjne dotyczące Program dla różnych grup odbiorców. Te priorytety są aktualizowane co pół roku. 

W Programie działa Rada Programowa skupiająca ekspertów edukacji kulturalnej z różnych sektorów. Osoby te 
również przyczyniają się do budowania wizerunku Programu. Jednak ich potencjał jako ambasadorów Programu 
wydaje się nie w pełni wykorzystany. Obecnie z pewnością rolę ambasadora, czy rzecznika WPEK jednoosobowo 
odgrywa Pełnomocnik ds. Edukacji Kulturalnej.  

Do tego wszystkie instytucje miejskie prowadzą wiele działań, one są promowane na różne sposoby, więc WPEK 
musi się mierzyć z szaloną konkurencją. WPEK musi przebijać się w gąszczu projektów. Do tego wymaga wielu 
kanałów komunikacyjnych, którymi trzeba zarządzać, co również jest zadaniem Pełnomocnika ds. EK. 

Odbiór WPEK wśród decydentów zależy od osobistego zaangażowania osób pełniących funkcje publiczne, czy 
rozumieją znaczenie kultury, czy mają wizję, jak należy ją rozwijać w Warszawie.  

W tym kontekście warto uwzględnić radnych dzielnicowych jako „target” oraz wsparcie WPEK. Na poziomie 
dzielnicy warto kontynuować współpracę z radnymi zainteresowanymi edukacją i kulturą. Jeśli uda się wciągnąć 
ich do sieci edukacji kulturalnej, będą monitorować decyzje w dzielnicach w tym obszarze. Do tego mogą działać 
jako „soft power” – mogą przy różnych okazjach animować współpracę i projekty lokalne z zakresu edukacji 
kulturalnej. Dotychczasowe doświadczenia WPEK dowodzą, że radni którzy wywodzą się ze środowiska 
artystycznego i animacyjnego, są bardzo pomocni w takich działaniach. 

Pełnomocnik cyklicznie raz w roku spotyka się ze wszystkimi KDS-ami. W ciałach dialogu społecznego ds. kultury 
jest omawianych wiele tematów, edukacja kulturalna jest jednym z nich. Aby zwiększać wpływ WPEK, potrzebne 
jest angażowanie innych aktywnych uczestników Programu w prace takich komisji.  

Promocja edukacji kulturalnej  
Kluczowym elementem promocyjnym edukacji kulturalnej, który też służy docenieniu realizatorów jest Nagroda. 
Nagroda skupia zainteresowanie środowiska, ale też władz dzielnicy, które traktują ją jako formę promocji.  

Dla sprawnego rozwoju edukacji kulturalnej potrzebne jest dalsze informowanie i angażowanie środowiska osób, 
które zajmują się na co dzień tą dziedziną. Ważnym etapem i zarazem dobrą praktyką w budowaniu 
zaangażowania środowiska edukacji kulturalnej były konsultacje poprzedzające tworzenie drugiej edycji WPEK w 
2014 roku. Wtedy założenia WPEK były wypracowywane zespołowo. Różne działania promocyjne podejmowali 
koordynatorzy dzielnicowi, nieraz wspomagani przez pracowników wydziałów czy nawet burmistrzów.  
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Poza kilkoma działaniami WPEK, które są ogólnodostępne, projekty w ramach WPEK są trochę inaczej 
„targetowane”. Osoby zarządzające Programem, chciały w ten sposób angażować do Programu różne instytucje i 
grupy uczestników. W praktyce jednak widoczne jest większe zainteresowanie Programem po stronie sektora 
kultury. Więcej trudności natomiast pojawia się w promocji Programu wśród szkół i przedszkoli. Mimo rosnącego 
stopniowo zaangażowania nauczycieli we WPEK, trudno stwierdzić, że jest masowy odzew tej grupy na ofertę 
WPEK. Placówki oświatowe mają wiele innych zadań i problemów – m.in. wdrażanie ostatniej reformy, zmiana 
sieci szkół i w końcu strajk nauczycieli, a obecnie zamknięcie szkół z powodu pandemii koronawirusa, zatem 
edukacja kulturalna nie jest dla wielu z nich priorytetem.  

Od długiego czasu jest planowana nowa strona internetowa WPEK, by była bardziej użyteczna. Potrzebna jest 
platforma, gdzie wszystkie inicjatywy będą widoczne, gdzie uczestnicy będą się komunikować. Do tego jednak 
potrzebne by było wyjście poza komunikację urzędową. Tworzenie nowej strony jest trudne i bardzo czasochłonne, 
bo podlega ogólnomiejskim procesom decyzyjnym. 

Ważną grupą w środowisku edukacji kulturalnej są eksperci, naukowcy z dziedziny kultury. Obecnie część tego 
grona dystansuje się od WPEK ma krytyczne uwagi, że Program stał się skostniały, a grono jego uczestników nie 
zwiększa się. Upatrują szansy rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie w nowej Strategii, jej międzysektorowym 
podejściu oraz skupieniu na mieszkańcach i ich potrzebach.  

Edukacja kulturalna dla mieszkańców (promocja) 
W 2014 roku w „Barometrze” 9 na 10 mieszkańców deklarowało, że nie mieli do czynienia z edukację kulturalną. 
Jeśli chodzi o uczestnictwo nie jest aż tak źle. Prawdopodobnie badani po prostu nie rozumieli tego pojęcia. 
Niezależnie od przyczyn tak dużego odsetka negatywnych odpowiedzi, warto je potraktować jako wskaźnik 
poziomu świadomości. Wiedza o edukacji kulturalnej jest znikoma, więc równolegle są prowadzone działania 
promocyjne adresowane do ogółu mieszkańców Warszawy.  

Obecnie zdaniem uczestników WPEK (zwłaszcza tych z sektora edukacji) mieszkańcy lepiej wiedzą, czym jest 
edukacja kulturalna (67% wskazań) i mają bardziej powszechny dostęp do edukacji kulturalnej (69%).  
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Wykres 15 Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=205) 

W WPEK starano się wykorzystywać narzędzia miejskie do promocji poszczególnych działań Programu, zwłaszcza 
Nagrody, Festiwalu Energii Kulturalnej i Spółdzielni Kultury. Działania takie kierowano nie tylko do instytucji, ale i 
do mieszkańców. Cały Program nie był promowany wśród mieszkańców. Rozważano kampanię o edukacji 
kulturalnej, ale z braku funduszy nie przeprowadzono jej. Poza tym, promocja i komunikacja we WPEK musi być 
wielopoziomowa, co wynika z jego specyfiki, ale też jest po prostu trudne: 

WPEK to filozofia, wielki program miasta, więc sama promocja Programu nie jest łatwa. Jest 
to złożony dokument miejski a ludziom trzeba go opowiadać w sposób przystępny dla 
mieszkańców i dla niezaangażowanych urzędników itp. I trzeba to przełożyć na działania, 
aby to się stało interesujące. Urząd 

Do narzędzi promocji zaliczany jest portal, media społecznościowe, środki w komunikacji miejskiej (metro), 
materiały graficzne publikacje, media relations. W Programie starano się rozwijać promocję poprzez działania 
informujące lub włączające mieszkańców. Temu miała służyć wspólna kampania domów kultury: „(Na)dajemy 
kulturę” oraz Festiwal Energii Kulturalnej. Obie te formy, choć z pewnością były ważne i angażujące dla samych 
instytucji czy w ogóle środowiska, to zdaniem części badanych nie przebiły się do świadomości mieszkańców. 

Promocja Programu wśród mieszkańców nie jest łatwa też z innego powodu. Projekty WPEK nie przyciągają 
tłumów, to nie są projekty - „gwiazdy”. One często polegają na kameralnych cyklicznych działaniach, związanych 
z podnoszeniem kompetencji realizatorów. W dodatku w ciągu 5 lat pewne produkty i działania WPEK 
spowszedniały. Trzeba szukać czegoś nowego, świeżego: 

Produkty się starzeją, więc zmiany są potrzebne – nowe technologie, nowych realizatorów. 
Urząd  

Promocja Warszawy poprzez edukację kulturalną 
Kluczową rolę w systematycznej promocji edukacji kulturalnej w Polsce odgrywa Pełnomocnik ds. WPEK. Jest 
bardzo aktywna w ogólnopolskich sieciach, uczestniczy w kilkunastu wydarzeniach rocznie. Często występuje jako 
prelegentka, na spotkaniach z udziałem władz instytucji dzielnicowych czy miejskich i na konferencjach 
środowiskowych. Przy tej okazji promuje Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, dzieli się swoimi 
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doświadczeniami w tworzeniu i realizacji Programu. Aktywność przedstawicielki WPEK oddziałuje więc na inne 
miasta w Polsce i instytucje. 

W roku 2018 wspieraliśmy pisanie dokumentów: Łódzki Program Edukacji Kulturalnej, 
Słupski Program Edukacji Kulturalnej, Gdański Program Edukacji Kulturowej. Sprawozdanie z 
realizacji Programu, 2018 

Program to prekursor zmian, niesienia programu edukacji kulturalnej w Polsce. Widzimy, że 
jest on uznawany za wielki sukces. Na jego podstawie są budowane programy w innych 
miastach. Urząd  

Aby zweryfikować oddziaływanie WPEK na inne miasta, przeanalizowaliśmy stosowne dokumenty strategiczne ze 
wszystkich miast wojewódzkich. 12 miast posiada strategię rozwoju kultury lub polityki kulturalnej, zaś dwa miasta 
posiadają dokumenty poświęcone wyłącznie edukacji kulturalnej/kulturowej. Warto zauważyć, że dwa miasta nie 
posiadają strategii rozwoju kultury. Warszawa na tym tle jest zdecydowanie „trendsetterką”. 

Edukacja kulturalna jest określeniem pojawiającym się w dokumentach miast, jednak tylko w trzech przypadkach 
zostaje dokładnie zdefiniowana. W większości dokumentów edukacja kulturalna jest tylko wspomniana, a jej cele i 
założenia nie są szczegółowo opisane. Zazwyczaj jest to jedna ze składowych, cel pośredni, który ma wspomagać 
osiągnięcie i wzrost szeroko pojętego uczestnictwa w kulturze.  

Jedynym miastem, które obecnie posiada dokładny i rozbudowany plan realizacji edukacji kulturalnej jest Łódź. 
Strategia składa się z 4 celów, które są komplementarne z Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łódź. Wydaje 
się, że również dokument w Białymstoku jest wzorowany na WPEK. Tam edukacja kulturalna jest jednym z zadań. 
Jako cel określono „zwiększenie poziomu kompetencji kulturowych mieszkańców oraz pogłębienie poziom 
uczestnictwa w kulturze, ale również inicjowanie współpracy międzysektorowej oraz kształcenie kadr kultury”. W 
tym dokumencie uwzględniono też funkcję pełnomocnika ds. edukacji kulturalnej. 

Znaczącą formą promocji Warszawy i Polski są projekty narodowych instytucji kultury z zakresu edukacji 
kulturalnej. Są one rozwijane dzięki WPEK. Nieraz też dostają Nagrodę, co mobilizuje instytucje, by potem 
promować te dokonania na zewnątrz, także na forach zagranicznych, gdzie spotykają się instytucje o podobnym 
profilu. 

Z badania wynika, że dla promocji edukacji kulturalnej na szerszą skalę w Warszawie, ale też w Polsce, potrzebne 
jest duże, wysokiej jakości wydarzenie środowiskowe. Do tego celu można wykorzystać Warszawską Nagrodę 
Edukacji Kulturalnej jako formę promocji w skali kraju. Zdaniem ekspertów Nagroda się do tego nadaje. To wymaga 
większego zaangażowania Warszawy w edukację kulturalną i taką szansę stwarza nowa Strategia Warszawa 
2030. 

Potrzeba kogoś, kto powie: „dobra, my wyciągamy z tego kawałek edukacji kulturalnej i 
robimy to, bo uważamy, że to po prostu jest priorytet naszego miasta i z tego nasze miasto 
będzie znane”. Ekspert 

Innym działaniem WPEK które można rozwinąć w celu promocji Warszawy jest sieciowe spotkanie środowiska 
edukacji kulturalnej. W ramach WPEK organizowane były EduAkcje, jednak ten format należy udoskonalić, aby 
były to spotkania na wysokim poziomie organizacyjnym, bardziej otwarte, interdyscyplinarne i z udziałem uznanych 
ekspertów, także z zagranicy. Wiele elementów Strategii #Warszawa 2030 mogłyby być tematem takiego 
wydarzenia. 

 WPEK zdecydowanie przyczynił się do promocji edukacji kulturalnej w Warszawie na różnych 
poziomach: wśród urzędników i radnych, wśród dyrektorów instytucji kultury. Ważną grupą do 
podjęcia bardziej intensywnej promocji są dyrektorzy szkół.  
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Edukacja kulturalna jako dokument i program miejski oddziałuje na urzędników i władze dzielnic, 
zwłaszcza wtedy, gdy te funkcje pełnią osoby osobiście zainteresowane tą dziedziną. 

Dzięki dużej, ciągłej aktywności Pełnomocnika Prezydenta m.st Warszawy ds. Edukacji 
Kulturalnej funkcjonuje w świadomości ogólnopolskiego środowiska ekspertów. Jest też 
w pewnym stopniu inspiracją dla innych miast wojewódzkich, w tworzeniu ich dokumentów 
strategicznych.  

WPEK ma co najmniej dwa działania, które mogą służyć promocji Warszawy: Nagroda 
i udoskonalona EduAkcja. Mogą one wspomóc również wdrażanie Strategii. 

 

Przyszłość edukacji kulturalnej w Warszawie 
W tym rozdziale prezentujemy wyniki badania o charakterze rekomendacji na przyszłość. Rekomendacje 
te odnoszą się do wszystkich trzech obszarów badania. 

Odpowiadamy na następujące pytania badawcze: 

• Jakie działania powinny być kontynuowane, a które się wyczerpały ze względu na zmianę 
otoczenia i sytuacji instytucji, organizacji, placówek oświatowych?  

• Jaka powinna być grupa docelowa kolejnych działań? 

• Jakie działania nierealizowane dotychczas należy podjąć m.in. w kontekście Strategii Warszawy 
2030? 

• Jakie działania należy podjąć w celu przezwyciężenia niesprzyjających uwarunkowań (jeżeli 
wystąpiły) lub ograniczenia ich wpływu? 

• Jakie dalsze działania wspierające współpracę pomiędzy uczestnikami są potrzebne? 

• Jak należy wspierać realizatorów w przyszłości? 

• Jaki powinien być zakres rozwoju kompetencji realizatorów WPEK w przyszłości? 

• Czy grono uczestników realizacji WPEK jest odpowiednie, czy powinno zostać poszerzone – 
a jeżeli tak, to o jakiego rodzaju podmioty?  

• Jakie dalsze działania należy prowadzić, aby rozwijać edukację kulturalną w Warszawie? 

W ewaluacji uczestniczyło bardzo duże grono uczestników WPEK. Byli nim objęci entuzjaści Programu, ale też 
osoby krytyczne. Udało się zapewnić reprezentację sektora edukacji i kultury, a także różne perspektywy – 
urzędów, organizacji pozarządowych oraz zewnętrznych ekspertów. Badaliśmy opinie osób działających 
w dzielnicach, ale też takich które są zaangażowane w sprawy całego miasta. Staraliśmy się wszystkie te opinie 
wyważyć w poniższych wnioskach z badania.  

Analizując możliwe kierunki rozwoju edukacji kulturalnej braliśmy też pod uwagę dwie kluczowe kwestie, które będą 
miały największy wpływ na przyszłość WPEK i edukacji kulturalnej w Warszawie: 

 Nowy dokument programujący rozwój miasta – Strategia #Warszawa 2030, który dotyczy też edukacji 
kulturalnej. 

 Ograniczenia środków m.in. z powodu kryzysu gospodarczego po pandemii i spodziewanych mniejszych 
wpływów do budżetu miasta. To będzie wymagało ograniczenia działań także w obszarze edukacji 
kulturalnej. Może to być jednak szansa, by mniej działań było prowadzonych równolegle, a za to by lepiej 
wykorzystywać dostępne zasoby  
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WPEK 3.0 
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej „zrobił dużo dobrego” dla edukacji kulturalnej oraz dla osób i instytucji, 
które działają w tym obszarze w Warszawie. Po 10 latach realizacji naturalna staje się potrzeba zmiany, 
odświeżenia Programu. Jest to tym bardziej konieczne, że WPEK nie działa w próżni, ale w dynamicznie 
rozwijającym się mieście i w sektorach, które również podlegają licznym zmianom. Na konieczność zmian wskazuje 
wielu rozmówców, którzy od lat są zaangażowani w edukację kulturalną, a często mają do Programu osobisty 
stosunek: 

Musimy zrobić „nowe otwarcie”. Potrzebne jest pobudzenie w EK, potrzebna jest świeżość, 
żeby ludzie uwierzyli jeszcze raz we WPEK i w narzędzia. Urząd  

Działania WPEK wymagają więc przemyślenia i ułożenia na nowo. Z pewnością nowym otwarciem będzie jest 
dla WPEK nowa, aktualnie wdrażana Strategia #Warszawa 2030.  

 
 
Jest to „eksperyment” w skali całego miasta. Obejmuje struktury administracji, ale też wymaga zmiany podejścia w 
sposobie programowania i realizacji polityki miejskich. Horyzontalne podejście do rozwoju Warszawy opisane w 
Strategii sprawi, że znikną oddzielne polityki i programy miejskie, w tym WPEK. Jest to duże wyzwanie dla 
kluczowych interesariuszy Programu, ale też szansa na zaprogramowanie na nowo edukacji kulturalnej dla 
Warszawy.  
Strategia zmierza do tego, by mieszkańcy byli aktywni, i by współtworzyli miasto. Te założenia mają wiele 
wspólnego z edukacją kulturalną. WPEK ma więc potencjał, by przyczyniać się do rozwoju mieszkańców 
Warszawy, kształtować ich aktywne i twórcze postawy.  
Realizacja celów strategicznych wymaga zaangażowania i współpracy warszawskiego samorządu, różnego typu 
organizacji i instytucji działających na terenie miasta. Potrzebne też będzie zachowywanie równowagi między 
lokalnymi a metropolitalnymi funkcjami miasta, a także zapewnianie wysokiej jakości życia we wszystkich 
dzielnicach. WPEK pozwolił na zebranie wielu doświadczeń w budowaniu współpracy, sieciowaniu różnych 
instytucji. Wiele dotychczasowych działań WPEK było prowadzonych na poziomie miasta i dzielnic. To należy 
traktować jako zasób środowiska edukacji kulturalnej, który powinien być wykorzystany w realizacji Strategii.  

Strategia #Warszawa 2030 definiuje politykę rozwoju Warszawy na kolejne 10 lat. Koncentruje się
na tych dziedzinach życia miasta, w których zmiana najsilniej wpłynie na jego dalszy rozwój. Jej
cele skupiają się na człowieku – twórcy i użytkowniku miasta.
Kompetencje kulturowe, społeczne i zawodowe mieszkańców, a także łączące ich poczucie
wspólnoty są podstawą dalszego rozwoju miasta.
Strategia jest dokumentem ogólnym, określającym wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, które
mają doprowadzić do jej spełnienia. Uszczegóławiają ją programy, czyli odrębne dokumenty
wskazujące konkretne rozwiązania i zadania do wykonania.
Wizja Warszawy określona w Strategii to: aktywni mieszkańcy, przyjazna przestrzeń, otwarta
metropolia.
Z wizji miasta wynikają cele strategiczne:
1. Odpowiedzialna wspólnota
2. Wygodna lokalność
3. Funkcjonalna przestrzeń
4. Twórcze środowisko
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Związek edukacji kulturalnej i Strategii #Warszawa 2030 
Najważniejsze jest to, by działania edukacji kulturalnej były kompatybilne ze Strategią.  
Przede wszystkim należy dbać o to, by były zgodne z celami Strategii, by jasno wynikały z nadrzędnych kierunków 
rozwoju. Na obecnym etapie wdrażania Strategii przewidziano dwa cele operacyjne, którym w największym stopniu 
mają być podporządkowane działania związane z edukacją kulturalną: 
 

 
 
Zdaniem ekspertów edukacja kulturalna powinna też przyczyniać się do realizacji wielu innych celów Strategii, m.in. 
do wzmacniania relacji społecznych (np. cel operacyjny 1.1: Dbamy o siebie nawzajem), czy rozwijania nie tylko 
twórczego potencjału, ale też inspirowania świata (cały cel strategiczny 4: Twórcze środowisko): 

Kultura będzie „wszędzie”, ona się powinna rozlewać w całej Strategii. Ekspert  

Zatem wszystkie podmioty wdrażające Strategię na poważnie powinny traktować edukację kulturalną jako wsparcie 
w realizacji celów. Edukacja kulturalna ma narzędzia, by docierać do mieszkańców, angażować ich i rozwijać, ale 
to władze miasta i dzielnic powinny o tych narzędziach pamiętać: 

Miasto musi zacząć widzieć całość obrazu a nie tylko swoje instytucje. Również w tym sensie, 
że promować te inne formy działalności nie przypadkowo i chaotycznie tylko po prostu je 
widzieć i z nich korzystać. Ekspert    

® Przykład 
Z diagnozy do Programu Operacyjnego 4.1 do Strategii Warszawa 2030 (s.8) Twórczy potencjał mieszkańców 
Warszawy wynikają następujące potrzeby, które muszą być spełnione, by skutecznie rozwijać potencjał 
mieszkańców związany z twórczością: 
1) Strategia, wiedza, sposoby działania i kultura organizacyjna poszczególnych podmiotów.  

2) Kwalifikacje osób zaangażowanych w prowadzenie edukacji pozaformalnej lub działalności kulturalnej.  

3) Fundusze na tworzenie i udostępnianie oferty poszczególnych podmiotów – istotne zarówno ze względu na 
skalę i zakres działalności, ale także z perspektywy realizowania przedsięwzięć skierowanych do grup, które nie 
są atrakcyjne jako klienci przedsięwzięć komercyjnych lub wymagających dodatkowych starań. Ważna jest nie tylko 
wysokość finansowania, lecz również jego stabilność.  

4) Infrastruktura i sprzęt umożliwiające dostarczanie różnorodnej oferty oraz zapewnienie jej dostępności (w tym 
rozwiązania zapewniające fizyczną dostępność obiektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz ewentualnie 
korzystanie z oferty również z domu).  

5) Relacje pomiędzy podmiotami z różnych sektorów, zaangażowanymi w umożliwianie mieszkańcom Warszawy 
nabywania, rozwijania i wykorzystywania kompetencji. 

We wszystkich tych obszarach WPEK ma wiele pozytywnych doświadczeń. Laboratorium Edukacji Kulturalnej 
poprawiło zarządzanie i kulturę organizacyjną w instytucjach. Zwiększyło też zdecydowanie kompetencje 
realizatorów. Co roku organizowane są konkursy grantowe. Dzięki Spółdzielni Kultury jest większa dostępność 
zasobów i infrastruktury. W końcu też powstały liczne sieci w obrębie WPEK. 

Dzięki powyższym mechanizmom i wieloletnim doświadczeniom zdecydowanie edukacja kulturalna może 
być wsparciem dla wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Strategii. 

1.1. Dbamy o 
siebie 

nawzajem

2.2. Aktywnie 
spędzamy czas 

blisko domu

4.1. Rozwijamy 
nasz twórczy 

potencjał
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Edukacja kulturalna – systemowa i systematyczna 
W najbliższych latach w edukacji kulturalnej należy skupić się na działaniach systemowych, czyli takich, 
które: 

• służą realizacji celów Strategii #Warszawa 2030;  

• wzmacniają instytucje realizujące edukację kulturalną: biblioteki i szkoły, a także organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorstwa;  

• stymulują współpracę międzysektorową i powiązania między sektorami i instytucjami. 
 
W kontekście działań systemowych szczególnie istotne jest dalsze wsparcie realizatorów edukacji kulturalnej.  
Koniecznie w działania rozwojowe trzeba włączyć biblioteki, MAL-e, organizacje pozarządowe i inne podmioty 
lokalne. Szkolenia będą wtedy służyć nie tylko podnoszeniu wiedzy, ale jednocześnie budowaniu relacji między 
nimi. Powinny być więc szkolenia ogólne na temat edukacji kulturalnej oraz możliwych form jej realizacji w każdym 
typie instytucji. Podczas szkoleń w międzysektorowych grupach będzie też można inicjować partnerskie projekty. 
Nie powinny być to pojedyncze szkolenia, ale cykl spotkań, bo to zdecydowanie zwiększa trwałość relacji i większe 
zaangażowanie uczestników w dalsze działania16.  
Wsparcie realizatorów jest w pełni zgodne z założeniami programów wykonawczych do obu wspomnianych wyżej 
celów Strategii, gdzie zaplanowane jest wsparcie realizatorów. Potrzebne są działania wzmacniające ich 
kompetencje, tak by później w swoich działaniach, projektach przyczyniali się do rozwoju tych samych kompetencji 
u mieszkańców. 
Należy doprecyzować, jakie kompetencje wymagane są w Strategii. Należy te kompetencje kształcić u realizatorów 
edukacji kulturalnej. I jednocześnie edukować podmioty, jak mogą te kompetencje rozwijać u swoich odbiorców.  
Rozwój kompetencji powinien być spójny: 

 
Realizatorzy edukacji kulturalnej z pewnością mają różne, indywidualne potrzeby, które uświadamiają sobie w 
codziennej pracy albo dzięki zaangażowaniu we WPEK. W przyszłości potrzeby indywidualne realizatorów EK 
podporządkować potrzebom Warszawy, wynikającym ze Strategii 2030 i planowanych działań.  

® Przykład 
W Programie operacyjnym Kultura blisko domu, w działaniu pt. Stwórzmy modę na kulturę zaplanowano 
następujące działania: 

Strategie perswazyjne oparte na łączeniu wielorakich korzyści z aktywności. Mogą one 
przybierać formę lokalnych i ogólnomiejskich programów edukacyjnych, jedno- lub 
wielokanałowych kampanii informacyjnych oraz akcji i reklam społecznych. 

To powinno być podstawą do planowania szkoleń dla realizatorów edukacji kulturalnej, by umieli w swoich 
działaniach wplatać elementy perswazyjne i angażujące odbiorców. 

 
16 Wynika to z ewaluacji Programu Bardzo Młoda Kultura realizowanej przez OE dla Narodowego Centrum Kultury. 

Kompetencje 
określone w 

Strategii

Potrzebne 
kompetencje 
realizatorów 

edukacji kulturalnej 

Kompetencje 
mieszkańców
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Łączenie sektorów 
Nadal potrzebne są działania spajające sektory, zwłaszcza edukacji i kultury: 

U podstaw Programu od samego początku leży dążenie do porozumienia, współpracy i 
wykorzystania potencjału przynajmniej dwóch środowisk – nauczycieli i animatorów, a także 
dwóch typów placówek: szkół i instytucji kultury. Raport z ewaluacji WPEK 2015  

To dążenie, opisane w raporcie z ewaluacji 2015, jest nadal aktualne, co podkreśla ¾ ankietowanych, ale też jest 
to częsta konkluzja z wywiadów. 

Utrwalone – sektorowe sposoby działania w Urzędzie m.st Warszawy i dzielnicach tworzą niewidzialną barierę we 
współpracy na różnych poziomach. To powoduje nakładanie się podobnych działań. Są prowadzone równolegle 
przez każde Biuro z osobna. 

® Przykład 
Sejmik Edukacji Kulturalnej i Forum Domów Kultury to zdaniem badanych dwa działania, które potencjał 
edukacyjno-sieciujący, podobnie jak EduAkcje. Dotychczas były oddzielne spotkania realizowane przez dwa Biura: 
Edukacji i Kultury. Takie wydarzenia, chociaż co jakiś czas, powinny być realizowane wspólnie przez oba biura i 
łączyć kadrę kierowniczą oświaty z dyrektorami domów kultury. 

Sektory muszą nie tylko „się widzieć” w tych działaniach, ale współpracować ze sobą na bieżąco. Są już stosowne 
zapisy w Strategii Warszawa #2030, które mogą to usprawnić. Podczas panelu ekspertów zwrócono uwagę, że 
potrzebna jest wola współdziałania i ciągłe szukanie obszarów współpracy.  
 
Siłą WPEK było i jest sieciowanie. Ono zdecydowanie powinno być kontynuowane na różnych poziomach, gdzie 
realizowana jest edukacja kulturalna.  

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej w znacznym stopniu opiera się na ludziach, ich 
pracy i zaangażowaniu oraz kreatywności. Raport z ewaluacji WPEK 2015 

Sieciowanie powinno być wplecione we wszystkie inne działania. Zawsze zatem należy planować wydarzenia tak, 
by była okazja do swobodnych rozmów i wymiany doświadczeń między uczestnikami, zwłaszcza jeśli osoby się nie 
znają. Należy też zawsze dawać uczestnikom możliwość zapisania się do newslettera czy do grupy w mediach 
społecznościowych. Należy przy tym zadbać o różnorodność i międzysektorowość sieci. Sieci powinny też dawać 
uczestnikom dostęp do wiedzy. Niezbędne jest odpowiednio wczesne planowanie spotkań oraz atrakcyjna 
przestrzeń i otwarta formuła wydarzeń, by były otwarte dla nowych osób i podmiotów, bo ciągle są w Warszawie 
środowiska, które nie wiedzą o WPEK:  

My mamy tendencję do tego, że jak coś robimy, to wydaje nam się, że cały świat o tym wie, 
a to nieprawda. Ekspert 

Ustalenie miejsca, terminu i programu takiego wydarzenia może stać się kolejną okazją do partycypacji środowiska. 
Można zrobić interaktywne głosowanie online, zachęcać uczestników do zgłaszania własnych tematów itp. Warto 
też rozważyć formułę festiwalu- większego i dłuższego wydarzenia, które składa się z różnych wydarzeń, ale pod 
jednym, wspólnym tytułem (np. Sektor 3.0 czy Festiwal Nauki). 

Eksperci podkreślają, że spotkania międzysektorowe są potrzebne i skuteczne. To najlepszy sposób na wyjście ze 
swojej „bańki sektorowej”. Świetnie się sprawdzą jako narzędzie wdrażania Strategii w Warszawie. 
 
W dotychczasowym Programie udało się stworzyć bliskie relacje „jak w rodzinie”. Jednak WPEK nie musi już się 
„opiekować” środowiskiem edukacji kulturalnej zwłaszcza instytucjami kultury:  
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Potem już od nas zależy, od środowiska, co my z tym dalej zrobimy. Inst. kultury 

Jakość edukacji kulturalnej, czyli „less is more” 
Edukacja kulturalna i wszystkie działania z nią związane powinny się koncentrować na jakości. 
Zdecydowanie nie można zbierać wszystkiego, co się dzieje w Warszawie pod jednym szyldem edukacji kulturalnej. 
Zdaniem badanych nadmiar działań nieraz był problemem we WPEK: 

We WPEK robi się za dużo. Mnogość to minus. Instytucja kultury 

Tego wszystkiego jest za dużo, przestajemy ogarniać. placówka oświatowa 

W przyszłości należy skupić się na tym, co dobrze działało we WPEK, wybrać sprawdzone elementy 
dotychczasowego Programu, wskazywane przez badanych: Nagroda Edukacji Kulturalnej, EduAkcja jako cykliczne 
wydarzenie wysokiej jakości, Laboratorium Edukacji Kulturalnej jako centrum doskonalenia kadr edukacji 
kulturalnej, a także Spółdzielnia Kultury i konkursy grantowe.  

Przetrwają sprawdzone marki, sprawdzone rozwiązania. Ekspert 

Jest kilka bardzo ważnych i skutecznych działań i wątków w ramach tego, co WPEK robi, 
takich jak chociażby nagroda, koordynatorzy, konferencje. Ja jestem za działaniami, które są 
regularne, bo one dają takie poczucie, że jak chcę wskoczyć do jakiegoś działania, to wiem, 
że ono się regularnie odbywa cztery razy do roku, wiem, że jest jakaś jednostka, która za to 
odpowiada i jak mi przyjdzie do głowy, że chcę w tym obszarze działać czy się kształcić, to 
wiem, gdzie się zwrócić. Ekspert 

Jeżeli my wyciągamy ludzi ciężko pracujących, którzy zawsze mają za dużo zadań w swoich 
instytucjach kultury, na dwa dni na konferencję, to ona musi być petardą. Ekspert 

Zapewnianie jakości edukacji kulturalnej będzie też możliwe poprzez: 

• Większe wsparcie dla dyrektorów szkół i nauczycieli, m.in. w formie publikacji np. „Po czym poznać dobrą 
ofertę edukacji kulturalnej” itp. 

• Działania typu „Inkubator” – czyli identyfikowanie i wspieranie początkujących realizatorów – nauczycieli, 
animatorów, grup nieformalnych działających w obszarze edukacji kulturalnej. 

• Rozwijanie marki WPEK i wizerunku edukacji kulturalnej jako dziedziny, która skupia wysokiej klasy 
specjalistów: 

Wyobrażam sobie, że WPEK jest pewną ideą, którą powinni się zarazić ludzie – dyrektorzy 
instytucji, animatorzy, szefowie wydziałów komunikacji, programatorzy. Różne osoby 
powinny myśleć: WPEK jest fajnym narzędziem do realizacji zadań. Instytucja kultury 

• Systematyczne diagnozy potrzeb, analizę trendów w kulturze i badania uczestnictwa. 

Wiedza – drogą do zmiany przekonań i postaw 
Potrzebne jest ciągłe budowanie świadomości, że edukacja kulturalna jest ważna i potrzebna. Należy stale 
przekonywać o tym mieszkańców, ale też przedstawicieli administracji. To jest podstawa ich zaangażowania w 
edukację kulturalną. Należy na poziomie ogólnomiejskim zaplanować kampanie informacyjno-promocyjne. 
Powinno to być działanie długofalowe, angażujące wiele podmiotów. Ważne, aby to było skoordynowane na 
poziomie miasta i dzielnic. Niezbędne jest też wspólne hasło i wspólne logotypy.  

® Przykład 
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W Diagnozie programu 4.1 Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy podano konkretne przykłady korzyści, jakie 
przynosi edukacja kulturalna:  

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

Warto przekazywać takie szczegóły. Można też wskazywać zależności między edukacją kulturalną a 
rozwiązywaniem konkretnych problemów mieszkańców albo lepszą jakością życia np. „Jeśli w Twojej szkole 
uczniowie mają ubogie środowisko rodzinne, niskie kompetencje językowe, potrzebują edukacji muzycznej”, „Jeśli 
ktoś ma problemy z emocjami, niech pójdzie na zajęcia teatralne”. Proste komunikaty, które pomagają rozwiązywać 
realne problemy, mogą bardzo pomóc w rozwoju edukacji kulturalnej. 

 

Badania  
We wdrażaniu Strategii ważne jest rozpoznawanie lub generowanie potrzeb uczestników działań. Nie można 
przygotowywać gotowych rozwiązań. Punktem wyjścia ma być diagnozowanie problemów i potrzeb przez 
stwarzanie możliwości i sytuacji do spotkania, rozmowy, obserwacji. Dlatego edukacja kulturalna może pomóc w 
badaniu potrzeb na najniższym poziomie, w prostych działaniach i spotkaniach nieformalnych. Nawet niewielkie 
projekty mogą uruchomić zmiany w uczestnikach: 

Żeby „upowszechniać” i „popularyzować” oraz „pogłębiać” uczestnictwo, należy oddziaływać 
na to, jakie potrzeby mają i uświadamiają sobie mieszkańcy oraz niwelować bariery 
ograniczające realizowanie tych potrzeb. Podstawowym warunkiem podejmowania przez 
mieszkańców aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej jest uświadomienie sobie przez 
nich potrzeb w tym zakresie. Zatem potrzeba przede wszystkim działań, które będą 
uświadamiały potrzeby, budziły je. Ekspert 

 

Niezbędne jest też stałe badanie potrzeb realizatorów edukacji kulturalnej. Okazją do tego typu badań może być 
nowa Strategia #Warszawa2030. Na etapie przygotowania projektów czy Programów wykonawczych do Strategii 
warto nie tylko w formie warsztatów przekazać jej założenia i plany, ale też zbadać, jakiego wsparcia potrzebują 
animatorzy kultury i nauczyciele, by ją realizować. W kolejnych latach, badania takie warto połączyć ze zbieraniem 
danych monitoringowych związanych ze Strategią. Ponadto diagnoza potrzeb może być prowadzona w sposób 
ciągły – na poszczególnych forach, grupach w mediach społecznościowych itp.  

W ankiecie zbadano aktualne potrzeby w dwóch głównych grupach zaangażowanych w edukację kulturalną. Sektor 
oświaty wskazuje, że potrzebny jest lepszy przepływ informacji o działaniach oraz szkolenia. Za to instytucje kultury 
widzą konieczność systematycznych badań wśród odbiorców, oddziaływania na dyrektorów szkół oraz promocji 
edukacji kulturalnej. 

Budowanie 
świadomości, 

wiedza

Kreowanie 
mody na 
kulturę

Zwiększenie 
potrzeb 

kulturalnych 
mieszkańców 

Warszawy
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Wykres 16 Opracowanie własne na podstawie ankiety CAWI (n=205)  

W nawiązaniu do wyżej określonych potrzeb realizatorów widzimy, że dla przyszłego rozwoju edukacji kulturalnej 
ważne jest też prowadzenie badań, na zasadzie obserwatorium edukacji kulturalnej. Potrzebne są bieżące 
wyniki badań z ważnych dla edukacji kulturalnej tematów. W innych miastach są już instytucje, które prowadzą 
takie badania. „Barometr Warszawski” jest badaniem zbyt ogólnym, by na jego podstawie mogła się rozwijać 
edukacja kulturalna. Z badań powinny płynąć impulsy w planowaniu programów i projektów na kolejne lata.  

Grupy odbiorców edukacji kulturalnej 
Ogólnym i długofalowym zamierzeniem WPEK jest działanie na rzecz wszystkich mieszkańców Warszawy. 
Docieranie edukacji kulturalnej do ogółu mieszkańców należy jednak zaplanować etapami. Jednocześnie trzeba 
dbać o dalsze rozwijanie systemu edukacji kulturalnej i jej realizatorów. 
 
W ramach systemowego wsparcia edukacja kulturalna powinna w najbliższych latach docierać do następujących 
grup realizatorów: 

• Potrzeba dalszego wsparcia dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia artystyczne w szkołach. Szczególnie 
ważne są intensywne działania skierowane do dyrektorów szkół. To niezbędny obszar ciągłej pracy. 

• Należy też kierować działania do szkół, które same się nie zaangażują w edukację kulturalną, oferować im 
początkowo małe wsparcie, projekty partnerskie. 

• W środowisku organizacji pozarządowych na pewno nadal trzeba promować edukację kulturalną – m.in. 
podczas szkoleń organizowanych w SCWO oraz poprzez publikacje na portalu www.ngo.pl. Należy też 
zwiększać świadomość organizacji, czym jest edukacja kulturalna i na przykład organizować szkolenia na 
ten temat dla ngo zainteresowanych konkursem grantowym w BK i BE. 
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• Stosunkowo nową grupą realizatorów edukacji kulturalnej są firmy (zwykle jednoosobowe działalności 
gospodarcze) prowadzone przez animatorów kultury czy edukatorów. Warto włączyć je do WPEK i dać im 
możliwość korzystania ze wsparcia np., udziału w konkursach grantowych czy w szkoleniach. 

• Mniej uwagi wymagają natomiast instytucje kultury i placówki edukacji pozaszkolnej. Między innymi dzięki 
WPEK ich potencjał w ostatnich latach znacznie się zwiększył i obecnie one same aktywnie pracują na rzecz 
promocji i rozwoju edukacji kulturalnej wśród odbiorców. Można je angażować, by dzieliły się swoimi 
doświadczeniami i by w lokalnych środowiskach docierały do mniej aktywnych podmiotów. 

Natomiast edukacja kulturalna jako oddziaływanie bezpośrednio na odbiorców końcowych, powinna nadal 
stawiać na mądre, dobrej jakości działania skierowane do dzieci i młodzieży. Edukacja kulturalna kształtuje ich 
postawy i nawyki, co jest długoterminową inwestycją miasta w rozwój kapitału ludzkiego w Warszawie. Ma walor 
nie tylko promocyjny dla celów Strategii, ale też uczący. Te dwie grupy wiekowe mają też możliwość stopniowego 
przyciągania innych grup mieszkańców: 

Naprawdę o wiele trudniej zmienić nawyki osób dorosłych i seniorów niż wpoić pewne nawyki 
właśnie dzieciakom. No i w tym sensie położenie nacisku właśnie na tę grupę jest bardzo 
sensowne, dlatego że długofalowo to może przynieść naprawdę bardzo konkretne i takie 
stałe efekty społeczne. Także po prostu ci ludzie będą inaczej korzystali z miasta, Ekspert 

Należy przy tym podkreślić, że WPEK dąży do wspierania innych grup wiekowych, nie tylko dzieci i młodzieży. 
Zamierzeniem Programu jest również oferowanie edukacji kulturalnej wszystkim mieszkańcom. 

Role w edukacji kulturalnej zdefiniowane na nowo 
Nowa Strategia #Warszawa 2030 spowoduje zmiany strukturalne we WPEK, sposobie zarządzania. Także główne 
role w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej powinny być określone na nowo, zgodnie z postulowanymi 
kierunkami zmian. 

Pełnomocnik  

Kluczową osobą dla Programu jest Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. Jest osobą 
zewnętrzną wobec Biura Edukacji i Biura Kultury. Podlega bezpośrednio Prezydentowi m.st Warszawy. Stara się 
monitorować wszystkie działania i procesy w Programie: 

To liderka, która wszystko spaja. Współpracuje z BE i BK. To są 3 filary, bardzo sprawny 
zespół. Instytucja kultury 

Pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. WPEK animuje, łączy, inicjuje działania w ramach programu, zaprasza 
osoby, tworzy nowe inicjatywy. Jest spiritus movens Programu: 

Tu osoba Pełnomocniczki jest kluczowa. Ta kobieta wykonuje jakąś gigantyczną robotę. 
Instytucja kultury  

Obiektywnie patrząc na liczbę działań Pełnomocnika związanych z WPEK, dziś jest to praca dla kilku osób, a nie 
jednej osoby. Nadal potrzebny będzie ktoś, to będzie spajał działania związane z edukacją kulturalną, ale 
w obszarze strategicznym, a nie w obszarze zarządzania. Pełnomocnik powinien bardziej pełnić rolę 
ambasadora edukacji kulturalnej. Jej aktywność powinna koncentrować się wokół współpracy z kluczowymi 
aktorami – niezbędnymi dla podejmowania decyzji, czyli np. z dyrektorami Biur i burmistrzami dzielnic.  

Należy rozważyć wydzielenie nowej komórki, poza dotychczas działającymi Biurami. Pozwoli to sprawnie 
zarządzać działaniami o charakterze międzysektorowym: 
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Program dotyczący edukacji kulturalnej w przyszłości powinien być zdecydowanie bardziej 
niezależny, nie być zawieszony między BK i BE. Urząd 

Potencjalne utworzenie Biura WPEK jest dobrym pomysłem, gdyż da realną moc operacyjną 
ludziom odpowiedzialnym za edukację kulturalną. Zwłaszcza koordynatorom dzielnicowym. 
Urząd 

Wskazane jest też, aby zarządzanie edukacją kulturalną prowadził zespół, a nie jedna osoba. Pozwoli to, 
rozdzielać zadania, utrzymać pamięć instytucjonalną Programu oraz łączyć sektory na co dzień.  

Trzeba wydzielić zespół, wydział, który będzie dedykowany tylko temu. To będą osoby 
związane z edukacją, ale też komunikacją społeczną. Urząd 

Trzeba by to oprzeć na stabilnej, małej grupie pracowników etatowych urzędu miasta, czy też 
właśnie instytucji urzędu miasta, którzy byliby działem do realizacji programu edukacji 
kulturalnej. Ekspert 

Koordynatorzy dzielnicowi 

Wobec dynamicznego rozwoju miasta, licznych inicjatyw i dużej autonomii dzielnic należy zweryfikować zadania 
koordynatorów dzielnicowych WPEK. Również Strategia wymaga przemodelowania ich roli – odejścia od zadań 
związanych z informowaniem i przejścia do programowania działań z zakresu edukacji kulturalnej w dzielnicach 
i sieciowania, co już się dzieje w niektórych częściach Warszawy już ma miejsce.  

Badanie wyraźnie pokazuje też potrzebę formalnego wzmocnienia koordynatorów dzielnicowych – osadzenia ich 
w urzędach dzielnic: 

Koordynatora dzielnicowego należy wprowadzić do struktury urzędu, powinien być na etacie. 
Urząd dzielnicy 

Dotychczas rolę koordynatorów WPEK pełniły osoby z różnych instytucji. Były osoby z sektora pozarządowego, 
czy szkoły, są też obecnie osoby z instytucji kultury oraz pracownicy urzędów dzielnic. Część koordynatorów oprócz 
standardowych zadań we WPEK nadzoruje też wdrażanie poszczególnych działań Programu: Nagrody, czy 
Indeksu Qulturalnego. Sposób realizacji zadań we WPEK przez koordynatorów dzielnicowych jest więc wypadkową 
ich zaplecza instytucjonalnego i pozycji, możliwości działania, ale też cech osobowości. Jest to więc bardzo 
różnorodna grupa, i to też wpływa na różną sytuację WPEK w dzielnicach.  

Pożądane byłoby uwspólnienie zadań koordynatorów dzielnicowych oraz ustalenie ogólnych standardów 
zarządzania Programem w dzielnicach. Służyłoby to ułatwieniu komunikacji i podejmowaniu decyzji ważnych dla 
edukacji kulturalnej w dzielnicach. Takie rozwiązanie jest rekomendowane nawet za cenę zmniejszenia 
różnorodności doświadczeń wewnątrz tej grupy. We wszystkich dotychczasowych raportach z ewaluacji powraca 
ten postulat: 

Najskuteczniej działać mogą pracownicy urzędów. Ich atutem jest z jednej strony dobra 
znajomość dyrektorów szkół i warunków, w jakich szkoły działają, z drugiej dobry kontakt z 
burmistrzem dzielnicy. Ewaluacja „WPEK w szkołach” 2017 s.5 

Z drugiej strony, jak zauważa Pełnomocnik WPEK, od lat były podejmowane próby, by usprawnić pracę 
koordynatorów: 

Prowadziliśmy takie próby, nieudane. Nawet w czasach dobrobytu nie było etatów na takie 
działania. Wszyscy koordynatorzy różnych systemów pracują w urzędzie i mają takie obowiązki 
w ramach etatu. Nie mają dodatkowego finansowania. Jakość też jest różna. IDI 
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Jednym z pożądanych kierunków zmian jest sieciowanie koordynatorów ds. edukacji kulturalnej jako urzędników – 
reprezentantów dzielnic, ale pracujących w urzędzie miasta:  

Koordynatorzy dzielnicowi to powinni być urzędnicy dzielnicowi delegowani przez 
burmistrzów do pracy w tej komórce, która zajmuje się edukacją kulturalną w mieście (…). 
Urzędnicy powinni realizować działania wynikające z ustaleń pomiędzy pełnomocnikiem do 
spraw edukacji kulturalnej a burmistrzem. Urząd 

Inne pośrednie rozwiązanie, to podkreślanie roli koordynatorów odpowiedzialnych za wdrażanie Strategii 
w dzielnicach, jako osób odpowiedzialnych też za rozwój edukacji kulturalnej. 

Kolejną ważna zmianą jest uregulowanie wynagrodzeń koordynatorów. Z dotychczasowych doświadczeń 
wynika, że zadania realizowane w ramach WPEK powinny mieścić się w zakresie podstawowych obowiązków. 
Jeśli są to zadania dodatkowe, koordynatorzy zdecydowanie też powinny być wynagradzani za tę dodatkową 
pracę: 

Koordynatorem powinien być ktoś z nadania urzędowego, a jednocześnie powinien rozumieć 
te potrzeby i być na tym styku [edukacji i kultury – OE.] No i to musi być osoba, która ma to w 
obowiązkach. Nie jako rzecz dodatkową, tylko po prostu za to ma płacone, żeby to robić. 
Koordynator dzielnicowy 

Koordynacja edukacji kulturalnej prowadzona jako zadanie dodatkowe odbija się na jakości, nie służy 
Programowi (jego postrzeganiu) ani skuteczności działań koordynatora: 

Niemal wszyscy koordynatorzy przyznają, że ciągle brakuje im czasu na realizację zadań 
WPEK-u i jest to dla nich bardzo niekomfortowe. W trakcie wywiadów tłumaczyli się 
z niedotrzymanych terminów. Chcieliby budować trwalsze relacje z animatorami 
i edukatorami, nawiązywać nowe znajomości ważne dla Programu oraz brać udział 
w istotnych dla dzielnicy wydarzeniach, ale bardzo często nie udaje im się tego pogodzić 
z obowiązkami zawodowymi. Ewaluacja „WPEK w szkołach” 2017 s.5 

Podobne opinie były zgłaszane w obecnej ewaluacji, więc jest to problem aktualny. 

Oprócz umocowania formalnego koordynatorzy dzielnicowi powinni mieć niezbędne narzędzia do działania na 
styku sektorów w dzielnicy i w samym urzędzie:  

Jeśli mamy mieć dzielnicowych koordynatorów, to dobrze, żeby oni mieli też przełożenie 
bezpośrednie na to, co się dzieje w wydziałach kultury czy edukacji w samych dzielnicach. 
Koordynator dzielnicowy 

Ich praca powinna polegać na tym, żeby wpływać na działania burmistrzów czy 
wiceburmistrzów, bardzo ściśle współpracować z administracją lokalną. Urząd  

W przypadku koordynatorów dzielnicowych i realizacji celów nowej Strategii niezbędne jest łączenie środowisk, 
sięganie po zasoby animatorów, aktywistów. Potrzebne są im zatem wysokie kompetencje interpersonalne. 
Koordynatorzy dzielnicowi muszą więc być gotowi na pracę w urzędzie, ale też mieć doświadczenia z sektora 
obywatelskiego i w zakresie pracy z ludźmi, budowania relacji. Taki kierunek rekrutacji urzędników sprawdza się w 
CKS, gdzie wielu urzędników wcześniej pracowało w organizacjach pozarządowych. 
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Rada Programowa Edukacji Kulturalnej 

W przyszłości większa powinna być rola Rady Programowej, jako instancji bardziej wspierającej Pełnomocnika w 
decyzjach strategicznych. Jednak ze względu na zmiany wynikające ze Strategii WPEK będzie realizowany jako 
plan roczny, jako taki nie będzie miał rady programowej. Wobec braku oddzielnej Rady ds. edukacji kulturalnej, 
można w większym stopniu wykorzystać doświadczenia członków obecnej Rady Programowej WPEK. W nowej 
Strategii jest 11 programów operacyjnych i każdy ma swoją radę programową. Rada ma wyznaczać priorytety dla 
Warszawy na czas realizacji danego programu, czyli 3-5 lat. Niezbędna jest też dyskusja Biur, jak rozwiązać nadzór 
merytoryczny nad WPEK, gdy takiej roli nie będzie już pełnić Rada Programowa.  


