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WARSZAWA 
JEST 
MIASTEM 
KULTURY 

Miasto Stołeczne Warszawa jest organizatorem i mecenasem warszawskiej kultury. Swoją politykę kulturalną 
realizuje za pośrednictwem Biura Kultury. Zależy nam, by nasze działania były transparentne, dlatego  
przygotowaliśmy  raport,  który  jest  podsumowaniem  naszej  działalności  w  2015 roku. 

kultura jest integralną częścią życia mieszkańców  / buduje społeczeństwo 
obywatelskie / buduje więzi społeczne / wspiera rozwój cywilizacyjny 
i gospodarczy / rozwija  kreatywność  / podnosi  jakość  życia

_wstęp
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_co robimy

_kreujemy  politykę  kulturalną  Warszawy 
opracowujemy rekomendacje dotyczące kultury oraz programy operacyjne; 
konsultujemy się ze specjalistami i mieszkańcami; opiniujemy kulturalne, 
społeczne i administracyjne inicjatywy związane z bieżącym życiem kulturalnym 
Warszawy

_organizujemy  działalność  instytucji  kultury 
zgodnie z naszymi ustawowymi obowiązkami prowadzimy nadzór nad 
instytucjami kultury: samorządowymi, dla których organizatorem jest Miasto 
Stołeczne Warszawa oraz prowadzonymi wspólnie z Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

_ jesteśmy  partnerem  dla  organizacji  pozarządowych
prowadzimy dialog ze stroną społeczną, konsultujemy decyzje z Komisjami 
Dialogu Społecznego,  wspieramy sektor w ramach otwartych konkursów ofert 
na realizację  zadań  publicznych  z  zakresu kultury

_wspieramy projekty i wydarzenia kulturalne – jesteśmy organizatorem 
i mecenasem wydarzeń o randze  ogólnopolskiej  i  międzynarodowej

_współpracujemy z samorządowymi, wojewódzkimi i narodowymi instytucjami 
kultury,  a  także  z instytucjami  zagranicznymi  i  międzynarodowymi

_upowszechniamy warszawską kulturę
zapewniamy dostęp do najlepszej informacji kulturalnej za pośrednictwem 
portalu  kulturalna.warszawa.pl  i mediów  społecznościowych.
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Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, Północne 
Centrum Sztuki - Teatr Komedia, Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego, 
Teatr Muzyczny Roma,  Nowy Teatr, Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej, 
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Teatr Rampa na Targówku, 
Teatr Rozmaitości, Teatr Scena Prezentacje, Teatr Studio im. Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, Teatr Syrena, Teatr Współczesny, Teatr Żydowski im. Estery Rachel 
i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz TEATRY

TEATRY
DLA DZIECI
Teatr Lalek Guliwer,
Teatr Lalka, Teatr Baj

MUZEA

BIBLIOTEKI 
z filiami

DZIELNICOWE
DOMY KULTURY

Muzeum Warszawy, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Muzeum Karykatury im. Eryka 
Lipińskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

INNE
Stołeczna Estrada, Dom Spotkań z Historią, 
Staromiejski Dom Kultury, Centrum Myśli 
Jana Pawła II, Centrum Nauki Kopernik, 
Orkiestra Sinfonia Varsovia
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_ instytucje, dla których jesteśmy organizatorem 



_dialog społeczny

_Społeczna Rada Kultury 
Rada konsultuje założenia polityki kulturalnej m.st. Warszawy, opiniuje programy operacyjne 
oraz promuje działania podejmowane w ramach Programu Rozwoju Kultury. Społeczną Radę 
Kultury powołuje Prezydent. Pod koniec 2015 roku Rada zakończyła swoją kadencję. Tworzyli ją 
twórcy, aktywiści oraz eksperci o istotnym dla Warszawy dorobku i sprawdzonych kompetencjach, 
wyłonieni po uwzględnieniu opinii środowisk kulturalnych. Obecnie opracowujemy zasady 
powoływania nowych członków. 

_Komisje Dialogu Społecznego
Gremia inicjatywno-doradcze tworzone przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Warszawę. 
Przy Biurze Kultury działają Komisje Dialogu Społecznego ds. Kultury, Muzyki, Tańca i Teatru. Są one 
partnerem w wypracowywaniu rozwiązań przy realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury. 
Jej członkowie uczestniczą w obradach komisji konkursowych.

_Zespół  ds. Warszawskich  Historycznych  Pracowni  Artystycznych
Zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele instytucji kultury, stowarzyszeń oraz wyższych 
uczelni. Zajmuje się ratowaniem pracowni artystycznych pozostałych po zasłużonych, zazwyczaj 
nieżyjących już artystach warszawskich oraz zgromadzonej w nich spuścizny twórczej 
i pamiątkowej. 
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Partycypacja społeczna jest niezbędnym elementem realizowania skutecznej i konsekwentnej polityki kulturalnej. 
Dlatego nasze decyzje konsultujemy z przedstawicielami strony społecznej i środowiskami  kulturalnymi. 

_zespoły eksperckie

_Międzysektorowy zespół ds. kultury w ramach Zintegrowanego 
Programu Rewitalizacji
W drodze konkursu powołaliśmy społeczny międzysektorowy zespół ds. kultury, który będzie 
funkcjonował w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (ZPR). Zespół będzie 
odpowiedzialny za przygotowanie opinii dotyczących przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
wynikających z realizacji programu w obszarze kultury. 

_Zespół  Nazewnictwa  Miejskiego
Ciało opiniodawczo-doradcze Prezydenta oraz Rady Warszawy. W jego skład wchodzą varsavianiści 
opiniujący wystąpienia dotyczące nadawania i zmiany nazw ulic podczas comiesięcznych 
posiedzeń. 

_Zespół  ds. bibliotek
Nowo utworzone ciało społeczne, którego zadaniem jest udoskonalenie systemu bibliotek 
miejskich. Wypracowuje rozwiązania, które ułatwią mieszkańcom korzystanie z zasobów 
bibliotecznych. W 2015 roku zespół rozpoczął pracę nad wprowadzeniem  jednolitego systemu 
informatycznego dla  miejskich bibliotek. 

Działające przy naszym biurze zespoły eksperckie są dla nas partnerami w wypracowywaniu najlepszych rozwiązań 
dla  warszawskiej kultury. 



_Program Rozwoju Kultury

Program Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020 roku (PRK) to pierwszy strategiczny dokument dotyczący 
rozwoju stołecznej kultury. Powstał w 2012 r. dzięki zaangażowaniu i przy współudziale  środowisk  pozarządowych 
oraz  ludzi  kultury. Jest  to  najważniejszy  dokument,  w oparciu  o  który  budujemy  politykę  kulturalną  Warszawy. 

_Zespół  Sterujący PRK
Wdrażaniem PRK zajmuje się powoływany przez Prezydenta m.st. Warszawy zespół ekspertów z różnych dziedzin 
i środowisk. Do zadań zespołu należy opracowanie projektów programów operacyjnych wraz z rekomendacją 
sposobu ich wdrażania, w tym harmonogramów oraz budżetu. Zespół przedstawia również Prezydentowi 
propozycje rozstrzygnięć w strategicznych sprawach związanych z realizacją Programu Rozwoju Kultury. 
W 2015 roku powołano jego nowy skład. Zespół skoncentrował swoje działania na trzech obszarach: reformie 
i zarządzaniu  instytucjami  kultury,  wsparciu  twórczości  oraz  rozwoju publiczności  (Audience  Development).

Kultura buduje współczesną tożsamość miasta i obywateli, wspiera ich 
aktywność oraz wzmacnia stołeczną i metropolitalną pozycję Warszawy.

Cel PRK w Warszawie do 2020 roku 

_skład  Zespołu  Sterującego:
Agata Diduszko-Zyglewska, Alina Gałązka, dr Tomasz Makowski, prof. Tomasz Szlendak, 
dr Joanna Szwajcowska, Tomasz Thun-Janowski

_programy operacyjne

_Warszawski  Program  Edukacji  Kulturalnej
Pierwszy w Polsce wspólny program kultury i edukacji, realizowany od 2009 r.  W 2015 roku przyjęto 
jego nową, rozszerzoną wersję, określającą działania w zakresie edukacji kulturalnej na lata 2015 – 
2020. Jednym z priorytetowych zadań, realizowanych w 2015 roku, była promocja edukacji 
kulturalnej oraz podnoszenie kompetencji kadr. Biuro Kultury współpracuje z Pełnomocnikiem 
Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej,  Anną Michalak-Pawłowską.

Portal  WPEK - edukacjakulturalna.pl  jest narzędziem komunikacji dla realizatorów programu. 
Zawiera informacje o działaniach z zakresu edukacji kulturalnej w Warszawie.
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Laboratorium Edukacji Kulturalnej moduł dla domów kultury – rozpoczęty w 2015 roku dwuletni 
system szkoleń dla osób zajmujących się edukacją kulturalną. Do opracowania założeń oraz 
koordynacji merytorycznej zaprosiliśmy dr Joannę Orlik. 

eduAKCJA  Warszawy
maj - grudzień 
Cykl konferencji, których celem było sieciowanie środowisk zajmujących się edukacją kulturalną 
w Warszawie oraz wymiana dobrych praktyk - Kulturalna eduAKCJA, Medialna eduAKCJA 
Warszawy,  Muzealna  eduAKCJA  Warszawy  oraz  Teatralna  eduAKCJA  Warszawy.

_V  Warszawski  Festiwal  Edukacji  Kulturalnej
30 maja / Łazienki Królewskie
Artyści i animatorzy kultury prezentowali efekty prac grup amatorskich działających przy domach 
kultury,  bibliotekach,  szkołach,  a  także  fundacjach  i  stowarzyszeniach.

_Warszawska  Nagroda  Edukacji  Kulturalnej
21  października  /  Wydział  Rzeźby  Akademii  Sztuk  Pięknych
Po raz szósty wręczyliśmy nagrody dla najlepszych projektów edukacyjno-kulturalnych oraz 
nagrodziliśmy najlepszych animatorów, edukatorów i nauczycieli. Grand Prix 2015 otrzymało 
Stowarzyszenie  im. Stanisława  Brzozowskiego  za  projekt  Zakłady  Ursus  2014.

_Warszawska  Giełda  Projektów  i  Programów  Edukacji  Kulturalnej
17 listopada / PROM Kultury Saska Kępa
Jak co roku autorzy najciekawszych warszawskich projektów edukacji kulturalnej mieli okazję 
podzielić  się  dobrymi  praktykami. 
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_Doskonalenie  polityki  kulturalnej  w  Warszawie - obszar:  instytucje kultury 
W 2015 rozpoczął prace zespół kierowany przez prof. Jerzego Hausnera. Jego zadaniem było 
przeprowadzenie analizy efektywności polityki kulturalnej miasta w obszarze instytucji kultury 
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Efektem prac zespołu było opracowanie 
dokumentu  o  charakterze   wykonawczym.

_Rozwój  potencjału  twórczego  i  wsparcie  twórców
Wspieranie twórczości jest jednym z priorytetowych obszarów Programu Rozwoju Kultury. 
W 2015 roku poświęciliśmy dużo uwagi jego analizie. W tym celu powołaliśmy zespół, którego 
pracami kieruje Edwin Bendyk.  Zadaniem ekspertów jest przygotowanie programu operacyjnego 
poświęconego  wspieraniu  twórczości  w  Warszawie.
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_Audience Development 
To względnie nowa dziedzina, rozumiana jako aktywność w celu zaspokojenia potrzeb istniejących 
i potencjalnych odbiorców. Program rozwoju widowni ma pomóc instytucjom kultury w rozwijaniu 
relacji z publicznością. Obejmuje szereg działań - od edukacyjnych i animacyjnych, przez  
programowanie działalności artystycznej, aż do promocji i marketingu. Naszym wyzwaniem 
jest realizowanie Audience Development na poziomie miasta. Chcemy, aby wszystkie instytucje 
kultury opracowały  i sprawnie  realizowały  strategie  rozwoju  publiczności. 

_„Share and Learn 2015 - Audience Development”
23-25 marca / Służewski Dom Kultury
Byliśmy współorganizatorem międzynarodowej konferencji przeznaczonej dla managerów 
instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Wykładom wprowadzającym w tematykę rozwoju 
publiczności towarzyszyły warsztaty i prezentacje praktycznych rozwiązań z udziałem 
zagranicznych gości.

_ADESTE – cykl szkoleń
marzec – listopad 
W ramach unijnego projektu ADESTE Audience DEvelopment: Skills and Training in Europe 
zorganizowaliśmy  cykl  warsztatów  dla  pracowników  instytucji  kultury.

_Anne Torreggiani – konsultacje 
15-16 października / Muzeum  Historii  Żydów  Polskich  POLIN
Celem wymiany dobrych praktyk umożliwiliśmy warszawskim instytucjom kultury spotkanie 
z ekspertem w dziedzinie Audience Development  - Anne Torreggiani  z  brytyjskiej The  Audience  
Agency.

_Art  and  Audiences  2015 –  New  Urban  Challenges
2-3 grudnia / Kopenhaga
Wzięliśmy udział w organizowanej już po raz piąty konferencji na temat rozwoju widowni. 
Tym razem poświęcona była analizie dobrych praktyk i metodom skutecznego docierania do 
różnych grup odbiorców. Konferencja była okazją do zaprezentowania naszych doświadczeń 
europejskim  partnerom.

_Pełnomocnik ds. filmu 
W 2015 roku weszło w życie nowe zarządzenie, które ma usprawnić współpracę Miasta z filmow-
cami. Został powołany pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. obszaru reprezentacyjnego 
i produkcji filmowych, którym została pani Jolanta Szalewska. Zadaniem pełnomocnika będzie 
wypracowanie nowych procedur i schematów działania, zapewniających filmowcom przejrzyste 
zasady i większy komfort pracy.



W 2015 roku przyjęto Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku – unikatowy w skali 
miasta międzybiurowy dokument opracowany wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, 
ekspertami i aktywistami miejskimi. Dokument uwzględnia szerokie działania w obszarze kultury,  dlatego byliśmy 
merytorycznym partnerem przy opracowywaniu jego założeń. Ostateczny kształt dokumentu potwierdza  
znacząca rolę kultury w polityce Miasta. Jeszcze nigdy kultura nie stanowiła tak ważnego elementu dużego  
programu  strategicznego  Warszawy.

_rewitalizacja
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na działania kulturalne przeznaczono jedną czwartą środków  
z  budżetu  na  realizację  programu  rewitalizacji25%

Działania rewitalizacyjne nie ograniczają się do inwestycji w infrastrukturę. Ich integralną częścią są 
działania miękkie, które mają służyć zrozumieniu potrzeb mieszkańców, budowaniu kompetencji 
kulturalnych i upowszechnianiu uczestnictwa w kulturze. Najważniejszym celem działań 
rewitalizacyjnych jest bowiem społeczna i kulturalna transformacja prawobrzeżnej Warszawy.  
Pilotażowym projektem „miękkim” realizowanym w 2015 roku był wspierany przez nas projekt 
artystyczny Otwarta Ząbkowska.  Rozpoczęliśmy również prace nad uruchomieniem nowego 
konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych wyłącznie w obszarze 
rewitalizacji. W  2015 roku odbyły się  szerokie  konsultacje.

_kultura jako czynnik zmiany

_budowa  Europejskiego  Centrum  Muzyki  Sinfonia  Varsovia
Przy ulicy Grochowskiej powstanie nowe centrum kulturalne Warszawy – skupione wokół Orkiestry 
Sinfonia Varsovia. Centrum będzie nie tylko atrakcyjnym miejscem dla prezentacji sztuki, lecz 
również miejscem spędzania czasu. Siedziba Orkiestry ma się stać ważną przestrzenią dla dyskusji 
wokół najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Zwycięska koncepcja architekta Thomasa Puchera, 
która będzie realizowana przy ul. Grochowskiej, dołączy do zmian jakie zachodzą w kulturze 
na prawym brzegu Wisły. Projekt został wpisany na listę priorytetów Programu Rewitalizacji 
Warszawy. 

_utworzenie  Centrum  Kultury  Nowa  Praga 
Zabytkowy Pałacyk Konopackiego stanie się centrum kultury wspierającym działalność 
artystyczną i społeczną. Rozpoczęty w 2015 r.  remont konserwatorski  to pierwszy etap procesu 
modernizacji.

_modernizacja  Teatru  Baj
Stawiamy na łączenie funkcji teatralnych i edukacyjnych. W zmodernizowanej siedzibie, oprócz 
teatru, będzie  mieścić się muzeum lalek  i przedszkole.
 
_otwarcie  wystawy  stałej  Muzeum  Warszawskiej  Pragi
We wrześniu zainaugurowaliśmy wystawę stałą opowiadającą historię prawobrzeżnej Warszawy. 
Dzięki ofiarności i zaangażowaniu darczyńców oraz mieszkańców stała ekspozycja została 
wzbogacona  o  wystawę  czasową,  która  miała  partycypacyjny  charakter. 

_praskie inwestycje kulturalne
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Niezależnie od inwestycji prowadzonych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, unowocześniamy 
infrastrukturę kulturalną na terenie całego miasta. 

_inwestycje kulturalne

_budujemy nowe siedziby dla naszych instytucji

_Międzynarodowe  Centrum  Kultury  Nowy  Teatr
Teatr wraz z otaczającym go terenem stanie się  centrum kultury oraz miejscem społecznej 
interakcji. Zadaniem Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr będzie tworzenie  
kreatywnej oferty aktywizującej mieszkańców nie tylko Mokotowa, ale i Warszawy. Budowa 
zakłada modernizację zabytkowej hali warsztatowej, części budynku administracyjnego oraz 
zagospodarowanie  otoczenia  zabytku. 

_Muzeum  Sztuki  Nowoczesnej  /  TR  Warszawa 
To jedna z największych inwestycji kulturalnych Warszawy. Na placu Defilad zostaną wzniesione 
nowe siedziby dwóch miejskich instytucji kultury, zaprojektowane przez biuro architektoniczne 
Thomas Phifer and Partners. Inwestycji będzie towarzyszyła przebudowa placu Defilad, który ma 
stać się miejscem działań kulturalnych i spotkań w otwartej przestrzeni. Projekt został 
zaprezentowany mieszkańcom w formie happeningu na przyszłym placu budowy (19 września 
2015 / Sobota  na placu ). 

_modernizujemy miejskie teatry

W 2015  roku część miejskich teatrów przeszła prawdziwą metamorfozę. Oprócz zagwarantowania 
bezpieczeństwa i komfortu widzów, zadbano o wyposażenie, poprawę akustyki sal, montaż 
nowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wszystkie remontowane obiekty 
przystosowane  zostały  do  potrzeb  widzów  niepełnosprawnych.

TEATR OCHOTY / TEATR ROMA / TEATR KWADRAT 
TEATR STUDIO / TEATR WSPÓŁCZESNY

_unowocześniamy  i rozbudowujemy muzea

_Muzeum  Warszawy  przy  Rynku  Starego  Miasta
Muzeum Warszawy przechodzi gruntowną zmianę. Instytucja redefiniuje swoja rolę i opracowuje 
nowy statut. Częścią przemiany jest modernizacja siedziby. W 2015 roku rozpoczął się remont 
generalny i konserwacja wszystkich jedenastu kamienic, w których mieści się muzeum. 
Rozstrzygnięto także konkurs na projekt wystawy stałej.

_Muzeum Woli / Oddział  Muzeum  Warszawy
Przeprowadzono modernizację i konserwację elewacji zabytkowej siedziby muzeum. W przysz-
łości planowany jest  generalny  remont   wnętrza. 



_projekty Biura Kultury

_Nagroda Literacka m.st. Warszawy 
Prestiżowe wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych. W obecnej formule 
przyznawana  jest  od  2008  roku. 
8. edycja / Laureaci
Literatura piękna – proza / Andrzej Stasiuk / Wschód
Literatura piękna – poezja / Urszula Kozioł / Klangor
Literatura dziecięca / Anna Piwkowska (tekst) i Emilia Bojańczyk (ilustracje) / Franciszka
Edycja warszawska / Elżbieta Markowska i  Katarzyna Naliwajek-Mazurek / Warszawa 1939-1945. 
Okupacyjne losy muzyków

_Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego
Forma wyróżnienia i promocji najwartościowszych książek reporterskich oraz ich tłumaczeń 
na język polski,  które podejmują ważne problemy współczesności. Nagroda przypomina doro-
bek  literacki  Patrona  nagrody. 
6. edycja  / Laureaci
Swietłana Aleksijewicz / Czasy  secondhand  
Michał Olszewski / Najlepsze  buty  na  świecie 
Mariusz Kalinowski / najlepsze  tłumaczenie  książki  Krótki  przystanek  w  drodze  z   Auschwitz

_inne nagrody 
Miasto występuje często w roli mecenasa kultury i finansuje lub współfinansuje nagrody, 
doceniając dokonania i twórców w najważniejszych dziedzinach. 

_XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina
2015 był rokiem Chopina. Miasto ściśle współpracowało z Narodowym Instytutem Fryderyka 
Chopina przy organizacji 17. edycji Konkursu Chopinowskiego. Tradycją jest ufundowanie przez 
Prezydenta m.st. Warszawy V nagrody w tym prestiżowym wydarzeniu,  która tym razem przypadła  
Yike (Tony)  Yang  z  Kanady.  

Warszawski Festiwal Filmowy
Grand Prix 33. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego / „Neonowy byk” w reżyserii 
Gabriela Mascaro (Brazylia, Urugwaj, Holandia)

Nagroda Klio
Nagroda Klio za najlepszą pozycję varsavianistyczną przyznawana podczas Targów Książki Historycznej  / 
pięć równorzędnych nagród w 2015 roku

Warszawska Premiera Literacka 
Przyznawana za Książkę Miesiąca i Książkę Roku / Książką roku wybrano „Pierwszą wodę po Kisielu” 
Jerzego Kisielewskiego.
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Realizacja 32. konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni została uznana za jedną z 70 najlepszych 
europejskich praktyk kulturalnych w zakresie dziedzictwa i integracji społecznej, 
opracowywanych w ramach  europejskiego projektu  Culture  for  Cities  and  Regions.

_kultura  bez  barier 
We współpracy z Fundacją Kultury bez Barier dbamy o to, żeby stołeczna oferta kulturalna była 
w coraz większym stopniu dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. W ramach 
podejmowanych działań kupujemy sprzęt do audiodeskrypcji i pętle indukcyjne do kas, szkolimy 
pracowników obsługi widza, dostosowujemy strony internetowe miejskich instytucji do potrzeb 
osób  niepełnosprawnych,  spektakle  wzbogacamy  o  funkcję  audiodeskrypcji. 

Trzeci Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier był organizowany w dniach .
Jesteśmy  wzorem  dla  innych  miast  Polski.

24.09-11.10.2015  

ponad 90 wydarzeń     50 instytucji

_Chopin w Ogrodzie Luksemburskim / Chopin  au  Jardin  du  Luxembourg
Tradycyjnie, co roku, Warszawa i Chopin goszczą w Paryżu. Plenerowe koncerty, grane przez 
wybitnych  pianistów,  gromadzą  setki  miłośników  muzyki  kompozytora. 

6. edycja 
Pięć chopinowskich koncertów plenerowych realizowanych na przełomie czerwca i lipca / 
Do połowy października na wybranych stacjach linii 14 paryskiego metra dwie wystawy 
poświęcone Chopinowi, przygotowane we współpracy z paryskim metrem, warszawską Akademią 
Sztuk Pięknych - Nous voici, les voilà i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina - Chopin. 
Le toucher pianistique / Wystawa warszawskiego plakatu kulturalnego zorganizowana wraz 
z merostwami dzielnic Paryża, przy wsparciu Instytutu Polskiego w Paryżu. Projektowi towarzyszyły 
recitale fortepianowe z udziałem Ewy Pobłockiej i Magdaleny Lisak.
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_Warszawa w kwiatach i zieleni                                            
Inicjatorem konkursu był w roku 1935 ówczesny prezydent Warszawy Stefan Starzyński. 
Od 1984 roku organizowany jest we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy. Co roku 
konkursowi towarzyszą spotkania i warsztaty adresowane do wszystkich mieszkańców 
Warszawy. Warszawa w kwiatach i zieleni to jeden z projektów uwzględnionych we wniosku 
do Komisji Europejskiej  o  przyznanie  Warszawie  tytułu  Zielonej Stolicy Europy 2018.

32. edycja 
Na konkurs wpłynęło 320 zgłoszeń ze wszystkich dzielnic Warszawy. Po raz pierwszy nagrody 
Prezydenta m.st. Warszawy przyznane zostały w kategoriach: Człowiek, Sąsiedzi i Firma. Tej edycji 
towarzyszyły  specjalne  wydarzenia  promujące  –  Centra Porad. 



_250  lat  teatru  publicznego  w  Polsce 
Rok 2015 był świętem teatru ważnym dla warszawskich scen. Wsparliśmy Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego w organizacji rocznicowych wydarzeń w Warszawie.  W akcji Bilet 
za 250 groszy,  zorganizowanej 23 maja – w Dniu Teatru Publicznego, wzięły udział wszystkie 
miejskie teatry. Na teatralnych widowniach zasiedli nie tylko widzowie, którzy do teatru zaglądają 
często, ale także – a może przede wszystkim – osoby, które z różnych powodów, 
również materialnych, na co dzień nie uczestniczą w życiu teatralnym.  W ramach obchodów 
sfinansowaliśmy również projekt - Spacerownik Teatralny - cykl tematycznych wycieczek 
umożliwiających  poznawanie  teatralnej  historii  miasta.

Przygotowanie orędzia na przypadający 27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru powierzono w tym 
roku Krzysztofowi  Warlikowskiemu,  związanemu  z  warszawskim  Nowym  Teatrem. 

_Noc  Muzeów 
Jak co roku miejskie instytucje kultury, biblioteki oraz dzielnicowe domy kultury uczestniczyły  
w tym wyjątkowym wydarzeniu. W 12. edycji wzięło udział łącznie 235 instytucji - muzeów, galerii, 
pracowni, fundacji, szkół, ambasad, instytucji państwowych i wiele innych. Z ich oferty skorzystało 
ponad 30 000 warszawiaków. Wśród miejskich instytucji najwięcej zwiedzających przyciągnęło 
Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
oraz dwa wydarzenia organizowane przez Stołeczną Estradę: koncert w Łazienkach Królewskich 
oraz pokaz w Multimedialnym Parku Fontann. 

30 000
_Plac  Defilad
Wspieraliśmy kolejną edycję projektu, którego celem jest ożywienie przestrzeni miejskiej w centrum 
miasta. Organizatorem jest Miasto Warszawa, a jego gospodarzem stołeczny Teatr Studio. 
Przez całe lato warszawiacy oraz turyści mogli korzystać z ogólnodostępnej i szerokiej oferty 
kulturalnej, także rozrywkowej, organizowanej w tym miejscu. W 2015 roku zrealizowano łącznie 
227 wydarzeń, w których wzięło udział prawie 114 000 osób. Projekt jest świetnym przykładem 
udanej transformacji przestrzeni miejskiej.  

114 000
_Światowe  Dni  Młodzieży
Szacuje się, że stolicę odwiedzi w 2016 roku ponad 70 000 gości. Jednym z zadań Miasta jest 
zapewnienie programu kulturalnego wzbogacającego pobyt młodych ludzi z całego świata 
w Warszawie. Zajęła się tym specjalnie powołana grupa robocza ds. kultury, której jesteśmy częścią, 
wraz z przedstawicielami naszych instytucji - Centrum Myśli Jana Pawła II  i  Stołecznej Estrady oraz 
Stołecznego Biura Turystyki.  

70 000
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_udział w innych projektach

_Konferencja  Komisji  Kultury  Unii  Metropolii  Polskich 
25-26 maja/ Lublin
Działająca od 1990 roku Unia Metropolii Polskich to  forum wymiany doświadczeń, którego misją jest 
włączenie polskich metropolii w sieć metropolii Unii Europejskiej. Od samego początku członkiem Unii 
Metropolii jest Warszawa. W Lublinie dyskutowaliśmy o roli kultury w strategiach rozwojowych miast. 

_"New Europe 100"  Res  Publica  Festival
25-26 czerwca/ Warszawa
Byliśmy współorganizatorem konferencji międzynarodowej prezentującej innowatorów z Europy 
Środkowo-Wschodniej. Konferencja Res Publica Festival będąca częścią Warsaw Innovation Days, 
poświęcona  była  tematyce  społeczno-kulturalnej oraz  technologii. 

_Eurocities  Culture  Forum
3 września – 2 października / Ljubljana
Eurocities to sieć 130 największych miast Europy oraz 40 miast partnerskich, reprezentowanych przez 
władze samorządowe.  W Ljubljanie uczestniczyliśmy w forum tematycznym poświęconym kulturze. 
Wspólnie szukaliśmy nowych sposobów współpracy samorządu z organizacjami samorządowymi 
w realizacji polityki kulturalnej. 

_III Kongres  Kultury  Partnerstwa  Wschodniego 
4-6 września / Lwów
Kongres jest przestrzenią wypowiedzi dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa 
Wschodniego. Ponad 500 działaczy kultury z 20 państw świata dyskutowało wokół tematu „Misji kultury 
wobec kryzysów”. Wzięliśmy udział w panelu poświęconym współpracy samorządowej w dziedzinie 
kultury.  Jednym z wydarzeń towarzyszących był zorganizowany przez nas koncert zespołu T-Love.

_World  Cities  Culture  Forum
18- 20 listopada / Londyn 
Warszawa dołączyła do World Culture Cities Forum – międzynarodowego forum miast dzielących się 
doświadczeniami i rozwiązaniami w zakresie polityki publicznej. O wyzwaniach związanych z zarządza-
niem kulturą na poziomie miasta rozmawialiśmy na szczycie zorganizowanym w Londynie. 
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_współpraca z różnymi podmiotami

_otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
Regularnie finansujemy inicjatywy kulturalne organizowane przez 3 sektor w systemie otwartych 
konkursów. Uwzględniają one wszystkie dziedziny sztuki w zakresach opisywanych w Programie 
Rozwoju Kultury: upowszechniania kultury i sztuki, współpracy międzynarodowej, popularyzacji 
dziedzictwa i tradycji Warszawy oraz edukacji kulturalnej. W 2015 roku łączna kwota przeznaczona 
na realizację zwycięskich projektów wyniosła 19 mln  zł. 

2016 r.    750 000 zł

35 projektów
konkurs 
półtoraroczny 

35 projektów
konkurs dwuletni 
na upowszechnianie 
twórczości artystycznej

63 projekty
cztery konkursy 
jednoroczne

30 projektów
dwie tury małych 
grantów

wybrane projekty organizacji pozarządowych:
Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena / Street Art Doping / Kino w trampkach / 
Międzynarodowy Festiwal Ciało i Umysł / Warszawska Jesień  / Festiwal Kultury Żydowskiej 
Warszawa Singera / Big Book Festival / Asocjacje. Seria Realizacji w Przestrzeni Publicznej / 
Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce  / Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania / 
Międzynarodowy  Festiwal  Sztuka  Ulicy 

_Fundusz  Animacji  Kultury
Utworzyliśmy fundusz, którego celem jest pilotażowe wdrożenie mechanizmów Warszawskiego 
Programu Edukacji Kulturalnej w dzielnicach. Powstał we współpracy  z dzielnicami. W ramach 
Funduszu Animacji Kultury wsparcie finansowe uzyskały zespoły amatorskie działające przy 
domach kultury. Dofinansowaliśmy także projekty edukacji kulturalnej realizowane przez domy 
kultury we współpracy ze szkołami. 

_stypendia artystyczne
System stypendialny pozwala realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym              
i oryginalnym twórcom, nie reprezentującym żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej. 
Stypendia artystyczne Miasta Warszawy przyznawane są od 2009 roku. Dotychczas otrzymało je 
blisko 150 osób, a łączna kwota przeznaczona na stypendia wyniosła prawie 3 mln zł. 

Pula środków na stypendia w 2016 roku została zwiększona i wyniosła 750 000 zł. Do Biura Kultury 
w minionym roku wpłynęło 161 wniosków. Komisja przyznała stypendia 25 osobom. 
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_współpraca  z  państwowymi  instytucjami  kultury
Co roku wspieramy państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz szkoły wyższe w otwartym 
konkursie na projekty ważne z  punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju.  Oto niektóre  z  nich:

2015 / warszawskie uczelnie Juwenalia / Muzeum w Wilanowie Imieniny Króla Jana / Biblioteka Narodowa 
Imieniny Jana Kochanowskiego / Centrum Sztuki Współczesnej Program Pobytów Twórczych AIR Laboratory w CSW 
Zamek Ujazdowski / Akademia Sztuk Pięknych  Oto my, oto oni  / Zachęta Narodowa Galeria Sztuki  Zachęta 
na lato / Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Chopin i jego Europa / Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza 
8. Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSelF / Teatr Narodowy Spotkania Teatrów Narodowych / 
Muzeum Literatury wystawy  poświęcone  Marii  Dąbrowskiej  i  Zuzannie  Ginczance

_sektor kreatywny
Warszawa jest krajowym liderem w łączeniu biznesu i kreacji. Miasto jest dużym rynkiem pracy, przyciągającym 
najlepszych specjalistów z kraju i z zagranicy. Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania generowane przez sektor 
kreatywny wzbogacają nie tylko przestrzeń Warszawy, ale i jakość życia każdego z mieszkańców. Dlatego 
wspieramy sektor ułatwiając mu budowanie know-how oraz stwarzając możliwości wymiany doświadczeń, 
także na  poziomie  międzynarodowym.  

_European Lab Forum 2015 
13-15 maja 2015 / Lyon, Francja
To międzynarodowe forum poświęcone sektorowi kreatywnemu. Prezentacja „Warsaw 
Creative Sector - A Story of Growth” była częścią panelu Round Table: The digital challenge in local 
communities. 

_Carte Blanche à Varsovie - Festiwal Nuit Sonores 
13-17 maja / Lyon, Francja
Festiwal Nuits Sonores gościł już takie metropolie jak: Barcelona, Paryż, Nowy Jork, Berlin, Londyn 
czy Tokio. Wybór Warszawy jako gościa edycji 2015 jest dowodem coraz większej rozpoznawalności 
warszawskiej sceny artystycznej w Europie. Podczas pięciu festiwalowych dni zaprezentowane 
zostały najciekawsze warszawskie projekty muzyczne, a także artyści – malarze i projektanci. 
Dodatkowo w przestrzeni festiwalu powstał mural autorstwa Oteckiego i Chazme, ufundowany 
przez  Miasto  Warszawę.

_VAFA - Visual Art Film Animation 
26 maja / Kino Praha
VAFA to cykliczne forum wymiany wiedzy i doświadczeń w szeroko rozumianej branży graficznej. 
Projekt realizowany w Warszawie od 2013 roku ma za zadanie integrować środowisko animacji i stać 
się platformą służącą nawiązywaniu kontaktów biznesowych dla sektora kreatywnego. Byliśmy 
partnerem  wydarzenia. 

_Polska kultura i przedsiębiorczość na drugim końcu świata? 
26 czerwca / Muzeum Warszawskiej Pragi
Czy polskie produkty i innowacyjne usługi mają szansę zaistnieć na rynku brazylijskim? Rozmawiali 
o tym eksperci zaproszeni na debatę, którą zorganizowaliśmy we współpracy z The Spirit of Poland. 
Dlaczego Brazylia? W ramach realizowanego przez nas projektu European Creative Cluster Lab 
(ECCL) przyjrzeliśmy się brazylijskiemu sektorowi kreatywnemu i opracowaliśmy „Przewodnik dla 
przedsiębiorców z sektora kreatywnego po rynku brazylijskim”. Debata była podsumowaniem 
naszych  dotychczasowych  działań.
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Jesteśmy obecni w Internecie. Nasz portal to sprawdzone źródło wiedzy o najciekawszych wydarzeniach 
kulturalnych w mieście. Wyszukiwarka naszego portalu pomaga znajdować informacje według rozmaitych 
kryteriów. Na całość składają się także serwisy tematyczne dedykowane projektom prowadzonym przez Biuro 
Kultury.  Serwis  jest  także  ogromną  bazą na  temat  postaci  kultury,  instytucji,  miejsc.

      kulturalna.warszawa.pl

prawie  400 000 
odwiedzin w miesiącu     75 000 

zdjęć 
9 000 
filmów

_finansowanie  kultury

 
kultura
w budżecie Miasta budżet Biura Kultury

3,2%

49% 22% 14% 9% 6%
teatry muzea pozostałe

instytucje
kultury

organizacje
pozarządowe

pozostałe
zadania

podział budżetu Biura Kultury

17

204 mln
2015



URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Kultury
ul. Niecała 2, 00-098 WARSZAWA
tel. +48 22 4430320
kultura@um.warszawa.pl
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