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1. Wstępna analiza projektu.
1.1.

Rodzaj planowanej inwestycji, w tym wpływ na realizację celów strategii ZIT
ZOF.

RODZAJ PLANOWANEJ INWESTYCJI:
Wnioskodawcą i zarazem Beneficjentem projektu opisanego w niniejszym Studium jest Teatr Polski im.
Arnolda Szyfmana im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – samorządowa, artystyczna instytucja kultury,
posiadająca osobowość prawną, prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Projekt jest realizowany przez Wnioskodawcę indywidualnie, nie zostało zawiązane partnerstwo w celu
jego realizacji.
Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnej PLATFORMY eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego w
Warszawie, poprzez która umożliwiony zostanie dostęp do 7 e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości,
zgodnie z zestawieniem poniżej:
Tabela 1. Zestawienie wdrażanych e-usług.

Poziom e-usługi
3 - interakcja
dwustronna

3 - interakcja
dwustronna

3 - interakcja
dwustronna
3 - interakcja
dwustronna

Nazwa e-usługi
Skrócony zakres
KOMPONENT : TEATR POLSKI DZIECIOM ON LINE
W labiryncie teatru
ilustrowana wycieczka po kulisach teatru z zadaniami dla
odbiorcy w wieku 3-8 lat, usługa zaprojektowana ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niedowidzących.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania formularzy,
zaznaczania opcji wyboru itp.
Teatralne zagadki

Quizy o różnym poziomie zaawansowania i trudności
wprowadzające dziecko w świat teatru zbudowane na bazie
zdigitalizowanych zasobów teatru, dla odbiorcy w wieku 8-13
lat.
E-usługa może być wykorzystywana jako element lekcji szkolnej.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania formularzy,
zaznaczania opcji wyboru itp.

KOMPONENT: EDUKACJA KULTUROWA
Baza zdjęć i materiałów audiowizualnych dostępnych na
e-biblioteka
potrzeby zajęć edukacyjnych

Ścieżki tematyczne:
Szekspir, Mrożek,
Fredro, Szyfman

3 - interakcja
dwustronna

Scenariusze lekcji

3 - interakcja
dwustronna

Książka mówiona

Baza pomysłów dla uczniów i nauczycieli na ciekawe
wykorzystanie materiałów z e-biblioteki, propozycje quizów,
zadań, poleceń gotowych do wykorzystania w procesie
nauczania na każdym poziomie edukacji
Baza scenariuszy zajęć przygotowywanych przez nauczycieli
biorących udział w kursach organizowanych przez Teatr Polski
dla pracowników oświaty; możliwość dodawania własnych
scenariuszy lekcji, materiałów wzbogacających, opcja forum dla
potrzeb wzbogacenia procesu nauczania
Udostępnienie w technologii streamingu nagrań dramatów
czytanych przez aktorów Teatru Polskiego ,usługa opracowana
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ze uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych

Poziom 4 transakcyjny - wiąże
się z możliwością
dokonania wszystkich
czynności
niezbędnych do
załatwiania danej
sprawy urzędowej
całkowicie drogą
elektroniczną

Rezerwacja i zapisy na
zajęcia edukacyjne wraz
z dokonaniem opłaty
drogą elektroniczną,
dodatkowo opcja
powiadomienia i
przypomnienia sms-em

Możliwość zapisu na zajęcia edukacyjne prowadzone w Teatrze
Polskim, z funkcją potwierdzenia rezerwacji miejsca oraz
przypomnienia smsem o wydarzeniu oraz dokonaniem opłaty za
udział w wersji elektronicznej

W oparciu o zidentyfikowane zasoby powstanie nowoczesne rozwiązanie przewidziane dla Teatru
Polskiego – unikalna Platforma e-usług w obszarze edukacji kulturowej i kultury, która będzie wspierać
jego użytkowników w obsłudze i zarządzaniu kontaktami z interesantami i widzami Teatru,
udostępniać zdigitalizowane zbiory Teatru, a także obsługiwać różne kanały komunikacji, w tym
współczesne media i portale społecznościowe.
W celu zagwarantowania efektywnego i niezawodnego dostępu do e-usług oraz zasobów cyfrowych
wykorzystane zostaną rozwiązania chmurowe.
W projektu przewidywane jest przeprowadzenie następujących działań:
A. Opracowanie Studium Wykonalności wraz z badaniami rynku
B. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej - szczegółowe opracowanie koncepcji PLATFORMY
eDUKACYJNEJ i koncepcji e-usług planowanych do wdrożenia.
C. Infrastruktura sieciowa - zakupy niezbędnej infrastruktury sieciowej oraz rozbudowa
infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do uruchomienia systemu o zdefiniowanych
funkcjonalnościach oraz udostępniania e-usługi (materiały, instalacja okablowania
skrętkowego, trasy kablowe, okablowanie światłowodowe)
D. Opracowanie i wdrożenie nowych usług z zakresu e-kultury ( w ramach systemu) wraz z
niezbędnymi usługami digitalizacji, opisu metadanowego, utworzenia repozytorium itp.,
kierowanych do różnych grupy odbiorców,
E. Usługa przetwarzania danych w chmurze
F. Uruchomienie platformy e-usług, za pośrednictwem której będą udostępniane zdigitalizowane
zasoby, a także dystrybuowane treści cyfrowe, dokonywane procesy rezerwacji, zapisu na
zajęcia i dokonania opłaty.
G. Administrator IT - koordynacja wdrożenia systemu e-usług na platformie edukacyjnej.
H. Działania promocyjne i informacyjne.
I. Doradztwo techniczne i finansowe ( w ramach usługi wsparcia zarządzania projektem)
W wyniku projektu powstaną dwa nowe miejsca pracy:



content manager – 1 EPC
edukator – 0,5 EPC

LOKALIZACJA I ZASIĘG PRZESTRZENNY PROJEKTU
Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym na obszarze objętym strategią ZIT WOF.
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Projekt „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” będzie realizowany na
terenie Województwa Mazowieckiego, na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz
bezpośrednio na terenie gminy miejskiej wchodzącej w skład ZIT WOF: Miasto Stołeczne Warszawa.
Zakres oddziaływania projektu obejmuje wszystkie gminy wchodzące w skład WOF, a oddziaływanie
projektu wykracza poza bezpośrednią lokalizację inwestycji - ze względu na specyfikę działania
Wnioskodawcy jako samorządowej instytucji kultury, renomowanego Teatru, rozpoznawalnego na
terenie całego kraju, a także ze względu na fakt wykorzystania technologii cyfrowych, których zasięg
nie jest ograniczony terytorialnie.
Projekt w pierwszej kolejności jest skierowany do odbiorców kultury ze wszystkich gmin wchodzących
w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF ZIT).
WPŁYW NA REALIZACJĘ CELÓW STRATEGII ZIT WOF:
Projekt ma pozytywny wpływ na realizację celów zawartych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+" (ZIT WOF)
Inwestycja planowana przez Teatr Polski w Warszawie nie została bezpośrednio uwzględniona w
wykazie inwestycji ZIT (i nie jest objęta Kontraktem Terytorialnym), natomiast wykazuje ona
powiązanie z przedsięwzięciami towarzyszącymi realizacji ZIT, w ramach celu inwestycyjnego 6 c:
"Rozwój i popularyzacja zasobów kultury WOF".
Spójność ta wynika z faktu, że projekt Teatru jest powiązany w sposób tematyczny, funkcjonalny i
przestrzenny z przedsięwzięciami ZIT, ponieważ jest bezpośrednio spójne z kierunkiem działań
Strategii ZIT WOF, a jego realizacja pozwoli zminimalizować najważniejsze problemy zidentyfikowane
w diagnozie strategicznej dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
W przypadku sektora kultury problemem takim jest nierównomierny dostęp do usług wyższego rzędu
w obszarze kultury na terenie WOF - jakkolwiek dostęp oraz jakość podstawowej infrastruktury
społecznej (na którą składają się instytucje i usługi w zakresie kultury, oświaty, pomocy społecznej,
sportu i rekreacji, zdrowia) są przeciętnie lepsze niż w województwie i kraju, to jednocześnie WOF jest
wewnętrznie zróżnicowany w tym zakresie. Różnice występują pomiędzy Warszawą a pozostałą
częścią terytorium WOF, między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz między poszczególnymi
rodzajami usług.
Niniejszy projekt wykazuje powiązanie z przedsięwzięciami towarzyszącymi realizacji ZIT, w ramach
celu inwestycyjnego 1. Zwiększenie dostępności usług publicznych. W obrębie tego celu, projekt
wykazuje zgodność z następującymi kierunkami interwencji:




(1 )Kierunek działań 1.1. Usługi informacyjne - kierunek działań realizowany jest w ramach
Priorytetu Inwestycyjnego Unii Europejskiej 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla eadministracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.
(2) Kierunek działań 1.2. Usługi edukacyjne - ponieważ projekt Teatru odpowiada na potrzebę
zwiększenia efektywności zarządzania usługami edukacji kulturowej, wobec istnienia
wspólnego rynku instytucji kultury na terenie WOF.
(3) Kierunek działań 1.3. Usługi na rzecz aktywności mieszkańców – ponieważ wdrażając eusługi na poziomie 4 projekt Teatru przyczynia się zatem do zwiększenia uczestnictwa
mieszkańców ZIT WOF w wydarzeniach kulturalnych i z zakresu edukacji kulturalnej

Realizacja projektu przyczyni się do znacznego przyspieszenia transformacji społeczeństwa
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w społeczeństwo informacyjne, zmniejszenia dystansu w
dostępie i wykorzystywaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK).
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Ponadto projekt przyczyni się m.in. do: usprawniania działań Teatru Polskiego w zakresie
upowszechniania oferty kulturalnej wśród mieszkańców WOF, a z punktu widzenia grup docelowych powoli na wzrost kompetencji cyfrowych, kulturowych i umiejętności.
Projekt przyczyni się do tworzenia nowych i udoskonalenia istniejących cyfrowych zasobów informacji
w zakresie e-kultury, stworzenia przejrzystej i przyjaznej obywatelowi komunikacji z podmiotem
publicznym, jakim jest Teatr, zwiększenia dostępności usług publicznych dla osób niepełnosprawnych i
starszych.
OSZCZĘDNOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW I/LUB OBYWATELI
Realizacja projektu zapewni oszczędności dla przedsiębiorstw i/lub obywateli oraz uproszczenia
administracyjne, w tym lepszy dostęp do usług publicznych:











Skrócenie czasu niezbędnego na załatwienie spraw związanych z zapisami na zajęcia
edukacyjno-kulturowe organizowane w Teatrze Polskim, wniesieniem opłaty i
wygenerowaniem dokumentów z tym związanych /oszczędność czasu/.
Oszczędność czasu związana z przejazdem do Teatru i z powrotem, w związku z
dokonywaniem zapisów, wnoszeniem opłat, skorzystaniem z bazy scenariuszy lub zasobów
bibliotecznych – dzięki wdrożonej e-usłudze e-biblioteki;
Ograniczenie ilości spalin przez mieszkańców WOF i Warszawy dojeżdżających do siedziby
Teatru;
Oszczędności związane z eksploatacją serwerowni zostaną wyeliminowane (opłaty za prąd ,
chłodzenie, obsługę), co wynika z zastosowania rozwiązań chmurowych; ponadto pośrednio
zmniejszona zostanie emisja CO2 do atmosfery;
Ograniczenie ilości informacji i dokumentów przetwarzanych ręcznie, związanych nie tylko z
procedurą zapisu i wniesienia opłaty za zajęcia, ale także w związku z korzystaniem z ebiblioteki, bazy scenariuszy lekcyjnych, ścieżek edukacyjnych;
Ograniczenie ilości dokumentów w formie papierowej /oszczędność zasobów/ - związanych
nie tylko z procedurą zapisu i wniesienia opłaty za zajęcia, ale także w związku z korzystaniem
z e-biblioteki, bazy scenariuszy lekcyjnych, ścieżek edukacyjnych
Podniesienie jakości obsługi widza, odbiorcy oferty kulturalnej Teatru Polskiego (zniesienie
konieczności miejsca i czasu) /oszczędność czasu i kosztów dojazdu/.
Podniesienie efektywności pracy kadr Teatru bezpośrednio zaangażowanych w działalność
związaną z edukacja kulturalną i upowszechnieniową.
E-usługa nr 5 Scenariusze lekcji będą także pomocne w pracy nauczyciela: w jednym miejscu
będą mogli oni znaleźć bardzo bogatą bazę różnorodnych środków dydaktycznych (duża
oszczędność czasu dla nauczyciela).
Możliwość systematycznego monitorowania przez odbiorców przebiegu realizacji usług
związanych z edukacją kulturową (e-biblioteka, baza scenariuszy, baza ścieżek tematycznych)
bez konieczności osobistej wizyty w Teatrze Polskim (oszczędność czasu, paliwa, papieru,
tonera).

Zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom działającym na obszarze Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego oraz poza nim, a bezpośrednio z nim kooperujących korzystanie z e-usług wdrożonych
w ramach projektu zaoszczędzi czas, a także umożliwi kontrolowanie załatwianych spraw. Projekt
będzie miał szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych mających problemy z
poruszaniem się. Dzięki realizacji projektu będą oni mogli załatwić sprawy związane z edukacją
kulturową swoją lub swoich rodzin bez konieczności wychodzenia z domu.

ZGODNOŚĆ PLATFORMY eDUKACYJNEJ TEATRU POLSKIEGO ORAZ e-USŁUG Z KRI, WCAG 2.0 ORAZ
INNYMI WYMOGAMI W ZAKRESIE INTEROPERACYJNOSCI
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Wnioskodawca deklaruje, zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Studium, że e-usługi raz
PLATFORMA eDUAKCYJNA stworzona w ramach projektu będą wdrażane zgodnie z:




wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
standardami WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA, tj. wyższej niż minimalna wymagana
przez Rozporządzenie w sprawie KRI.Z udostępnionych w formie cyfrowej zasobów kultury i z
zakresu edukacji kulturowej będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy, bez
ograniczeń ze względu na stan zdrowia czy stopień niepełnosprawności, ponieważ w projekcie
spełnione wymagane kryteria dostępności WCAG 2.0 dla wszystkich odbiorców zawarte w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Interfejs zostanie zaprojektowany zgodnie z zasadami RWD (ang. Responsive Web Design).

ZGODNOŚĆ STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA WDRAŻANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ORAZ
PRZETWARZANIA DANYCH Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM;
Udostępniona w wyniku projektu PLATFORMA eDUKACYJNA będzie zapewniać bezpieczeństwo
przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004. r., jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Rozporządzenie to nakłada na administratora danych osobowych
następujące obowiązki:
-

zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zabezpieczenie ich przed
ujawnieniem,

-

zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem,

-

zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym (nieuprawnionym
pozyskaniem),

-

zabezpieczenie przed utratą danych,

-

zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem danych oraz przed ich nielegalną
modyfikacją.

WYKORZYSTANIE
WNIOSKODAWCY

OBECNYCH

ZASOBÓW

INFORMATYCZNYCH

BĘDĄCYCH

W

DYSPOZYCJI

Projekt na etapie eksploatacji PLATFORMY EDUKACYJNEJ oraz rozwijania systemu e-usług będzie
wykorzystywał funkcjonujące obecnie w Teatrze Polskim systemy teleinformatyczne, których
modernizacja jest realizowana w ramach odrębnych zadań finansowanych przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
W ramach etapu wdrożeniowego oraz eksploatacyjnego w projekcie wszystkie wskazane w Rozdziale
5.1. elementy systemu PLATFORMY eDUKACYJNEJ oraz pozostałe obecne zasoby Teatru w postaci
stacji roboczych, pomieszczeń serwerowni oraz infrastruktury towarzyszącej, zmodernizowanej
infrastruktury sieci LAN, które to zadanie jest objęte niniejszą inwestycją będą wykorzystywane dla
zapewnienia efektywności PLATFORMY eDUAKCYJNEJ, ale także w celu zapewnienia warunków
pracownikom Teatru do dalszego rozwijania e-usług i zasilania ich w nową zawartość.
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PRZETWARZANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacje oraz zasoby i wytwory kultury, które będzie udostępniać Teatr Polski w postaci e-usług
dostępnych na innowacyjnej PLATFORMIE eDUKACYJNEJ nie będą mieć charakteru informacji
publicznej.
UZASADNIENIE:
Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W ich świetle informacją
publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych
w art. 6 ustawy. Obywatele mają prawo do dostępu do takich informacji, zaś jednostki zobowiązane
muszą publikować informacje w BIP.
Uwzględniając wszystkie te aspekty, należy orzec, że informacją publiczną będzie każda wiadomość
wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych
podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i
gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa .Jest nią zatem:




treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej,
treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są
one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.
Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do
organu władzy publicznej i dotyczących sfery jego działalności.

Art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, że zobowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze
publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy
publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z
odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby
prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki
organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne
osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem
publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub
samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o
ochronie konkurencji i konsumentów.
Ponadto, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, tzw. ustawą reuse (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), rozszerzono zakres podmiotowy o biblioteki, muzea i archiwa, włączając
treści będące w posiadaniu tych podmiotów do kategorii informacji publicznej, o ile nie korzystają one
z ochrony praw autorskich (np. wizerunki muzealiów w przypadku muzeów, reprodukcje materiałów
archiwalnych w przypadku archiwów, reprodukcje materiałów bibliotecznych, katalogi, bazy danych w
przypadku bibliotek). Ustawa ta nie ma jednak zastosowania do państwowych instytucji kultury,
samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, do
której zaliczają się teatry.

1.2.

Wprowadzenie nowych funkcji edukacyjnych i kulturowych w wyniku
utworzenia PLATFORMY eDUKACYJNEJ i wpływ na efektywność działań
statutowych Wnioskodawcy.
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Projekt przyczyni się do wprowadzenia nowych funkcji edukacyjnych (edukacja kulturowa1, edukacja
teatralna, edukacja literacka) w Teatrze Polskim poprzez wdrożenie interaktywnych, multimedialnych
rozwiązań skierowanych do uczniów i nauczycieli, zainteresowanych pogłębianiem i rozwijaniem
wiedzy w zakresie kultury teatralnej.
Aby treści udostępnione przez Teatr miały atrakcyjną formę, można posłużyć się opisanymi poniżej
narzędziami, dostępnymi dla użytkowników w wersji on-line. Dzięki narzędziom i treściom
udostępnionymi przez Teatr, użytkownik będzie mógł stworzyć np. prezentacje, quizy, konkursy.
Formy te uatrakcyjnią przyswajanie wiedzy i jej zapamiętywanie.
Założeniem jest dostarczenie zaawansowanych merytorycznie narzędzi cyfrowych ułatwiających dostęp
do kultury i wspierających kształcenie kulturowe, dzięki e-bibliotece, bazie scenariuszy lekcyjnych, bazie
ścieżek tematycznych. Wzbogacenie tych lekcji o możliwości multimedialne współczesnych urządzeń
mobilnych, pozwala na dodatkową interakcję i kreatywność, jako elementy, które przyciągają młodego
odbiorcę.
Generalną zasadą towarzyszącą budowie i wdrożeniu e-usług sprzyjających edukacji kulturalnej w
ramach projektu będzie założenie, że treści zawarte w ramach platformy powinny być uzupełnieniem
dla wizyty w Teatrze. Połączenie wizyty w Teatrze i materiałów dostępnych on-line, pozwoli na
dokładniejsze i bardziej dogłębne omówienie, poszerzenie, a przede wszystkim zrozumienie tematu.
Funkcjonalności tworzonych w ramach projektu rozwiązań informatycznych (platforma e-usług,
zawierająca wiele komponentów), zmierzają zarówno do dostosowania poziomu usług z zakresu kultury
i edukacji kulturowej, w tym przede wszystkim teatralnej do potrzeb rozwijającego się społeczeństwa,
stawiającego coraz większe wyzwania związane dostępem do usług w postaci cyfrowej, jak i do
warunków związanych z jego strukturą wiekową, czy zarobkową.
Sposób przekazu oraz treści zostaną zróżnicowane i dostosowane do wymagań związanych z wiekiem
(zjawisko „starzejącego się społeczeństwa) czy wykształceniem. Specjalne udogodnienia w
przekazywaniu informacji zostaną wprowadzone dla osób z niepełnosprawnościami (WCAG 2.0).
Przyjazny (informatycznie) i atrakcyjny dostęp do zasobów cyfrowych pozwoli na wymianę wiedzy
między pokoleniami i tworzenie różnych nieformalnych forów dyskusyjnych, sprzyjających budowie
kompetencji kulturowych i społecznych.
Wykorzystanie pojawiających się coraz nowych narzędzi internetowych stało się czynnikiem przemiany
sposobu komunikowania się ludzi, a co za tym idzie zmian w funkcjonowaniu struktur społecznych. Dla
współczesnego uczestnika życia społecznego komputer, internet i inne techniki cyfrowe stają się
nieodzowne w codziennym życiu oraz pracy, a obieg informacji staje się najważniejszym czynnikiem
funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

1

Edukacja kulturowa, w najogólniejszym sensie, jest procesem przygotowania do bardziej aktywnego, świadomego,
często też krytycznego uczestnictwa w kulturze. Dostarcza narzędzi do: 1) samodzielnego, krytycznego,
pogłębionego rozumienia sensów poszczególnych wytworów kulturowych; 2) sprawczego działania w sieci
społeczno-kulturowych relacji. Posługuje się pojęciem interpretacji kulturowej, a także krytycznej praktyki
kulturowej, dostarczając narzędzi do rozumienia, jak i działania: przygotowuje podmioty do praktyki rozumiejącej.
Edukacja kulturowa pogłębia wiedzę i kompetencje potrzebne do interpretacji kulturowej rozmaitych wytworów,
tekstów kultury, sytuacji twórczych, przekazów kulturowych: może być edukacją do różnych form analizy
kulturowej.. Pozwala także zwiększać kompetencje w zakresie interpretacji kulturowej działań jednostek i grup w
polu społeczno-kulturowych relacji, również działań własnych uczącego się podmiotu. Umiejętność
interpretowania i rozumienia działań własnych, jak i innych podmiotów jest warunkiem niezbędnym pogłębionego
uczestnictwa w kulturze, zdolnego wytwarzać nowe społeczne relacje, przeobrażać już istniejące oraz stwarzać
możliwości dla zaistnienia zmiany społeczno-kulturowej. W tym obszarze edukacja kulturowa jest formą
krytycznej praktyki kulturowej, wzmacniającej i rozwijającej krytyczne praktyki kulturowe innych podmiotów i
grup.
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Projekt, poprzez udostępnienie zasobów cyfrowych, stworzy dogodne warunki do budowania
nowoczesnej tożsamości, także wśród rodaków mieszkających poza granicami kraju, zainteresowanych
sztuką i kulturą teatralną, prezentowaną przez Teatr Polski. Tym samym przedsięwzięcie pozwoli
budować społeczeństwo tolerancyjne, rozumiejące kulturę własną i kulturę innych, kreować postawy
społeczne oraz estetyczne, moralne i etyczne wartości.
Poprzez udostępnienie unikalnych zbiorów i zasobów Teatru Polskiego, nierzadko dotąd trudno
dostępnych, projekt przyczyni się do wspierania rozwoju i wzrostu kompetencji kulturowych
odbiorców, podnoszenia ich poziomu wiedzy i do upowszechniania nowych technologii.
Projekt w pośredni sposób może mieć pozytywny wpływ na rozwój nowych aplikacji powstałych na
bazie udostępnionych danych dotyczących historii polskiego teatru (np. aplikacje związane z prezentacją
i tworzeniem dedykowanych tras zwiedzania Warszawy i WOF, związanych z osobami znanych
dramaturgów, lub motywów czy też postaci literackich itp.), dzięki czemu zapewni obywatelom i
przedsiębiorcom sprawiedliwy dostęp do zasobów kulturowych obszaru WOF oraz przyczyni się
usuwania barier dla ich poznawania i wykorzystywania.
Z wyników projektu w formie udostępnionych cennych informacji i zasobów wiedzy o teatrze i
dramacie, i innych informacji z obszaru dziedzictwa kulturowego będzie mogła korzystać szeroka liczba
odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. Zostanie to zapewnione
poprzez wprowadzenie wytycznych WCAG 2.0 (poziom AA). Realizacja projektu niezaprzeczalnie
pozwoli na dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego i przyczyni się do poprawy jakości życia
mieszkańców Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Ponadto projekt poprzez wdrożenie e-usług i rozwój wpłynie na wzrost efektywności i lepsze
realizowanie działań statutowych Teatru Polskiego, ułatwi podejmowanie decyzji w zakresie rozwoju
oferty, wprowadzania do niej nowych elementów, rozwijania działalności skierowanej do różnych grup
odbiorców.
Wśród przewidywanych korzyści z wprowadzenia e-usług także na poziomie zarządzania Teatrem jako
instytucją kultury można wymienić m.in.: wzrost produktywności, oszczędność czasu pracowników,
zwiększenie przychodów w wyniku lepszej organizacji działalności.
Teatr Polski uzyska funkcjonalności typowe dla nowoczesnej, sprawnej i w pełni dostępnej cyfrowo
instytucji kultury, dzięki czemu będzie swoistym katalizatorem funkcji wyższego rzędu w Warszawie i
na obszarze WOF, wpływając na rozwój potencjału kulturowego oraz wypływający z tego rozwój
turystyki miejskiej, kulturowej, przemysłów kreatywnych, przemysłów czasu wolnego.
Projekt pozwoli na podjęcie działań zwiększających potencjał Teatru do realizacji projektów
międzynarodowych, rozwijania nowych przedsięwzięć, prowadzenia profesjonalnych kampanii
marketingowych wokół flagowych wydarzeń kulturalnych.

1.3.

Komplementarność i zasadność realizacji projektu w odniesieniu do innych
przedsięwzięć realizowanych na poziomie regionalnym i krajowym.

Szczegółowy opis komplementarności projektu do innych projektów mających na celu wdrożenie eusług w obszarze kultury został zawarty w Rozdziale 4.2.1 „Projekty komplementarne w zakresie e-usług
realizowane w otoczeniu Wnioskodawcy”.
Ze względu na szeroką gamę i różnorodność 7 e-usług planowanych do wprowadzenia przez Teatr
Polski im. A. Szyfmana, obejmujących zarówno możliwość zapisu na zajęcia edukacyjne z wniesieniem
opłaty jak i e-bibliotekę lub e-usługę książki mówionej, jak i inne wyspecjalizowane i bardzo unikatowe
e-usługi, wskazano projekty komplementarne, w których często tylko jeden komponent jest spójny z
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projektem Teatru. Jak wykazały analizy własne przeprowadzone przez Wnioskodawcę, obecnie nie
istnieje w Polsce podobna cyfrowa teatralna platforma edukacyjna do tej, którą zamierza stworzyć Teatr
Polski w ramach projektu.
Brak obecnie na poziomie WOF, regionu i kraju podobnej platformy, oferującej dostęp do e-usług
związanych z dostępem do zasobów kultury teatralnej sprawia, że niniejszy projekt ma szczególne
znaczenie w skali WOF, Mazowsza i całego kraju.
Charakter projektu Teatru Polskiego wiąże się w dużej mierze z wytworzeniem zawartości (content) i
zupełnie nowych treści cyfrowych dla e-usług o unikalnym, autorskim charakterze, powiązanym ściśle z
profilem, historią i specyfiką tej instytucji, a zwłaszcza z jej profilem artystycznym.
Analizując komplementarność projektu, należy wspomnieć, że kluczowym przedsięwzięciem, które jest
zawarte w Strategii ZIT, a do którego jest komplementarny niniejszy projekt jest przedsięwzięcie:
"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", oraz "Dostęp do informacji publicznej WOF
(E-Archiwum)". Komplementarność ta wynika ze zwiększonego wykorzystania e-usług publicznych
przez obywateli. W przypadku sektora instytucji kultury na obszarze Warszawskiego Okręgu
Funkcjonalnego problemem jest nierównomierny dostęp do usług wyższego rzędu w obszarze
dostępności kultury. Mimo, że WOF ma liczną populację mieszkańców, to wysoka liczba instytucji
kultury okazuje się w tym kontekście pozorna i nie przekłada się na odpowiednio szeroki dostęp
mieszkańców do kultury, ponieważ przeważająca większość z nich jest ulokowana w Warszawie. W
pozostałych miejscowościach zlokalizowane są jedynie pojedyncze instytucje kulturalne. Jakkolwiek
dostęp oraz jakość podstawowej infrastruktury społecznej (na którą składają się instytucje i usługi w
zakresie kultury, edukacji na poziomie wyższym, oświaty, pomocy społecznej, sportu i rekreacji,
zdrowia) są przeciętnie lepsze niż w województwie i kraju, to jednocześnie WOF jest wewnętrznie
zróżnicowany w tym zakresie. Różnice występują pomiędzy Warszawą, a pozostałymi
miejscowościami. Projekt VOF - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny to przygotowanie i
wdrożenie mobilnych aplikacji w pięciu obszarach – dostępności przestrzeni publicznych (aplikacja edostępność), turystyki (e-turystyka), transportu publicznego (e-transport), parkowania (e-parkowanie)
i ochrony środowiska (e-środowisko). Oprócz Warszawy w projekcie bierze udział 24 gminy
zlokalizowane w pobliżu miasta. Aplikacja E-turystyka będzie wyposażona w moduł audiodeskrypcji z
opisami historycznych obiektów i dzieł kultury. Komplementarność projektu realizowanego przez Teatr
Polski wynika zarówno z zakresu terytorialnego, obejmującego obszar ZIT WOF – Miasto Stołeczne
Warszawę oraz powiaty: grodziski (mazowieckie), legionowski, miński, nowodworski (mazowieckie),
otwocki, piaseczyński, pruszkowski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski – z
czego wynika komplementarność przestrzenna, jak i wynika z faktu, że projekt Teatru uzupełnia e-usługi
realizowane dla ZIT WOF o komponent związany z dostępem do cyfrowych zasobów kultury teatralnej (7
e-usług wpieranych przez aplikacje mobilną, nakierowanych na wsparcie dostępu do edukacji kulturowej
i kultury). Rozwiązania techniczne przewidziane w obu projektach nie dublują się.
Drugim głównym projektem komplementarnym jest projekt „Regionalna Platforma Informacyjna Kultura na Mazowszu”, który ma na celu utworzenie i udostępnienie zestandaryzowanych usług
elektronicznych na poziomie 3 i 4 na Regionalnej Platformie Informacyjnej – Kultura na Mazowszu,
świadczonych przez instytucje kultury, które są samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
Województwa Mazowieckiego. Projekt ten obejmuje 15 e-usług na 3 poziomie dostępności, oraz 4 eusługi na 4 poziomie dostępności, których zakres i funkcjonalności nie pokrywają się z 7 e-usługami
zaplanowanymi przez Teatr Polski. Jak wynika z zestawienia, oba katalogi e-usług są względem siebie
komplementarne , uzupełniają się nawzajem, tym bardziej, że w przyszłości dostęp do e-usług Teatru
Polskiego może zostać ułatwiony poprzez platformę „Kultura na Mazowszu”. Z kolei zakres e-usług
wprowadzanych przez Województwo Mazowieckiego w obszarze kultury znacznie wzbogacają
specjalnie stworzone, unikatowe treści (content) edukacyjne, tworzone przez Teatr Polski. Projekt
Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w swojej koncepcji technologicznej nie dubluje rozwiązań
technicznych planowanych w projekcie partnerskim realizowanym przez Województwo Mazowieckie,
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ponieważ w obu przypadkach zaprojektowano odrębne usługi, z których jedynie e-usługa związana z
zapisywaniem się na zajęcia organizowane przez instytucje kultury ma podobny charakter.
Zasoby Teatru Polskiego będą udostępnione w ramach własnej platformy edukacyjnej i w przyszłości
planowane jest powiązanie ich z ww. „Regionalną Platformą Informacyjną – Kultura na Mazowszu”,
jednak e-usługi Teatru Polskiego mogą także funkcjonować indywidualnie ze względu na ich ściśle
edukacyjny charakter.
Ponadto charakter projektu Teatru Polskiego wiąże się w dużej mierze z wytworzeniem zawartości i
zupełnie nowych treści cyfrowych dla e-usług o unikalnym, autorskim charakterze, powiązanym ściśle z
profilem Teatru.
Projekt Teatru Polskiego jest kompatybilny (zgodny) pod wzgl. użytkowym i technologicznym z
projektami planowanymi do realizacji ze środków RPO WM (np. „Regionalna Platforma Informacyjna Kultura na Mazowszu”), POPC 2.3 („Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie”). Dla zachowania spójności dokumentacji aplikacyjnej.
Kompatybilność tych projektów dotyczy zarówno sfery technologicznej, polegającej na
kompatybilności/zgodności m. in. oprogramowania, hardware’u, zgodności związanej z
komunikowaniem się serwisów internetowych oferujących e-usługi, głównych funkcjonalności
serwisów dostarczających e-usługi, związanych z dostępnością dla szerokich grup odbiorców,
uwzględnienia zasad KRI, WCAG 2.0, UX, uniwersalnego projektowania, jak i sfery użytkowej.
Ponadto, w Rozdziale 4.2.1 omówiono inne projekty komplementarne realizowane na terenie
Województwa Mazowieckiego, np. „Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w
Warszawie, „Portal TEATR PUBLICZNY. PRZEDSTAWIENIA”, jak również zaprezentowano projekty
realizowane w innych województwach, np.




„Kultura w zasięgu” – komponent projektu: „e-Usługi – e- Organizacja – pakiet rozwiązań
informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” –
projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie
Portal strafazajec.pl działający pod domeną strefazajec.pl – projekt realizowany przez podmiot
komercyjny;
PLATFORMA CYFROWA - Edukacja Regionalna; Przyroda, Społeczeństwo, Kultura - „Eduś” projekt realizowany przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

1.4.

Dostępność e-usług i zasada uniwersalnego projektowania.

Należy podkreślić, że bardzo ważnym elementem społecznej roli Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w
Warszawie jest promowanie równości i zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i
kulturalnym osobom z obniżoną funkcjonalnością, poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie
powstawaniu nowych. Teatr Polski w swojej działalności stara się szeroko upowszechniać ideę
włączenia kulturowego.
W związku z tym, Wnioskodawca położy nacisk na zapewnienie dostępu do PLATFORMY eDUKACYJNEJ
osobom niepełnosprawnym, co ma szczególnie ważne znaczenie z uwagi na specyfikę projektu. Z
PLATFORMY eDUKACYJNEJ będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy, bez ograniczeń
ze względu na stan zdrowia czy stopień niepełnosprawności.
Nowopowstała PLATFORMA eDUKACYJNA Teatru Polskiego będzie mieć charakter ogólnodostępny –
dostęp do niej i zgromadzonych zasobów oraz świadczonych e-usług nie będzie ograniczony
przestrzennie, czasowo, ani ze względu na typ użytkownika/odbiorcy, a na etapie jej projektowania,
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realizacji i wdrożenia, a także eksploatacji, uwzględnione zostaną mechanizmy uniwersalnego
projektowania.
Projekt uwzględnia zasady równości zapewniając w oparciu o wytworzoną infrastrukturę
społeczeństwa informacyjnego w postaci platformy cyfrowej e-usług w obszarze edukacji, równy
dostęp kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób
bezrobotnych, osób z terenów wiejskich, przedsiębiorstw i in. podmiotów do uczestnictwa i szerokiego
korzystania z rezultatów i efektów projektu.
Z wyników projektu w formie udostępnionych danych i usług elektronicznych w sektorze kultury
będzie mogła korzystać szeroka, nieograniczona odbiorców. Zostanie to zapewnione poprzez
wprowadzenie wytycznych i zaleceń WCAG 2.0 oraz zasad uniwersalnego projektowania. System, który
powstanie w ramach projektu będzie zaprojektowany zgodnie z zasadami RWD (ang. Responsive Web
Design), UX (ang. User Experience – doświadczenie użytkownika) oraz WCAG 2.0, zasadami
uniwersalnego projektowania, uwzględni również zasady ujęte w Krajowych Ramach
Interoperacyjności.
Z wyników projektu będzie mogła korzystać szeroka, nieograniczona liczba beneficjentów ostatecznych,
zarówno osób indywidualnych (uczniowie, studenci, nauczyciele i edukatorzy, naukowcy, badacze,
artyści i in.) jak i przedsiębiorstw - np. z sektora przemysłów kreatywnych i sektora czasu wolnego (np.
biura turystyczne) - projekt da im możliwość wykorzystania szerokich zasobów informacyjnych do
budowania nowych usług, co np. przedsiębiorstwom pozwoli na podjęcie konkurencji
Z oferty wdrożonych e-usług, dostępnych poprzez PLATFORMĘ eDUKACYJNĄ Teatru Polskiego będą
mogli korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy, bez ograniczeń ze względu na płeć, stan zdrowia
czy stopień niepełnosprawności, ponieważ będzie w pełni dostosowana zwłaszcza dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami – zarówno w zakresie zasady postrzegania, funkcjonalności, zrozumiałości i
kompatybilności wszelkich udostępnionych informacji, a także w zakresie budowy interfejsu całego
systemu, uwzględniając specyficzne potrzeby osób niewidzących, niesłyszących, z upośledzeniem
umysłowym oraz z innymi dysfunkcjami.
Potrzeby osób niepełnosprawnych są w dużej mierze narzucone przez dany rodzaj
niepełnosprawności, dodatkowo są też zindywidualizowane. Niemniej jednak istnieją takie potrzeby,
których spełnienie zwiększy dostępność e-usług publicznych dla większości społeczeństwa, nie
wyłączając z tego grona osób zdrowych na co dzień korzystających z aplikacji webowych. Biorąc pod
uwagę analizę witryn internetowych oraz specyfikację obszarów dysfunkcyjnych osób
z niepełnosprawnością, sporządzono macierz z wykazem możliwych sytuacji problemowych podczas
korzystania z e-usług świadczonych za pośrednictwem stron internetowych przypisanych do
poszczególnych grup niepełnosprawnych. W poniższym zestawieniu posłużono się następującymi
skrótami określającymi typ niepełnosprawności:








In – osoby upośledzone intelektualnie, w tym osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych;
Nw – osoby niewidome;
Nd – osoby niedowidzące;
Dl – daltoniści;
Gł – osoby głuche;
Fz – osoby z dysfunkcją ruchu, w tym osoby starsze, z zaburzeniami motorycznymi;
Kl – osoby z niepełnosprawnością kulturową

Jednym z podstawowych wymogów jest umieszczenie czytelnych, wyróżniających się oznaczenia
wskazujące na możliwość skorzystania ze wspomnianych udogodnień dla osób niedowidzących lub
niewidomych. Standardem takim może być określony wzór piktogramu w kontrastowej tonacji
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kolorystycznej umieszczony w ściśle określonym miejscu na stronie internetowej jednostek
realizujących e-usługi publiczne.
PLATFORMA eDUKACYJNA będzie zaprojektowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego
oraz będzie spełniała wymagane kryteria dostępności WCAG 2.0 dla wszystkich odbiorców, zawarte w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. System będzie w pełni dostosowany dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym w zakresie zasady postrzegania, funkcjonalności,
zrozumiałości i kompatybilności wszelkich udostępnionych informacji, a także w zakresie budowy
interfejsu całego systemu, uwzględniając specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych.
Projekt umożliwi tym samym osobom niepełnosprawnym łatwiejszy dostęp do danych publicznych w
dziedzinie kultury zamieszczonych w internecie, ułatwi im także zapisy na zajęcia, wniesienie opłaty z
tego tytułu, a także pozwoli na dostęp do zasobów kultury teatralnej w szerokim zakresie w sposób
zdalny. Szczególnie wartościowym rozwiązaniem z punktu widzenia osób niepełnosprawnych oraz
seniorów z dysfunkcjami wzrokowymi będzie e-usługa książki mówionej oraz e-biblioteka.
Wśród rozwiązań webowych wchodzących w zakres projektowania uniwersalnego, zastosowanych na
PLATFORMIE eDUKACYJNEJ będą:
Nawigacja:










Intuicyjne odnajdywanie menu i linków
Łatwość powrotu do strony głównej i stron poprzednich
Przejrzystość układu graficznego strony
Stosowanie raz przyjętego układu struktury
graficznej konsekwentnie na wszystkich stronach
Grupowanie informacji na ten sam temat
Stosowanie tytułów i śródtytułów
Stosowanie kolorystyki w rozróżnianiu stałych elementów struktury strony
Stosowanie dużych, wyraźnych ikon służących do nawigacji i kolorów sugerujących obecność
przycisków nawigacji
 Stosowanie punktacji
Kolor i kontrast:



Dobieranie kolorów i odcieni łatwo rozróżnialnych
Stosowanie kontrastów kolorystycznych pomiędzy elementami graficznymi oraz pomiędzy
nimi i tłem
 Unikanie tła w postaci obrazów i wzorów (ze względu na trudności w odczytaniu tekstu
na takim tle)
Forma prezentacji:


Stosowanie alternatywnych form prezentacji: rysunku, tekstu, piktogramu, dźwięk (w tym
użycie programów czytających słowa z ekranu tzw. screanreadera), filmu, animacji itp.
 Stosowanie alternatywnych form zaznaczania słów kluczowych: podkreślenia, wytłuszczenia,
zmiany kolorów
Typografia:






Odpowiedni dobór rozmiaru oraz kroju czcionek (czcionka bezszeryfowa, bez kursywy)
Zaznaczanie słów kluczowych
Dzielenie tekstu na wyodrębnione akapity
Stosowanie ograniczonej liczby znaków w wersie
Stosowanie równych odległości pomiędzy wyrazami (unikanie justowania)
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Stylistyka tekstu








Stosowanie języka zawierającego podstawowy zasób słów
Używanie słów kluczowych – formułowanie krótkich zdań
Stosowanie zwięzłości wypowiedzi
Używanie słowników pojęć
Stosowanie pojęć jednoznacznych i konsekwentnie takich samych w całym tekście
Unikanie skrótów i znaków specjalnych
Jeżeli to możliwe, należy unikać procentów i dużych liczb, zamiast tego stosować określenia
jakościowe.

W projekcie zasoby cyfrowe oraz e-usługi będą udostępniane odbiorcom w całości nieodpłatnie, co
również wpłynie na ich szeroką dostępność. Z punktu widzenia projektu i Wnioskodawcy, cały proces
świadczenia e-usług pozostaje w sferze wykonywania zadań statutowych Teatru Polskiego, związanych
z kształtowaniem i upowszechnianiem kultury teatralnej.

1.5.

Analiza procesów biznesowych związanych ze świadczeniem e-usług.

W Rozdziale 10.2.9 zaprezentowano w formie opisowej oraz w formie diagramów 2 główne procesy
biznesowe, związane ze świadczeniem 7 zaplanowanych e-usług których właścicielem będzie Teatr
Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Ze względu na charakter zaplanowanych e-usług, analizy procesów biznesowych dokonano w podziale
na usługi 3 poziomu (interakcja ) – zaplanowano ich 6, oraz na usługę poziomu 4 (transakcja ) –
zaplanowano 1 usługę.
1. e-usługi poziomu 3:
W Rozdziale 10.2.9. przedstawiono mapy i modele procesów biznesowych dla e-usług Poziomu 3 interakcja dwustronna, co dotyczy następujących e-usług:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W labiryncie teatru
Teatralne zagadki
e-biblioteka
Ścieżki tematyczne: Szekspir, Mrożek, Fredro, Szyfman
Scenariusze lekcji
Książka mówiona

WŁAŚCICIEL:
Właścicielem procesów biznesowych rozpisanych dla powyższych e-usług poziomu 3 będzie
Wnioskodawca – Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie.
Właściciel:





Zarządza procesem i relacjami z klientem procesu (odbiorcą e-usługi).
Porównuje przebieg procesu z najlepszymi w klasie, usprawnia go.
Ocenia proces pod względem wykorzystania zasobów ludzkich i materiałowych
Ocenia ryzyko zaniechania zmian w procesie.

MODEL:
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Model świadczenia e-usług 3 poziomu (interakcja) zakłada procesy związane z tworzeniem i
rozwijaniem e-usług, jak i procesy wspomagające, istotne na etapie eksploatacji PLATFORMY
eDUKACYJNEJ, takie jak np.



monitorowanie efektywności i poziomu bezpieczeństwa systemu,
ankietowanie odbiorców e-usług (poziom satysfakcji, potrzeba wprowadzenia zmian czy
modyfikacji, rozwijania poszczególnych e-usług)

Wszystkie procesy związane ze świadczeniem e-usług mają na celu zaspokojenie potrzeb odbiorcy
kultury - widza, uczestnika zajęć edukacyjnych, bez względu na wiek i poziom kompetencji
kulturowych.
Model przewiduje także dostawcę rozwiązania chmurowego typu public cloud computing
ZAKRES ZMIAN:
Teatr Polski jest w tym modelu instytucją kultury zorientowaną procesowo, co oznacza, że dla
wszystkich zaplanowanych e-usług opracowane zostaną procedury eksploatacji, rozwijania i zasilania w
nowe treści:
Ocena ‘jakości’ procesów biznesowych
Określenie przyczyn, dla których procesy biznesowe nie dostarczają oczekiwanych rezultatów
-

Identyfikacja słabych punktów w procesach wynikających z braku bądź nieefektywności
rozwiązań IT
Określenie usprawnień, których wdrożenie jest możliwe dzięki rozwiązaniom IT

Rozwiązania IT w zakresie e-usług zostaną zintegrowane i będą wspierać procesy edukacji kulturowej i
dostępu do kultury
Zapewniony zostanie wysoki poziom spójności informacji na temat dostępnych e-usług i oferty
kulturalnej Teatru Polskiego.
W celu efektywnego zarządzania PLATFORMĄ eDUKACYJNĄ w odniesieniu do e-usług 3 poziomu
wprowadzone zostaną procesy innowacyjne – na które składają się: procesy rozwijania istniejących eusług i zasilania ich w nowe treści i funkcjonalności.

e-usługa poziomu 4
Opis dotyczy e-usługi: Rezerwacja i zapisy na zajęcia edukacyjne wraz z dokonaniem opłaty drogą
elektroniczną, dodatkowo opcja powiadomienia i przypomnienia sms-em ( wraz z aplikacją)
WŁAŚCICIEL:
Właścicielem procesów biznesowych rozpisanych dla e-usługi poziomu 4 będzie Wnioskodawca – Teatr
Polski im. A. Szyfmana w Warszawie.
Właściciel:
-

Zarządza procesem i relacjami z klientem procesu (odbiorcą e-usługi)
Porównuje przebieg procesu z najlepszymi w klasie, usprawnia go.
Ocenia proces pod względem wykorzystania zasobów ludzkich i materiałowych
Ocenia ryzyko zaniechania zmian w procesie.

MODEL:
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Model ten zakłada chęć uczestniczenia odbiorcy kultury w wydarzeniu kulturalnym/edukacyjnym
(edukacja kulturowa – np. warsztaty), rezerwacji miejsca i wniesienia opłaty.
Model świadczenia e-usług 4 poziomu (transakcja) zakłada procesy związane z tworzeniem i
rozwijaniem tej e-usługi, jak i procesy wspomagające, istotne na etapie eksploatacji PLATFORMY
eDUKACYJNEJ, takie jak np.
-

monitorowanie efektywności i poziomu bezpieczeństwa systemu, w tym w zakresie
przeprowadzania płatności (wykorzystanie bezpiecznej platformy płatności)
ankietowanie odbiorców e-usług (poziom satysfakcji, potrzeba wprowadzenia zmian czy
modyfikacji, rozwijania zakresu e-usługi)
model zakłada powiązanie e-usługi z aplikacją mobilną pozwalająca na przeprowadzenie eusługi na urządzeniu mobilnym (np. smartfon) i uzyskanie potwierdzenia/przypomnienia
poprzez sms,

Wszystkie procesy związane ze świadczeniem e-usług mają na celu zaspokojenie potrzeb odbiorcy
kultury - widza, uczestnika zajęć edukacyjnych, bez względu na wiek i poziom kompetencji
kulturowych.
Model przewiduje także dostawcę rozwiązania chmurowego typu public cloud oraz dostawcę usługi
pośrednictwa dokonywania płatności poprzez platformę płatniczą.
ZAKRES ZMIAN:
Teatr Polski jest w tym modelu instytucją kultury zorientowaną procesowo, co oznacza, że dla
omawianej e-usługi opracowane zostaną procedury eksploatacji, rozwijania i zasilania w nowe treści.
Rozwiązania IT w zakresie e-usługi zostaną zintegrowane i będą wspierać procesy edukacji kulturowej i
dostępu do kultury (zapisy na zajęcia, rezerwacja miejsca, opłata), przewidziano procesy w zakresie
zmian i usprawnień:
-

Ocena ‘jakości’ procesów biznesowych
Określenie przyczyn, dla których procesy biznesowe nie dostarczają oczekiwanych rezultatów
Identyfikacja słabych punktów w procesach wynikających z braku bądź nieefektywności
rozwiązań IT
Określenie usprawnień, których wdrożenie jest możliwe dzięki rozwiązaniom IT

Zapewniony zostanie wysoki poziom spójności informacji na temat dostępnych e-usług i oferty
kulturalnej Teatru Polskiego.
W celu efektywnego zarządzania PLATFORMĄ eDUKACYJNĄ w odniesieniu do e-usług 4 poziomu
wprowadzone zostaną procesy innowacyjne – na które składają się:
-

procesy rozwijania istniejących e-usług i zasilania ich w nowe treści i funkcjonalności.
proces planowania sprzedaży w oparciu o badania potrzeb ;
Proces „od zamówienia do gotówki”;
Proces rachunkowości i zarządzania finansami

Wszystkie opisane procesy będą posiadać obszar wspólny, wyodrębniony jako grupa procesów
technicznych, przeznaczonych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zachowania integralności danych
w objętych projektem systemach informatycznych.

Tabela 2. Wyodrębnione procesy techniczne.

Rodzaj procesu technicznego

OPIS
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Administracja systemów
informatycznych
Zarządzanie tożsamością

Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury IT

Uwierzytelnianie

Weryfikacja i potwierdzenie zadeklarowanej tożsamości podmiotu
biorącego udział w procesach

Autoryzacja

Udostępnienie zasobów po procesie pomyślnego uwierzytelnienia

Synchronizacja i udostępnianie danych

Synchronizacja i udostępnianie danych Integracja systemów
informatycznych realizujących procesy e-usług w systemie
PLATFORMY eDUKACYJNEJ

1.6.

Zarządzanie tożsamością użytkowników
(PLATFORMY e-DUKACYJNEJ)

końcowych

systemu

Tabela zgodności projektu z kryteriami specyficznymi oceny merytorycznej.

Odniesienia informacji przedstawionych w niniejszym studium do kryteriów merytorycznych
szczegółowych oraz kryteriów zgodności ze Strategią ZIT WOF zostały zaprezentowane w poniższej
tabeli.
Ponadto szczegółowy opis zgodności projektu z kryteriami szczegółowymi oceny merytorycznej został
zawarty w Rozdziale 10 Studium pt .”Analizy specyficzne” (od Podrozdziału 10.2.1 do 10.2.12).
Tabela zawiera skrócony opis potwierdzający zgodność z kryterium oraz odwołanie do konkretnego
Rozdziału Studium.
Tabela 3. Zgodność projektu z kryteriami oceny merytorycznej i kryteriami dostępu.

Lp.

Nazwa kryterium

Krótki opis i odwołanie do rozdziału studium wykonalności

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE
1. Poziom dojrzałości
e-usług

Rozdział 4.1.2
Rozdział 5.2.
Rozdział 3.3.1
Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnej PLATFORMY
eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego w Warszawie, poprzez którą
umożliwiony zostanie dostęp do 7 e-usług na 3 i 4 poziomie
dojrzałości.
Usługi poziomu 3 - dwustronna interakcja - 6 e-usług
E1-W labiryncie teatru
E2 - Teatralne zagadki
E3 - e-biblioteka
E4 - Ścieżki tematyczne: Szekspir, Mrożek, Fredro, Szyfman
E5 - Scenariusze lekcji
E7 - Książka mówiona
Usługa poziomu 4 - transakcja – 1 szt. e-usługi
E7 - Rezerwacja i zapisy na zajęcia edukacyjne wraz z dokonaniem
opłaty drogą elektroniczną, dodatkowo opcja powiadomienia i
przypomnienia sms-em ( wraz z aplikacją)
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2. Projektowanie i budowa
usług

Rozdział 10.2.7 (zorientowanie na użytkownika, możliwość korzystania
z różnych kanałów dostępu, monitorowanie e-usług pod kątem
dostępności,)
Rozdział. 10.2.6. (Interoperacyjność)
Rozdział 4.2.2 ( Interoperacyjność)
Rozdział 5.1. (Analiza techniczna)
W oparciu o zidentyfikowane zasoby powstanie nowoczesne
rozwiązanie przewidziane dla Teatru Polskiego – unikalna
PLATFORMA E-USŁUG w obszarze edukacji kulturowej i kultury, która
będzie wspierać jego użytkowników w obsłudze i zarządzaniu
kontaktami z interesantami i widzami Teatru, udostępniać
zdigitalizowane zbiory Teatru, a także
Rozdział 10.2.7.
1. Zorientowanie na potrzeby użytkownika.
W procesie budowy PLATFORMY eDUKACYJNEJ oferującej dostęp do
7 e-usług w sektorze kultury i edukacji kulturowej zostaną
wykorzystane metody projektowania zorientowane na użytkownika
(User-centered design, UCD). Proces ten zakłada takie podejście do
projektowania, w którym proces projektowania opiera się na
informacji o osobach, które będą korzystać z systemu i
proponowanych e-usług.
Opracowana w ramach zadania szata graficzna oraz interfejs zostaną
poddane testowaniu: (1) technicznemu (działanie poszczególnych
funkcji, w tym interoperacyjność - kryterium dostępu 3), (2) pod
kątem user experience oraz (3) pod kątem spełniania kryteriów
projektowania uniwersalnego i WCAG 2.0.
Opracowana w ramach zadania szata graficzna oraz interfejs zostaną
poddane testowaniu: (1) technicznemu (działanie poszczególnych
funkcji, w tym interoperacyjność - kryterium dostępu 3), (2) pod
kątem user experience oraz (3) pod kątem spełniania kryteriów
projektowania uniwersalnego i WCAG 2.0.
Zorientowanie na użytkowników — w ramach projektowanych eusług oraz projektowanych aplikacji na urządzenia mobilne powstanie
każdorazowo adekwatny interfejs webowy dla końcowego
użytkownika, Interfejs będzie projektowany przez specjalistów od
projektowania przyjaznych graficznych interfejsów użytkownika,
wszystkie dostosowania będą przeprowadzane m.in. w obszarze
usability, zgodnie z metodami projektowania zorientowanego na
użytkownika.
Rozdział 10.2.7.
Możliwość korzystania z e-usług różnymi kanałami dostępu.
Zagwarantowana zostanie możliwość korzystania z zaprojektowanych
e-usług różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca
przebywania i wykorzystywanej technologii. W ramach projektu
przewidziano bowiem pełną kompatybilność e-usług z różnorodnymi
urządzeniami mobilnymi, co zostanie zapewnione dzięki
zastosowaniu
responsywnych
interfejsów,
automatycznie
rozpoznających środowisko klienta (użytkownika) i optymalizujących
obsługę pod jego potrzeby - interfejs zostanie zaprojektowany zgodnie
z zasadami RWD (ang. Responsive Web Design).
Wszystkie dostępne e-usługi będą w pełni dostosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami, w tym w zakresie zasady
postrzegania, funkcjonalności, zrozumiałości i kompatybilności
wszelkich udostępnionych informacji, a także w zakresie budowy
interfejsu całego systemu, jakim będzie platforma, uwzględniając
specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych. Projekt umożliwi tym
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samym osobom niepełnosprawnym łatwiejszy dostęp do danych
publicznych z zakresu kultury i edukacji kulturowej, zamieszczonych
w internecie.
Efekty projektu będą powszechnie dostępne i niezależne od
stosowanej przez użytkownika technologii oraz miejsca zamieszkania.
Wszystkie realizowane interfejsy użytkownika zostaną wykorzystane z
uwzględnieniem
responsywnych
interfejsów
automatycznie
rozpoznających środowisko klienta (odbiorcy, uczestnika kultury) i
optymalizujących obsługę zgodnie z jego potrzebami.
Możliwość korzystania z e-usług różnymi kanałami dostępu.
Użyteczność aplikacji na urządzenia mobilne będzie ważnym aspektem
tworzenia oprogramowania. Wśród wielu metod zapewnienia
użyteczności jest projektowanie zorientowane na użytkownika – łączy
ono w sobie elementy odpowiedniego profilowania użytkownika –
odkrywania potrzeb i możliwości z włączeniem przedstawionych
działań w proces wytwórczy.
Rozdział 10.2.7
Monitorowanie e-usług pod kątem dostępności i
Wdrożona platforma e-usług będzie systematycznie monitorowana
pod kątem dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla
wszystkich odbiorców, ciągłości działania i powszechności
wykorzystania. Wnioskodawca będzie cyklicznie (raz w roku)
przeprowadzał badanie efektywności i użyteczności platformy
poprzez ankietowanie jej użytkowników (ankieta dostępna w wersji
elektronicznej, dostępna na PLATFORMIE eDUKACYJNEJ, poprzez
opracowane aplikacje oraz poprzez stronę internetową Teatru
Polskiego.
Rozdział. 10.2.6. (Interoperacyjność)
Rozdział 4.2.2 (Interoperacyjność)
W ramach przyjętych rozwiązań w zakresie niniejszego projektu
budowy PLATFORMY eDUKACYJNEJ interoperacyjność na poziomie
technicznym i semantycznym zostanie osiągnięta m.in. poprzez:
-wdrożenie oraz eksploatację systemów informatycznych z
zachowaniem funkcjonalności, niezawodności oraz wydajności, przy
zastosowaniu norm oraz uznanych w tej branży profesjonalnych
standardów,
-rozliczalność w zakresie wiarygodnego dokumentowania w postaci
elektronicznych zapisów w dziennikach systemowych (logach)
składowanych na zewnętrznych informatycznych nośnikach danych w
warunkach zapewniających bezpieczeństwo informacji
-kodowanie znaków w dokumentach wysyłanych z systemu lub
odbieranych przez nie, także w odniesieniu do informacji
wymienianej przez system z innymi systemami na drodze
teletransmisji, w charakterze wymiany znaków (standard Unicode
UTF-8 określony przez normę ISO/IEC 10646 wraz ze zmianami lub
normę ją zastępującą),
Spełnienie przez system wymagań Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG 2.0). PLATFORMA eDUKACYJNA zostanie
zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (Web Content
Accessibility Guidelines) na poziomie minimum AA, którego istotą jest
zniesienie barier w korzystaniu z informacji grup zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym, np. osób niepełnosprawnych, seniorów.
Każdy nowo powstały serwis musi być dostosowany do tego
standardu już na etapie jego tworzenia, a każda większa
modernizacja będzie musiała być przeprowadzona zgodnie z
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regułami dostępności. Serwis taki ma być z założenia serwisem
dostępnym, a dzięki temu lepszym, zapewniać pożądaną przez
potencjalnych użytkowników jakość obsługi (przyjazny, wygodniejszy
w użyciu, ułatwiający wyszukiwanie) i charakteryzować się wysoką
przystępnością dla osób defaworyzowanych.
Przy projektowaniu nowego platformy edukacyjnej e-usług zgodnie z
tymi wytycznymi, szczególna uwaga zostanie zwrócona m.in. na
odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów
graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod
źródłowy. Koncentrując się na e-użytkowniku zgodnie z przyjętym
założeniem planowana platforma e-usług powinna:
-przedstawiać informacje oraz komponenty interfejsu w dostępny dla
użytkowników sposób (percepcja),
-zapewniać funkcjonalność interfejsu użytkownika i nawigacji oraz
pozwalać na interakcje,
-zawierać treści zrozumiałe dla użytkownika i zapewnić zrozumiałą
obsługę interfejsu użytkownika,
-prezentować
rzetelną zawartość merytoryczną, którą można
skutecznie
interpretować
przez
różne
oprogramowania
użytkowników.
- Wśród zastosowanych rozwiązań zostały uwzględnione m.in.
poniższe standardy:
-wszystkie elementy graficzne posiadają zwięzły tekst alternatywny
(alt), który opisuje co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest
odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik,
-brak poruszających się tekstów i animowanych elementów,
-wszystkie pliki dźwiękowe (np. wywiady) będą uzupełnione o zapis
tekstowy, a odtworzenie tych plików będzie możliwe przy użyciu
klawiatury (z zapewnieniem dostępu dla osób niewidomych),
-pliki wideo będą uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących,
odtwarzacze będą dostępne dla osób niewidomych i osób
korzystających wyłącznie z klawiatury,
-nawigacja (menu) będzie spójna, logiczna i niezmienna w obrębie
serwisu oraz dostępna
-z poziomu klawiatury,
-wszystkie odnośniki będą unikalne i zrozumiałe, także poza
kontekstem,
-wszystkie podstrony będą oparte o nagłówki,
-język strony oraz język fragmentów obcojęzycznych będzie określony
atrybutem lang,
-kod serwisu będzie zgodny ze standardami i nie będzie korzystał z
tabel jako elementu konstrukcyjnego strony,
-wszystkie skrypty i aplety będą dostępne dla osób niewidomych i
osób korzystających wyłącznie z klawiatury,
- formularze, w tym formularz wyszukiwarki będą zbudowane
zgodnie ze standardami, wszystkie pola formularzy i przyciski będą
właściwie opisane.
Odwzorowania cyfrowe, planowane do wytworzenia w ramach
projektu i udostępnienia w ramach platformy e-usług w
standardowym formacie JPG, powstaną z plików wynikowych,
stworzonych w oparciu o standardy i rekomendacje digitalizacyjne
NIMOZ i NInA (Katalogi dobrych praktyk).
Pliki prezentacyjne zostaną opisane metadanymi opisowymi i notami
popularno-naukowymi. Podstawowe metadane pozwalają określić
charakterystyczne cechy obiektu (np. autor, data wykonania dzieła,
itd.), natomiast opisy kontekstowe mają charakter popularny i
poprzez warstwę interpretacyjną dostarczą informacji o
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najciekawszych aspektach dzieła.
Stosowane narzędzia klasyfikacyjne będą miały charakter
standardowy:
- Do opisu tematycznego używany będzie międzynarodowy,
wielojęzyczny słownik klasyfikacji ikonograficznej Iconclass, słowa
kluczowe tworzone będą w oparciu o Język Haseł Przedmiotowych
Biblioteki Narodowej, a dane na temat tworzyw, technik i rodzajów
dzieł będą dostosowywane do słownika Art and Architecture
Thesaurus, którego tłumaczenie nadzoruje Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
- Opisy merytoryczne zostaną przygotowane przez pracowników
Teatru Polskiego w programie bazodanowym i tam połączone
automatycznie z wytworzonymi odwzorowaniami cyfrowymi.
- Standaryzacja powstających danych zapewni możliwość ich
wymiany. Do opisu samych zdjęć i skanów będzie stosowany schemat
IPTC (International Press Telecomunications Council), natomiast dane
opisowe będą tworzone w oparciu o schemat metadanowy zgodny z
wytworzonym przez The Getty Trust schematem Categories for
Description of Works of Art. (CDWA). Dzięki temu będzie możliwe
mapowanie schematów metadanowych do innych używanych w
dziedzinie opisu dóbr kultury, takich jak Spectrum, oraz powszechnie
używany w bibliotekach cyfrowych standard Dublin Core. W
rezultacie powyższych działań metadane będą miały charakter
otwarty i będą gotowe do użycia przez inne podmioty lub
oprogramowanie agregujące wyniki wyszukiwania z wielu źródeł, np.
Federacja Bibliotek Cyfrowych, Europeana.
-Powszechnie stosowany protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting) umożliwi wymianę danych z
programu bazodanowego oraz zapewni synchronizację z innymi
systemami, które wspierają ten protokół transmisji danych. Dla
zapewnienia bezpieczeństwa danych system będzie się opierał na
szyfrowanej transmisji danych opartej na certyfikatach i będzie
wspierany przez sprzętowe urządzenia IPS/IDS, które skutecznie
zapobiegają próbom np. wyłudzenia lub zmanipulowania danych
3. Funkcjonalność
zaplanowanych rozwiązań

Rozdział 5.1,
Rozdział 10.2. 8 - zbiorczo opisany wysoki poziom funkcjonalności
wprowadzonych rozwiązań.
TECHNOLOGIA CHMURY OBLICZENIOWEJ
Rozdział 5.1.3.2.
Podstawowym założeniem technologicznym jest optymalizacja
działania PLATFORMY eDUKACYJNEJ oraz wzrost poziomu
bezpieczeństwa systemu poprzez wykorzystanie technologii chmury
obliczeniowej.
Stanem docelowym jest zbudowanie niezawodnej platformy e-usług,
wykorzystującej wspólne zwirtualizowane środowisko zapewniające
dostęp do pamięci masowej, usług ciągłego backupu, redundantnej
warstwy zapewnienia dostępu do sieci.
W związku z tym analizie poddano usługi niezbędne do świadczenia
e-usług w oparciu o chmurę typu/klasy Microsoft Azure. Tego typu
rozwiązania charakteryzują się łatwością obsługi, zminimalizowanymi
przestojami związanymi z awariami, skalowalnością i dobrym
dostępem z każdego miejsca na świecie. Te cechy sprawiają, że
doskonale nadają się do świadczenia usług na skalę globalna gdzie
kluczowym elementem jest dostępność zarówno geograficzna jak i
zdolność przyjęcia nagłych skoków w ruchu przychodzącym.
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Zamiarem Wnioskodawcy jest, by w ramach zakupowanej usługi
chmury obliczeniowej mieć dostęp do: szerokiego zakres usług
aplikacyjnych, obliczeniowych, magazynu i sieci, a także by mogło być
możliwe tworzenie aplikacji, korzystając z dowolnego języka,
narzędzia lub środowiska.
Kluczowym wymogiem będzie także, aby wybrane rozwiązanie
chmurowe pozwalało integrować aplikacje chmurowe z istniejącym
w Teatrze Polskim - środowiskiem IT.
Chmura będzie działać w modelu PaaS – Platform as a Serviceplatforma jako usługa.
RESPONSYWNOŚĆ:
Rozdział 5.1.4 (opis e-usług pod kątem zapewnienia przez każdą z nich
zasady responsywności - tabela nr 22)
Rozdział 10.2.7.
Zapewniona
zostanie
pełna
responsywność
PLATFORMY
eDUKACYJNEJ, jej interoperacyjność z innymi systemami oraz
możliwość zastosowania na urządzeniach mobilnych.
Zagwarantowana zostanie możliwość korzystania z zaprojektowanych
e-usług różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca
przebywania i wykorzystywanej technologii. W ramach projektu
przewidziano bowiem pełną kompatybilność e-usług z różnorodnymi
urządzeniami mobilnymi, co zostanie zapewnione dzięki
zastosowaniu
responsywnych
interfejsów,
automatycznie
rozpoznających środowisko klienta (użytkownika) i optymalizujących
obsługę pod jego potrzeby - interfejs zostanie zaprojektowany
zgodnie z zasadami RWD (ang. Responsive Web Design).
Dzięki zastosowaniu Responsive Web Design (RWD) użytkownicy
PLATFORMY eDUKACYJNEJ (stali i potencjalni klienci) będą mogli
przeglądać stronę www na dowolnym urządzeniu w sposób
przejrzysty, łatwy, kompleksowy. Strona w technologii RWD nie
będzie ucinać treści i innych zawartości, poprzez automatyczne
dopasowanie strony do wielkości wyświetlacza użytkownika.
Responsive Web Design (RWD) to nic innego, jak projekt strony
internetowej, której układ automatycznie dostosowuje się do
wielkości ekranu urządzenia. Wyświetlane na ekranie treści skalują
się tak, aby były one wygodne w odbiorze dla użytkownika. Strony
responsywne cechuje uniwersalność, czego dowodem jest ich wygląd
na smartfonie czy tablecie. Do podstawowych zalet, jakie
zagwarantuje zastosowanie technologii RWD w niniejszym projekcie
należy zaliczyć także:
•dostosowanie do wielu urządzeń
•możliwość zarządzania nią w jednym CMS
•łatwiejsza analiza danych dzięki zachowaniu jednego adresu
internetowego
•możliwe szybsze zaindeksowanie strony RWD ze względu na jeden
URL
STWORZENIE APLIKACJI NA URZĄDZENIA MOBILNE
W projekcie zostanie przewiduje się opracowanie aplikacji mobilnej
zgodną z systemem operacyjnym Android lub IOS, która umożliwi
przekazywanie informacji w sposób zdalny i szybki - aplikacja będzie
stanowić komponent uzupełniający do e-usługi E7 związanej z
rezerwacją miejsca na zajęciach edukacyjnych (wraz z wniesieniem
opłaty) .
Użyteczność aplikacji będzie bardzo ważnym aspektem tworzenia
oprogramowania. Wśród wielu metod zapewnienia użyteczności jest
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projektowanie zorientowane na użytkownika – łączy ono w sobie
elementy odpowiedniego profilowania użytkownika – odkrywania
potrzeb i możliwości z włączeniem przedstawionych działań w proces
wytwórczy.
Aplikacja mobilna do e-usługi rezerwacji i zapisów na zajęcia z
wniesieniem opłaty za udział będzie posiadać następujące
funkcjonalności:
Prosta wyszukiwarka oferty zajęć wraz z kalendarium;
Szybkie i intuicyjne zapisy na wybrane zajęcia;
Możliwość wniesienia opłaty za udział poprzez bankowość
elektroniczną lub platformy płatnicze
Powiadomienie SMS-em na 24 h przed wybranymi zajęciami;
Aplikacja pozwoli także na:
podgląd/historię zapisanych zajęć, zrezygnowania z nich, a także
ocenę zajęć edukacyjnych i instruktora/edukatora
dostęp do wszystkich informacji na temat Teatru Polskiego i jego
oferty, grafiku zajęć edukacyjnych.
W opracowanej aplikacji zostaną wykorzystane otwarte specyfikacje
JSON i XML, co zwiększy ich użyteczność.
Aplikacje będą zaprojektowane z pełnym zorientowaniem na
użytkownika (UEx).
Projekt cechuje się wysoką efektywnością technologiczną i kosztową,
ponieważ rozwiązanie chmurowe planowane do wdrożenia
(posadowienia e-usług) cechuje się niezawodnością, skalowalnością,
wysokim poziomem bezpieczeństwa przechowywanych danych.
Opracowana w ramach zadania szata graficzna oraz interfejs zostaną
poddane testowaniu: (1) technicznemu (działanie poszczególnych
funkcji, w tym interoperacyjność - kryterium dostępu 3), (2) pod
kątem user experience oraz (3) pod kątem spełniania kryteriów
projektowania uniwersalnego i WCAG 2.0.
Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzone zostaną prace
związane z możliwością personalizacji interfejsu przez użytkowników
(Standard WCAG 2.0), dzięki czemu będą mogli bardziej dopasować
go do indywidualnych potrzeb (zmiana motywu kolorystycznego oraz
dostosowanie wielkości czcionki). Dostarczone oprogramowanie
będzie umożliwiało prezentowanie treści w różnych wersjach
językowych (Standard WCAG 2) zdefiniowanych przez administratora
systemu, dzięki czemu interfejs będzie dostępny również dla
zagranicznych odbiorców.
Prace informatyczne będą obejmowały przygotowanie serwisu przy
wykorzystanie mechanizmów RWD (responsive web design) w celu
dostarczenia najbardziej ergonomicznego interfejsu użytkownika dla
każdego urządzenia (przeglądarka na komputerze, telefon, tablet responsywność - kryterium merytoryczne szczegółowe 3). Wygląd i
układ serwisu będzie dostosowywał się automatycznie do rozmiaru
okna urządzenia, na którym jest wyświetlany.
Aby wyjść naprzeciw założeniom projektu o powszechnej dostępności,
przewidziano system autentykacji oparty o popularne serwisy
(Facebook, Google, Microsoft) co umożliwia korzystanie z już
posiadanego konta celem uwierzytelnienia (kryterium 1
bezpieczeństwo, kryterium 3 interoperacyjność), bądź możliwe
będzie
stworzenie
dedykowanego
konta
(kryterium
1
bezpieczeństwo).
4. Analiza procesów

Rozdział 1.5 (opis syntetyczny)
Strona 26 z 299

biznesowych związanych ze
świadczeniem usług

5. Założenia projektu są
zgodne ze zdiagnozowanymi
potrzebami interesariuszy
usług

6. Usługi realizowane w
ramach projektu będą
powszechnie dostępne i
wykorzystywane

Rozdział 10.2.9 (opis pełny)
W Rozdziale 10.2.9 zaprezentowano w formie opisowej oraz w formie
diagramów 2 główne procesy biznesowe, związane ze świadczeniem 7
zaplanowanych e-usług których właścicielem będzie Teatr Polski im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Ze względu na charakter zaplanowanych e-usług, analizy procesów
biznesowych dokonano w podziale na usługi 3 poziomu (interakcja ) –
zaplanowano ich 6, oraz na usługę poziomu 4 (transakcja ) –
zaplanowano 1 usługę.
Ponadto wskazano zakres procesów technicznych realizowanych w
ramach projektu:
Administracja systemów
informatycznych
Zarządzanie tożsamością
Uwierzytelnianie
Autoryzacja
Synchronizacja i udostępnianie danych
Rozdział 5.2 Analiza popytu
Jak wykazała przeprowadzona w Rozdziale 5. 2 analiza popytu,
projekt jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby mieszkańców
Warszawy i Warszawskiego Okręgu Funkcjonalnego, przebadane i
zdiagnozowane w trakcie profesjonalnych badań popytowych,
prowadzonych w roku 2016.
Analiza popytu zaprezentowana w Rozdziale 5.2. uwzględnia:
- analizę popytu bieżącego w odniesieniu do otoczenia społecznokulturalnego Warszawy, WOF oraz Mazowsza, uwzględniająca nie
tylko poziom uczestnictwa mieszkańców w kulturze, ale także poziom
wykorzystywania e-usług i technologii komunikacyjno-cyfrowych w
celach kulturalnych;
- analizę popytu bieżącego w odniesieniu do oferty teatru Polskiego,
uwzględniająca nie tylko działalność artystyczną (uczestnictwo w
spektaklach), w zakresie edukacji kulturowej, ale także w odniesieniu
do prezentacji Teatru w internecie oraz mediach społecznościowych.
- Wnioski z badania rynkowego mającego na celu oszacowanie
poziomu popytu prognozowanego w odniesieniu do planowanych eusług, przeprowadzonego specjalnie pod katem oszacowania potrzeb
odbiorców e-usług z obszaru WOF.
Rozdział 5.1.3.1 - E-usługi wchodzące w skład PLATFORMY
eDUKACYJNEJ.
W rozdziale zawarto bardzo szczegółowy opis e-usługi, wraz z
prezentacja poszczególnych funkcjonalności skierowanych do
wszystkich grup odbiorców.
Rozdział 5.1.4. - Opis funkcjonalności wdrażanych rozwiązań
informatycznych w ramach e-usług wraz z metodami uwierzytelniania
W rozdziale tym, w tabeli 22 zawarto syntetyczny opis wszystkich eusług, wraz z prezentacja poszczególnych funkcjonalności
skierowanych do wszystkich grup odbiorców, metodami
uwierzytelnianie, funkcjonalnościami, stosowanym protokołem
przekazywania danych, poziomem dojrzałości każdej e-usługi.
Rozdział 4.3.1
Nowopowstała PLATFORMA eDUKACYJNA Teatru Polskiego będzie
mieć charakter ogólnodostępny – dostęp do niej i zgromadzonych
zasobów oraz świadczonych e-usług nie będzie ograniczony
przestrzennie, czasowo, ani ze względu na typ użytkownika/odbiorcy;
Projekt uwzględnia zasady równości zapewniając w oparciu o
wytworzoną infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego w postaci
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platformy cyfrowej e-usług w obszarze edukacji, równy dostęp kobiet
i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym, osób bezrobotnych, osób z terenów
wiejskich, przedsiębiorstw i in. podmiotów do uczestnictwa i
szerokiego korzystania z rezultatów i efektów projektu;
Z wyników projektu w formie udostępnionych danych i usług
elektronicznych w sektorze kultury będzie mogła korzystać szeroka,
nieograniczona odbiorców. Zostanie to zapewnione poprzez
wprowadzenie wytycznych i zaleceń WCAG 2.0. System, który
powstanie w ramach projektu będzie zaprojektowany zgodnie z
zasadami RWD (ang. Responsive Web Design), UX (ang. User
Experience – doświadczenie użytkownika) oraz WCAG 2.0, uwzględni
również zasady ujęte w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
Z wyników projektu będzie mogła korzystać szeroka, nieograniczona
liczba beneficjentów ostatecznych, zarówno osób indywidualnych
(uczniowie, studenci, nauczyciele i edukatorzy, naukowcy, badacze,
artyści i in.) jak i przedsiębiorstw - np. z sektora przemysłów
kreatywnych i sektora czasu wolnego (np. biura turystyczne) - projekt
da im możliwość wykorzystania szerokich zasobów informacyjnych do
budowania nowych usług, co np. przedsiębiorstwom pozwoli na
podjęcie konkurencji
Z oferty wdrożonych e-usług, dostępnych poprzez PLATFORMĘ
eDUKACYJNĄ Teatru Polskiego będą mogli korzystać wszyscy
zainteresowani użytkownicy, bez ograniczeń ze względu na płeć, stan
zdrowia czy stopień niepełnosprawności.
Platforma e-usług cyfrowych zostanie zaprojektowana zgodnie ze
standardem WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) na
poziomie minimum AA, którego istotą jest zniesienie barier w
korzystaniu z informacji grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
np. osób niepełnosprawnych, seniorów.
PLATFORMA eDUKACYJNA Teatru Polskiego będzie w pełni
dostosowany zwłaszcza dla osób z różnymi niepełnosprawnościami –
zarówno w zakresie zasady postrzegania, funkcjonalności,
zrozumiałości i kompatybilności wszelkich udostępnionych informacji,
a także w zakresie budowy interfejsu całego systemu, uwzględniając
specyficzne potrzeby osób niewidzących, niesłyszących, z
upośledzeniem umysłowym oraz z innymi dysfunkcjami.
Rozdział 5.2 – Analiza popytu.
Jak wykazała przeprowadzona w Rozdziale 5. 2 analiza popytu,
projekt jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby mieszkańców
Warszawy i Warszawskiego Okręgu Funkcjonalnego, przebadane i
zdiagnozowane w trakcie profesjonalnych badań popytowych,
prowadzonych w roku 2016.
Analiza popytu zaprezentowana w Rozdziale 5.2. uwzględnia:
- analizę popytu bieżącego w odniesieniu do otoczenia społecznokulturalnego Warszawy, WOF oraz Mazowsza, uwzględniająca nie
tylko poziom uczestnictwa mieszkańców w kulturze, ale także poziom
wykorzystywania e-usług i technologii komunikacyjno-cyfrowych w
celach kulturalnych;
- analizę popytu bieżącego w odniesieniu do oferty Teatru Polskiego,
uwzględniająca nie tylko działalność artystyczną (uczestnictwo w
spektaklach), w zakresie edukacji kulturowej, ale także w odniesieniu
do prezentacji Teatru w internecie oraz mediach społecznościowych.
- Wnioski z badania rynkowego mającego na celu oszacowanie
poziomu popytu prognozowanego w odniesieniu do planowanych eusług, przeprowadzonego specjalnie pod katem oszacowania potrzeb
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7. Metody uwierzytelniania są
adekwatne do celów i
zakresu projektu

odbiorców e-usług z obszaru WOF.
Rozdział 5.1.4
Opis funkcjonalności wdrażanych rozwiązań informatycznych w
ramach e-usług wraz z metodami uwierzytelniania (opis oraz tabela nr
22)
W rozdziale zaprezentowano opis dotyczący elementów wspólnych
dla wszystkich wprowadzanych w ramach projektu e-usług (E1, E2,
E3, E4, E5, E6, E7), ponadto w tabeli 22
Z uwagi na charakter e-usług jakie będą świadczone w ramach
projektu, nie będzie wymagane uwierzytelnianie użytkowników
PLATFORMY eDUKACYJNEJ za pomocą e-PUAP.
Metody uwierzytelniania będą zgodne z zapisami Rozporządzenia
Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które
powinien spełniać system teleinformatyczny służący do
uwierzytelniania użytkowników (Dz.U. 2016 poz. 1627).
Dominującym sposobem uwierzytelniania w zakresie e-usług o
charakterze e-learningowym (np. .e-biblioteka, książka mówiona,
ścieżki tematyczne, baza scenariuszy) będzie konieczność logowania z
podaniem loginu oraz hasła unikalnego dla każdego użytkownika.
Dostępna będzie także opcja uwierzytelniania wymagającego
dodatkowej rejestracji w serwisie internetowym z wykorzystaniem
standardów OAuth2 i OpenID – możliwe będzie uwierzytelnianie
poprzez współpracujące systemy informatyczne Facebook, Twitter,
Google+.
Proces uwierzytelniania rozpoczyna klient żądając zarejestrowania w
systemie (login). Serwer pyta o identyfikator (nazwę) użytkownika, a
następnie o hasło i decyduje o dopuszczeniu do sieci. W większości
przypadków nazwa użytkownika i hasło są przesyłane tekstem
jawnym.
Dla usług poziomu 3 przeznaczonych dla dzieci młodszych (W
labiryncie Teatru, Teatralne zagadki) przewidziano uwierzytelnianie
jednokrotne (SSO – single sign-on) - po pierwszorazowym
uwierzytelnieniu użytkownika, system może oddelegować specjalny
moduł do przechowywania odrębnych danych uwierzytelniających
użytkownika i poświadczania w przyszłości jego tożsamości wobec
innych komponentów systemu. System takiego uwierzytelniania
ułatwi korzystanie z ww. e-usług dzieciom.

8. Efektywność kosztowa

Rozdział 10.2.14
Przewidziane w projekcie koszty zostały oszacowane po szczegółowej
analizie poszczególnych składowych planowanych e-usług. Realizacja
projektu zgodnie z założonym scenariuszem generuje nakłady na
kwotę 2 895 312,78 PLN netto (3 540 534,72 PLN brutto). Zakładana
wielkość nakładów pozwoli na realizację zaplanowanej ilości e-usług
(W labiryncie Teatru, Teatralne zagadki, e-biblioteka, Ścieżki
tematyczne: Szekspir, Mrożek, Fredro, Szyfman, Scenariusze lekcji,
Książka mówiona, Rezerwacja i zapisy na zajęcia edukacyjne wraz z
dokonaniem opłaty drogą elektroniczną, dodatkowo opcja
powiadomienia i przypomnienia sms-em). W ramach projektu
przewiduje się wydatki związane z zakupem środków trwałych
dotyczących zabezpieczenia niezbędnej dla realizacji projektu
infrastruktury sieciowej. Wydatki stanowią niewielką kwotę w
odniesieniu do kosztu całego projektu. Zakupywana infrastruktura
sieciowa zabezpiecza przepustowość i możliwość zarządzania
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platformą edukacyjną.
Wnioskowane dofinansowanie spełnia warunek określony w
Regulaminie konkursu dla działania 2.1 E-usługi (nie przekracza 3 mln
PLN) oraz spełnia warunki efektywności kosztowej (średnia wartość
dofinansowania UE wsparcia jednej usługi udostępnionej on-line jest
mniejsza od kwoty 680 280 EUR).
W ramach niniejszego projektu:
 suma wartości docelowych wskaźników: „Liczba usług
publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3
– dwustronna interakcja [szt.]” i „Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 –
transakcja [szt.]” wynosi 7,
 wartość
dofinansowania
UE
projektu
wynosi
2 262 256,44 PLN.
Wartość dofinansowania UE została przeliczona z zastosowaniem
kursu EUR wskazanym w Regulaminie konkursu (1 EUR = 4,1808 PLN).
Wartość dofinansowania UE projektu (EUR) = 541 106,11
=
Suma wartości docelowych wskaźników [szt.] = 7
77 300,87 EUR

<= 680 280 EUR

W ramach niniejszego projektu średnia wartość dofinansowania UE
wsparcia jednej usługi udostępnionej on-line o stopniu dojrzałości co
najmniej 3 jest mniejsza od kwoty 680 280 EUR.
Realizacja projektu będzie przeprowadzona z zachowaniem
efektywności kosztowej. Projekt sprzyja efektywnemu wydatkowaniu
środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego.
9.
Projekty realizowane w
partnerstwie

Rozdział 4.1.2
Projekt jest realizowany przez Wnioskodawcę indywidualnie, nie
zostało zawiązane partnerstwo w celu jego realizacji.

KRYTERIA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT WOF
1.

Stopień realizacji
wskaźników produktu
Strategii ZIT WOF

Rozdział 3.4.3.
Projekt wynika z realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 20142020+” (ZIT WOF), i jest odpowiedzią na zdiagnozowane w Strategii
problemy związane zarówno z dostępnością oferty kulturalnej, jak i
poziomem cyfryzacji i dostępem obywateli do e-usług.
Projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników wskazanych w
Strategii ZIT WOF, wymienionych w tabeli nr 32 w dokumencie "
Strategia
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
dla
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+"
Wskaźniki wyznaczone w ramach Kierunku działań 1.1 usługi
informacyjne:
 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości 3 - dwustronna interakcja – docelowo 6 szt. e-usług (oraz
1 e-usługa na poziomie 4)
 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje
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sektora publicznego
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego
Liczba pobrań/ odtworzeń dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z
utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych
Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC)*

Wskaźniki wyznaczone w ramach Kierunku działań 1.3 usługi na
Rzecz aktywności mieszkańców



2.

Rozwiązanie problemu
dodatkowego wskazanego w
Strategii ZIT WOF

3.
Kontynuacja wcześniejszych
przedsięwzięć

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości 3 - dwustronna interakcja
Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z
utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych

Rozdział 3.1.2
Projekt wynika z realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 20142020+” (ZIT WOF), i jest odpowiedzią na zdiagnozowane w Strategii
problemy związane zarówno z dostępnością oferty kulturalnej, jak i
poziomem cyfryzacji i dostępem obywateli do e-usług.
Jako jeden główny obszar problemowy wskazano: niewystarczające
wykorzystanie technologii ICT w świadczeniu usług publicznych.
Poniżej dokonano analizy problemów szczegółowych wskazanych w
tym obszarze.
Problemem wiodącym zdiagnozowanym w ramach prac nad Strategią
jest "Niewystarczający dostęp do informacji na temat zasobów
kulturowych i oferty kulturalnej WOF”
.Problemy dodatkowe wskazane w Strategii ZIT WOF, do których
rozwiązania przyczynia się niniejszy projekt są następujące:
1. Nierównomierna dostępność uczniów ze szkól terenu WOF do
rozwiązań cyfrowych wspierających edukację, w tym edukację
kulturową
Wdrożenie PLATFORMY eDUKACYJNEJ TEATRU POLSKIEGO zapewni
wszystkim odbiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży oraz nauczycieli z tego obszaru pełny dostęp do zasobów
kultury teatralnej i wyrówna w pewnym stopniu różnice w kształceniu
i wychowaniu występujące między środowiskiem miejskim a
wiejskim, co przyczyni się do niwelowania różnic w dostępie do zajęć
rozwijających twórczość i kreatywność.
2."Niedostateczną podaż usług nakierowanych na rozwój postaw
przedsiębiorczych, innowacyjnych i kreatywnych wśród dzieci i
młodzieży”
3."Wysoki odsetek gmin WOF, w których nie funkcjonują elektroniczne
bazy danych w ważnych obszarach działalności, tj. opieka zdrowotna i
pomoc społeczna, komunikacja miejska i gminna, infrastruktura
rowerowa, nieruchomości gminne, turystyka i rekreacja, kultura".
Szczegółowy opis wpływu projektu na zniwelowanie i rozwiązanie
ww. problemów wiodącego oraz dodatkowych zawarto w Rozdziale
3.1.2 Studium.
Projekt Teatru Polskiego uzupełnia inne przedsięwzięcia
podejmowane w obszarze rozwoju e-usług przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego, a także inne przedsięwzięcia na
poziomie kraju, związane z dostępem do usług cyfrowych w obszarze
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e-kultury. Zostały one opisane w Rozdziale 4.2.1. – „Projekty
komplementarne w zakresie e-usług realizowane w otoczeniu
Wnioskodawcy.
Ze względu na szeroką gamę i różnorodność 7 e-usług planowanych
do wprowadzenia przez Teatr Polski im. A. Szyfmana, obejmujących
zarówno możliwość zapisu na zajęcia edukacyjne z wniesieniem
opłaty jak i e-bibliotekę lub e-usługę książki mówionej, jak i inne
wyspecjalizowane i bardzo unikatowe e-usługi, w Rozdziale 4.2.1
wskazano projekty komplementarne, w których często tylko jeden
komponent jest spójny z projektem Teatru. Jak wykazały analizy
własne przeprowadzone przez Wnioskodawcę, obecnie nie istnieje w
Polsce podobna cyfrowa teatralna platforma edukacyjna do tej, którą
zamierza stworzyć Teatr Polski w ramach projektu.
Charakter projektu Teatru Polskiego wiąże się w dużej mierze z
wytworzeniem zawartości (content) i zupełnie nowych treści
cyfrowych dla e-usług o unikalnym, autorskim charakterze,
powiązanym ściśle z profilem, historią i specyfiką tej instytucji, a
zwłaszcza z jej profilem artystycznym.
PROJEKT: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF
Należy także wspomnieć, że kluczowym przedsięwzięciem, które jest
zawarte w Strategii ZIT, a do którego jest komplementarny niniejszy
projekt to przedsięwzięcie: "Wirtualny Warszawski Obszar
Funkcjonalny (Virtual WOF)", oraz "Dostęp do informacji publicznej
WOF (E-Archiwum)". Komplementarność ta wynika ze zwiększonego
wykorzystania e-usług publicznych przez obywateli. W przypadku
sektora instytucji kultury na obszarze Warszawskiego Okręgu
Funkcjonalnego problemem jest nierównomierny dostęp do usług
wyższego rzędu w obszarze dostępności kultury. Mimo, że WOF ma
liczną populację mieszkańców, to wysoka liczba instytucji kultury
okazuje się w tym kontekście pozorna i nie przekłada się na
odpowiednio szeroki dostęp mieszkańców do kultury, ponieważ
przeważająca większość z nich jest ulokowana w Warszawie. W
pozostałych miejscowościach zlokalizowane są jedynie pojedyncze
instytucje kulturalne. Jakkolwiek dostęp oraz jakość podstawowej
infrastruktury społecznej (na którą składają się instytucje i usługi w
zakresie kultury, edukacji na poziomie wyższym, oświaty, pomocy
społecznej, sportu i rekreacji, zdrowia) są przeciętnie lepsze niż w
województwie i kraju, to jednocześnie WOF jest wewnętrznie
zróżnicowany w tym zakresie Projekt Teatru Polskiego ze względu na
wykorzystanie technologii cyfrowych i wdrożenie 7 e-usług,
dostępnych bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Projekt
Teatru uzupełnia e-usługi realizowane dla ZIT WOF o komponent
związany z dostępem do cyfrowych zasobów kultury teatralnej (7 eusług wpieranych przez aplikacje mobilną, nakierowanych na
wsparcie dostępu do edukacji kulturowej i kultury). Rozwiązania
techniczne przewidziane w obu projektach nie dublują się.
PROJEKT: Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu
(planowany do realizacji)
Komplementarność projektów:
Projekt Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu ma
na celu utworzenie i udostępnienie zestandaryzowanych usług
elektronicznych na poziomie 3 i 4 na Regionalnej Platformie
Informacyjnej – Kultura na Mazowszu, świadczonych przez instytucje
kultury, które są samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
Województwa Mazowieckiego
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Projekt partnerski realizowany przez Województwo Mazowieckie
obejmuje opracowanie następujących e-usług:
- na 3 poziomie dostępności to:
1) rezerwacja terminu zwiedzania danego obiektu kultury;
2)możliwość zapisania się na wydarzenia realizowane przez
konkretną organizację (warsztaty, etc.);
3)stworzenie i udostępnienie własnego e-booka;
4)informacja o wydarzeniach wraz z możliwością wyszukania ich w
kalendarzu;
5)możliwość zapisania się na otrzymywanie newslettera;
6)udział forum dyskusyjnym;
7)udział w ankiecie;
8)dodawanie ogłoszeń do bazy i wyszukiwanie istniejących ogłoszeń;
9)przeprowadzenie wirtualnych spacerów;
10)otrzymywanie powiadomień smsowych;
11)wyznaczenia trasy planowanej wycieczki oraz śledzenia poruszania
się po trasie;
12)rezerwacja biletów komunikacyjnych;
13)dostęp do historii miejsc i obiektów, ciekawostek;
14)umożliwienie dodawania opinii;
15)odnajdywanie połączeń komunikacji pomiędzy wybranymi celami
podróży.
- na 4 poziomie dostępności to:
1)rezerwacja biletu i jego zakup;
2)kursy wraz z możliwością rejestracji na nie;
3)zarządzanie procesem konkursowym od ogłoszenia konkursu,
poprzez zgłoszenia prac, głosowanie i wybór zwycięskiej pracy;
4)transmisja wydarzeń on-line wraz z możliwością rezerwacji
uczestnictwa w transmisji.
Z kolei e-usługi zaplanowane przez Teatr Polski obejmują:
1.W labiryncie teatru
2.Teatralne zagadki
3.E-biblioteka
4.Ścieżki tematyczne (edukacyjne): Szekspir, Mrożek, Fredro, Szyfman
5.Scenariusze lekcji
6.Książka mówiona
7.Zapisy na zajęcia (z możliwością opłacenia uczestnictwa)
Jak wynika z zestawienia, oba katalogi e-usług są względem siebie
komplementarne, uzupełniają się nawzajem, tym bardziej, że w
przyszłości dostęp do e-usług Teatru Polskiego może zostać ułatwiony
poprzez platformę „Kultura na Mazowszu”. Z kolei zakres e-usług
wprowadzanych przez Województwo Mazowieckiego w obszarze
kultury znacznie wzbogacają specjalnie stworzone, unikatowe treści
(content) edukacyjne,
Nie dublowanie zastosowanych rozwiązań w projekcie:
Projekt Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w swojej koncepcji
technologicznej nie dubluje rozwiązań technicznych planowanych w
projekcie partnerskim realizowanym przez Województwo
Mazowieckie, ponieważ w obu przypadkach zaprojektowano odrębne
usługi, z których jedynie e-usługa związana z zapisywaniem się na
zajęcia organizowane przez instytucje kultury ma podobny charakter.
Zasoby Teatru Polskiego będą udostępnione w ramach własnej
platformy edukacyjnej i w przyszłości planowane jest powiązanie ich z
ww. „Regionalną Platformą Informacyjną – Kultura na Mazowszu”,
jednak e-usługi Teatru Polskiego mogą także funkcjonować
indywidualnie ze względu na ich ściśle edukacyjny charakter.
Ponadto charakter projektu Teatru Polskiego wiąże się w dużej
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4.

Oddziaływanie terytorialne
efektów realizacji projektu

5.

Zasięg przestrzenny
oddziaływania efektów
realizacji projektu

mierze z wytworzeniem zawartości i zupełnie nowych treści
cyfrowych dla e-usług o unikalnym, autorskim charakterze,
powiązanym ściśle z profilem Teatru.
Rozdział 4.1.1
Projekt „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W
WARSZAWIE” będzie realizowany na terenie Województwa
Mazowieckiego, na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
oraz bezpośrednio na terenie gminy miejskiej wchodzącej w skład ZIT
WOF: Miasto Stołeczne Warszawa.
Zakres oddziaływania projektu obejmuje wszystkie gminy wchodzące
w skład WOF, zgodnie z mapą zamieszczoną w Rozdziale 4.1.1, i jest
w pierwszej kolejności skierowany do mieszkańców tego obszaru.
Spopularyzowanie zasobów kultury za pomocą internetu i e-usług
pozwoli na ich zaprezentowanie mieszkańcom WOF oraz
odwiedzjącym ten obszar turystom, a jednocześnie wesprze tworzenie
się społeczeństwa informacyjnego na terenie WOF. Na obszarze
działają liczne instytucje kultury, choć ich potencjał i zasoby –
zwłaszcza w odniesieniu do instytucji ulokowanych poza samą
Warszawą - nie są efektywnie wykorzystywane i spopularyzowane.
Rozdział 4.1.1 ,
Rozdział 2.3.2
Zasięg przestrzenny oddziaływania efektów projektu jest szeroki i
wykracza poza bezpośrednią lokalizację projektu.
Zakres oddziaływania projektu obejmuje wszystkie gminy wchodzące
w skład WOF, zgodnie z mapą zamieszczoną w Rozdziale 4.1.1, i jest
w pierwszej kolejności skierowany do mieszkańców tego obszaru.
Zakres zdigitalizowanych i udostępnionych w formie e-usług zasobów
kultury PLATFORMY eDUKACYJNEJ nie będzie ograniczony
przestrzennie, czasowo ani ze względu na typ użytkownika i odbiorcy.
Spopularyzowanie zasobów kultury za pomocą internetu i e-usług
pozwoli na ich zaprezentowanie mieszkańcom WOF oraz
odwiedzjącym ten obszar turystom, a jednocześnie wesprze tworzenie
się społeczeństwa informacyjnego na terenie WOF. Na obszarze
działają liczne instytucje kultury, choć ich potencjał i zasoby –
zwłaszcza w odniesieniu do instytucji ulokowanych poza samą
Warszawą - nie są efektywnie wykorzystywane i spopularyzowane.
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2. Wnioski z przeprowadzonego studium wykonalności.
2.1.

Wykonalność finansowa.

Założenia do analizy finansowej i ekonomicznej są poprawne i rzetelne. Założenia oparto na aktualnych
dokumentach:



Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 roku w zakresie zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020,
Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych Komisji Europejskiej z
grudnia 2014 r.

Wnioskodawca dołożył wszelkiej staranności na potrzeby opracowania analizy finansowej projektu.
Sporządzono prognozę przychodów i kosztów dla „scenariusza z projektem” i „scenariusza bez
projektu” w celu wyznaczenia przepływów związanych jedynie z realizacją przedmiotowego projektu.
Punktem wyjścia dla obliczeń były dane finansowe Wnioskodawcy zawarte w sprawozdaniu
finansowym za ostatni rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Harmonogram umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu. Okres przygotowania projektu
to rok 2016, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019-2020. Harmonogram został przygotowany po
bardzo szczegółowej analizie czasochłonności poszczególnych zadań przekładających się na osiągnięcie
zaplanowanych wyników projektu.
Wnioskodawca ma zabezpieczone środki finansowe na realizację planowanej inwestycji. Estymacja
danych finansowych wykazała posiadanie przez Wnioskodawcę odpowiednich środków finansujących
obecne koszty działalności oraz koszty wynikające z realizacji projektu.
Zapewniona jest wykonalność finansowa projektu. W przypadku wystąpienia korekty finansowej
będącej wynikiem przeprowadzonej i zakończonej kontroli prawidłowości realizacji zamówień w
ramach projektu, Wnioskodawca zabezpieczy środki na pokrycie kosztów objętych korektą finansową.

2.2.

Wnioski z przeprowadzonej analizy instytucjonalnej.

Jak wykazała przeprowadzona w Rozdziale 9 analiza instytucjonalna, Wnioskodawca projektu – Teatr
Polski im. A. Szyfmana posiada pełną zdolność do realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia, a także do
utrzymania trwałości rezultatów w perspektywie przynajmniej 5 lat po zakończeniu jego realizacji.
Bezpośrednim operatorem infrastruktury informatycznej oraz powstałej platformy edukacyjnej dla
udostępniania innowacyjnych e-usług w obszarze kultury i edukacji kulturalnej będzie również Teatr
Polski.
Teatr Polski im. A. Szyfmana cechuje się bardzo wysokim poziomem potencjału i trwałości
instytucjonalnej, co wynika z jego statusu jako instytucji kultury Samorządu Województwa
Mazowieckiego współprowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z jego
historii i pozycji na mapie teatralnej Warszawy, regionu Mazowsza i całego kraju.
Trwałość instytucjonalna i organizacyjna po zakończeniu realizacji projektu, a także szansa na dalsze
rozwijanie e-usług, zasilanie ich w nowe treści, potwierdzona jest poprzez strukturę zespołu
zarządzającego w Teatrze Polskim.
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Teatr posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia projektu, jak i dla zarządzania
rezultatami projektu. Wynikają one z następujących czynników:


Wieloletniej działalności artystycznej i powiązanej z tym działalności administracyjnotechnicznej, dzięki czemu teatr posiada kompetencje i doświadczenie wynikające z
przeprowadzenia dużej liczby projektów inwestycyjnych i kulturowych realizowanych w
oparciu o zewnętrzne źródła finansowania;



Doświadczenia pracowników Teatru Polskiego, posiadających niezbędną wiedzę i
doświadczenie pozwalające na zrealizowanie projektu oraz utrzymanie jego trwałości przez
okres dłuższy niż 5-letni;



Posiadania odpowiedniej struktury organizacyjnej oraz procedur zapewniających właściwą
realizację projektu, a następnie zarządzanie wytworzoną infrastrukturą, jak również stabilnego
zaplecza finansowego do realizacji i utrzymania produktów, powstałych w wyniku realizacji
projektu.

Zapewnienie trwałości projektu w kontekście art. 71. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady
(UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
W trakcie co najmniej 5 lat od daty zakończenia inwestycji projekt nie zostanie poddany znaczącym
modyfikacjom, które mogłyby wpływać na charakter lub warunki realizacji projektu. Powstała w
ramach projektu infrastruktura wykorzystywana będzie na potrzeby prowadzenia działalności
kulturowej i w zakresie edukacji kulturowej i stanowić będzie własność Teatru Polskiego. Nie nastąpi
zmiana własności żadnego elementu infrastruktury, ani zaprzestanie prowadzenia działalności
instytucji.
Właścicielem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu w ciągu co najmniej 5 lat od daty
zakończenia inwestycji będzie Wnioskodawca.
Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i eksploatację inwestycji będzie również Wnioskodawca.
Majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu zarządzał będzie Wnioskodawca. Beneficjent
zakłada również współfinansowanie działań kulturowych w przyszłości ze środków zewnętrznych, w
tym między innymi ze środków Unii Europejskiej oraz MKiDN.
Wnioskodawca posiada stosowną strukturę organizacyjną i zespół ludzki o odpowiednich
kwalifikacjach, z jasnym i przejrzystym podziałem zadań i obowiązków. Tak przygotowany zespół
zadaniowy w pełni zabezpiecza odpowiednie przygotowanie projektu do realizacji, a także jego
wykonalność na etapie realizacyjnym.
Projekt wykazuje trwałość uzyskanych efektów, odpowiadającą celom strategicznym dokumentów o
zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz skutkuje znaczącym oddziaływaniem regionalnym w
skali województwa mazowieckiego oraz Warszawskiego Okręgu Funkcjonalnego.
Nowe miejsca pracy powstałe w wyniku projektu:
W związku z utrzymaniem, eksploatacją i planowanym, rozwojem PLATFORMY eDUKACYJNEJ e-usług
Teatru Polskiego, niezbędne jest utworzenie dwóch nowych miejsc pracy dla:



Content manager’a – 1 EPC
Edukatora – 0,5 EPC
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2.3.

Efektywność projektu.

2.3.1. Wnioski z przeprowadzonej analizy popytu.
Jak wykazała przeprowadzona w Rozdziale 5. 2 analiza popytu, projekt jest odpowiedzią na rzeczywiste
potrzeby mieszkańców Warszawy i Warszawskiego Okręgu Funkcjonalnego, przebadane i
zdiagnozowane w trakcie profesjonalnych badań popytowych, prowadzonych w roku 2016.
Analiza popytu zaprezentowana w Rozdziale 5.2. uwzględnia:
-

-

-

analizę popytu bieżącego w odniesieniu do otoczenia społeczno-kulturalnego Warszawy, WOF
oraz Mazowsza, uwzględniająca nie tylko poziom uczestnictwa mieszkańców w kulturze, ale
także poziom wykorzystywania e-usług i technologii komunikacyjno-cyfrowych w celach
kulturalnych;
analizę popytu bieżącego w odniesieniu do oferty teatru Polskiego, uwzględniająca nie tylko
działalność artystyczną (uczestnictwo w spektaklach), w zakresie edukacji kulturowej, ale
także w odniesieniu do prezentacji Teatru w internecie oraz mediach społecznościowych.
Wnioski z badania rynkowego mającego na celu oszacowanie poziomu popytu
prognozowanego w odniesieniu do planowanych e-usług.

Wnioski z analizy popytu prognozowanego:
Celem przeprowadzonego badania popytowego było zbadanie zapotrzebowania wśród odbiorców
wydarzeń kulturalnych na cyfrowe usługi i potencjału leżącego w e-usługach PLATFORMY eDUKACYJNEJ
proponowanych przez Teatr Polski w Warszawie.
Badanie ilościowe zostało przeprowadzone w dniach 14.10-17.10.2016 przez zewnętrzną agencję
badawczą SW RESEARCH. W ramach badania przeprowadzono w sumie 382 ankiet metodami:
- wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel (300 badanych - 78,5% próby)
- wywiadami z użytkownikami fanpage’a Teatru Polskiego na Facebooku (23 badanych – 6,0% próby)
- PAPI (Paper & Pen Personal Interview) za pomocą papierowych kwestionariuszy wśród gości Teatru
Polskiego (59 badanych - 15,4% próby).
Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez agencję SW RESEARCH na podstawie zagadnień
dostarczonych przez Teatr Polski i składał się z pytań dotyczących uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych, zainteresowania e-usługami związanymi z Teatrem Polskim i korzystaniem z nich oraz
preferencji odnośnie sposobów informowania o wydarzeniach kulturalnych.
Korzystanie z e-usług i zainteresowanie planowanymi e-usługami Teatru Polskiego wśród określonych
grup docelowych projektu
Ośmiu na dziesięciu badanych deklarowało, że korzystało już z rozmaitych e-usług.
Wśród osób starszych odsetek korzystających wynosi 86,8 punktów procentowych. Niemal co piąty
nauczyciel nie korzystał jeszcze z tego typu rozwiązań. W pozostałych grupach oraz w ogóle badanych
odsetki tych, którzy nie mają jeszcze doświadczeń z e-usługami oscylują w okolicach co dziesiątej
osoby.

Strona 37 z 299

Wykres 1. Czy korzystał/a Pan/i z jakichkolwiek e-usług do tej pory?

Ogół

79,6%

Nauczyciele*

11,0%

72,7%

Starsi (50+)

18,2%

86,8%

Rodzice (26-49 lat)

77,6%

Młodzi dorośli (26-36
lat)

78,7%
Tak

Nie

9,4%

9,1%

7,4% 5,9%
11,2%
11,5%

11,2%
9,8%

Nie pamiętam

Analizując wyniki pod kątem wysokiego odsetka osób korzystających z e-usług w kategorii wiekowej 50
+ może zastanawiać tak wysoki wynik w najstarszej grupie wiekowej, która najczęściej opisywana jest
jako grupa cechująca się mniejszymi kompetencjami cyfrowymi od pozostałych.
W interpretacji należy wziąć pod uwagę metodę badania - CAWI (dobraną ze względu na cel badania
czyli ocenę zainteresowania e-usługami w grupach potencjalnych użytkowników).
Wszystkie osoby w wieku 50 + w próbie będą zatem cechowały wyższe niż przeciętne kompetencje w
zakresie obsługi komputera i poruszania się w intrenecie. Osoby te często korzystają z e-usług w
sprawach urzędowych i finansowych związanych np. z obsługą kont, świadczeń emerytalnych,
zdrowotnych itp. Jest to grupa o specyficznym połączeniu cech – mająca więcej czasu i nie wykluczana
ICT, która sporą część czasu wolnego spędza w sieci.
Spośród proponowanych e-usług możliwość dokonywania i zarządzania rezerwacją miejsca na
zajęciach wraz z wniesieniem opłaty online była najbardziej interesująca dla ogółu badanych (średnio
4,23 na skali 1-5).
Warto zauważyć, że średnie zainteresowanie każdą z usług jest wyższe niż 3,7% a więc można
wnioskować, że każda z nich wydaje się atrakcyjna badanym.
Generalne największe zainteresowanie każdą proponowaną e-usługą wykazują Nauczyciele (zawsze
powyżej wartości dla ogółu), najniższe zaś Młodzi dorośli (zawsze tyle samo lub poniżej wartości dla
ogółu). Wszystkie grupy, zaraz po możliwości rezerwowania miejsc na zajęcia edukacyjne z
wniesieniem opłaty, za najatrakcyjniejszą usługę uważają e-bibliotekę zbiorów Teatru Polskiego.
Tabela 4. W jakim stopniu uważa Pan/i za interesujące/potrzebne planowane e-usługi Teatru Polskiego. które pozwolą
rozszerzyć program kulturowy i edukacyjny Teatru Polskiego? Proszę ocenić w skali 1-5. gdzie 1 oznacza mało interesujące, a
5 bardzo interesujące

Ogół

Nauczyciel
e*

Starsi (50+)

Rodzice
(26-49 lat)

Młodzi
dorośli (2636 lat)

4,18

4,15

3,97

3,88

KOMPONENT E-USŁUG SKIEROWANYCH DO DZIECI:
KOMPONENT E-USŁUG SKIEROWANYCH DO
DZIECI obejmuje 2 e-usługi, powiązane ze
sobą merytorycznie

3,92
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E1: W labiryncie teatru
ilustrowana wycieczka po kulisach teatru z
zadaniami dla odbiorcy w wieku 3-8 lat,
usługa zaprojektowana ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci
niedowidzących.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji,
wypełniania formularzy, zaznaczania opcji
wyboru itp.
E2: Teatralne zagadki
Quizy o różnym poziomie zaawansowania i
trudności wprowadzające dziecko w świat
teatru zbudowane na bazie
zdigitalizowanych zasobów teatru, dla
odbiorcy w wieku 8-13 lat.
E-usługa może być wykorzystywana jako
element lekcji szkolnej.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji,
wypełniania formularzy, zaznaczania opcji
wyboru itp.
Komponent obejmuje
e-usługi dla dzieci (poziom zaawansowania 3
– obustronna interakcja) dla dzieci
przybliżający im funkcjonowanie teatru i
budujący wrażliwość artystyczną; gdzie
fragmenty tekstów, filmów, słuchowisk
związanych z repertuarem teatru wraz z
quizami, grami i zadaniami w odpowiedniej
graficznej i interaktywnej formie pozwolą
dzieciom na samodzielną lub w towarzystwie
opiekunów naukę przez zabawę.
KOMPONENT E-USŁUG – EDUKACJA KULTUROWA
E3: E-biblioteka zbiorów Teatru – biblioteka
nagrań audio i video z wydarzeń i spektakli,
fotografii ze spektakli i wydarzeń dostępna
także z urządzeń mobilnych, z możliwością
udostępniania w mediach
społecznościowych

4,05

4,32

4,26

4,10

3,98

E4: Scenariusze lekcji
Baza scenariuszy zajęć przygotowywanych
przez nauczycieli biorących udział w kursach
organizowanych przez Teatr Polski dla
pracowników oświaty; możliwość dodawania
własnych scenariuszy lekcji, materiałów
wzbogacających, opcja forum dla potrzeb
wzbogacenia procesu nauczania

3,90

4,32

4,10

3,96

3,82

E5: Ścieżki tematyczne
Baza pomysłów dla uczniów i nauczycieli na
ciekawe wykorzystanie materiałów z ebiblioteki, propozycje quizów, zadań,

3,84

4,05

3,93

3,86

3,84
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poleceń gotowych do wykorzystania w
procesie nauczania na każdym poziomie
edukacji
E6: Książka mówiona
Udostępnienie w technologii streamingu
nagrań dramatów czytanych przez aktorów
Teatru Polskiego ,usługa opracowana ze
uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych

3,82

4,09

3,88

3,88

3,78

E7: Rezerwacja miejsc, zapisy z opłatą.
Rezerwacja miejsca na zajęciach
edukacyjnych, warsztatach, z możliwością
wniesienia opłaty, usługa wzbogacona o
aplikację.

4,23

4,50

4,28

4,28

4,20

Postrzeganie atrakcyjności zaproponowanych e-usług znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu
korzystaniem z nich – 82,2% ogółu badanych deklaruje, że korzystałaby z cyfrowych usług Teatru
Polskiego, które pozwolą rozszerzyć program kulturowy i edukacyjny teatru. Odsetek zainteresowanych
jest najwyższy wśród starszych badanych (85,3%), najniższy wśród Nauczycieli (81,8%).
Uzyskane wyniki badania popytowego wskazują, że na zaproponowane e-usługi wchodzące w skład
PLATFORMY eDUKACYJNEJ istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie we wszystkich wyznaczonych grupach
docelowych, a także , że usługi te postrzegane są jako przydatne w celach zawodowych, kulturowych i
edukacyjnych.
Przeprowadzona analiza popytu bieżącego i prognozowanego potwierdziła w pełni zasadność realizacji
projektu z punktu widzenia odbiorców i ostatecznych użytkowników PLATFORMY eDUAKCYJNEJ.

2.3.2. Efektywność w zakresie powszechnej dostępności efektów projektu – e-usług.
Realizacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz uwzględnienie zasady
uniwersalnego projektowania:
Należy podkreślić, że bardzo ważnym elementem misji kulturowej Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w
Warszawie jest promowanie równości i zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i
kulturalnym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie
powstawaniu nowych. Podejście takie jest zgodne z misją Wnioskodawcy, który w swojej działalności
stara się szeroko upowszechniać ideę włączenia kulturowego.
W związku z tym, Wnioskodawca położy nacisk na zapewnienie dostępu do platformy e-usług osobom
niepełnosprawnym, co ma szczególnie ważne znaczenie z uwagi na specyfikę projektu. Z platformy
edukacyjnej e-usług będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy, bez ograniczeń ze
względu na stan zdrowia czy stopień niepełnosprawności.
Projekt będzie miał w pełni pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji osób
niepełnosprawnych, co potwierdzają jego założenia koncepcyjne, odnoszące się do wszystkich
elementów przedsięwzięcia, zarówno w zakresie digitalizacji zasobów, stworzenia 7 e-usług,
utworzenia niezbędnego dla ich wprowadzenie repozytorium cyfrowego, jak i procesów zarządzania
PLATFORMĄ eDUKACYJNĄ.
Po pierwsze zakres zdigitalizowanych i udostępnionych w formie e-usług zasobów kultury nie będzie
ograniczony przestrzennie, czasowo ani ze względu na typ użytkownika i odbiorcy. Przy tworzeniu i
Strona 40 z 299

eksploatacji platformy Wnioskodawca zapewni równy dostęp kobiet i mężczyzn, osób
niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z terenów wiejskich, i innych
podmiotów do uczestnictwa i szerokiego korzystania z rezultatów i efektów projektu.
Potrzeba wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie zmniejszania dyskryminacji jest naturalną
konsekwencją coraz bardziej intensywnej walki z marginalizacją, wykluczeniem społecznym, w tym
wykluczeniem cyfrowym, i wynika z formalnego obowiązku nałożonego w ratyfikowanej w 2012r.
przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
W dokumencie tym w szczególności zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia dostępu do
informacji i komunikacji, w tym do technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, m.in. do
Internetu i usług świadczonych za jego pośrednictwem zarówno przez publicznych, jak i komercyjnych
usługodawców. Wypełnienie zapisów konwencji, które obecnie stanowią prawo obowiązujące również
w Polsce, wymaga dostarczenia rozwiązań i wytycznych w zakresie rozwiązań niedyskryminujących,
mieszczących się w obszarze szeroko pojętego projektowania uniwersalnego, czyli takiego, które
będzie użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania. Działanie takie dotyczy również projektowania witryn internetowych
pośredniczących w przekazywaniu e-usług publicznych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do witryn
internetowych, które niejednokrotnie są jedynym źródłem informacji i pośrednikiem w kontaktach ze
środowiskiem zewnętrznym, Unia Europejska rekomendowała standardy dostępności serwisów
internetowych opracowanych przez konsorcjum W3C9 (World Wide Web Consortium). Jednym z nich
jest standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), opracowany w ramach WAI (Web
Accessibility Initiative). Standard WCAG określa sposób projektowania witryn internetowych dostępnych
dla możliwie największej grupy użytkowników, a przede wszystkim dla osób niewidomych i
niedowidzących. Jednym z głównych celów tego standardu jest możliwość odczytywania strony
internetowej przez programy czytające.
W szczególności wymagania WCAG dotyczą następujących zasad: postrzegania, funkcjonalności,
zrozumiałości i kompatybilności. Wspomniane wymagania stały się podstawą do opracowania narzędzi
informatycznych mających na celu przeprowadzanie audytu dostępności witryn internetowych
polegającego na walidacji kodu źródłowego HTML.
Platforma e-usług w zakresie edukacji kulturalnej i dostępu do oferty kulturalnej, będzie spełniała
wymagane kryteria dostępności WCAG 2.0 (na poziomie co najmniej AA) dla wszystkich odbiorców
zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
System PLATFORMY eDUKACYJNEJ będzie w pełni dostosowany dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami, w tym w zakresie zasady postrzegania, funkcjonalności, zrozumiałości i
kompatybilności wszelkich udostępnionych informacji, a także w zakresie budowy interfejsu całego
systemu, uwzględniając specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych. Projekt umożliwi tym samym
osobom niepełnosprawnym łatwiejszy dostęp do danych publicznych w dziedzinie kultury
zamieszczonych w internecie, ułatwi im także rezerwację miejsca na zajęciach i uczestnictwo w
działaniach edukacyjnych – warsztatach i ścieżkach edukacyjnych, a także zdalne wniesienie opłaty z
tego tytułu.
Nawigacja:
-

Intuicyjne odnajdywanie menu i linków
Łatwość powrotu do strony głównej i stron poprzednich
Przejrzystość układu graficznego strony
Stosowanie raz przyjętego układu struktury graficznej konsekwentnie na wszystkich stronach
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-

Grupowanie informacji na ten sam temat
Stosowanie tytułów i śródtytułów
Stosowanie kolorystyki w rozróżnianiu stałych elementów struktury strony
Stosowanie dużych, wyraźnych ikon służących do nawigacji i kolorów sugerujących obecność
przycisków nawigacji
Stosowanie punktacji

Kolor i kontrast:
-

Dobieranie kolorów i odcieni łatwo rozróżnialnych
Stosowanie kontrastów kolorystycznych pomiędzy elementami graficznymi oraz pomiędzy
nimi i tłem
Unikanie tła w postaci obrazów i wzorów (ze względu na trudności w odczytaniu tekstu na
takim tle)

Forma prezentacji:
-

Stosowanie alternatywnych form prezentacji: rysunku, tekstu, piktogramu, dźwięk (w tym
użycie programów czytających słowa z ekranu tzw. screanreadera), filmu, animacji itp.
Stosowanie alternatywnych form zaznaczania słów kluczowych: podkreślenia, wytłuszczenia,
zmiany kolorów

Typografia:
-

Odpowiedni dobór rozmiaru oraz kroju czcionek (czcionka bezszeryfowa, bez kursywy)
Zaznaczanie słów kluczowych
Dzielenie tekstu na wyodrębnione akapity
Stosowanie ograniczonej liczby znaków w wersie
Stosowanie równych odległości pomiędzy wyrazami (unikanie justowania)

Stylistyka tekstu
-

Stosowanie języka zawierającego podstawowy zasób słów
Używanie słów kluczowych – formułowanie krótkich zdań
Stosowanie zwięzłości wypowiedzi
Używanie słowników pojęć
Stosowanie pojęć jednoznacznych i konsekwentnie takich samych w całym tekście
Unikanie skrótów i znaków specjalnych
Jeżeli to możliwe, należy unikać procentów i dużych liczb, zamiast tego stosować określenia
jakościowe.
w ramach projektu przestrzegane będą zasady udostępniania e-usług i zasobów
niedyskryminująco, co oznacza, że:
dostępne będą one bez konieczności rejestracji czy podpisywania specjalnych umów (w
szczególności, umów na wyłączność),
dostępne bez ograniczeń licencyjnych,
dostępne – opublikowane w Internecie, ze szczególną troską o dostępność dla osób z
upośledzeniami, przy wykorzystaniu standardowych i jawnych formatów danych, w sposób,
który nie utrudnia ponownego wykorzystania

UWAGA:
Projekt nie wykazuje efektywności finansowej, jednak uzasadnieniem do podjęcia decyzji o jego
realizacji jest istotny, pozytywny wpływ projektu na otoczenie społeczno-gospodarcze.
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Realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn oraz zasady niedyskryminacji.
Projekt będzie miał bardzo pozytywny wpływ na politykę równości szans kobiet i mężczyzn oraz i
niedyskryminacji.
Po pierwsze zakres wszystkich 7 e-usług będzie ogólnodostępny – dostęp do nich nie będzie
ograniczony przestrzennie, czasowo ani ze względu na typ użytkownika i odbiorcy.
Przy korzystaniu z poszczególnych (zgodnie z ich charakterem) e-usług Wnioskodawca zapewni równy
dostęp kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób
z terenów wiejskich, i innych podmiotów do uczestnictwa i szerokiego korzystania z rezultatów i
efektów projektu. Wnioskodawca położy szczególny nacisk na zapewnienie pełnego i otwartego
dostępu do e-usług niepełnosprawnym.
Z udostępnionych w formie cyfrowej zasobów Teatru Polskiego oraz wdrożonych na tej bazie e-usług
mogli korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy, bez ograniczeń ze względu na stan zdrowia czy
stopień niepełnosprawności, ponieważ w wyniku projektu, na poziomie interfejsu repozytorium
cyfrowego i PLATFORMY eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego będą spełnione wymagane kryteria
dostępności WCAG 2.0 (co najmniej na poziomie AA) dla wszystkich odbiorców zawarte w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Interfejs zostanie
zaprojektowany zgodnie z zasadami Responsive Web Design).
PLATFORMA eDUKACYJNA Teatru Polskiego oferująca 7 e-usług będzie serwisem dostępnym, a dzięki
temu lepszym, zapewni pożądaną przez potencjalnych użytkowników jakość obsługi (przyjazny,
wygodniejszy w użyciu, ułatwiający wyszukiwanie) i charakteryzować się będzie wysoką przystępnością
dla osób defaworyzowanych.
Przy jego projektowaniu interfejsu e-usług zostanie uwzględniona zasada UX (user experience), ponadto
szczególna uwaga zostanie zwrócona m.in. na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy
elementów graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy.
Po drugie, od strony organizacyjnej, na każdym etapie przygotowania, realizacji oraz po zakończeniu
projektu, przestrzegane będą zasady niedyskryminowania kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych,
jak i ze wzgl. religię czy orientację seksualną.
Przy angażowaniu osób do pracy przy projekcie przestrzegana będzie zasada równości w zakresie
wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za wykonywanie takiej samej pracy, równość traktowania kobiet i
mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych, równość w zakresie dostępu do zatrudnienia (w tym w
procesach rekrutacji), szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy – członkom
zespołu projektowego, bez względu na płeć, zapewnione zostaną takie warunki pracy, które nie
utrudniają godzenia życia zawodowego i prywatnego.
Również na etapie realizacyjnym projekt realizowany będzie z uwzględnieniem zaleceń promowania
równości szans kobiet i mężczyzn. Dostęp do prac związanych z wdrożeniem projektu, począwszy od
prac koncepcyjnych, poprzez projektowe, aż do realizacji rzeczowej zakłada równy dostęp kobiet i
mężczyzn. W przypadku odbioru rezultatów projektu zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą traktowani
na tych samych zasadach, tj. będą mieli ten sam, nieograniczony dostęp do systemów informatycznych
i e-usług.
Zespół osób odpowiedzialnych na prawidłowe wdrożenie projektu zostanie powołany ze względu na
posiadane doświadczenie, kompetencje i wiedzę, co odpowiada zasadzie równości szans.
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2.3.3. Efektywność technologiczna w odniesieniu do zaplanowanych wskaźników.
Jak wykazała analiza techniczna przeprowadzona w Rozdziale 5.1, zaplanowane rozwiązania
informatyczne, zwłaszcza planowane zastosowanie technologii chmury obliczeniowej gwarantuje
osiągnięcie wszystkich zaplanowanych wskaźników na poziomie produktu i rezultatu.
Zamiarem Wnioskodawcy jest, by w ramach zakupowanej usługi chmury obliczeniowej mieć dostęp
do: szerokiego zakres usług aplikacyjnych, obliczeniowych, magazynu i sieci, a także by mogło być
możliwe tworzenie aplikacji, korzystając z dowolnego języka, narzędzia lub środowiska. Kluczowym
wymogiem będzie także, aby wybrane rozwiązanie chmurowe pozwalało integrować aplikacje
chmurowe z istniejącym w Teatrze Polskim - środowiskiem IT. Chmura będzie działać w modelu PaaS –
Platform as a Service- platforma jako usługa. W modelu PaaS chmura obliczeniowa daje udostępni
Teatrowi zakres gotowej platformy dającej dużą oszczędność czasu wynikającą z wyeliminowania
konieczności administrowania środowiskiem IT.
Funkcjonalności i możliwości techniczne, jakie daje zastosowanie technologii chmury obliczeniowej w
pełni zabezpiecza i gwarantuje osiągnięcie kluczowych wskaźników produktu i rezultatu, wskazanych w
Rozdziale 3.3. Studium.
Wariant realizacyjny uznany za optymalny ( w toku analizy wariantowej określono go jako
„inwestycyjny 2”) bardzo dobrze odpowiada celom projektu, oraz bardzo dobrze zaspokaja popyt na
usługi zidentyfikowane w analizach popytu, cechuje się także wysoką efektywnością technologiczną i
kosztową, ponieważ rozwiązanie chmurowe planowane do wdrożenia (posadowienia e-usług) cechuje
się niezawodnością, skalowalnością, wysokim poziomem bezpieczeństwa przechowywanych danych.
W ramach projektu planuje stworzenie innowacyjnej PLATFORMY eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego w
Warszawie, poprzez którą umożliwiony zostanie dostęp do 7 e-usług , w tym sześciu na 3 i jednej na 4
poziomie dojrzałości. Aplikacja mobilna będzie towarzyszyła e-usłudze E7, obejmującej rezerwację
miejsca i zapis na zajęcia edukacyjne z wniesieniem opłaty.
Funkcjonalność PLATFORMY eDUKACYJNEJ pozwoli na zwrotny kontakt Teatru z uczestnikami zajęć
edukacyjnych – prowadzonych przez Teatr dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Planowana platforma e-usług zostanie zaprojektowana w oparciu o formułę zorientowaną na potrzeby
użytkownika, a zastosowane rozwiązania zapewnią odpowiednią jakość obsługi, w tym zapewniona
zostanie pełna responsywność PLATFORMY eDUKACYJNEJ, jej interoperacyjność z innymi systemami
oraz możliwość zastosowania na urządzeniach mobilnych.
Platforma będzie świadczyła usługi dostępu do informacji publicznej w zakresie e-kultury, skierowane
w pierwszym rzędzie do odbiorców z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, m.in ułatwi
rezerwacje i opłaty za udział w zajęciach, pomoże przygotować lekcje i kursy edukacyjne o tematyce
teatralnej, będzie użytecznym narzędziem w procesie edukacyjnym i poznawczym dzięki e-bibliotece
oraz e-usłudze ścieżek tematycznych, a także dostarczy rozrywki na wysokim poziomie, ambitnej pod
względem poznawczym, dostosowanej do potrzeb różnych grup wiekowych.
Finalnym produktem projektu będzie nowoczesna, rozbudowana o wiele komponentów platforma eusług w obszarze edukacji kulturowej, spełniająca wytyczne W3C i WCAG 2.0. o intuicyjnej nawigacji,
oparty na systemie CMS (Content Management System), który pozwoli na swobodne kształtowanie
treści i sposobów ich prezentacji, by zapewnić możliwość dalszego rozwoju i łatwego utrzymania
platformy. Standardowa warstwa prezentacji na portalu będzie zgodna z aktualnym standardem
HTML5, by pozytywnie przechodzić walidację W3C oraz WCAG 2.0 na poziomie minimum AA.
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2.4.

Wykonalność technologiczna.

Projekt, jak wykazała analiza techniczna przeprowadzona w Rozdziale 5.1 oraz analiza wariantowa
przeprowadzona w Rozdziale 5.3 jest w pełni wykonalny w wariancie wybranym do realizacji i
uznanym za wariant optymalny, to znaczy bazujący na:
-

-

-

Koncepcji utworzenia PLATFORMY eDUKACYJNEJ dającej dostęp do w sumie 7 e-usług w
zakresie e-kultury, w tym: 6 e-usług poziomu 3 i jednej e-usługi poziomu 4, powiązanej z
aplikacją mobilną;
zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej, działającej w modelu PaaS – Platform as a
Service- platforma jako usługa. W modelu PaaS chmura obliczeniowa daje udostępni Teatrowi
zakres gotowej platformy dającej dużą oszczędność czasu wynikającą z wyeliminowania
konieczności administrowania środowiskiem IT.
Przeprowadzeniu niezbędnych prac w zakresie modernizacji sieci LAN oraz wymiany switchy
niezarządzanych na zarządzalnych.

W ramach projektu jest planowane stworzenie i udostępnienie następujących e-usług:
Poziom e-usługi

3 - interakcja
dwustronna

3 - interakcja
dwustronna

3 - interakcja
dwustronna
3 - interakcja
dwustronna

Nazwa e-usługi

Skrócony opis zakresu

KOMPONENT : TEATR POLSKI DZIECIOM ON LINE
W labiryncie teatru
ilustrowana wycieczka po kulisach teatru z zadaniami dla
odbiorcy w wieku 3-8 lat, usługa zaprojektowana ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niedowidzących.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania formularzy,
zaznaczania opcji wyboru itp.
Teatralne zagadki

Quizy o różnym poziomie zaawansowania i trudności
wprowadzające dziecko w świat teatru zbudowane na bazie
zdigitalizowanych zasobów teatru, dla odbiorcy w wieku 8-13
lat.
E-usługa może być wykorzystywana jako element lekcji szkolnej.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania formularzy,
zaznaczania opcji wyboru itp.

KOMPONENT: EDUKACJA KULTUROWA
Baza zdjęć i materiałów audiowizualnych dostępnych na
e-biblioteka
potrzeby zajęć edukacyjnych

Ścieżki tematyczne:
Szekspir, Mrożek,
Fredro, Szyfman

3 - interakcja
dwustronna

Scenariusze lekcji

3 - interakcja
dwustronna

Książka mówiona

Baza pomysłów dla uczniów i nauczycieli na ciekawe
wykorzystanie materiałów z e-biblioteki, propozycje quizów,
zadań, poleceń gotowych do wykorzystania w procesie
nauczania na każdym poziomie edukacji
Baza scenariuszy zajęć przygotowywanych przez nauczycieli
biorących udział w kursach organizowanych przez Teatr Polski
dla pracowników oświaty; możliwość dodawania własnych
scenariuszy lekcji, materiałów wzbogacających, opcja forum dla
potrzeb wzbogacenia procesu nauczania
Udostępnienie w technologii streamingu nagrań dramatów
czytanych przez aktorów Teatru Polskiego ,usługa opracowana
ze uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych
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Poziom 4 transakcyjny - wiąże
się z możliwością
dokonania wszystkich
czynności
niezbędnych do
załatwiania danej
sprawy urzędowej
całkowicie drogą
elektroniczną

Rezerwacja i zapisy na
zajęcia edukacyjne wraz
z dokonaniem opłaty
drogą elektroniczną,
dodatkowo opcja
powiadomienia i
przypomnienia sms-em

Możliwość zapisu na zajęcia edukacyjne prowadzone w Teatrze
Polskim, z funkcją potwierdzenia rezerwacji miejsca oraz
przypomnienia smsem o wydarzeniu oraz dokonaniem opłaty za
udział w wersji elektronicznej ( e-usługa powiązana z aplikacją
mobilną)

Pełen zakres projektu został opisany w Rozdziale 5.1.3. Studium – „Szczegółowe rozwiązania
technologiczne”.
Projekt przewiduje realizację e-usług, opartych o dedykowane oprogramowanie stworzone przy
wykorzystaniu uniwersalnej platformy, obejmującej uniwersalne środowisko uruchomieniowe oraz
biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji.
Projekt cechuje się wysoką efektywnością technologiczną i kosztową, ponieważ rozwiązanie chmurowe
planowane do wdrożenia (posadowienia e-usług) cechuje się niezawodnością, skalowalnością,
wysokim poziomem bezpieczeństwa przechowywanych danych.
W ramach projektu przeprowadzone będą prace graficzne i programistyczne związane z
przygotowaniem szaty graficznej PLATFORMY eDUKACYJNEJ, zgodnie z zasadami projektowania
uniwersalnego oraz zgodniej z wytycznymi WCAG 2.0 (kryterium dostępu 2), dzięki czemu interfejs
systemu będzie zorientowany na użytkowników.
Opracowana w ramach zadania szata graficzna oraz interfejs zostaną poddane testowaniu: (1)
technicznemu (działanie poszczególnych funkcji, w tym interoperacyjność - kryterium dostępu 3), (2)
pod kątem user experience oraz (3) pod kątem spełniania kryteriów projektowania uniwersalnego i
WCAG 2.0.
Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzone zostaną prace związane z możliwością personalizacji
interfejsu przez użytkowników (Standard WCAG 2.0), dzięki czemu będą mogli bardziej dopasować go
do indywidualnych potrzeb (zmiana motywu kolorystycznego oraz dostosowanie wielkości czcionki).
Dostarczone oprogramowanie będzie umożliwiało prezentowanie treści w różnych wersjach
językowych (Standard WCAG 2) zdefiniowanych przez administratora systemu, dzięki czemu interfejs
będzie dostępny również dla zagranicznych odbiorców.
Prace informatyczne będą obejmowały przygotowanie serwisu przy wykorzystanie mechanizmów
RWD (responsive web design) w celu dostarczenia najbardziej ergonomicznego interfejsu użytkownika
dla każdego urządzenia (przeglądarka na komputerze, telefon, tablet - responsywność - kryterium
merytoryczne szczegółowe 3). Wygląd i układ serwisu będzie dostosowywał się automatycznie do
rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany. Aby wyjść naprzeciw założeniom projektu o
powszechnej dostępności, przewidziano system autentykacji oparty o popularne serwisy (Facebook,
Google, Microsoft) co umożliwia korzystanie z już posiadanego konta celem uwierzytelnienia
(kryterium 1 bezpieczeństwo, kryterium 3 interoperacyjność), bądź możliwe będzie stworzenie
dedykowanego konta (kryterium 1 bezpieczeństwo).
System PLATFORMY eDUKACYJNEJ zostanie podzielony na logiczne obszary. Dostęp do edycji
poszczególnych obszarów zostanie zrealizowany przy zastosowaniu mechanizmu ról, co dodatkowo
zwiększy bezpieczeństwo i zapewni spójne i bezproblemowe zarządzanie prezentowaną treścią
(kryterium 1 bezpieczeństwo).
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We wszystkich usługach dostępnych przez sieć będą wykorzystywane bezpieczne protokoły HTTPS
(bezpieczeństwo systemów informatycznych - kryterium merytoryczne szczegółowe)
Usługi dostępne będą za pomocą powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych (kryterium interoperacyjność systemów). Poprzez zintegrowanie PLATFORMY eDUKACYJNEJ ze stroną internetową
Teatru, będzie ona w sposób czytelny i przejrzysty prezentować zdigitalizowane materiały i zasoby,
przy uwzględnieniu wytycznych i zaleceń WCAG 2.0. Eksploracja PLATFORMY będzie możliwa dzięki
wyszukiwaniu prostemu oraz zaawansowanemu (filtrowanie wyników wyszukiwania według złożonych
kryteriów). Dzięki połączeniu rekordów w logiczną całość (słownik hierarchiczny) użytkownik będzie
mógł np. przeglądać zawartość całej gałęzi hierarchii obiektów.
Projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ma charakter nieinfrastrukturalny.
Projekt cechuje się neutralnością technologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570) , co
wyraża się w deklaracji Wnioskodawcy, że wybór konkretnego rozwiązania technicznego na etapie
wykonawczym będzie podlegać przepisom prawa zamówień publicznych. W myśl art. 3 pkt 19 tej
ustawy neutralność technologiczna to zasada równego traktowania przez władze publiczne technologii
teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, w tym zapobiegania
możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i modyfikacji eksploatowanych
systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkurencyjnych produktów i rozwiązań. Teatr
Polski przestrzega zasady równego traktowania przez władze publiczne technologii
teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, w tym zapobiegania
możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i modyfikacji eksploatowanych
systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkurencyjnych produktów i rozwiązań. W
związku z powyższym, projekt będzie realizowany zgodnie z Ustawą Pzp.
W projekcie wypracowany został model prawny cyfrowego udostępnienia zasobów na PLATFORMIE
eDUKACYJNEJ, określający prawne możliwości ich ponownego wykorzystania (w ramach
obowiązujących norm prawnych.
Na obecnym etapie projekt jest pod kątem technicznym dobrze przygotowany do realizacji.

2.5.

Pozostałe wnioski z przeprowadzonego studium.

2.5.1. Wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej projektu.
Przeprowadzona analiza finansowa miała na celu w szczególności:
- ocenę finansowej rentowności inwestycji i kapitału krajowego:
Efektywność finansową projektu stwierdzono poprzez ustalenie finansowej bieżącej wartość netto
inwestycji (FNPV/C) oraz finansowej stopy zwrotu inwestycji (FRR/C). Projekt nie wykazuje
efektywności finansowej, jednak uzasadnieniem do podjęcia decyzji o jego realizacji jest istotny,
pozytywny wpływ projektu na otoczenie społeczno-gospodarcze.
- weryfikację trwałości finansowej projektu i Beneficjenta:
Analizę zasobów finansowych projektu zbadano wykazując saldo niezdyskontowanych skumulowanych
przepływów pieniężnych generowanych przez projekt we wszystkich latach objętych analizą.
Wyliczenia przeprowadzone w Arkuszu kalkulacyjnym do Studium wykonalności (Tabela 16) wskazują,
iż zasoby finansowe na realizację projektu zostały zapewnione i są one wystarczające do sfinansowania
kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji.
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Trwałość finansowa Beneficjenta jest zachowana, co potwierdzają wyliczenia przeprowadzone w
Arkuszu kalkulacyjnym do Studium wykonalności (Tabela 17). Wnioskodawca posiada zdolność
finansową do realizacji projektu. Koszty kwalifikowane projektu zostaną sfinansowane dotacją UE oraz
wkładem własnym. Źródłem pokrycia wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych i kosztów
niekwalifikowanych są środki Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wnioskodawca posiada
zdolność finansową do utrzymania efektów realizacji projektu. W okresie eksploatacji projektu środki
finansowe niezbędne do utrzymania powstałej infrastruktury będą pochodzić z przychodów
Wnioskodawcy z innych obszarów działalności.
- ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE:
Dla projektu wskazano dofinansowanie na poziomie 2 262 256,44 PLN, co stanowi 80% kosztów
kwalifikowanych projektu. Wnioskowane dofinansowanie spełnia warunek określony w Regulaminie
konkursu dla działania 2.1 E-usługi (nie przekracza 3 mln PLN) oraz spełnia warunki efektywności
kosztowej (średnia wartość dofinansowania UE wsparcia jednej usługi udostępnionej on-line jest
mniejsza od kwoty 680 280 EUR).

Przeprowadzona analiza ekonomiczna miała na celu dokonanie oceny wkładu projektu w polepszenie
warunków ekonomicznych i jakości życia w regionie.
Dokonano identyfikacji korzyści i kosztów ekonomicznych oraz, w przypadkach gdzie było to możliwe,
oszacowano ich wartości wskazując ilość lub wartość wyrażoną w pieniądzu. Projekt generuje
długotrwałe efekty ekonomiczne. Przeprowadzona analiza wskazuje na występowanie znacznej ilości
korzyści ekonomicznych przy niewielkiej ilości odpowiadającym im kosztów.

2.5.2. Wnioski z przeprowadzonej analizy występowania pomocy publicznej.
Jak wskazano w Rozdziale 11 Studium, w niniejszym projekcie nie wystąpi pomoc publiczna.
Wnioskodawca przeprowadził stosowną analizę potencjalnego wystąpienia pomocy publicznej w
projekcie poprzez sprawdzenie, czy z uwagi na charakter projektu, dotyczy on przedsiębiorcy w
rozumieniu unijnego prawa konkurencji, a także poprzez sprawdzenie, czy w przypadku tego projektu
spełnione są łącznie poniższe warunki wskazujące na brak pomocy publicznej:
1. Dofinansowanie nie skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu,
2. Dofinansowanie nie jest korzystniejsze od pozyskania środków na rynku,
3. W efekcie dofinansowania nie występuje - lub projekt nie grozi - wystąpieniem zakłócenia
konkurencji,
4. Dofinansowanie nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE.
W wyniku analizy stwierdzono, że nie zostaną spełnione przesłanki nr 3 i nr 4. Beneficjentem wsparcia
będzie samorządowa artystyczna instytucja kultury – Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana z siedzibą w
Warszawie.
Na etapie eksploatacji systemu wszelkie zasoby umieszczone na PLATFORMIE eDUKACYJNEJ, w tym eusługi będą udostępniane odbiorcom w całości nieodpłatnie. Z punktu widzenia projektu i
Wnioskodawcy, cały ten proces pozostaje w sferze wykonywania zadań statutowych Teatru Polskiego,
związanych z kształtowaniem i upowszechnianiem kultury teatralnej, tak więc nie jest działalnością
gospodarczą. Ponadto ze względu na charakter projektu, wszystkie środki zaangażowane w realizację
przedsięwzięcia będą uznawane za środki publiczne. Celem uzyskanego wsparcia jest bezpłatne,
szerokie udostępnienie informacji dotyczących zasobów Teatru Polskiego oraz prezentowanych na
Strona 48 z 299

jego deskach dzieł sztuki teatralnej za pośrednictwem mechanizmów cyfrowych – to znaczy
rozbudowanej, innowacyjnej platformy wraz z systemem e-usług.
Uzyskane wsparcie będzie zatem ukierunkowane na stworzenie mechanizmów pozwalających na
sprawniejsze udostępnianie informacji z zakresu edukacji kulturowej, zasobów kultury i wykorzystaniu
ich przez różnorodne podmioty i osoby. Należy też zaznaczyć, że z udostępnionych przez
Wnioskodawcę e-usług, a za ich pośrednictwem - informacji i zasobów będą docelowo korzystać nie
tylko obywatele dla własnej wiedzy, informacji i potrzeb, ale także przedsiębiorstwa i specjaliści (np.
badacze, naukowcy, graficy, projektanci, architekci, artyści). Zakłada się więc udostępnianie
zgromadzonych danych dotyczących dziedzictwa kultury teatralnej w celu ich ponownego
wykorzystania dla potrzeb różnorodnych odbiorców.
Wnioskodawca nie będzie pobierał także żadnych opłat związanych z wykorzystaniem i dalszym
przetwarzaniem informacji przedstawionych w ramach PLATFORMY eDUKACYJNEJ i repozytorium
cyfrowego. Projekt ma charakter niedochodowy.
Bezpłatne udostępnienie poprzez platformę e-usług zgromadzonych danych stanowi zatem realizację
prawa dostępu do informacji – jako prawa dostępu do informacji będącego w myśl konwencji
międzynarodowych jednym z podstawowych praw człowieka i obywatela. Tym samym, ze względu na
status Wnioskodawcy, jak i na fakt niespełnienia jednocześnie wszystkich przesłanek występowania
pomocy publicznej określonych powyżej, wsparcie udzielone dla Wnioskodawcy nie będzie stanowiło
pomocy publicznej.
Do chwili złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca nie uzyskał środków na
realizację opisanego we wniosku zakresu projektu w ramach pomocy publicznej, w tym nie uzyskał
pomocy na działania inwestycyjne, ani nie uzyskał pomocy inwestycyjnej z Funduszy Strukturalnych, z
Funduszy Wspólnotowych, z Mechanizmów Finansowych. Wnioskodawca nie uzyskał także środków w
ramach pomocy de minimis na rzecz realizacji opisywanego w projektu. Nie nastąpiła kumulacja żadnej
otrzymanej pomocy.
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3. Definicja celów projektu.
3.1.

Analiza potrzeb i problemów z punktu widzenia Wnioskodawcy, jak i regionu
(otoczenia społeczno-gospodarczego).

3.1.1. Analiza otoczenia ekonomiczno-społecznego przedsięwzięcia.
Projekt „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” będzie realizowany na terenie
Województwa Mazowieckiego, na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz gminy: Miasto
Stołeczne Warszawa. Oddziaływanie projektu wykracza jednak poza bezpośrednią lokalizację
inwestycji - ze względu na specyfikę działania Wnioskodawcy jako samorządowej instytucji kultury,
renomowanego Teatru, rozpoznawalnego na terenie całego kraju, a także ze względu na fakt
wykorzystania technologii cyfrowych, których zasięg nie jest ograniczony terytorialnie.
Dane statystyczne i demograficzne dotyczące lokalizacji projektu.
Województwo mazowieckie, w którym zostanie zrealizowany niniejszy projekt, leży w środkowowschodniej części Polski. Sąsiaduje z sześcioma województwami: łódzkim, kujawsko-pomorskim,
warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim.
Mazowsze posiada duży potencjał demograficzny i społeczny. Według danych GUS za 31.XII. 2017 roku
województwo mazowieckie liczyło 5 384 617 mieszkańców, co stanowiło 13,8% ludności Polski, czyniąc
je najludniejszym województwem, z największym miastem w kraju – Warszawą. Liczy ona – wg stanu
na 31.XII.2017 r. – 1 764 615 mieszkańców, a wraz z miejscowościami przyległymi 2,5 mln, co tworzy z
niej jedno z największych miast w tej części Europy.
Tabela 5. Województwo mazowieckie - podstawowe dane demograficzne.
Opis

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

jednostka

osób

%

osób

%

osób

%

populacja

5 324 519

100

2 777 021

52

2 547 498

48

powierzchnia
gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

35 558,18 km²
150

78

72

Większość osób (około 3,3 mln) zamieszkuje w miastach, z czego ponad połowa w Warszawie. Średnia
gęstość zaludnienia wynosi 145 osób na km2 i praktycznie od 2004 roku pozostaje na tym samym
poziomie. W aglomeracji warszawskiej mieszka zatem prawie 50% ludności województwa, a ogółem w
miastach regionu – 64%. Oprócz zdecydowanie dominującej Warszawy, do liczących się miast
województwa należy zaliczyć jeszcze Radom z 230 tys. mieszkańców i Płock z 130 tys. Pozostałe miasta
są wyraźnie mniejsze.
Największa gęstość zaludnienia jest w Warszawie oraz na obszarach położonych wzdłuż linii
kolejowych i dróg wychodzących z Warszawy. Region mazowiecki charakteryzuje się najwyższym w
Polsce dodatnim saldem migracji wewnętrznych i zewnętrznych na pobyt stały na 1 tys. ludności, a
migracje są istotnym czynnikiem wpływającym na procesy demograficzne na obszarze województwa,
ponieważ w regionie występuje ujemny przyrost naturalny na poziomie ok. 3%. Ta tendencja jest
najbardziej charakterystyczna dla miasta Warszawy i najprawdopodobniej utrzyma się w ciągu
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najbliższych lat na podobnym bądź niezmienionym poziomie. Ponadto niekorzystnym zjawiskiem
demograficznym w województwie jest stale postępujący proces starzenia się społeczeństwa, a co za
tym idzie - wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.
Administracyjnie region podzielony jest na 37 powiatów ziemskich, 5 powiatów grodzkich oraz 314
gmin. Jest najbardziej zróżnicowanym wewnętrznie województwem. Można podzielić go na dwie
części – aglomerację warszawską oraz obszary pozostałej części województwa. Monocentryczna
aglomeracja warszawska wraz z miastem stołecznym koncentruje zdecydowaną większość potencjału
społeczno-gospodarczego regionu. Znajduje się tutaj przede wszystkim centrum życia politycznego,
większość ośrodków naukowych i szkolnictwa wyższego, centrum zarządzania państwem i gospodarką.
Wszystkie ośrodki wchodzące w skład aglomeracji, oprócz miasta Warszawy, pomimo swojej
administracyjnej niezależności są od niej uzależnione pod względem funkcjonalnym. Wynika to
głównie z koncentracji w Warszawie większości znaczących instytucji i jednostek. Obszary pozostałej
części województwa są znacznie słabiej rozwinięte, a wskaźnik ich rozwoju ekonomicznego jest
znacznie niższy niż średnia krajowa. Poziom rozwoju północno-wschodniej części województwa jest
bardzo zbliżony do poziomu najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych regionów kraju, natomiast część
południowa boryka się z restrukturyzacją tradycyjnych gałęzi przemysłu.
Region mazowiecki jest silnie zurbanizowany, o czym świadczy m.in. wysoki odsetek osób
zamieszkujących miasta. Reforma administracyjna kraju przyczyniła się do znacznego spadku pozycji
byłych miast wojewódzkich leżących na obszarze obecnego Województwa Mazowieckiego na rzecz
miasta stołecznego.
Województwo mazowieckie jest regionem o najwyższym w kraju potencjale gospodarczym, który
mierzony jest wartością PKB. Istnieją jednak spore rozbieżności w rozwoju między metropolitalną
Warszawą a obszarem pozametropolitalnym – wartość PKD przypadająca na jednego mieszkańca jest
trzykrotnie większa w Warszawie w porównaniu z pozostałą częścią regionu. Najbardziej rozwinięty
jest sektor usług rynkowych i to w nim działa przeważająca ilość podmiotów gospodarczych. Ma
największy udział nie tylko w Produkcie Krajowym Brutto, ale także w strukturze zatrudnienia i
nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw.
Województwo, a szczególnie Warszawa, jest obszarem bardzo atrakcyjnym dla inwestorów – zarówno
krajowych jak i zagranicznych. W regionie najlepiej rozwija się przemysł rolno-spożywczy oraz
petrochemiczny. Sam zaś przemysł jest bardzo zróżnicowany branżowo. Na rozwój gospodarczy wpływ
ma także korzystne położenie Mazowsza w europejskim oraz krajowym systemie transportowym.
Przez obszar województwa przechodzą trzy spośród dziesięciu paneuropejskich korytarzy
transportowych. Podstawowy układ drogowy stanowi promienista sieć zbiegająca się w Warszawie, co
świadczy o dobrej dostępności do stolicy z krańców regionu. Sieć drogową tworzy 28 824 km dróg o
powierzchni twardej, co stanowi 11,4% długości krajowej. Stosunkowo dobrze rozwinięta jest także
sieć kolejowa. Linie kolejowe w kierunkach północ-południe i wschód-zachód odgrywają
międzynarodową rolę. Warszawa ma połączenia kolejowe ze wszystkimi większymi miastami w kraju i
w Europie. Istotne znaczenie ma również transport kolejowy. W Warszawie zlokalizowane jest
największe w Polsce lotnisko Okęcie. Obsługuje ono prawie 69% całego ruchu pasażerskiego w kraju.
Na rozwój gospodarczy i konkurencyjność regionu istotny wpływ ma innowacyjność – działalność
badawczo-rozwojowa i wdrożeniowa. Województwo przoduje w kraju w sferze działalności badawczorozwojowej. Skupia największą ilości jednostek badawczo-rozwojowych (31% wszystkich jednostek B+R
w Polsce), przy czym aż 75% działa w samej Warszawie.
Województwo mazowieckie to również największy w kraju rynek pracy – ponad 2 mln zatrudnionych.
Wg danych GUS, w kwietniu 2016 r. średnia stopa bezrobocia w województwie wynosiła 8,2%, a w
samej Warszawie – 3,4%, podczas gdy bezrobocie w kraju pozostawało na poziomie 9,2 %. Korzystna
sytuacja na rynku pracy przedkłada się bezpośrednio na wielkość dochodów (przeciętne miesięczne
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wynagrodzenie w województwie przewyższa o ok. 30% średnią krajową), wzrost jakości życia i
możliwość spełnienia aspiracji ludności.
Silną stroną województwa jest dobrze rozwinięty system szkolnictwa wyższego. W regionie funkcjonuje
ponad 100 szkół wyższych, z czego 66 szkół publicznych. Przy zdecydowanej dominacji Warszawy
wykształcają się uzupełniające centra akademickie na obszarze pozametropolitalnym, co sprzyja
wyrównaniu szans dostępu do edukacji i kształcenia wyższego w województwie.
Województwo mazowieckie, pomimo iż cechuje się korzystnymi wskaźnikami rozwoju, boryka się z
poważnym problemem różnic międzyregionalnych, które są największe wśród polskich regionów.
Obszary położone peryferyjne, w szczególności przy wschodniej granicy województwa, wykazują się
poziomem rozwoju zbliżonym do tzw. „ściany wschodniej”. Poza tym, istnieje wyraźna różnica
pomiędzy jego wschodnią a zachodnią częścią. Umowną granicę tego podziału stanowi Wisła.
Zachodnia część regionu jest bardziej zindustrializowana, położone są w niej największe ośrodki
miejskie. Odmienny rolniczy charakter ma część wschodnia i jest w mniejszym stopniu atrakcyjna dla
inwestorów.
Połowa (324,3 tys.) z zarejestrowanych w województwie mazowieckich firm, za swoją siedzibę podaje
Warszawę, a w samej aglomeracji mieszka blisko 3 miliony mieszkańców. Jest największym pod
względem ludności (1 739 586 mieszkańców, stan na 30 czerwca 2015) i powierzchni miastem
(517,24 km² łącznie z Wisłą, stan na 1 stycznia 2015). Ludność Warszawy stanowi około 4,5%
mieszkańców całego kraju. Warszawa, pełniąca funkcje stolicy, stała się z czasem najważniejszym
ośrodkiem administracyjnym, centralnym ośrodkiem naukowym i kulturalnym, jak również jednym z
głównych ośrodków gospodarczych i biznesowej współczesnej Polski, z perspektywami bycia
metropolią integrującą Wschód z Zachodem Europy.
Zróżnicowane przestrzennie walory środowiska naturalnego stwarzają podstawę do rozwoju rolnictwa
oraz turystycznego wykorzystania znacznych obszarów województwa. Historia regionu pozostawiła
spuściznę w postaci bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturalnego. Według danych GUS w 2014
roku, w województwie mazowieckim działało: 119 muzeów (z oddziałami), 35 teatrów i instytucji
muzycznych, 273 domy, ośrodki kultury oraz świetlice, 54 galerie i salony sztuki, 63 kina stałe, 1251
bibliotek publicznych i placówek biblioteczno-informacyjnych.

WOF ZIT - Warszawski Obszar Funkcjonalny.
Projekt „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” będzie realizowany na terenie
Województwa Mazowieckiego, na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz bezpośrednio
na terenie gminy miejskiej wchodzącej w skład ZIT WOF: Miasto Stołeczne Warszawa.
Zakres oddziaływania projektu obejmuje wszystkie gminy wchodzące w skład WOF, zgodnie z mapą
zamieszczoną poniżej, i jest w pierwszej kolejności skierowany do mieszkańców tego obszaru.

Strona 52 z 299

Rysunek 1. Warszawski Obszar Funkcjonalny – zestawienie gmin wchodzących w skład ZIT WOF

Warszawski Obszar Funkcjonalny ZIT tworzy jedno miasto na prawach powiatu (m.st. Warszawa), 14
gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 13 wiejskich. Administracyjnie gminy te należą do 10
powiatów (legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego,
piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego -zachodniego i żyrardowskiego).
System osadniczy WOF składa się w sumie z 26 miast, tworzących układ aglomeracyjny wokół
Warszawy, liczącej według oficjalnych statystyk 1,7 mln mieszkańców. Kolejnymi co do liczby
mieszkańców miastami WOF są: Pruszków (59,0 tys. mieszkańców), Legionowo (54,1 tys.), Otwock
(44,9 tys.), Piaseczno (44,0 tys.), Żyrardów (41,3 tys.), Wołomin (37,4 tys.), Grodzisk Mazowiecki (29,8
tys.) oraz Nowy Dwór Mazowiecki (28,3 tys.). Obszar WOF mimo, że zajmuje stosunkowo niewielką
część województwa mazowieckiego (8,3%), koncentruje ponad połowę mieszkańców regionu (50,5%).
Dostęp oraz jakość podstawowej infrastruktury społecznej (na którą składają się instytucje i usługi w
zakresie kultury, oświaty, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, zdrowia) są przeciętnie lepsze niż w
województwie i kraju. Jednocześnie WOF jest wewnętrznie zróżnicowany w tym zakresie. Różnice
występują pomiędzy Warszawą a pozostałą częścią terytorium WOF, między obszarami miejskimi i
wiejskimi oraz między poszczególnymi rodzajami usług.
WOF jest ośrodkiem pełniącym funkcje metropolitalne, największym w kraju rynkiem pracy, a także
obszarem oferującym szeroki wachlarz usług podstawowych i wyższego rzędu, ale cechuje się,
podobnie do innych metropolii, rozwarstwieniem społecznym i zagrożeniem części społeczności
wykluczeniem zawodowym, a w konsekwencji także społecznym m.in. z uwagi na niedostosowanie
podaży usług do potrzeb tych osób i wymogów rynku pracy.
WOF wyróżnia się na tle województwa mazowieckiego i Polski wysokim stopniem koncentracji
potencjału gospodarczego. Na terenie WOF zarejestrowanych jest blisko 516 tys. podmiotów
gospodarczych – 71% potencjału województwa i 13% kraju – prawie 200 podmiotów na 1000
mieszkańców. Występuje tu nadreprezentacja podmiotów dużych, tj. zatrudniających co najmniej 250
pracowników, co jest efektem lokalizacji siedzib największych firm w stolicy kraju lub jej bezpośrednim
sąsiedztwie. Wytwarzany produkt krajowy brutto (PKB) stanowił w roku 2015 i około 70% PKB regionu
oraz około 15% PKB kraju. WOF cechuje się najnowocześniejszą w kraju strukturą gospodarki.
Występuje tu koncentracja branż wiedzochłonnych i ukierunkowanych na wsparcie biznesu.
Mieści się tu 28% krajowych podmiotów działających na polu informacji i komunikacji (sekcja J zgodnie z
PKD 2007), 21% zajmujących się działalnością profesjonalną i naukową (sekcja M), a także 18%
podmiotów świadczących usługi administrowania i działalności wspierającej (sekcja N). Ponadto licznie
występują tu firmy, funkcjonujące w ramach kluczowych technologii wspomagających (ang. Key
Enabling Technologies – KET), takich jak biotechnologie, fotonika czy nanotechnologie. Są to jednak
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wciąż dziedziny, reprezentowane przez niewielką liczbę podmiotów. WOF charakteryzuje się także
koncentracją podmiotów gospodarczych w innych branżach wiodących w regionie, tj.: w medycznej,
chemicznej i kreatywnej. Na tle Mazowsza WOF cechuje się dobrze rozwiniętą infrastrukturą otoczenia
biznesu, skupiając 81 ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (z czego 76 w Warszawie), co stanowi
88% mazowieckich instytucji tego typu.
Teren WOF charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym. Jego najcenniejsze wytwory
materialne zostały ujęte w rejestrze zabytków i znajdują się pod opieką konserwatorską. Do
najważniejszych obiektów zabytkowych zalicza się historyczne centrum Warszawy, wpisane na Listę
Dziedzictwa Światowego UNESCO. Pozostałe zabytki nieruchome to dwory, pałace, obiekty sakralne,
budowle obronne, założenia przestrzenne i budownictwo przemysłowe, które dość licznie występują
na terenie WOF.
Dziedzictwo oraz oferta kulturowa może stanowić jedną z atrakcji turystycznych, jak również znacząco
wpłynąć na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców tego obszaru. Spopularyzowanie zasobów
kultury za pomocą internetu i e-usług pozwoli na ich zaprezentowanie turystom, a jednocześnie wesprze
tworzenie się społeczeństwa informacyjnego na terenie WOF. Na obszarze działają liczne instytucje
kultury, choć ich potencjał i zasoby – zwłaszcza w odniesieniu do instytucji ulokowanych poza samą
Warszawą - nie są efektywnie wykorzystywane i spopularyzowane.

Warszawa – miejsce bezpośredniej lokalizacji projektu.
Miasto stołeczne Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa
ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym, a zadania wynikające ze
stołecznego charakteru miasta - ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Powierzchnia miasta
wynosi 517 km2, a ludność wg danych na dzień wynosiła 31 XII 2015 – 1744,4 tys. mieszkańców.
Warszawa jest także jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych, głównym węzłem
komunikacyjnym, ośrodkiem naukowym i kulturalnym. Znajduje się tu siedziba PAN, ponad 50 uczelni
wyższych, wiele instytutów oraz placówek i instytucji kultury, w tym: 59 muzeów z oddziałami2 , ok. 35
większych stałych teatrów, ok. 30 kin, w tym 10 multipleksów (wg GUS, 2015). Na uwagę zasługują
właśnie liczne muzea - m.in. Muzeum Narodowe, Wojska Polskiego, Powstania Warszawskiego, teatry,
galerie, bogata oferta koncertów i innych cyklicznych wydarzeń kulturalnych (m.in. Festiwal
Mozartowski, Warszawska Jesień Muzyczna, Jazz Jamboree, czy Wielkanocny Festiwal Ludwiga van
Beethovena).
Dziś o Warszawie mówi się nie jako o pojedynczym mieście, ale o Obszarze Metropolitalnym
Warszawa, rozciągającym się poza granice administracyjne samego miasta i ściśle powiązanym ze
swoim sąsiedztwem. W jedynej jak dotąd ankiecie dotyczącej dalszego rozwoju Warszawy jako
metropolii, zrealizowanej w 2008 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej, poczucie przynależności
do metropolii warszawskiej deklarowało blisko 78% mieszkańców stolicy i 55% mieszkańców gmin
podwarszawskich. W ich opinii najważniejszym spoiwem metropolii są wspólne interesy gospodarcze,
rynek pracy oraz połączenia komunikacyjne.
Prezentacja pn. „Społeczna Strategia Warszawy. Warszawa-metropolia” przedstawiona na IX
Warszawskim Forum Polityki Społecznej, sprecyzowała cel główny dla miasta stołecznego jako
metropolii: Warszawa jako dynamicznie i harmonijnie rozwijające się miasto centralne Obszaru
Metropolitalnego Warszawy. Innym celem szczegółowym „Społecznej Strategii Warszawy” jest
uczynienie zeń „miasta kultury, otwartego i aktywnego społecznie”, atrakcyjnego w szerokiej skali kraju, Europy i świata, miasta z bogatą ofertą kulturalną, będącą magnesem przyciągającym do stolicy,
jako miasta tolerancyjnego, otwartego na nowe trendy rozwojowe, przygotowanego na przyjęcie
nowych imigrantów zwiększających kapitał ludzki miasta. Kolejnym celem szczegółowym jest
2

http://warszawa.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/stolica-wojewodztwa/kultura-turystyka-sport
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Warszawa jako „miasto bogate i piękne”, miasto bogate ofertą funkcji metropolitalnych: głównie
funkcji naukowych, edukacyjnych i kulturalnych.

Aspekty komunikacyjne lokalizacji projektu.
Warszawa:
Warszawa jest miastem stwarzającym szerokie możliwości dla biznesu, turystyki i nowych inwestycji,
dzięki czemu, jako miasto nowoczesnej gospodarki należy do najczęściej odwiedzanych miast Europy.
Ma doskonałe położenie i jak pokazują dane Unii Metropolii Polskich, jest dziś po Berlinie, najbardziej
dynamicznie rozbudowującym się miastem europejskim. Według danych Global Metro Monitor, a roku
2011 Warszawa należała do grona 40 najszybciej rozwijających się metropolii w skali całego świata,
zajmując 33 miejsce.
Warszawski Obszar Funkcjonalny:
Biorąc pod uwagę zarówno potrzeby mieszkańców, jak i znaczenie WOF dla Polski i Europy należy
zwrócić uwagę na potrzebę ponadstandardowego rozwoju funkcji komunikacyjnej dotyczącej
wszystkich rodzajów transportu (drogi, kolej, transport powietrzny, transport publiczny).
Na obszarze WOF zbiegają się paneuropejskie korytarze transportowe:
-

korytarz I: Warszawa – Białystok – Suwałki – Kowno – Ryga – Tallin – Helsinki,
korytarz II: Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżny Nowogród,
korytarz VI: Gdańsk – Warszawa – Katowice – Ostrawa.

Sama Warszawa, w granicach administracyjnych, jest węzłem komunikacyjnym o znaczeniu
europejskim49 . Ponadto na obszarze WOF krzyżują się tu drogi krajowe o znaczeniu europejskim:
-

Berlin – Warszawa – Mińsk (A2 i DK 2), » Helsinki – Gdańsk – Warszawa – Kraków – Chyżne
(Budapeszt) (S7 i DK 7), » Ryga – Białystok – Warszawa – Wrocław – Praga (S8 i DK8),
Warszawa – Lublin – Hrebenne (DK 17).

W warszawskim węźle drogowym przecinają się także trzy drogi krajowe (nr 50, 61 oraz 79) oraz 13
dróg wojewódzkich.
Mazowsze:
Region Mazowsza charakteryzuje bardzo dobra (w porównaniu do innych regionów Polski) dostępność
komunikacyjna, szczególnie w kontekście transportu lotniczego oraz sieci powiązań kolejowych i
drogowych. Sytuacja ta jeszcze się poprawiła po doprowadzeniu do Warszawy autostrady A2 w 2012
roku, i po wybudowaniu drugiego (obok międzynarodowego portu lotniczego im. F. Chopina
przyjmującego kilka milionów pasażerów rocznie) lotniska dla miasta – w Modlinie. Jego
przepustowość pozwoli na obsłużenie 20 milionów pasażerów rocznie.
Województwo mazowieckie, a także sama Warszawa, to obszar doskonale skomunikowany z resztą
kraju, a także z innymi krajami Unii Europejskiej. Przez Warszawę przebiegają następujące szlaki
komunikacyjne, mające także wpływ na ruch turystyczny w całej aglomeracji: S8, S17, drogi krajowe nr
8,2,79,61,7, powiatowe:631,637,580, 629, 706, 719, 634, 633, 717, 724, 801, 898.
Warszawa posiada także dobre skomunikowanie lotnicze i kolejowe z kluczowymi kierunkami
krajowymi i międzynarodowymi. Międzynarodowy port lotniczy im. Fryderyka Chopina (WarszawaOkęcie), zlokalizowany jest zaledwie 10 km od ścisłego centrum miasta i obsługuje ponad 9 milionów
pasażerów rocznie oraz ponad 100 połączeń krajowych i zagranicznych dziennie. Jest to obecnie
największy port lotniczy w Polsce, obsługujący nieco mniej niż 50% całości ruchu pasażerskiego w
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Polsce. Obecnie Warszawa posiada około 100 połączeń rejsowych z portami w kraju i na świecie oraz
stale rosnącą liczbę połączeń czarterowych. Warszawa ma także bardzo dobre połączenie kolejowe.
Dziś jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacji kolejowej w Polsce. Istnieje tu sześć dużych
dworców kolejowych (Warszawa Centralna, Warszawa Gdańska, Warszawa Śródmieście, Warszawa
Wileńska, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia) oraz kilkadziesiąt mniejszych stacji i
przystanków osobowych. Linia łącząca trzy najważniejsze dworce (Warszawa Centralna, Wschodnia i
Zachodnia; tzw. linia średnicowa) prowadzi przez tzw. tunel średnicowy oraz most średnicowy na
Wiśle.
Warszawski węzeł kolejowy jest centralnie położony na skrzyżowaniu trzech paneuropejskich korytarzy
transportowych, tzn.:





II-go paneuropejskiego korytarza transportowego (Berlin- Kunowice- Poznań- WarszawaTerespol- Brześć- Mińsk- Moskwa),
VI-go paneuropejskiego korytarza transportowego (Gdynia- Gdańsk- Warszawa- KatowiceOstrawa- Wiedeń),
I-go paneuropejskiego korytarza transportowego (Warszawa- Białystok- Suwałki- SzestokaiKowno- Ryga-Tallin; jest to tzw. linia E 75).
Korytarz VI oraz korytarz I należą do grupy 30 projektów priorytetowych TEN –T, ujętych w
załączniku II do Decyzji nr 884/2004/WE.

Miejska infrastruktura komunikacyjna w Warszawie jest bardzo dobrze rozwinięta, dzięki czemu ruchy
migracyjne w obrębie metropolii warszawskiej z centrum stolicy na obrzeża i na odwrót są zjawiskiem
powszechnym i nie stwarzającym problemów. Działa sprawna publiczna komunikacja szynowa: metroz liczbą taboru 108, tramwaj- z liczbą taboru 863, kolej (w tym SKM- Szybka Kolej Miejska i WKDWarszawska Kolej Dojazdowa), oraz świetnie zorganizowana czasowo komunikacja autobusowa:
autobusy zwykłe, okresowe, przyśpieszone okresowe, przyśpieszone stałe, nocne, podmiejskie,
podmiejskie okresowe, ekspresowe.

Instytucje kultury i profil kulturalny Warszawy.
Umiejscowienie realizacji projektu w Warszawie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia jego
oddziaływania, jak i kreowania nowych działań i inicjatyw kulturalnych. Wpływa na to obecność
licznych instytucji kultury na skalę niespotykaną w innych regionach kraju. Warszawa, jako stolica
Polski i ważna metropolia europejska jest przestrzenią koncentracji olbrzymiego potencjału
kulturalnego. Jak podają autorzy "Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata
2015-2020"3, w stolicy działa około 1,6 tys. rozmaitych instytucji związanych z kulturą i prowadzonych
przez różne podmioty. Wśród nich są instytucje o charakterze krajowym, prowadzone przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i inne resorty, instytucje regionalne prowadzone
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, instytucje miejskie, a także pozarządowe i prywatne.
W Warszawie jest ponad 7 tys. zabytków, w tym ok. 1,6 tys. wpisanych do rejestru zabytków i ok. 200
uznanych za dobra kultury współczesnej. Warszawskie Stare Miasto zostało wpisane na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Warszawie co roku organizowanych jest kilkaset cyklicznych
wydarzeń i festiwali z dziedziny teatru, filmu, tańca, muzyki poważnej i popularnej, jazzu, nauki, sztuk
wizualnych. Kilkadziesiąt z nich ma status międzynarodowy. Około 1,5 tys. warszawskich organizacji
pozarządowych działa w obszarze kultury. Na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym Miasto i
Dzielnice przeznaczają rocznie ok. 30 mln PLN.
W Warszawie zgromadzone są wspaniałe kolekcje polskiej i obcej sztuki dawnej - można je oglądać w
Muzeum Narodowym, w Zamku Królewskim w Warszawie, w Muzeum Pałacu Króla Jana III w
3

Strategia rozwoju kultury w województwie 7 mazowieckim na lata 2015-2020, str. 7 i nast.
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Wilanowie, w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; sztukę współczesną prezentują galerie –
Narodowa Galeria Sztuki Zachęta i Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim.
Renomę Warszawy jako centrum turystyki kulturalnej tworzą liczne placówki muzyczne i teatralne z
Teatrem Wielkim - Operą Narodową, Operą Kameralną, Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w
Warszawie, Filharmonią Narodową i Teatrem Narodowym, a także teatry muzyczne Roma i Buffo oraz
atrakcyjny, ze względu na swój niespotykany charakter, Teatr Żydowski. W Warszawie odbywają się
znane na całym świecie imprezy i festiwale: Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina, Jazz
Jamboree, Warsaw Summer Jazz Days, Festiwal Mozartowski, Festiwal Muzyki Dawnej,
Międzynarodowe Spotkania Teatralne oraz Międzynarodowe Biennale Plakatu.
Wg danych GUS za 2017 rok, z obiektów i instytucji kluczowych dla udostępnienia oferty kulturalnej,
Warszawa posiada w sumie:










35 teatrów stałych (w tym m.in. 21 dramatycznych, 7 muzycznych, 3 lalkowe),
2 opery i 3 operetki,
1 filharmonię,
2 orkiestry (symfoniczne i kameralne),
27 kin stałych (dysponujących 29122 miejscami, które w roku 2015 dały łącznie 237,1 tys.
seansów),
59 muzeów z oddziałami (dysponujących łącznie 2.773.457 muzealiami, odwiedzonych przez
8.276.268 gości),
3 instytucje paramuzealne (Centrum Nauki Kopernik, Ogród Botaniczny, Ogród Zoologiczny);
190 bibliotek wraz z filiami,
36 galerii i salonów sztuki.

Dokument pn. „Społeczna Strategia Warszawy- Strategia rozwiązywania problemów społecznych na
lata 2009-2020”, w obszarze tematycznym „Kultura” definiuje stolicę jako wyjątkowe miejsce na
kulturalnej mapie Polski. Wiąże się to bezpośrednio z jej potencjałem gospodarczym i liczbą instytucji
kultury i organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury. Warszawa to nie tylko duże
europejskie miasto, ale i zarazem duży rynek usług ulokowanych w obszarze kultury, przemysłów
kreatywnych i przemysłów czasu wolnego - w Warszawie działa 6,5 tys. prywatnych firm kreatywnych:
wydawnictw, redakcji, agencji reklamowych, księgarń, pracowni architektonicznych i dizajnerskich, kin,
galerii, klubów muzycznych, studiów nagraniowych, fotograficznych i audiowizualnych, zespołów
muzycznych, usługodawców w zakresie rzemiosła artystycznego, mody i wizażu, wystawiennictwa itp.
Pod względem intensywności i różnorodności życia kulturalnego Warszawie nie dorównuje żadne
polskie miasto.
Warto również wspomnieć, że Warszawa, jako jedyne miasto w Polsce tworzy interdyscyplinarny
„Warszawski Program Edukacji Kulturalnej“. WPEK 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. Program powstał w 2009 roku i
dedykowany był tylko uczniom. Rozszerzona wersja „Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej
2015-2020” dotyczy działań na rzecz edukacji kulturalnej wszystkich mieszkańców Warszawy i została
przyjęta Zarządzeniem nr 453/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2015 r.
Oferta kulturalna Warszawy jest doceniana i cieszy się dużą popularnością. Potwierdza to opinia
mieszkańców - większość obywateli samej Warszawy pozytywnie ocenia stołeczne wydarzenia
kulturalne. W badaniu przeprowadzonym w ramach projektu „Mazowsze 2020” przez Instytut Badań
Strukturalnych, aż 42% ankietowanych zadeklarowało regularne uczestnictwo w życiu kulturalnym
miasta. 61% Warszawiaków przyznało, że w ofercie kulturalnej ich miasta niczego nie brakuje, a
większość z nich uważa ją za wystarczająco zróżnicowaną.
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Poziom dostępności kultury w Warszawie i w skali całego regionu.
Dostęp do usług w sektorze kultury, jak i do oferty kulturalnej w skali regionu Mazowsza nie jest jednak
równomierny. Pierwsza analiza danych statystycznych daje obraz obiecujący: województwo
mazowieckie przoduje w kraju zarówno co do liczby muzeów, jak i co do liczby teatrów i instytucji
muzycznych. W liczbie instytucji wystawienniczych zajmuje drugie miejsce, ustępując tylko
województwu małopolskiemu. Na Mazowszu mieści się blisko 15% wszystkich krajowych placówek
muzealnych, ponad 21% teatrów i instytucji muzycznych i ponad 16% galerii sztuki. Mazowsze
zdecydowanie przoduje też w kraju pod względem liczby widzów na wystawach w instytucjach
wystawienniczych – galeriach i salonach sztuki. Analizując te dane, nasuwa się wniosek, że
województwo mazowieckie stwarza znakomity dostęp do tzw. kultury wysokiej. Opinia ta zmienia się,
gdy zbadany zostanie dostęp do kultury, porównując liczbę instytucji kultury poszczególnych rodzajów
z liczbą mieszkańców. Ponieważ województwo mazowieckie ma najliczniejszą populację mieszkańców,
to wysoka liczba instytucji okazuje się w tym kontekście pozorna i nie przekłada się na odpowiednio
szeroki dostęp mieszkańców do kultury. W pozostałych miastach regionu Mazowsza zlokalizowane są
jedynie pojedyncze instytucje kulturalne. Wśród nich na wyróżnienie zasługuje Muzeum Diecezjalne w
Siedlcach, w którym znajduje się obraz El Greco: „Ekstaza Świętego Franciszka”, jedno z nielicznych w
Polsce dzieł tej rangi. Pod względem dziedzictwa historycznego na mapie regionu wyróżnia się Płock dawna stolica Polski i Mazowsza. W Radomiu mieści się prężnie działające Mazowieckie Centrum
Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Ważnym centrum sztuki ludowej jest Ostrołęka – stolica Kurpii i
siedziba Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Na Mazowszu zlokalizowane są również ważne miejsca
związane z życiem i twórczością Chopina: Żelazowa Wola, Brochów i Sanniki.
Opinię o nierównomiernym dostępie mieszkańców Mazowsza do oferty kulturalnej, zwłaszcza w
porównaniu z bogactwem oferty Warszawy potwierdzają analizy dokonane przez Instytut
Obywatelski.4 Województwo mazowieckie pod względem kulturowym jest zróżnicowane, ponieważ
obejmuje zarówno obszary etnicznie należące do Mazowsza, jak tereny historycznie przynależne
Podlasiu i ziemi sandomierskiej. Różnice mające wpływ na kulturę i praktyki kulturalne mieszkańców
wynikają przede wszystkim z układu przestrzennego województwa. Przy założeniu, że efektywny
dostęp do oferty kulturalnej Warszawy zapewnia oddalenie nie większe niż o godzinę jazdy od miejsca
zamieszkania, to można powiedzieć, że bogata oferta kulturalna stolicy dotyczy zaledwie połowy
mieszkańców województwa.5

Zaplecze do rozwoju e-usług w województwie mazowieckim.
Tworzenie oraz udostępnianie zbiorów zdigitalizowanych dóbr kultury jest jednym z kluczowych
czynników rozwoju współczesnego społeczeństwa. Zastosowanie technik cyfrowych dla
dokumentowania dziedzictwa kulturowego zwiększa dostęp do kultury w społecznościach lokalnych,
gminach wiejskich oraz gminach wiejsko-miejskich.
Życie kulturalne w województwie mazowieckim oparte jest na działaniu licznych instytucji kultury. W
samej stolicy działa około 1,6 tys. rozmaitych instytucji związanych z kulturą i prowadzonych przez
różne podmioty. Niekwestionowane zapotrzebowane na e-usługi wymusza na tych instytucjach ich
świadczenie. Wspomnieć tutaj należy o bardzo dobrym zapleczu do świadczenia i odbioru e-usług jakie
posiada województwo mazowieckie.
W 2011 roku samorząd województwa mazowieckiego rozpoczął realizację projektu budowy
regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu unijnego „Internet dla Mazowsza” W ramach
projektu zaplanowana została budowa światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej o długości
4
5

http://www.instytutobywatelski.pl/23385/lupa-instytutu/warszawa-i-mazowsze-dwa-swiaty
Ibidem.
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około 3640 km. Dostęp do szerokopasmowego Internetu dla całego województwa zapewnił
zwiększenie dostępności do Internetu tym samym otwierając przed mieszkańcami nowe możliwości,
również możliwości korzystania z dostępnej e-kultury.
Biorąc pod uwagę podział terytorialny kraju, to właśnie w województwie mazowieckim w roku 2015
zanotowano największy odsetek gospodarstw domowych posiadających w domu dostęp do Internetu –
80,6%. Również odsetek regularnych użytkowników Internetu jest jednym z najwyższych w kraju –
70,3%. Wynik ten plasuje województwo mazowieckie na drugim miejscu zaraz po województwie
zachodniopomorskim.

Tabela 6. Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu w domu oraz osoby korzystające.

Województwa

Odsetek gospodarstw
domowych posiadających
dostęp do Internetu w
domu

Odsetek osób
korzystających z
Internetu

Odsetek osób regularnie
korzystających z
Internetu

Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

75,8
73,8
66,0
78,6
74,7
65,8
76,0
80,6
78,7
76,1
76,5
78,1
73,3
77,3
76,9
80,1
77,6

72,9
75,5
63,9
71,3
78,5
68,6
69,2
78,2
74,1
70,8
78,3
76,8
72,0
67,1
71,7
70,1
79,9

64,8
68,3
55,9
62,0
71,2
59,6
60,2
70,3
65,7
61,6
70,7
71,1
64,5
55,2
64,8
61,1
74,0

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2011-2015

W podziale na województwa, w 2015 roku najwięcej gospodarstw domowych posiadających w domu
komputer odnotowano w województwie mazowieckim (82,9%).

Tabela 7. Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery oraz osoby korzystające z komputera w 2015 r. według
województw

Województwa

Odsetek gospodarstw
domowych
wyposażonych
w komputery

Odsetek osób
korzystających
z komputera

Odsetek osób
regularnie
korzystających
z komputera

Polska
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie

77,9
77,3
66,2
79,9
77,8

73,7
76,2
65,4
72,0
78,5

64,8
68,3
66,2 65,4 55,9
62,3
71,5
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Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

68,9
78,5
82,9
82,3
79,1
77,2
80,5
75,8
78,7
78,7
80,6
78,6

70,2
70,2
78,6
75,2
71,6
77,9
77,4
72,9
68,0
72,9
70,2
80,1

61,3
61,0
70,4
67,1
61,5
71,0
69,2
64,6
54,9
63,1
59,9
72,5

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2011-2015

Biorąc pod uwagę podział terytorialny kraju, w województwie mazowieckim odnotowano jeden z
najwyższych odsetek osób korzystających z komputera w domu w ciągu ostatnich 3 miesięcy – 73,6%,
zaraz po województwie zachodniopomorskim – 76,7%.

Źródło wykresu: Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2011-2015

Według raportu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2011-2015” z roku na rok wzrasta również
liczba osób dokonująca zakupu przez Internet biletów na wydarzenia sportowe lub kulturalne (o 2,1 p.
proc.).
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Osoby kupujące przez Internet w ciągu ostatnich 12
miesięcy bilety na wydarzenia sportowe lub kulturalne
16,50%

16,30%

16,50%

2013

2014

2015

14,90%
14,40%

2011

2012

Rysunek 2. Osoby kupujące przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy bilety na imprezy sportowe lub
kulturalne; w % osób zamawiających lub kupujących przez Internet

Reasumując można stwierdzić, iż powszechny dostęp do Internetu, największy w skali kraju odsetek
gospodarstw domowych posiadających w domu dostęp do Internetu, największy odsetek regularnych
użytkowników Internetu– 70,3% oraz największy odsetek gospodarstw domowych posiadających w
domu komputer a także rosnącą liczba osób kupujących przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy
bilety na imprezy kulturalne świadczy o dobrym zapleczu do rozwoju e-kultury w województwie
mazowieckim.

Zapotrzebowanie na e-kulturę.
Aktualne badania uczestnictwa w kulturze dowodzą, że współczesny odbiorca kultury nie jest
nastawiony na konsumpcje określonego dobra, a dodatkowo jego potrzeby kulturalne mogą być
spełnione na różne sposoby - również za pomocą kontaktu z różnego rodzaju mediami.
Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych przeprowadziła badania dotyczące potrzeb polskich
internautów w kontekście digitalizacji kultury. Wynika z nich, że aż 44% Europejczyków wykorzystuje
aktualnie Internet do poszukiwania informacji o ofercie kulturalnej, z czego w Polsce odsetek ten
wynosi 31% całości populacji, co oznacza, że niemal co 1/3 osób formujących decyzje konsumenckie w
Internecie zainteresowanych jest ofertą kulturalną.
Tabela 8. Wyniki badania ankietowego.

Jak często wykorzystujesz Internet w celach kulturalnych?
Przynajmniej raz
1-3 razy w
Rzadziej
Nigdy
w tygodniu
miesiącu
Grupa wiekowa
55+
Grupa wiekowa
15-24

Grupa wiekowa
55+
Grupa wiekowa

17%

6%

9%

36%

Nie mam
dostępu do
Internetu
31%

44%

14%

19%

20%

2%

Odsetek wykorzystujących Internet w celach kulturalnych w ogóle
Tak
32%
77%

Nie
67%
22%
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15-24
Źródło: Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych - „Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście
digitalizacji kultury”

Z badań przeprowadzonych przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych wynika również, iż
działania digitalizacyjne w największym stopniu znane są osobom młodym.

Tabela 9. Wyniki badania ankietowego.

Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem w Polsce są podejmowane
działania, które pozwolą na udostępnienie zasobów dziedzictwa kultury w Internecie
Tak
Nie
Nie wiem/Trudno
powiedzieć
Wiek
15-18 lat
37,7%
34,4%
28,3%
19-24 lat
34,8%
29,8%
35,4%
24-34
29,8%
29,5%
40,08%
35-49
29,6%
18,4%
52,0%
50 lat i więcej
30,06%
14,5%
54,9%
Źródło: Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych - „Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście
digitalizacji kultury”

Badania dowodzą również, że co czwarty internauta (43%) zna co najmniej jeden portal zawierający
cyfrowe kopie zbiorów kultury.

Tabela 10. Wyniki badania ankietowego.

Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem w Polsce są podejmowane
działania, które pozwolą na udostępnienie zasobów dziedzictwa kultury w Internecie
Respondent zna Tak
Nie
Nie wiem/Trudno ogółem
choć jeden portal
powiedzieć
udostępniający
59,1%
37,2 %
34,7%
43,0%
zdigitalizowane
dziedzictwo
kultury
Źródło: Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych - „Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście
digitalizacji kultury”

Z przeprowadzonych przez Fundację badań wynika również, że ok. 34% spośród wszystkich
respondentów wskazało, że byłoby skłonne zapłacić za co najmniej jedną kategorię zdigitalizowanych
zasobów. W przypadku bezpłatnych materiałów, zainteresowanie skorzystaniem z przynajmniej jednej
z nich zadeklarowało 81% internautów. Te ostatnie dane należy odczytywać pozytywnie. Wskazują
one, że 8 na 10 internautów byłoby zainteresowanych korzystaniem ze zdigitalizowanej kultury (w
różnych jej odmianach).
Warto zauważyć, iż znacząco większa liczba internautów jest zainteresowana korzystaniem z cyfrowej
kultury, niż mających świadomość, iż digitalizacja ma miejsce. Oznacza to duży potencjał wzrostowy przy
odpowiedniej strategii promocyjnej i upowszechnieniowej.
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Poniżej zaprezentowano rozkład odpowiedzi na pytanie „Proszę wypowiedzieć się odnośnie
korzystania oraz chęci skorzystania z różnych instytucji kultury – był(/a)bym skłonny(/a) skorzystać
przez Internet gdyby dostęp był płatny/bezpłatny”:

Źródło: „Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury”

3.1.2. Problemy wiodące i dodatkowe zawarte w Strategii ZIT ZOF, uzasadniające
konieczność realizacji projektu.
Projekt wynika z realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+” (ZIT WOF), i jest odpowiedzią na zdiagnozowane w Strategii
problemy związane zarówno z dostępnością oferty kulturalnej, jak i poziomem cyfryzacji i dostępem
obywateli do e-usług.
Jako jeden główny obszar problemowy wskazano: niewystarczające wykorzystanie technologii ICT w
świadczeniu usług publicznych. Poniżej dokonano analizy problemów szczegółowych wskazanych w
tym obszarze.
3.1.2.1 Problem wiodący.
Problemem wiodącym zdiagnozowanym w ramach prac nad Strategią jest "Niewystarczający dostęp do
informacji na temat zasobów kulturowych i oferty kulturalnej WOF”
Jakkolwiek dostęp oraz jakość infrastruktury społecznej w obszarze kultury i edukacji kulturowej są na
terenie ZIT WOF przeciętnie lepsze niż w województwie i kraju, to jednocześnie WOF jest wewnętrznie
bardzo zróżnicowany terytorialnie w tym zakresie. Różnice występują pomiędzy Warszawą a pozostałą
częścią terytorium WOF, między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz między poszczególnymi
rodzajami usług. To zróżnicowanie w dostępności infrastruktury kultury w rozumieniu
instytucjonalnym pokrywa się ze zróżnicowanym, nierównomiernym dostępem do e-usług w
dziedzinie kultury.
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Jak wskazała diagnoza strategiczna, aż 70% aktywnych internautów z terenu WOF komunikuje się
elektronicznie z administracją. Znaczna poprawa w zakresie elektronicznego dostępu do informacji
publicznej, następuje w wyniku realizacji projektu kluczowego "Wirtualny Warszawski Obszar
Funkcjonalny - Virtual WOF". Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób
przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową
interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.
Analiza zakresów poszczególnych komponentów tego projektu wskazuje, że gminy wchodzące w skład
WOF realizują głównie komponenty związane z e-turystyką, e-dostępnością (wdrożenie systemu
mikronawigacji i informacji kontekstowej w urzędach publicznych i przestrzeniach publicznych typu
stacje metra oraz węzły komunikacyjne), e-środowiskiem, e-parkowanie,, e-transportem, a w
mniejszym stopniu z e-kulturą (działania w tym obszarze są realizowane w ramach komponentu eturystyka).
To sprawia, że na terenie WOF konieczne jest:
-

zniwelowanie braków informacyjnych na temat potencjału kulturowego ZIT WOF wśród
mieszkańców,
wyrównanie dostępu do zasobów kulturowych;
poprawa (ułatwienie dzięki rozwiązaniom mobilnym) procedur związanych z uczestnictwem w
wydarzeniach kulturalnych.

Projekt Teatru Polskiego wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu, dodatkowo oferując
innowacyjne i unikalne na terenie ZIT WOF e-usługi związane z dostępem do baz danych takich jak ebiblioteka zasobów Teatru Polskiego, baza scenariuszy lekcyjnych, baza ścieżek tematycznych.
Zwiększają one dostęp mieszkańców ZIT WOF do zasobów kultury , przede wszystkim teatralnej, jak i
będą wspierały działania edukacyjne realizowane w szkołach każdego poziomu edukacji.
3.1.2.2. Problemy dodatkowe wskazane w Strategii ZIT WOF.
Jak wspomniano, wdrożenie PLATFORMY eDUKACYJNEJ TEATRU POLSKIEGO zapewni wszystkim
odbiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z tego obszaru pełny
dostęp do zasobów kultury teatralnej i wyrówna w pewnym stopniu różnice w kształceniu i wychowaniu
występujące między środowiskiem miejskim a wiejskim, co przyczyni się do niwelowania różnic
w dostępie do zajęć rozwijających twórczość i kreatywność.
Pozwoli to również na zniwelowanie problemu dodatkowego, jakim jest wskazana w Strategii
nierównomierna dostępność uczniów ze szkól terenu WOF do rozwiązań cyfrowych wspierających
edukację, w tym edukację kulturową.
Należy tu wskazać, że WOF cechuje się wysokim poziomem kształcenia czego przejawem są wyższe
wyniki testów szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego od średniej dla województwa oraz od
rezultatów w innych aglomeracjach w kraju. Niemniej obserwowane jest zróżnicowanie wyników
egzaminów między gminami oraz wewnątrz nich, co w pewnej mierze jest spowodowane
nierównomiernym dostępem m.in. do usług e-biblioteki (str. 18 Strategii).
Jako kolejny ważny problem dodatkowy wskazany w omawianym dokumencie należy wymienić także
"Niedostateczną podaż usług nakierowanych na rozwój postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych i
kreatywnych wśród dzieci i młodzieży".
Jest to problem bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju potencjału ludzkiego mieszkańców ZIT WOF,
ponieważ, twórczość i kreatywność są obecne w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
i w edukacji szkolnej i stanowią podstawę do rozwoju kompetencji kluczowych.
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Kolejnym problemem dodatkowym, zdiagnozowanym w procesie tworzenia strategii jest "Wysoki
odsetek gmin WOF, w których nie funkcjonują elektroniczne bazy danych w ważnych obszarach
działalności, tj. opieka zdrowotna i pomoc społeczna, komunikacja miejska i gminna, infrastruktura
rowerowa, nieruchomości gminne, turystyka i rekreacja, kultura".
Jest on powiązany z omówionym powyżej problemem wiodącym - mimo że korzystanie z rozwiązań TIK
jest wśród mieszkańców WOF powszechne (70% korzysta codziennie z internetu), to brakuje
specjalistycznych e-usług w obszarze kultury i edukacji kulturalnej. Potrzeba funkcjonowania takiej
formy komunikacji z mieszkańcami dostrzegana jest w połowie gmin WOF. Braki w tym zakresie są
szczególnie podkreślane w przypadku wsparcia dedykowanego osobom z niepełnosprawnością.
Realizacja projektu będzie mieć wpływ na zniwelowanie powyżej wskazanych problemów: przyczyni
się do znacznego przyspieszenia transformacji społeczeństwa Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
w społeczeństwo informacyjne, zmniejszenia dystansu w dostępie i wykorzystywaniu technologii
informacyjno – komunikacyjnych (TIK).
Ponadto projekt przyczyni się m.in. do: usprawniania działań Teatru Polskiego w zakresie
upowszechniania oferty kulturalnej na obszarze WOF, a z punktu widzenia grup docelowych, czyli
mieszkańców omawianego obszaru - powoli na wzrost kompetencji cyfrowych, kulturowych i
umiejętności. Projekt przyczyni się do tworzenia nowych i udoskonalenia istniejących cyfrowych
zasobów informacji w zakresie e-kultury, stworzenia przejrzystej i przyjaznej obywatelowi komunikacji
z podmiotem publicznym, jakim jest Teatr, zwiększenia dostępności usług publicznych dla osób
niepełnosprawnych i starszych.

3.2.

Cele projektu.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest:
Wsparcie rozwoju Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez szerokie udostępnienie bogatych
zasobów kultury teatralnej będących w posiadaniu Teatru Polskiego, mających wpływ na rozwój
gospodarczy i społeczny dzięki utworzeniu i rozwijaniu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
a także poprzez zwiększenie ilości usług publicznych w sektorze e-kultury, świadczonych drogą
elektroniczną oraz jakości tych usług.
Cel ten będzie realizowany poprzez:
-

-

informatyzację instytucji kultury, jaką jest Teatr oraz ucyfrowienie zasobów kultury, tak aby
zwiększyć ich dostępność dla mieszkańców Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także
województwa mazowieckiego.
modernizację infrastruktury sieciowej Teatru,
wykonanie i wdrożenie jak najszerszego systemu e-usług (wraz z aplikacją mobilną) o
możliwie najwyższym poziomie dojrzałości,
Zapewnienie pełnej interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych,
zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej w sektorze kultury i edukacji kulturowej;
Zapewnienie pełnej kompatybilności PLATFORMY eDUKACYJNEJ z urządzeniami mobilnymi
(wysoki poziom respondywności)
Wykorzystanie wariantu przetwarzania danych w chmurze, co pozwoli na uruchomienie
niezawodnej platformy, poprzez którą e-usługi zostaną udostępnione dla ludności.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznego przyspieszenia transformacji społeczeństwa
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w społeczeństwo informacyjne, zmniejszenia dystansu w
dostępie i wykorzystywaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK)
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Ponadto projekt przyczyni się m.in. do:
-

-

-

usprawniania działań Teatru Polskiego w zakresie upowszechniania oferty kulturalnej, a z
punktu widzenia grup docelowych - powoli na wzrost kompetencji cyfrowych, kulturowych i
umiejętności;
tworzenia nowych i udoskonalenia istniejących cyfrowych zasobów informacji w zakresie ekultury, stworzenia przejrzystej i przyjaznej obywatelowi komunikacji z podmiotem
publicznym, jakim jest Teatr,
zwiększenia dostępności usług publicznych w zakresie kultury i edukacji kulturowej dla osób
niepełnosprawnych i starszych.

Realizacja celu OGÓLNEGO będzie mieć wpływ na poprawę spójności społecznej i gospodarczej WOF
gospodarczy dzięki stworzeniu przejrzystej, ogólnodostępnej platformy edukacyjnej e-usług,
stworzonej przy wykorzystaniu najnowszych technologii digitalizacyjnych i informatycznych.
Należy zauważyć, że Mazowsze, a zwłaszcza Warszawski Okręg Funkcjonalny, mimo że oferuje bardzo
szeroko zakres oferty kulturalnej, to jednakże instytucje kultury świadczą e-usługi w ograniczonym
stopniu, a większość z nich (z wyłączeniem bibliotek) nie posiada nawet własnej strony internetowej.
Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informacyjno - komunikacyjnych pozwoli zwiększyć
obywatelom dostęp do dóbr kultury w interaktywnej formie on-line.
CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest:
Budowa i udostępnienie PLATFORMY eDUKACYJNEJ umożliwiającej świadczenie usług cyfrowych w
sektorze e-kultury, a także opracowanie i wdrożenie 6 e-usług na poziomie dojrzałości 3 i 1 e-usługi na
poziomie dojrzałości 4, powiązanej z aplikacją mobilną, skierowanych do szerokich grup odbiorców WOF.

W oparciu o zidentyfikowane zasoby powstanie nowoczesne rozwiązanie przewidziane dla Teatru
Polskiego, które będzie wspierać jego użytkowników w obsłudze i zarządzaniu kontaktami z
interesantami i widzami Teatru, udostępniać zdigitalizowane zbiory Teatru, a także obsługiwać różne
kanały komunikacji, w tym współczesne media i portale społecznościowe.
Realizując to wsparcie, PLATFORMA eDUKACYJNA będzie zapewniać technologiczną bazę dla e-usług
takich jak udostępnianie zgromadzonych, cennych kulturowo i poznawczo materiałów Teatru, kontakty
z widzami, wsparcie w załatwieniu spraw związanych z uczestnictwem w wydarzeniach teatralnych,
wsparcie w procesach edukacyjnych i kształceniu na odległość dzięki e-bibliotece, ścieżkom
tematycznym (dydaktycznym) i bazie scenariuszy lekcji.
W celu zagwarantowania efektywnego i niezawodnego dostępu do e-usług oraz zasobów cyfrowych
wykorzystane zostaną rozwiązania chmurowe.
Planowana platforma e-usług zostanie zaprojektowana w oparciu o formułę zorientowaną na potrzeby
użytkownika, a zastosowane rozwiązania zapewnią odpowiednią jakość obsługi. Platforma będzie
świadczyła usługi dostępu do informacji publicznej w zakresie e-kultury, ułatwi rezerwacje i opłaty za
udział w zajęciach kulturalnych i edukacyjnych, nauczycielom i edukatorom pomoże przygotować
lekcje i kursy edukacyjne o tematyce teatralnej, będzie użytecznym narzędziem w procesie
edukacyjnym i poznawczym, co pozwoli na podniesienie kompetencji cyfrowych i kulturowych różnych
grup mieszkańców.
Udostępnione poprzez platformę e-usługi powinny służyć realizacji misji Teatru wobec społeczeństwa.
Koncepcja technologiczna projektu obejmuje rozwój i wdrożenie 7 zintegrowanych usług
elektronicznych (front-office) skierowanych do szerokiej grupy mieszkańców WOF i Mazowsza,
wspierających procesy działalności statutowej Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w Warszawie, m.in.
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promowanie i zachowywanie dziedzictwa narodowego, prowadzenie działalności edukacyjnej i
oświatowej, upowszechnianie kultury i sztuki dramatycznej.
Finalnym produktem projektu będzie nowoczesna, rozbudowana o wiele komponentów platforma eusług w obszarze edukacji kulturowej, spełniająca wytyczne W3C i WCAG 2.0. o intuicyjnej nawigacji,
oparty na systemie CMS (Content Management System), który pozwoli na swobodne kształtowanie
treści i sposobów ich prezentacji, by zapewnić możliwość dalszego rozwoju i łatwego utrzymania
platformy.
Standardowa warstwa prezentacji na portalu platformy będzie zgodna z aktualnym standardem
HTML5, by pozytywnie przechodzić walidację W3C oraz WCAG 2.0 na poziomie minimum AA.
Cele szczegółowe projektu zostały określone jako:







Poszerzenie zakresu spraw, które odbiorcy kultury z terenu WOF, w tym uczniowie,
nauczyciele, rodzice, dzieci, seniorzy oraz przedstawiciele przedsiębiorstw branży kreatywnej
mogą załatwić drogą elektroniczną poprzez stworzenie efektywnych i przyjaznych
użytkownikom PLATFORMY eDUKACYJNEJ e-usług publicznych, których wykorzystanie
przyczyni się do znaczącego podniesienia e-dojrzałości społeczeństwa WOF, jak również
szerokiego wykorzystywania Internetu i technologii mobilnych;
Opracowanie i wdrożenie łącznie 7 e-usług o wysokim poziomie funkcjonalności i dojrzałości
(poziom 3 i poziom 4), cechujących się wysokim stopniem responsywności, wykorzystujących
aplikację mobilną;
Rozwój, usprawnienie i rozbudowę systemów informatycznych Teatru (modernizacja
infrastruktury sieciowej LAN), na bazie których będą świadczone e-usługi,
Wykorzystanie rozwiązania chmurowego, co wpłynie na zwiększenie dostępności e-usług
publicznych (front office) świadczonych w obszarze instytucji kultury poprzez wprowadzenie 7
nowych e-usług o wysokim stopniu dojrzałości, dostępnych w trybie ciągłym, 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu.

W projekcie przewidywane jest przeprowadzenie następujących działań:
1. Opracowanie Studium Wykonalności wraz z badaniami rynku
2. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej - szczegółowe opracowanie koncepcji PLATFORMY
eDUKACYJNEJ Polski i koncepcji e-usług planowanych do wdrożenia.
3. Infrastruktura sieciowa - zakupy niezbędnej infrastruktury sieciowej oraz rozbudowa
infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do uruchomienia systemu o zdefiniowanych
funkcjonalnościach oraz udostępniania e-usługi (materiały, instalacja okablowania
skrętkowego, trasy kablowe, okablowanie światłowodowe)
4. Opracowanie i wdrożenie nowych usług z zakresu e-kultury (w ramach systemu) wraz z
niezbędnymi usługami digitalizacji, opisu metadanowego, utworzenia repozytorium itp.,
kierowanych do różnych grupy odbiorców,
5. Usługa przetwarzania danych w chmurze
6. Uruchomienie platformy e-usług, za pośrednictwem której będą udostępniane zdigitalizowane
zasoby, a także dystrybuowane treści cyfrowe, dokonywane procesy rezerwacji, zapisu na
zajęcia i dokonania opłaty.
7. Administrator IT - koordynacja wdrożenia systemu e-usług na platformie edukacyjnej.
8. Działania promocyjne i informacyjne.
9. Doradztwo techniczne i finansowe ( w ramach usługi wsparcia zarządzania projektem)
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3.2.1. Analiza potrzeb i problemów Wnioskodawcy.
3.1.3.1 Uwarunkowania strategiczne:
Na podstawie zdefiniowanych na poziomie europejskim celów (strategia Europa 2020 oraz jej
7 inicjatyw przewodnich, m.in. Europejska Agenda Cyfrowa, Unia Innowacji), Polska opracowała
koncepcję rozwoju, w perspektywie długookresowej, w zakresie wykorzystywania na rzecz rozwoju
kraju technologii informacyjno-komunikacyjnych, m.in. w usługach publicznych. „Długookresowa
Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” (DSRK) podkreśla konieczność
prowadzenia cyfryzacji w sposób kompleksowy, obejmujący wzrost dostępności do internetu,
zwiększenie potrzeby używania internetu poprzez rozwój i udostępnianie treści – zasobów publicznych
(wzrost sprawności państwa i e-gospodarki) oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa –
promocja i edukacja.
Biorąc pod uwagę wskaźnik e-government, usług on-line i infrastruktury telekomunikacyjnej, Polska na
tle Europy jest poniżej średniej. Dlatego celem działań podejmowanych w tym zakresie jest
innowacyjny rozwój Polski i stworzenie e-państwa.
Czynnikiem wspomagającym rozwój innowacyjności i zmiany cywilizacyjne na rzecz trzeciej fali
nowoczesności jest wzmocnienie warunków dla wzrostu potencjału kreatywności, która rośnie wraz
z rozwojem grup/klas kreatywnych (stosujących wyobraźnię twórczą w różnych typach pracy
zawodowej). Z jednej strony jest on związany ze wzrastającą aktywnością w społeczeństwie osób z
wyższym wykształceniem, z drugiej strony warunkowany zmieniającymi się oczekiwaniami wobec
umiejętności pracowników, które w znacznym stopniu uzależnione są od posiadanego i rozwijanego
zaplecza kulturowego. Zdolności kreatywne determinują pragnienie ciągłego rozwoju, pozyskiwania
wiedzy, podnoszenia kompetencji, w tym kulturowych i pozwalają na tworzenie innowacyjnych
rozwiązań w życiu społecznym i gospodarczym. Tak budowane jest znaczenie kapitałów kulturowych,
które przez zderzenie z rozwojem cyfryzacji wykorzystują nowoczesne technologie jako formę
uczestnictwa w kulturze. Stąd konieczność podjęcia działań zmierzających do upowszechnienia zasobów
kulturowych kraju, również za pośrednictwem nowoczesnych form przekazu, w formule dostosowanej
do wymagań rozwijającego się społeczeństwa.
Założenia budowy sprawnego państwa przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych
zostały sformułowane jako Cel 5 wśród długookresowych celów rozwoju kraju – Stworzenie Polski
Cyfrowej. Podstawowym zadaniem państwa – zgodnie z zapisami Strategii – jest „wspieranie procesu
tworzenia infrastruktury cyfrowej: zmodernizowanie obecnej infrastruktury, zapewnienie
powszechnego dostępu do usług szerokopasmowych oraz stworzenie podwalin infrastruktury
wydajnej w perspektywie dalszych 20 lat – korzystając w każdym wypadku z najnowszych dostępnych
rozwiązań technologicznych”. Szczególną rolę w budowaniu społeczeństwa cyfrowego odgrywa rozwój
e-usług, w tym e-administracji, digitalizacja i udostępnienie zasobów dziedzictwa i kultury, cyfryzacja
telewizji czy otwieranie zasobów publicznych.
Wśród kierunków interwencji DSRK wymienia się: Zwiększenie ilości zasobów publicznych (m.in.
zasobów edukacyjnych, zbiorów dziedzictwa, publikacji naukowych i treści mediów publicznych)
dostępnych w sieci, w celu zapewnienia podaży treści wysokiej jakości. Jego realizacji będzie służyć:
Opracowanie w pierwszej kolejności otwartych standardów udostępniania informacji publicznych,
uwzględniając kwestie prawne, techniczne oraz finansowe, w celu zapewnienia m.in. możliwości
maszynowego przetwarzania informacji oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Wprowadzenie zasad ponownego wykorzystania informacji publicznej, wraz z systemem
repozytoryjnym udostępniającym publiczne zasoby informacyjne (tworzone przez administrację
publiczną) w sposób otwarty i zestandaryzowany.
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Udostępnienie, zgodnie z opracowanymi standardami otwartości istniejących zasobów publicznych ze
sfery edukacji, nauki i kultury, w tym zasobów mediów publicznych, zasobów publicznych instytucji
kultury, efektów publicznych programów digitalizacji treści, oraz instytucji naukowych i badawczorozwojowych, finansowanych ze środków państwowych.
Okres lat 2020-2030 zostanie poświęcony działaniom nad wykorzystaniem osiągnięć Polski Cyfrowej
oraz głębszego spożytkowania korzyści dla społeczeństwa cyfrowego. Natomiast lata 2015-2020
posłużą do stworzenia podstaw funkcjonowania społeczeństwa cyfrowego w oparciu m.in. o powstałe
zaplecze infrastrukturalne. W „Strategii Rozwoju Kraju 2020” podkreśla się, iż istotnym bodźcem
rozwoju (gospodarki, społeczeństwa i państwa) będzie zwiększony i coraz bardziej efektywny dostęp
do zasobów teleinformatycznych, który poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa i
większą aktywność obywateli przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego. Sprostanie rosnącym
wymaganiom modernizującego się społeczeństwa stanie się wyzwaniem i bodźcem rozwojowym dla
jednostek samorządu terytorialnego, które powinny prowadzić aktywną politykę inwestycyjną w celu
uwolnienia potencjałów rynkowych, zdolnych do zaspokojenia rosnących potrzeb i aspiracji ludności6.
Jednym z istotnych czynników o rosnącym znaczeniu dla nowoczesnego rozwoju jest kultura, która jako
motywator działań twórczych i innowacyjnych wywiera bezpośredni (m.in. w postaci przemysłów
kultury i przemysłów kreatywnych) oraz pośredni wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy (np.
turystyka kulturowa). Zarówno zwiększony dostęp do wiedzy i informacji publicznej oraz zwiększona
rola potencjału kreatywnego i intelektualnego sprzyjać będą budowie społeczeństwa obywatelskiego.
Priorytety dotyczące poprawy sprawności państwa oraz rozwoju społeczeństwa cyfrowego, określono
w kilku obszarach strategicznych. Wśród kluczowych wyzwań Polski SRK wymienia rozwój kapitału
społecznego,
którego
zdaniem
powinno
być
kształtowanie
postaw
aktywnego
i świadomego obywatelstwa przejawiającego się wzrostem udziału w procesie formułowania, jak i
wdrażania polityki rozwoju kraju.
Służyć temu będą programy nauczania wspierające m.in. edukację kulturalną, rozwijające umiejętności
kreatywnego myślenia i współpracy, jak również uczestnictwo w kulturze w drodze otwartego dostępu
do zasobów cyfrowego dziedzictwa i podnoszenia podstawowych kompetencji kulturowych, w tym
umiejętności korzystania z mediów cyfrowych przez wszystkich obywateli.
W porównaniu do tradycyjnych gałęzi przemysłu wzrasta znaczenie sektora kreatywnego, który
wymaga stworzenia odpowiednich warunków do utrzymania zasobów i rozwoju potencjału
kulturowego oraz otwartości na nowe zjawiska kulturowe, wykorzystujące innowacyjne rozwiązania.
Przewiduje się, że w najbliższych latach nastąpi zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. Jednak
duże dysproporcje w kompetencjach cyfrowych pomiędzy „pokoleniem cyfrowym” a osobami powyżej
50 roku życia wymagają świadczenia usług i tworzenia treści dostosowanych do zainteresowań oraz
potrzeb indywidualnych odbiorców. Procesem równoległym do budowy i rozwoju infrastruktury
powinno być kształcenie umiejętności korzystania z nowych technologii. Takim działaniem powinny
być przede wszystkim objęte osoby wykluczone społecznie z uwagi na brak odpowiednich kompetencji
(powyżej 50 roku życia), jak i geograficznie ze względu na brak dostępności do internetu (mieszkające
na wsi) – w tych grupach odsetek osób korzystających z internetu jest znacznie niższy niż w
rozwiniętych krajach UE. Barierą w dostępności powinien przestać być wiek, miejsce zamieszkania czy
wykształcenia.
Rozwój kompetencji cyfrowych obejmuje przede wszystkim: szeroko rozumianą grupę edukatorów, w
tym nauczycieli kształcenia formalnego i nieformalnego, pracowników instytucji kultury i organizacji
pozarządowych, dla których zasoby dostępne w internecie powinny być podstawą do przygotowania
programów nauczania i rozwoju, prowadzenia zajęć, doradztwa oraz osób starszych, których niechęć
do korzystania z dostępnych w sieci zasobów wynika nie tyle z braku dostępu do Internetu tylko z
6
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braku przekonania o jego użyteczności. Nabywanie kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób
nauczających, uruchomi tzw. „efekt domina”, który obejmie społeczność uczniowską i lokalną i zachęci
do wykorzystania technologii cyfrowych w sposób kreatywny oraz zwiększy popyt na różnego rodzaju
usługi cyfrowe.
Obok problemów z zapleczem infrastrukturalnym i niewystarczającym zakresem umiejętności, na niski
poziom korzystania z usług dostępnych on-line ma wpływ również brak odpowiedniej jakości treści i
usług cyfrowych, dostosowanych do potrzeb użytkowników. Podstawą działań powinno być
zapewnienie odpowiednich warunków służących rozwojowi usług internetowych dla użytkowników
prywatnych, podmiotów gospodarczych czy instytucji publicznych tj. usługi e-administracji, digitalizacja
zasobów dziedzictwa narodowego, czy otwarcie zasobów publicznych. Strategia podkreśla, że
„szczególnie ważna jest rola instytucji publicznych w wypracowaniu standardów tego procesu i
zagwarantowanie właściwego przechowywania zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa narodowego.
Jednym z podstawowych celów digitalizacji jest rozpowszechnianie scyfryzowanych zasobów, a mając
w
szczególności
na uwadze czasochłonność i kosztowność procesu oraz znaczenie dla kultury digitalizacji zasobów
dziedzictwa narodowego należy pamiętać, iż niemożliwe jest przeprowadzenie tego procesu bez
udziału środków publicznych”.
Realizacji kierunków rozwoju określonych w strategiach krajowych służą zintegrowane strategie
sektorowe, które – każda w swoim zakresie – proponują rozwiązania dotyczące informatyzacji
państwa. Jedną z nich jest Strategia Sprawne Państwo, która określa ramy Programu Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa (PZIP) – nowego instrumentu planowania i koordynowania procesów
informatyzacji działalności podmiotów publicznych. Wśród kluczowych czynników związanych z
cyfryzacją kraju program wymienia m.in. rejestry publiczne, zapewniające warunki do wzajemnej
współpracy i efektywnej wymiany danych, procedury zorientowane na użytkownika oraz infrastrukturę
– dostarczającą optymalne narzędzia przetwarzania informacji i danych. Zgodnie z ustawą z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wdrażane
systemy teleinformatyczne powinny spełniać minimalne wymagania dla systemów
teleinformatycznych oraz zapewniać interoperacyjność systemów na zasadach określonych w
Krajowych Ramach Interoperacyjności w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność
używanych standardów i specyfikacji. Interoperacyjność tworzonych rozwiązań technologii
informacyjnej (IT) zapewnia przyjęcie wspólnego standardu metadanych, który umożliwia ponowne
wykorzystanie informacji sektora publicznego i dostęp do praktycznie nieograniczonego zasobu
wiedzy.
Program podkreśla, że dostęp do informacji sektora publicznego to ważny element kształtowania i
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, m.in. poprzez zapewnienie możliwości szerokiego
uczestnictwa w kulturze cyfrowej, podnoszenie kapitału społecznego obywateli czy też rozwój ich
zdolności twórczych, zwiększenie ich aktywności i zaangażowania w życie publiczne. Dostęp ten
powinien zostać zapewniony użytkownikom, dzięki zastosowaniu użytecznych, bezpiecznych i prostych
w obsłudze narzędzi. Wśród obszarów wymagających interwencji wymieniona została „Kultura i
dziedzictwo narodowe” w zakresie usług dostępu, w tym elektronicznego, do informacji o zasobach
kultury i dziedzictwa narodowego.
W proces wdrażania ustalonych kierunków rozwoju informatyzacji kraju wpisują się podejmowane
przez Wnioskodawcę działania związane z procesem digitalizacji i upublicznienia w sieci internet
dorobku i zasobów kultury teatralnej, której gestorem jest Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie.
Zakres rzeczowy projektu stanowi zarazem uzupełnienie wytycznych długofalowej polityki rozwoju
kraju, jak i warunkuje poprawność oraz kompleksowość jej realizacji.
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3.1.3.2. Uwarunkowania wewnętrzne Wnioskodawcy:
Główne potrzeby Wnioskodawcy uzasadniające konieczność realizacji niniejszego projektu są związane
z wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań cyfrowych zarówno w relacjach Teatru Polskiego z
otoczeniem zewnętrznym (odbiorcami oferty kulturowej), jak i dla potrzeb usprawnienia
funkcjonowania wewnętrznego tej instytucji. Potrzeby te zostały zaprezentowane poniżej.
1. Potrzeba szerokiego upowszechnienia i cyfrowego udostępnienia poprzez e-usługi cennych
zasobów kultury teatralnej, którymi dysponuje Wnioskodawca za pośrednictwem PLATFORMY
eDUKACYJNEJ.
W dobie dynamicznego rozwoju systemów informatycznych, internetu oraz formowania się
społeczeństwa informacyjnego istnieje duże zapotrzebowanie na cyfrowy, zdalny (przez internet)
dostęp do obiektów reprezentujących dziedzictwo kulturowe. Dodatkowo możliwość dokładnego
cyfrowego pomiaru obiektów unikalnych i przechowywania ich cyfrowej reprezentacji w sposób
rozproszony pozwala na minimalizację ryzyka zniszczenia i bezpowrotnej ich utraty. Udostępnianie,
dokumentacja oraz zabezpieczanie zasobów teatralnego dziedzictwa kulturowego, których gestorem
jest Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie jest jedną z misji tej instytucji wobec przyszłych i
obecnych pokoleń. Digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa kulturowego, ze względu na
potencjalną niezniszczalność danych cyfrowych, pozwoli na trwałe zachować elementy materialne
historii i sztuki teatralnej, prezentowanej na deskach Teatru Polskiego.
Zamierzeniem Wnioskodawcy jest, aby cyfrowe obrazy zgromadzonego dorobku artystycznego oraz
dostęp do najnowszych osiągnięć Teatru były wykorzystywane przez jak największą liczbę widzów, by
kultura mocniej zaznaczała swoją obecność w rzeczywistości cyfrowej, i żeby wspierała rozwój myśli,
twórczości, ale także innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, czy biznesowych.
Internet daje szansę na powtórne ożywienie kultury, która często pozostaje zamknięta w
niedostępnych archiwach. Realizując projekt Wnioskodawca będzie dążyć do wykorzystania tego
potencjału w pełni.
Instytucje kultury w Polsce przechodzą głębokie zmiany. Przyczyną wielu z nich jest dynamiczny postęp
technologiczny – w tym powstawanie, rozwój i ciągła zmiana technologii cyfrowych. Dzięki
technologiom skanowania można tworzyć cyfrowe obrazy ważnych artefaktów i w ten sposób
zabezpieczać przetrwanie przekazu, jaki się z nimi wiąże, chcemy też być dzięki aplikacjom bliżej widza,
mieć z nim stały kontakt. Jednak samo zachowanie dziedzictwa jest dopiero początkiem wyzwania.
Ważnym i często brakującym ogniwem jest upowszechnienie tego dziedzictwa – dotarcie z nim do
maksymalnie szerokich publiczności, w tym do grup społecznie wykluczanych.
Tłem dla realizacji projektu jest bardzo bogaty zasób dziedzictwa kultury teatralnej, którym dysponuje
Teatr Polski. Zasoby te w wielu przypadkach nie są jednak w pełni zabezpieczone w sposób cyfrowy, ani
wykorzystywane z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury ICT i braku odpowiednich narzędzi.
Ze względu na dominujący typ odbiorcy oferty Teatru Polskiego, który stanowi młodzież szkolna oraz
nauczyciele i edukatorzy, główne potrzeby Wnioskodawcy koncentrują się przede wszystkim na
stworzeniu atrakcyjnej poznawczo i kulturowo platformy e-usług edukacji teatralnej, innowacyjnej
zarówno w zakresie przekazywanych treści, jak i pod względem formy, przemawiającej do młodych
odbiorców.
Jak wskazano poniżej, Teatr Polski posiada bardzo bogate zasoby umożliwiające realizację projektu i
utworzenie takiej platformy.
Jako pierwsze zostaną udostępnione materiały fotograficzne i audiowizualnych z lat 2011-2015, na
które składają się m.in.:
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Nagrania video (pliki MP4, DVD, mov, avi lub wmv)
Nagrania audio (pliki mp3)
Fotografie ze spektakli (pliki jpg lub tif/raw)
Fotografie z cykli i wydarzeń artystycznych (pliki jpg)

Należą do nich m.in. zasoby wskazane w poniższej tabeli, których stan prawny jest uregulowany i Teatr
dysponuje prawami do ich dalszego przetwarzania.
Wszystkie ww. zasoby są skatalogowane - każdy z katalogów jest nieco inaczej skonstruowany w
formie graficznej, nie stanowią one jednego systemu katalogowego.
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Tabela 11. Zasoby Teatru Polskiego przewidziane do digitalizacji - fotografie.

FOTOGRAFIE ZE SPEKTAKLI TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE 2011-2015

TYTUŁ SPEKTAKLU

AUTOR SZTUKI

REŻYSERIA

DATA
PREMIERY

AUTOR
FOTOGRAFII

ILOŚĆ
ZDJĘĆ (cała
pula)

ILOŚĆ
ZDJĘĆ
(wybór)

RODZAJ
PLIKÓW

ALBUM SNÓW

Czesław Miłosz

Roman Kołakowski

17.12.2011

Bartek Warzecha

83

58

jpg

ANDA

Anda Kitschmann

Andrzej Seweryn

17.10.2015

Robert Jaworski

40

17

BOLESŁAW ŚMIAŁY

Stanisław Wyspiański

29.01.2014

Marta
Ankiersztejn

400

73

BURZA

William Szekspir

Bartosz
Zaczykiewicz/Andrzej
Seweryn
Dan Jemmett

jpg (1 wersja
spektaklu)
jpg

24.11.2012

Bartek Warzecha

60

23

jpg

CYD

Pierre Corneille

Ivan Alexandre

29.04.2011

Krzysztof Bieliński

265

20

jpg

CYD

Pierre Corneille

Ivan Alexandre

29.04.2011

150

29

CYGAN W POLSKIM. ŻYCIE JEST
PIOSENKĄ
CZAS KOBIET

Jacek Cygan

Jacek Cygan

17.10.2014

177

50

jpg
(wznowienie)
jpg

N. Kalada, N. Chalezin

Nikołaj Chalezin

09.06.2012

402

23

jpg

DZIEWCZYNKI

Ireneusz Iredyński

Bożena Suchocka

18.04.2015

375

41

jpg

EMIGRANCI

Sławomir Mrożek

Piotr Cyrwus

06.06.2015

Marta
Ankiersztejn
Marta
Ankiersztejn
Marta
Ankiersztejn
Marta
Ankiersztejn
Tomasz Żurek

255

38

jpg, tif, raw

HEKABE

Eurypides

Karolina Labakhua

10.12.2011

Magda Hueckel

28

24

tif/jpg

Zygmunt Krasiński

Andrzej Seweryn

29.01.2013

Bartek Warzecha

50

29

jpg i psd

Sławomir Mrożek

Jarosław Gajewski

15.06.2013

Paweł Chara

173

41

jpg i tif

Samuel Beckett

Antoni Libera

15.01.2011

Krzysztof Bieliński

77

10

jpg

KRÓL LEAR

William Szekspir

Jacques Lassalle

26.04.2014

550

74

jpg

KRÓLOWA ŚNIEGU

Hans Christian Andersen

Tomasz Konina

20.09.2014

Marta
Ankiersztejn
Krzysztof Bieliński

130

45

jpg, tif

IRYDION
KARNAWAŁ CZYLI
ŻONA ADAMA
KOŃCÓWKA

PIERWSZA
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LISTY
NA
PAPIERZE
MAZEPA

WYCZERPANYM

Agnieszka
Osiecka/Jeremi
Przybora
Juliusz Słowacki

Lena Frankiewicz

21.09.2013

Krzysztof Bieliński

494

25

jpg, tif

Piotr Tomaszuk

24.03.2012

Krzysztof Bieliński

110

14

jpg

Michał Sieczkowski

11.12.2011

Bartek Warzecha

225

20

jpg, tif

NIŻYŃSKI

Wojciech Krzemiński, Michał
Sieczkowski
Wacław Niżyński

Waldemar Zawodziński

12.03.2014

5

5

jpg

NOWY DON KICHOT

Aleksander Fredro

Natalia Kozłowska

26.02.2011

Fundacja Kamila
Maćkowiaka
Krzysztof Bieliński

118

59

jpg

ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH

Jan Kochanowski

Ryszard Peryt

23.11.2013

Krzysztof Bieliński

421

59

jpg

PARADY

Jan Potocki

Edward Wojtaszek

29.09.2013

Robert Jaworski

108

29

jpg

PODRÓŻE GULIWERA

Jonathan Swift

Jarosław Kilian

29.09.2015

460

61

jpg

POLACY

Wyszyński/Gombrowicz

Gabriel Gietzky

03.05.2011

Marta
Ankiersztejn
Krzysztof Bieliński

35

32

jpg

POŻAR W BURDELU. DON JUAN
W WARSZAWIE

Maciej Łubieński,
Walczak

Michał Walczak

13.02.2015

156

46

jpg

Janusz Wiśniewski

18.04.2013

Katarzyna
ChmuraCegiełkowska
Marta
Ankiersztejn

330

55

jpg

Stanisława Przybyszewska

Magdalena Miklasz

25.04.2012

Bartek Warzecha

17

17

jpg

Samuel Beckett

Antoni Libera

15.01.2011

Krzysztof Bieliński

60

13

jpg

SZEKSPIR FOREVER!

William Szekspir

Andrzej Seweryn

10.09.2011

Krzysztof Bieliński

50

16

jpg

SZKOŁA ŻON

Moliere

Jacques Lassalle

15.10.2011

Krzysztof Bieliński

111

23

jpg

SZKOŁA ŻON

Moliere

Jacques Lassalle

15.10.2011

Tomasz Sikora

128

SZKOŁA ŻON

Moliere

Jacques Lassalle

15.10.2011

Magda Hueckel

21

21

tif

THERMIDOR

Stanisława Przybyszewska

Edward Wojtaszek

07.11.2015

Bartek Warzecha

250

39

jpg, tif

WESELE

Stanisław Wyspiański

Krzysztof Jasiński

29.01.2015

Krzysztof Bieliński

260

59

WIECZÓR TRZECH KRÓLI

William Szekspir

Dan Jemmett

18.06.2011

Krzysztof Bieliński

360

34

jpg i tifwybrane
jpg

WSZĘDZIE JEST WYSPA TU

Wisława Szymborska

Magdalena Smalara

15.12.2012

Robert Jaworski

220

34

jpg

ZEMSTA

Aleksander Fredro

Krzysztof Jasińki

09.03.2013

Robert Jaworski

213

18

jpg

NIEPOKORNI.RU

QUO
VADIS
SŁOWAMI
SIENKIEWICZA, ELIOTA, AUDENA I
INNYCH
SPRAWA
DANTONA.
SAMOWYWIAD
SZCZĘŚLIWE DNI

Michał

tif
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ZWIASTOWANIE

Paul Claudel

Lembit Peterson

25.02.2012

Bartek Warzecha

70

70

jpg

ŻEGLARZ

Jerzy Szaniawski

Jerzy Klesyk

26.03.2011

Krzysztof Bieliński

166

40

jpg

7603

1384

Opracowanie własne Wnioskodawcy.

Tabela 12. Nagrania Video Teatru Polskiego z lat 2010-2015

nr

Data
nagrania

Nazwa

C/1/20
15
B/1/20
15
A/1/20
15
C/2/20
15
C/3/20
15
C/4/20
15
C/5/20
15
A/2/20
15

11.01.2
015
27.01.2
015
01.02.2
015
30.01.2
015
01.02.2
015
12.02.2
015
15.02.2
015
18.02.2
015

SALON POEZJI: Taras Szewczenko

rejestracja

Kacper Czubak

"Wesele", reż. Krzysztof Jasiński - trailer

trailer

Jerzy Łapiński

"Wesele", reż. Krzysztof Jasiński - rejestracja

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Jerzy Łapiński

SALON POEZJI: Poeci Wesela - Tetmajer, Rydel,
Wyspiański
LISTY W POLSKIM - Stanisław Wyspiański

rejestracja

Arkena

rejestracja

Arkena

SALON POEZJI Stanisław Barańczak

rejestracja

Arkena

GOŚCIE W POLSKIM: Pożar w Burdelu. Don Juan w
Warszawie

rejestracja
spektaklu

Pożar w Burdelu

C/6/20
15
C/7/20

22.02.2
015
28.02.2

SALON POEZJI - Pan Cogito, Polski Teatr Ludowy ze
Lwowa
Montaż multimedialny (video) na Galę szekspirowską

rejestracja

Arkena

montaż video

Rafał Łączny

FORUM DYSKUSYJNE: Czym jest dzisiaj wolność?

Rodzaj
nagrania

Autor nagrania

Rafał Łączny

DYSK
ARCHIWA
LNY

DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2

NR

Czas
trwani
aw
minuta
ch
71

MP4 full HD

3,24

NR

3,47

MP4 full HD

0,823

NR

115

MP4 full HD

5,8

NR

71

MP4 full HD

6,96

NR

94

MP4 full HD

2,69

NR

81

MP4 full HD

4,62

NR

96

MP4 full HD

5,45

NR

146

MP4 full HD 2
części

6,61

70

MP4 full HD

4,9

6,47

MP4 full HD

0,329

DYSK NR
2
DYSK NR

Format pliku i
rozdzielczość

Objętość
pliku ? GB
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15

015

C/8/20
15
B/2/20
15
C/9/20
15
C/10/2
015
C/11/2
015
B/3/20
15
C/12/2
015
C/13/2
015
C/14/2
015
A/3/20
15
C/15/2
015
C/16/2
015
C/17/2
015
C/18/2
015
C/19/2
015
C/20/2
015
C/21/2
015

28.02.2
015
28.02.2
015
8.03.20
15
10.03.2
015
22.03.2
015
16.04.2
015
18.04.2
015
19.04.2
015
21.04.2
015
25.04.2
015
26.04.2
015
28.04.2
015
10.05.2
015
12.05.2
015
19.05.2
015
20.05.2
015
21.05.2
015

2
Gala szekspirowska - Finał II Festiwalu Teatrów
Młodzieżowych
Gala szekspirowska - Finał II Festiwalu Teatrów
Młodzieżowych
SALON POEZJI - Poetki Beat Generation

rejestracja

Jerzy Łapiński

reportaż

Jerzy Łapiński

rejestracja

Arkena

LISTY W POLSKIM - Listy okupacyjne

rejestracja

Rafał Łączny

SALON POEZJI: ks. Janusz Pasierb

rejestracja

Arkena

"Dziewczynki" reż. Bożena Suchocka - trailer

trailer

Kacper Czubak

FORUM DYSKUSYJNE: Enter/Escape. Niedojrzałość i
władza (przed premierą "Dziewczynek")
SALON POEZJI ŻYDOWSKIEJ

rejestracja

Rafał Łączny

rejestracja

Rafał Smykowski

CZYTAMY W POLSKIM: Anders. Sztuka wojny i pokoju

rejestracja

Arkena

"Dziewczynki" reż. Bożena Suchocka - rejestracja (plus
nagranie z próby)
SALON POEZJI - William Szekspir

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Kacper Czubak

Wieczór Ukraiński - Nadija Surowcowa

rejestracja

Arkena

SALON POEZJI: Ocalasz albo gubisz pospolitą rzecz

rejestracja

Kacper Czubak

DEBATA OXFORDZKA: Eutanazja powinna zostać w Polsce
zalegalizowana
FRANCUSKI WIECZÓR LITERACKI - Poezja

rejestracja

NaŻywo.net

rejestracja

Rafał Smykowski

FRANCUSKI WIECZÓR LITERACKI - Patrick Modiano

rejestracja

Rafał Smykowski

FRANCUSKI WIECZÓR LITERACKI - Teatr

rejestracja

Rafał Smykowski

Rafał Smykowski

DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2

NR

134

8,26

7,37

MP4 full HD 2
części
MP4 full HD

NR
NR

61

MP4 full HD

4,26

NR

76

MP4 full HD

4,97

NR

121

MP4 full HD

8,54

NR

3

MP4 full HD

0,193

NR

85

MP4 full HD

8,31

NR

69

MP4 full HD

3,87

NR

103

MP4 full HD

2,94

NR

96

MP4 full HD

3,54

NR

66

MP4 full HD

3,75

NR

109

MP4 full HD

3,09

NR

84

MP4 full HD

2,49

NR

110

MP4 full HD

7,95

NR

76

MP4 full HD

3,35

NR

113

MP4 full HD

4,19

NR

113

MP4 full HD

4,05

1,62
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C/22/2
015
C/23/2
015
C/24/2
015

24.05.2
015
26.05.2
015
27.05.2
015

SALON POEZJI: Ficowski/Papusza/Lorca

rejestracja

Kacper Czubak

Debata Otwartej Rzeczpospolitej: Cygan - Rom - Polak

rejestracja

NaŻywo.net

WIECZOR UKRAIŃSKI - Debata Inteligencja w żarnach
historii XX wieku – Ukraina, Polska, Europa

rejestracja

Arkena

A/4/20
15
C/25/2
015
A/5/20
15
B/4/20
15

29.05.2
015
06.06.2
015
09.06.2
015
09.06.2
015

"Pinokio" C. Collodiego w reż. Jarosława Kiliana,
rejestracja spektaklu
FORUM DYSKUSYJNE: Myśleć o myśleniu czyli Mrożek
filozof
"Emigranci" S. Mrożka w reż. Piotra Cyrwusa, rejestracja
spektaklu
"Emigranci" S. Mrożka w reż. Piotra Cyrwusa, trailer

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Arkena

rejestracja
spektaklu
trailer

Rafał Smykowski

Rafał Łączny

Rafał Smykowski

DYSK NR
2
DYSK NR
2
DYSK NR
2

48

MP4 full HD

1,43

108

MP4 full HD

4,37

107

MP4 full HD

6,05

DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2

NR

126

MP4 full HD

9,29

NR

83

MP4 full HD

7,55

NR

95

MP4 full HD

7,29

NR

2,58

MP4 full HD

0,274

Sezon 2015/2016

MP4 full HD

B/5/20
15

08.09.2
015

Spot o modernizacji Teatru Polskiego 2010-2015 na
Konferencję naukową

spot

C/26/2
015
B/6/20
15

08.09.2
015
08.09.2
015

Konferencja naukowa - Kultura prowadzonych inwestycji
EU
Reportaż (trailer) z Konferencji naukowej - Kultura
prowadzonych inwestycji EU

rejestracja

B/7/20
15
A/6/20
15
C/27/2
015

02.10.2
015
03.10.2
015
03.10.2
015

"Podróże Guliwera" J. Swifta, reż. Jarosław Kilian

trailer

Kacper Czubak

"Podróże Guliwera" J. Swifta, reż. Jarosław Kilian

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Kacper Czubak

C/28/2
015
C/29/2
015
C/30/2
015
C/31/2

06.10.2
015
10.10.2
015
11.10.2
015
13.10.2

WIECZORY UKRAIŃSKIE: Danyło Szumuk

rejestracja

Rafał Smykowski

WIECZORY UKRAIŃSKIE: Debata

rejestracja

Rafał Smykowski

SALON POEZJI: Wojtyła, Barańczak, Pilch

rejestracja

Rafał Smykowski

Premiera filmu Pawła Chary o Sławomirze Mrożku

rejestracja

własny materiał

FORUM DYSKUSYJNE z udziałem dzieci i młodzieży: Po co
podróżujemy?

materiał własny

trailer

Rafał Łączny

DYSK NR
2

5,39

MP4 full HD

2

DYSK NR
2
DYSK NR
2

187

MP4 full HD

10,4

2,49

MP4 full HD

0,102

DYSK NR
2
DYSK NR
2
DYSK NR
2

3,58

MP4 full HD

0,415

142

MP4 full HD

12,4

66

MP4 full HD

11

DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK

NR

90

MP4 full HD

4,34

NR

130

MP4 full HD

4,37

NR

106

MP4 full HD

3,24

NR

96

MP4 full HD

13,8
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015

015

2

A/7/20
15
C/32/2
015
C/33/2
015
C/34/2
015
B/8/20
15
C/35/2
015
A/8/20
15
C/36/2
015
C/36b/
2015
C/37/2
015
C/38/2
015
C/38b/
2015
B/9/20
15
C/39/2
015
C/40/2
015

17.10.2
015
20.10.2
015
29.10.2
015
07.11.2
015
10.11.2
015
11.11.2
015
12.11.2
015
15.11.2
015
15.11.2
015
22.11.2
015
06.12.2
015
13.12.2
015
15.12.2
015
20.12.2
015
08.12.2
015
2014

ANDA - recital Ewy Makomaskiej

C/1/20
14

18.01.2
014

Rafał Łączny

LISTY W POLSKIM: Gombrowicz/Miłosz

rejestracja
spektaklu
rejestracja

CZYTAMY W POLSKIM: Boska komedia

rejestracja

Rafał Smykowski

FORUM DYSKUSYJNE: Czy czeka nas rewolucja?

rejestracja

Rafał Łączny

"Thermidor" reż. Edward Wojtaszek - trailer

trailer

Mikołaj Figura

Węzły pamięci niepodległej. Spotkanie historycznoliterackie
"Thermidor" reż. Edward Wojtaszek - rejestracja
spektaklu
SALON POEZJI: Antoni Słonimski "Popiół i wiatr"

rejestracja

Rafał Smykowski

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Mikołaj Figura

TEOLOGIA TEATRU: panel dyskusyjny nr 2 'Narodziny
Słowa'
SALON POEZJI ARABSKIEJ: Adonis

rejestracja

Centrum Myśli JP2

rejestracja

Daniel Kociołek

SALON POEZJI: Jacek Cygan

rejestracja

Daniel Kociołek

TEOLOGIA TEATRU: panel dyskusyjny nr 3 'Jan Paweł II –
aktor i kapłan'
Życzenia dyrektora na Boże Narodzenie 2015

rejestracja

Centrum Myśli JP2
własny materiał

SALON POEZJI ŚWIĄTECZNEJ: Betlejem Polskie

życzenia
spot
rejestracja

Hommage a Tadeusz Kantor

rejestracja

własny materiał

"Bolesław Śmiały, reż. B. Zaczykiewicz, A. Seweryn PRÓBA

rejestracja

własne

Rafał Smykowski

Rafał Smykowski

Daniel Kociołek

DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2

NR

91

MP4 full HD

15,6

NR

108

MP4 full HD

3,95

NR

175

MP4 full HD

17,1

NR

81

MP4 full HD

14

NR

3,52

MP4 full HD

0,417

NR

96

MP4 full HD

4,11

NR

123

MP4 full HD

7,48

NR

52

MP4 full HD

3,08

NR

98

MP4 full HD

2,39

NR

69

MP4 full HD

3,08

NR

82

MP4 full HD

4,03

NR

123

MP4 full HD

2,31

NR

3,31

MP4 full HD

0,719

NR

74

MP4 full HD

4,09

NR

56

MP4 full HD

4,68

DYSK NR
1

90

mpg 720p

5,12
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C/2/20
14
B/1/20
14
C/3/20
14
B/2/20
14
C/4/20
14
C/5/20
14
C/6/20
14
C/7/20
14
A/1/20
14
B/3/20
14
C/8/20
14
C/9/20
14
C/10/2
014
C/11/2
014
B/4/20
14
C/12/2
014
C/13/2
014
A/2/20
14

19.01.2
014
20.01.2
014
25.01.2
014
31.01.2
014
02.02.2
014
07.02.2
014
11.02.2
014
23.02.2
014
23.02.2
014
23.02.2
014
02.03.2
014
08.03.2
014
16.03.2
014
30.03.2
014
08.04.2
014
26.04.2
014
26.04.2
014
30.04.2
014

SALON POEZJI - Homer

rejestracja

Kacper Czubak

Niżyński

trailer

Elżbieta Barszczewska - projekcja multimedialna (video,
zdjęcia)
Konferencja prasowa dyr. Seweryna po śmierci Niny
Andrycz
SALON POEZJI - Apokalipsa

montaż video

Fundacja Kamila
Maćkowiaka
własne

skrót

własne

rejestracja

Nina Andrycz - projekcja multimedialna (video, zdjęcia)

montaż video

Polskie
Nadawcze
Rafał Łączny

Projekcja multimedialna (video) na Galę fredrowską

montaż video

Rafał Łączny

SALON POEZJI UKRAIŃSKIEJ

rejestracja

"Bolesław Śmiały, reż. B. Zaczykiewicz, A. Seweryn

rejestracja
spektaklu
trailer

Polskie
Sieci
Nadawcze
Kacper Czubak

"Bolesław Śmiały, reż. B. Zaczykiewicz, A. Seweryn

Sieci

Kacper Czubak

SALON POEZJI - "Pieśni solarne". Kamil Sipowicz, Witold
Popiel
SALON POEZJI - Poeci STS-u w 60. rocznicę powstania
Teatru
SALON POEZJI: Wędrówka za przestrzenią – hymny
"Rygwedy"
SALON POEZJI: Ewa Lipska

rejestracja

Jakub Zubrzycki

rejestracja

Jakub Zubrzycki

rejestracja

Jakub Zubrzycki

rejestracja

Jakub Zubrzycki

"Król Lear" reż. Jacques Lassalle - teaser

teaser

FORUM DYSKUSYJNE: Czy można oddać władzę?

rejestracja

SALON POEZJI Karol Wojtyła "Pieśń o Bogu ukrytym"
(czytał Andrzej Seweryn)
"Król Lear" reż. Jacques Lassalle

rejestracja

Polskie
Nadawcze
Polskie
Nadawcze
Polskie
Nadawcze
Polskie
Nadawcze

rejestracja
spektaklu

Sieci
Sieci
Sieci
Sieci

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

79

MP4 full HD

2,88

NR

0,53

MP4 720p

0,98

NR

--

NR

6,4

MP4 full HD

1,07

NR

111

MP4 full HD

14,1

NR

--

NR

4,24

MP4 full HD

0,284

NR

67

MP4 full HD

3,91

NR

79

MP4 full HD

19,7

NR

2,38

MP4 full HD

0,19

NR

51

MP4 720p

1,85

NR

70

MP4 full HD

7,25

NR

74

MP4 full HD

7,45

NR

59

mpg 720p

2,79

NR

2,03

MP4 full HD

0,374

NR

93

MP4 full HD

5,39

NR

34

MP4 full HD

1,95

NR

213

MP4 720p
części

--

--

2

6,41
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B/5/20
14
C/14/2
014
C/15/2
014
C/16/2
014
B/6/20
14
C/17/2
014

30.04.2
014
11.05.2
014
12.05.2
014
15.05.2
014
17.05.2
014
18.05.2
014

"Król Lear" reż. Jacques Lassalle - trailer

trailer

SALON POEZJI: Poeci pieśni Moniuszkowskich

rejestracja

Polskie
Sieci
Nadawcze
Kacper Czubak

DEBATA: Czy krytyk moich poglądów jest moim
wrogiem?
LISTY W POLSKIM: Andrzej Wajda/ Jarosław Iwaszkiewicz

rejestracja

NaŻywo.net

rejestracja

Kacper Czubak

NOC MUZEÓW - widzowie w scenkach ze sztuk
Szekspirowskich
SALON POEZJI: Monologi Szekspirowskie

reportaż

Rafał Łączny

rejestracja

Kacper Czubak

"Królowa Śniegu" reż. Tomasz Konina - trailer

trailer

Arkena

Forum dyskusyjne: Dziecko w świecie dobra i zła

rejestracja

Rafał Łączny

Salon poezji: Baśnie Andersena

rejestracja

Arkena

"Królowa Śniegu" reż. Tomasz Konina - rejestracja
spektaklu
Salon poezji: Koncert laureatów 59. OKR

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Arkena

Norwid w Polskim - spotkanie pierwsze / debata

rejestracja

NaŻywo.net

SALON POEZJI: Biblio, ojczyzno moja... Poezja Romana
Brandstaettera
Norwid w Polskim - spotkanie drugie / debata

rejestracja

Kacper Czubak

rejestracja

NaŻywo.net

Norwid w Polskim - Salon poezji Norwida

rejestracja

NaŻywo.net

"Cygan w Polskim. Życie jest piosenką" - rejestracja
spektaklu
LISTY W POLSKIM: Zbigniew Herbert. Korespondencja
rodzinna

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Kacper Czubak

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

3,46

MP4 full HD

0,354

NR

91

MP4 full HD

6,25

NR

126

MP4 720p

0,325

NR

75

MP4 full HD

1,97

NR

14

0,817

NR

65

MP4 full HD 4
części
MP4 full HD

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
2
DYSK
1
DYSK
2

NR

3,36

MP4 full HD

0,214

NR

80

MP4 full HD

6,72

NR

77

MP4 full HD

4,41

NR

71

MP4 full HD

5,07

NR

102

MP4 full HD

1,81

NR

120

MP4 full HD

4,37

NR

86

MP4 full HD

2,33

NR

98

MP4 full HD

4,37

NR

74

MP4 full HD

4,37

NR

120

MP4 full HD

2,21

NR

89

MP4 full HD

4,65

2,44

Sezon 2014/2015
B/7/20
14
C/18/2
014
C/19/2
014
A/3/20
14
C/20/2
014
C/21/2
014
C/22/2
014
C/23/2
014
C/24/2
014
A/4/20
14
C/25/2
014

16.09.2
014
20.09.2
014
21.09.2
014
26.09.2
014
05.10.2
014
14.10.2
014
19.10.2
014
11.11.2
014
11.11.2
014
29.11.2
014
05.12.2
014

Kacper Czubak

Kacper Czubak
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C/26/2
014
C/27/2
014
B/8/20
14

07.12.2
014
14.12.2
014
12.2014

SALON POEZJI EGIPSKIEJ

rejestracja

Kacper Czubak

SALON POEZJI ŚWIĄTECZNEJ: Betlejem polskie

rejestracja

Kacper Czubak

VIDEOBLOG przed premierą "Wesela"

videoblog

Rafał Łączny

DYSK NR
2
DYSK NR
2
DYSK NR
2

59

MP4 full HD

4,72

97

MP4 full HD

5,29

40

MP4 full HD
odcinków

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
4
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

82

MOV full HD

22

NR

94

DVD

4,03

NR

2,04

MOV full HD

2,23

NR

23

MP4 full HD

0,87

NR

95

MOV full HD

26,6

NR

83

MOV full HD

25,8

NR

5,13

MP4 full HD

0,295

6

2,48

2013
C/1/20
13
A/1/20
13
B/1/20
13
B/1b/2
013
C/2/20
13
C/3/20
13
C/4/20
13

17.01.2
013
20.01.2
013
22.01.2
013
22.01.2
013
26.01.2
013
27.01.2
013
28.01.2
013

Listy w Polskim: Zygmunt Krasiński do Delfiny Potockiej

rejestracja

Kacper Czubak

"Wszędzie jest wyspa Tu", reż. Magdalena Smalara

Jakub Zubrzycki

"Irydion" reż. Andrzej Seweryn

rejestracja
spektaklu
trailer

"Making of Irydion"

making of

Forum dyskusyjne: Czym jest dla was przeszłość?

rejestracja

Wawrzyniec
Kostrzewski
Kacper Czubak

Salon poezji: Księga Mądrości

rejestracja

Kacper Czubak

Wernisaż wystawy w Muzeum Teatralnym "Od Irydiona
do Irydiona. W stulecie Teatru Polskiego w Warszawie"

reportaż
video

Rafał Łączny

C/5/20
13

28.01.2
013

Wernisaż wystawy w Muzeum Teatralnym "Od Irydiona
do Irydiona. W stulecie Teatru Polskiego w Warszawie".

reportaż
video

Jerzy Karpiński

DYSK NR
1

42

DVD

2,75

C/6/20
13
A/2/20
13
C/7/20
13
C/8/20
13
C/9/20
13

29.01.2
013
09.02.2
013
10.02.2
013
13.02.2
013
17.02.2
013

Jubileusz 100-lecia Teatru Polskiego i premiera "Irydiona"

rejestracja

Kacper Czubak

NR

37

MOV full HD

47,1

"Hekabe" reż. Karolina Labakhua

Kacper Czubak

NR

71

MOV full HD

5,89

Salon poezji: Wyznania noblistów

rejestracja
spektaklu
rejestracja

NR

73

MOV full HD

8,62

Sześć polskich mów: Rumkowski/1942

rejestracja

Kacper Czubak

NR

126

MOV full HD

25,2

Salon poezji: Na cześć miłości

rejestracja

Kacper Czubak

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

70

MOV full HD

11,2

Kacper Czubak

Kacper Czubak
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A/3/20
13
C/10/2
013
C/11/2
013
B/2/20
13
C/12/2
013
C/13/2
013
A/4/20
13
C/14/2
013
C/15/2
013
C/16/2
013
C/17/2
013
C/18/2
013
C/19/2
013

17.02.2
013
26.02.2
013
04.03.2
013
05.03.2
013
09.03.2
013
10.03.2
013
13.03.2
013
19.03.2
013
24.03.2
013
18.04.2
013
23.04.2
013
28.04.2
013
08.05.2
013

"Irydion" reż. Andrzej Seweryn

Kacper Czubak

Listy w Polskim: Aleksander Fredro

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Debata Otwartej Rzeczpospolitej: Jacek Kuroń

rejestracja

Na Żywo

"Zemsta" reż. Krzysztof Jasiński

trailer

Jerzy Łapiński

Forum dyskusyjne: Zgoda! Zgoda! A Bóg wtedy rękę poda

rejestracja+s
krót
rejestracja

Rafał Łączny

Jerzy Łapiński

Listy w Polskim: Sienkiewicz/Modrzejewska

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Salon poezji: Staropolska poezja pasyjna

rejestracja

Kacper Czubak

Forum dyskusyjne: Quo vadis Chrześcijaninie

Rafał Łączny

Listy w Polskim: Listy Apostolskie

rejestracja+s
krót
rejestracja

Salon poezji: Norwid

rejestracja

Kacper Czubak

CZYTAMY W POLSKIM: "Kartograf" Juana Mayorgi, reż.
Andrzej Seweryn

rejestracja

Rafał Łączny

A/5/20
13

08.05.2
013

"Quo vadis słowami Sienkiewicza, Eliota, Audena i
innych", reż. Janusz Wiśniewski

rejestracja
spektaklu

Kacper Czubak

C/20/2
013
C/21/2
013

12.05.2
013
18.05.2
013

Salon poezji: Herbert

rejestracja

Jakub Zubrzycki

Noc Muzeów - nagrania życzeń od widzów (z okazji 100lecia Teatru), 4 montaże

videożyczenia

Rafał Łączny

C/22/2
013

21.05.2
013

Listy w Polskim: Herbert/Elzenberg

rejestracja

Jakub Zubrzycki

Salon poezji: Fredro. Satyry i pamflety
"Zemsta" reż. Krzysztof Jasiński

Kacper Czubak

Kacper Czubak

Kacper Czubak

Kacper Czubak

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

141

MOV full HD

34,1

NR

51

MOV full HD

42,5

NR

133

MP4 full HD

17,1

NR

2,08

MP4 full HD

0,416

NR

77

MP4 full HD

6,03

NR

67

MOV full HD

57,7

NR

120

DVD

3,9

NR

77

MOV full HD

12

NR

62

MOV full HD

12,3

NR

90

MP4 full HD

10

NR

90

MOV HD

1,99

NR

54

MOV full HD

5,46

NR

139

MP4 full HD
części

DYSK NR
1

99

MOV full HD

12,6

DYSK NR
1
DYSK NR
1

60

DVD

3,27

10

MP4 full HD
części

DYSK NR
1

77

DVD

2

4

13,5

0,787
3,58
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C/23/2
013
C/24/2
013
C/25/2
013
B/3/20
13
C/26/2
013
B/4/20
13
A/6/20
13

26.05.2
013
04.06.2
013
09.06.2
013
10.06.2
013
15.06.2
013
20.06.2
013
20.06.2
013

Salon poezji: Kwiaty Polskie

rejestracja

Jakub Zubrzycki

CZYTAMY W POLSKIM: "Drugi pokój" Herberta, reż. Ewa
Makomaska
Salon poezji niepoważnej: Limeryki polskie

rejestracja

Rafał Łączny

rejestracja

Jakub Zubrzycki

"Karnawał czyli pierwsza żona
Gajewski
Forum dyskusyjne: Płeć
błogosławieństwo
"Karnawał czyli pierwsza żona
Gajewski
"Karnawał czyli pierwsza żona
Gajewski
Sezon 2013/2014

Adama", reż. Jarosław

videoblog

Rafał Łączny

-

rejestracja

Jakub Zubrzycki

Adama", reż. Jarosław

trailer

Jerzy Łapiński

Adama", reż. Jarosław

rejestracja
spektaklu

Jerzy Łapiński

C/27/2
013
A/7/20
13
C/28/2
013
C/29/2
013
C/30/2
013
C/31/2
013

18.09.2
013
25.09.2
013
24.09.2
013
27.09.2
013
29.09.2
013
06.10.2
013

Konferencja zapowiadająca sezon 2013/2014

rejestracja

materiał własny

"Listy na wyczerpanym papierze", reż. Lena Frankiewicz

rejestracja
spektaklu
rejestarcja

Jakub Zubrzycki

rejestracja

Jakub Zubrzycki

Salon poezji: Osiecka/Młynarski

rejestracja

Kacper Czubak

Salon poezji: Koncert laureatów 58. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego

rejestracja

Kacper Czubak

C/32/2
013
C/33/2
013
C/34/2
013
C/35/2
013

22.10.2
013
27.10.2
013
29.10.2
013
17.11.2
013

Debata: To blog or not to blog

Jan Chołoniewski

Salon poezji: Święty Augustyn

rejestracja/tr
ansmisja
rejestracja

Forum dyskusyjne: Piosenka czyli pisanie historii

rejestracja

Rafał Łączny

Salon poezji: Magiczna polskość - poezja polskich
amerykanów

rejestracja/tr
ansmisja

Jan Chołoniewski

przekleństwo

czy

Rozmowa z reżyserką Leną Frankiewicz - nagranie na
dyskusję
Festiwal Nauki - Bardowie epoki PRL-u wczoraj i dziś

Rafał Łączny

Kacper Czubak

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

73

DVD

3,37

NR

140

2

NR

48

MP4 full HD
części
DVD

NR

23

6

NR

79

MP4 full HD
części
DVD

NR

2,17

MP4 full HD

0,136

NR

104

DVD

3,9

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

53

MP4 full HD

3,74

NR

100

MP4 full HD

17

NR

16

MP4 full HD

0,349

NR

210

DVD

7,27

NR

93

MOV full HD

8,67

NR

90

MOV full HD

2,62

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

112

MP4 full HD

14,3

NR

95

MOV full HD

11

NR

77

MP4 full HD

6,52

NR

108

MP4 full HD

13,8

6,82
2,56
1,8
3,11
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B/5/20
13
C/36/2
013
A/8/20
13
C/37/2
013
C/38/2
013
C/39/2
013
B/6/20
13

20.11.2
013
23.11.2
013
28.11.2
013
28.11.2
013
30.11.2
013
08.12.2
013
gru.13

"Odprawa posłów greckich", reż. Ryszard Peryt

trailer

Kacper Czubak

DYSK NR 3,31
MOV full HD
1
DYSK NR 1
56
MPEG
1,61
HD
Kacper Czubak
DYSK NR 83
MOV full HD
1
Polskie
Sieci DYSK NR 73
MP4 full HD
Nadawcze
1
organizatorzy
DYSK NR 103
MP4 full HD
festiwalu
1
Kacper Czubak
DYSK NR 50
MOV full HD
1
materiał
DYSK NR 9
MP4 full HD
przekazany dla TP
1

Promocja książki "Arnold Szyfman. Portret dyrektora w
labiryncie teatru"
"Odprawa posłów greckich", reż. Ryszard Peryt
Forum dyskusyjne: Czy mity to tylko mitologia

rejestracja
robocza
rejestracja
spektaklu
rejestracja

ZWYKI Festiwal Teatrów Wiejskich

rejestracja

Salon poezji świątecznej

rejestracja

"Zemsta" okiem motyla - reportaż z premiery "Zemsty"
dla głuchych

reportaż

"Szkoła żon", reż. Jacques Lasalle

Kacper Czubak

Salon poezji: Haiku Klasik Poetry

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Listy w Polskim: Mrożek/Lem

rejestracja

Kacper Czubak

"Msza kreolska", reż. Karolina Labakhua

rejestracja

Kacper Czubak

99. rocznica powstania Teatru Polskiego w Warszawie

rejestracja

Kacper Czubak

"Szekspir Forever" reż. Andrzej Seweryn

Kacper Czubak

Salon poezji: Broniewski - TAK!

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Salon poezji: Skamandryci

rejestracja

Kacper Czubak

"Hekabe" reż. Karolina Labakhua

trailer

Kacper Czubak

"Niepokorni.ru" reż. Michał Sieczkowski

trailer

Kacper Czubak

3,72

10
3,68
9,8
1,53
4,36

2012
A/1/20
12
C/1/20
12
C/2/20
12
C/3/20
12
C/4/20
12
A/2/20
12
C/5/20
12
C/6/20
12
B/1/20
12
B/2/20
12

14.01.2
012
15.01..2
012
26.01.2
012
29.01.2
012
29.01.2
012
04.02.2
012
10.02.2
012
12.02.2
012
10.02.2
012
10.02.2
012

Kacper Czubak

Kacper Czubak

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

156

NR

82

MOV
HD
części
MOV full HD

2

39,2

NR

90

MOV full HD

78,3

NR

45

MOV full HD

10,9

NR

57

MOV full HD

14,4

NR

133

MOV full HD

33,7

NR

65

MOV full HD

56,5

NR

59

MOV full HD

49,6

NR

1,3

MOV full HD

1,28

NR

2,12

MOV full HD

1,8

69,7
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C/7/20
12
B/3/20
12
B/4/20
12
B/5/20
12
C/8/20
12
C/9/20
12
C/10/2
012
A/3/20
12
B/6/20
12
B/7/20
12
B/7B/2
012
C/11/2
012
C/12/2
012
A/4/20
12
C/13/2
012
C/14/2
012
C/14b/
2012
C/15/2
012

19.02.2
012
02.2012

Salon poezji: Szymborska

rejestracja

Kacper Czubak

"Polacy" reż. Gabriel Gietzky

trailer

Kacper Czubak

02.2012

"Cyd" reż. Ivan Alexandre

trailer

Kacper Czubak

17.02.2
012
25.02.2
012
24.03.2
012
25.03.2
012
28.03.2
012
28.03.2
012
10.04.2
012
15.04.2
012
12.04.2
012
15.04.2
012
17.04.2
012
26.04.2
012
08.05.2
012
08.05.2
012
20.05.2
012

"Zwiastowanie" reż. Lembit Peterson

trailer

Kacper Czubak

Forum dyskusyjne: Religia w teatrze

rejestracja

Kacper Czubak

Forum dyskusyjne: Grzechy władzy

rejestracja

Kacper Czubak

Salon poezji wileńskiej

rejestracja

Kacper Czubak

"Mazepa" reż. Piotr Tomaszuk

rejestracja
spektaklu
trailer

Kacper Czubak

Rafał Łączny

Pożegnanie widowni Dużej Sceny /przed remontem/

trailerpoprawiony
reportaż

Listy w Polskim: Arendt/Heidegger

rejestracja

Kacper Czubak

Salon poezji: Sonety Szekspirowskie

rejestracja

Kacper Czubak

"Album snów"

Kacper Czubak

Spotkanie z Januszem Subiczem

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Pięć polskich mów: Józef Piłsudski/1914

rejestracja

Rafał Łączny

PROLOG Przegląd Studiów Aktorskich - konferencja
prasowa
Salon poezji: Maja Komorowska

rejestracja+s
krót
rejestracja +
skrót

własne

"Mazepa" reż. Piotr Tomaszuk
Wieczór Trzech Króli

Kacper Czubak

własne

Rafał Łączny

Rafał Łączny

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

85

MOV full HD

14,4

NR

1,23

WMV HD

0,073

NR

1,08

WMV HD

0,062

NR

1,47

MOV full HD

1,4

NR

93

MOV full HD

79,6

NR

135

117

NR

120

NR

97

MOV full HD 2
części
MOV full HD 2
części
MOV full HD

NR

2,12

MOV full HD

0,425

NR

1,57

MP4 full HD

0,157

NR

3,46

MOV 480p

0,8

NR

78

MOV full HD

68,1

NR

53

MOV full HD

13,3

NR

83

MOV full HD

20,7

NR

60

DVD

2,92

NR

122

DVD

1,81

NR

14

MOV 480 p

1,24

NR

74

DVD

0,654

103
24,5
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A/5/20
12
B/8/20
12
B/9/20
12
A/6/20
12
C/16/2
012
C/17/2
012
C/18/2
012
B/10/2
012
B/11/2
012
A/7/20
12
A/8/20
12
C/19/2
012
C/20/2
012
C/21/2
012
C/22/2
012
C/23/2
012
B/12/2
012
B/13/2
012

25.05.2
012
24.05.2
012
31.05.2
012
09.06.2
012
09.06.2
012
29.09.2
012
30.09.2
012
20.09.2
012
24.09.2
012
03.10.2
012
07.10.2
012
11.10.2
012
21.10.2
012
04.11.2
012
07.11.2
012
15.11.2
012
20.11.2
012
24.11.2
012

"Zwiastowanie" reż. Lembit Peterson

Kacper Czubak

Videoblog z prób do "Czasu kobiet"

rejestracja
spektaklu
videoblog

"Czas kobiet" reż. Nikołaj Chalezin

trailer

Jerzy Łapiński

"Czas kobiet" reż. Nikołaj Chalezin

Jerzy Łapiński

Salon poezji: Koncert laureatów 57. OKR

rejestracja
spektaklu
rejestracja +
skrót
rejestracja +
skrót
rejestracja

Videoblog z prób do "Parad"

videoblog

Rafał Łączny

"Parady" reż. Edward Wojtaszek

trailer

Jerzy Łapiński

"Parady" reż. Edward Wojtaszek

rejestracja
spektaklu
rejestracja
spektaklu
rejestracja

Jerzy Łapiński

rejestracja

Kacper Czubak

Salon poezji: Rozmowy z duchami

rejestracja

Kacper Czubak

Sześć polskich mów: Beck/1939

rejestracja

Kacper Czubak

Listy w Polskim: Witkacy do żony

rejestracja

Kacper Czubak

Videoblog z prób do "Burzy"

videoblog

Rafał Łączny

"Burza" reż. Dan Jemmett

trailer

Jerzy Łapiński

Forum dyskusyjne: Być opozycjonistą
Forum dyskusyjne: Czym jest maska?

"Niepokorni.ru" reż. Michał Sieczkowski
Listy w Polskim "Adresat nieznany" Kathrine Kressmann
Taylor
Salon poezji: Halina Poświatowska

Rafał Łączny

Rafał Łączny
Rafał Łączny
Rafał Łączny

Jakub Zubrzycki
Kacper Czubak

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

170

DVD

7,3

NR

18

NR

1,38

WMV HD
części
MP4 full HD

NR

130

DVD

3,9

NR

110

DVD

4,15

NR

91

MP4 full HD

9,87

NR

101

MP4 full HD

11

NR

24

NR

1,48

MP4 full HD
części
MP4 full HD

NR

111

MP 4 HD

4,11

NR

65

DVD

3,44

NR

68

MOV full HD

10,1

NR

80

MOV full HD

4,28

NR

58

MOV full HD

49,4

NR

112

MOV full HD

29,2

NR

93

MP4 full HD

38,3

NR

19

MP4 full HD

1,54

NR

2,5

MP4 full HD

0,575

7

0,778
0,295

7

1,32
0,358
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C/24/2
012
C/25/2
012
A/9/20
12
C/26/2
012
C/27/2
012
C/28/2
012
B/14/2
012
B/15/2
012

24.11.2
012
25.11.2
012
27.11.2
012
27.11.2
012
05.12.2
012
09.12.2
012
15.12.2
012
17.12.2
012
2011

Forum dyskusyjne: Prospero - mag, sceptyk, outsider

rejestracja +
skrót
rejestracja

Rafał Łączny

Jerzy Łapiński

130. rocznica urodzin Arnolda Szyfmana

rejestracja
spektaklu
rejestracja

Listy w Polskim: Miłosz/Wat

rejestracja

Kacper Czubak

Salon poezji: Jacek Kaczmarski

rejestracja

Kacper Czubak

"Wszędzie jest wyspa Tu", reż. Magdalena Smalara

trailer

Rafał Łączny

Spot na 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie

trailer-spot

Jerzy Łapiński

A/1/20
11
B/1/20
11
A/2/20
11
B/2/20
11
A/3/20
11
A/4/20
11
A/5/20
11
A/6/20
11
C/1/20
11

19.01.2
011
19.01.2
011
19.01.2
011
19.01.2
011
12.02.2
011
26.03.2
011
31.03.2
011
10.04.2
011
29.04.2
011

"Końcówka", reż. Antoni Libera

rejestracja
spektaklu
trailer

Mediapunto/TV
Partner

rejestracja
spektaklu
trailer

Mediapunto/TV
Partner

rejestracja
spektaklu
rejestracja
spektaklu
rejestracja
spektaklu
rejestracja
spektaklu
rejestracja

DYSK NR 1

Salon poezji: Bitnicy. Ginsberg contra Bukowski
"Burza" reż. Dan Jemmett

"Końcówka", reż. Antoni Libera
"Szczęśliwe dni", reż. Antoni Libera
"Szczęśliwe dni", reż. Antoni Libera
"Wujaszek Wania" reż. Wieniamin Filsztyński
"Nowy Don Kiszot", reż. Natalia Kozłowska
"Żeglarz" reż. Jerzy Klesyk
"Polacy", reż. Gabriel Gietzky
Forum dyskusyjne: Honor a polityka /premiera "Cyda"/

Kacper Czubak

Jerzy Łapiński

DYSK NR 1
Fabryka Wizji
Fabryka Wizji
Nażywo.net

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

93

MP4 full HD

8,62

NR

100

MOV full HD

33,1

NR

133

MP4 HD

4,94

NR

12

MP4 HD

0,462

NR

60

MOV full HD

49,1

NR

80

MOV full HD

20,6

NR

3,29

MP4 full HD

0,755

NR

4,43

MP4 HD

0,18

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
200

NR

85

DVD

3,46

NR

2,3

WMV HD

0,123

NR

64

DVD

3,52

NR

1,08

MP 4 Full HD

0,074

DVD

4,11

DVD

3,99

DVD

4,01

DVD 2
części
120 DVD 2
części
DYSK NR 95
1
DYSK NR 77
1
DYSK NR 77
1

8,1
6,06
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C/2/20
11
A/7/20
11
C/3/20
11
C/4/20
11

08.05.2
011
18.05.2
011
23.05.2
011
18.06.2
011

Salon poezji: "Hiob" Karola Wojtyły

rejestracja
(robocza)
rejestracja
spektaklu
rejestracja

nagranie własne

Forum Dyskusyjne: Demokracja a szyderstwo /premiera
"Wieczór Trzech Króli"/

rejestracja

Nażywo.net

A/8/20
11
B/3/20
11
B/4/20
11
B/5/20
11
B/6/20
11
C/5/20
11
C/6/20
11
C/7/20
11
C/8/20
11

21.06.2
011
21.06.2
011
05.2011

"Wieczór Trzech Króli" reż. Dan Jemmett

Fabryka Wizji

"Wieczór Trzech Króli" reż. Dan Jemmett

rejestracja
spektaklu
trailer

"Wujaszek Wania" reż. Wieniamin Filsztyński

trailer

Fabryka Wizji

05.2011

"Żeglarz" reż. Jerzy Klesyk

trailer

Fabryka Wizji

05.2011

"Nowy Don Kiszot" reż. Natalia Kozłowska

trailer

Fabryka Wizji

26.09.2
011
30.10.2
011
30.10.2
011
12.11.2
011

Salon poezji: "Poezja lwowska"

rejestracja

Kacper Czubak

70. rocznica inauguracji Teatru Rapsodycznego konferencja naukowa
70. rocznica inauguracji Teatru Rapsodycznego - koncert
słowa
Forum dyskusyjne - O współczesnych rosyjskich
opozycjonistach /premiera "Niepokorni.ru"/

rejestracja

Kacper Czubak

rejestracja

Kacper Czubak

rejestracja

Kacper Czubak

C/9/20
11
B/7/20
11
B/8/20
11
C/10/2
011
C/11/2

13.11.2
011
11.2011

Salon poezji: Czesław Miłosz

rejestracja

Kacper Czubak

"Szekspir Forever" reż. Andrzej Seweryn

trailer

Kacper Czubak

11.2012

"Szkoła żon", reż. Jacques Lasalle

trailer

Kacper Czubak

10.12.2
011
13.12.2

Forum dyskusyjne - Przebaczać? /premiera "Hekabe"/

rejestracja

Kacper Czubak

Listy w Polskim: Listy Kuroniów

rejestracja

Kacper Czubak

"Cyd", reż. Ivan Alexandre
Koncert Alfreda Schreyera

Fabryka Wizji
Fabryka Wizji

Fabryka Wizji

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

48

MPEG 576p

3,06

NR

157

DVD 2 części

7,41

NR

95

DVD

4,12

NR

90

DVD

3,52

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1

NR

170

DVD 2 części

8

NR

1,02

MOV HD

0,295

NR

1,06

MP4 full HD

0,106

NR

1,4

WMV full HD

0,146

NR

1,13

WMV full HD

0,105

NR

86

MOV full HD

20

NR

155

MOV full HD

38,7

NR

132

MOV full HD

32,9

NR

120

MOV full HD

29,8

DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK
1
DYSK

NR

55

MOV full HD

45,9

NR

1,33

MOV full HD

0,178

NR

1,12

MOV full HD

0,881

NR

73

MOV full HD

30,6

NR

72

MOV full HD

17,5
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011

011

C/12/2
011

18.12.2
011

1
Salon poezji: Poezja świąteczna

rejestracja

Kacper Czubak

DYSK NR
1
SUMA W
MINUTAC
H:
SUMA W
GODZINA
CH:

68

MOV full HD

59,7

16798,
18

SUMA W GB:

2450,065

280 h

SUMA W TB:

2,5 TB

Opracowanie własne Wnioskodawcy.

Legenda:
A-spektakle, B-trailery, skróty, reklamy, videoblogi, C-cykle i wydarzenia artystyczne/ pliki HD lub full HD: DVD, MP4, mpg, mov, avi lub wmv
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Ponadto Teatr dysponuje następującymi zasobami:
Tabela 13. Nagrania video Teatru Polskiego w Warszawie z lat 1985-2016.

PRZEDMIOT NAGRANIA

ILOŚĆ NAGRAŃ

Rejestracje video spektakli Teatru Polskiego

61

Trailery spektakli i skróty ze spektakli

56

Video blogi i making of z przygotowań do spektakli

14

Rejestracje video cyklu SALONY POEZJI

66

Rejestracje video cyklu LISTY W POLSKIM

18

Rejestracje video cyklu CZYTAMY W POLSKIM

5

Rejestracje video cyklu FORA DYSKUSYJNE

24

Rejestracje video DEBAT

10

Rejestracje video KONCERTÓW

2

Reportaże video z wydarzeń artystycznych

8

Opracowanie własne Teatru Polskiego.

Tabela 14. Nagrania audio ze spektakli

Nagrania audio z muzyką i efektami dźwiękowymi ze
spektakli z lat 1948-1989 – po digitalizacji z taśm
szpulowych

222

Archiwalia będące w zbiorach Teatru Polskiego – digitalizacja



245 teczek z dokumentacją fotograficzną (głównie zdjęcia czarno-białe) w każdej teczce około
20 odbitek zdjęć do zdigitalizowania – łącznie około 5 000 obiektów
240 teczek z projektami scenograficznymi - w każdej teczce od kilku do kilkunastu plansz z
projektami – łącznie około 2 500 obiektów (w większości duże formaty – A4 i większe)

2. Potrzeba usprawnienia procesu rezerwacji miejsc, zapisów na zajęcia edukacyjne organizowane
przez Teatr Polski, wraz z możliwością wniesienia opłaty on-line.
Celem projektu jest optymalizacja sposobu rezerwacji i zapisów na organizowane przez Teatr zajęcia
edukacyjne ( , który polega na korzystaniu z zewnętrznego usługodawcy przez własne, dedykowane do
specyficznych potrzeb Wnioskodawcy rozwiązanie. Ma to umożliwić elastyczna politykę zarządzania
sprzedażą, która w tym momencie nie jest możliwa. Należy przyjąć takie podejście do systemu
realizującego e-usługę, żeby nie wykluczyła ona Teatru Polskiego z sieci sprzedaży zewnętrznych
podmiotów i tym samym nie zmniejszyła zasięg e-usługi. System rezerwacji i zapisów miejsc jako eusługa powinien być zintegrowany z aplikacją (API
3. Potrzeba zintegrowania obecnego portalu Teatru i tworzonej PLATFORMY eDUKACYJNEJ
Obecnie serwis internetowy Teatru Polskiego pełni funkcje czysto informacyjne względem Teatru
Polskiego jako tradycyjnego teatru, którego działalność opiera się na wystawianiu spektakli. Tym
samym stanie się on niewystarczający w momencie transformacji cyfrowej całej instytucji a zwłaszcza
w momencie stworzenia PLATFORMY eDUKACYJNEJ z gama 7 e-usług. Celem stworzenia
zintegrowanego portalu jest jednolite prezentowanie całej oferty oraz stworzenie narzędzi
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umożliwiających dostęp do e-usług. Tego typu portale charakteryzują się innymi założeniami, którego
obecna witryna Teatru Polskiego nie może spełnić.
4. Potrzeba rozwoju infrastruktury ICT dla umożliwienia pełnego wdrożenia platformy e-usług.
Ponadto, dla optymalnego funkcjonowania e-usług, zasilania PLATFORMY eDUKACYJNEJ w content
(zawartość), który, jak przewiduje Wnioskodawca, będzie systematycznie zasilał zasoby PLATFORMY,
niezbędna jest także realizacja uzupełniających działań w obszarze teleinformatycznym, mających
miejsce w obiekcie Teatru Polskiego:



Modernizacja i rozbudowa okablowania sieci LAN (zwiększenie przepustowości wszystkich
gałęzi do 1G)
Wymiana przełączników niezarządzalnych na zarządzalne.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami technologicznymi, planowany system – PLATFORMA eDUKACYJNAbędzie wydajny, elastyczny oraz rozszerzalny i będzie służyć do zarządzania procesem świadczenia eusług, ułatwiać organizację prac związanych z digitalizacją, wspomagać użytkowników w wykonywaniu
przydzielonych czynności oraz umożliwiać monitorowanie przebiegu prac z wykorzystaniem systemu
raportowania.

3.3.

Wskaźniki realizacji projektu.

3.3.1. Wskaźniki produktu.
Tabela 15. Wskaźniki produktu.

Lp.

Nazwa wskaźnika

Typ
wskaźnika

Miara

Wartość
w roku
2020

Metoda i źródło
pomiaru

1. Liczba aplikacji opartych na
ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego i e-usług
publicznych

kluczowy

Szt.

0

Nie dotyczy

2. Liczba baz danych udostępnionych
on-line

kluczowy

Szt.

0

Nie dotyczy

3. Liczba podmiotów, które udostępniły
on-line informacje sektora
publicznego

kluczowy

Szt.

1

Umowa
dofinansowania,
umowy z
wykonawcami
wybranych
komponentów usług,
umowy z dostawcami
infrastruktury
informatycznej i
oprogramowania,
protokoły odbioru
komponentów
systemu
informatycznego,
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dostęp do systemu i
aplikacji.
Zawartość
repozytorium,
zawartość baz danych
stanowiących zasób
informacyjny dla
wdrożonych e-usług,
protokoły odbiorcze i
techniczne
Uwaga: na wartość
wskaźnika składają się
udostępnione on-line
zasoby:
1100 fotografii
55 nagrań spektakli
10 nagrań salonów
poezji
5 nagrań audio do
książki mówionej

4. Liczba udostępnionych on-line
dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego

kluczowy

Szt.

1170

5. Liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych (A2A)

kluczowy

Szt.

0

Nie dotyczy

6. Liczba podmiotów udostępniających
usługi wewnątrzadministracyjne
(A2A)
7. Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości 3 - dwustronna interakcja

kluczowy

Szt.

0

Nie dotyczy

kluczowy

Szt.

6

umowy z
wykonawcami
wybranych
komponentów usług,
protokoły odbiorcze i
raporty techniczne z
wykonania
komponentów
systemu
informatycznego,
dostęp do systemu i
aplikacji.

8. Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 4 - transakcja

kluczowy

Szt.

1

umowy z
wykonawcami
wybranych
komponentów usług,
protokoły odbiorcze i
raporty techniczne z
wykonania
komponentów
systemu
informatycznego,
dostęp do systemu i
aplikacji.

9. Liczba utworzonych API

kluczowy

Szt.

0

Nie dotyczy
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10. Liczba zdigitalizowanych
dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego

kluczowy

Szt.

1170

11. Przestrzeń dyskowa serwerowni (TB)

pomocniczy

TB

0

Nie dotyczy

12. Liczba uruchomionych systemów
teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne

kluczowy

Szt.

0

Nie dotyczy

13. Liczba innowacyjnych narzędzi
podnoszenia umiejętności cyfrowych i
zwiększenia aktywizacji cyfrowej

kluczowy

Szt.

0

Nie dotyczy

14. Liczba obiektów dostosowanych do
potrzeb osób z
niepełnosprawnościami

kluczowy

Szt.

0

Nie dotyczy (projekt
ma charakter
nieinfrastrukturalny)

15. Liczba osób objętych szkoleniami /
doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych

pomocniczy

Os

0

Nie dotyczy

16. Liczba osób objętych szkoleniami /
doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych - kobiety

pomocniczy

Os.

0

Nie dotyczy

17. Liczba osób objętych szkoleniami /
doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych -mężczyźni

pomocniczy

Os

0

Nie dotyczy

kluczowy

Szt.

1

umowy z
wykonawcami
wybranych
komponentów usług
dostosowujących do
potrzeb osób z
dysfunkcjami zgodnie z
WCAG 2.0 i zasadami
uniwersalnego
projektowania),
protokoły odbiorcze i
raporty techniczne z
wykonania
komponentów

18. Liczba projektów, w których
sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami

Zawartość
repozytorium ebiblioteki, protokoły
techniczno-odbiorcze.
Uwaga:
na wartość wskaźnika
składają się
zdigitalizowane
zasoby:
1100 fotografii
55 nagrań spektakli
10 nagrań salonów
poezji
5 nagrań audio do
książki mówionej
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systemu
informatycznego,
dostęp do systemu i
aplikacji.

3.3.2. Wskaźniki rezultatu.
Tabela 16. Zestawienie wskaźników rezultatu.

Nazwa wskaźnika

Typ
wskaźnika

Miara

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Rok
osiągnięcia

Metoda i źródło
pomiaru

Liczba
pobrań/odtworzeń
dokumentów
zawierających
informacje sektora
publicznego
Liczba
pobrań/uruchomień
aplikacji opartych na
ponownym
wykorzystaniu
informacji sektora
publicznego i e-usług

kluczowy

Szt.

0

0

2021

Nie dotyczy

kluczowy

Szt.

0

0

2021

Nie dotyczy

Liczba
jednostek
sektora publicznego
korzystających
z
utworzonych
aplikacji lub usług
teleinformatycznych

kluczowy

Szt.

0

1

2021

Wzrost zatrudnienia
we
wspieranych
podmiotach (innych
niż przedsiębiorstwa)

kluczowy

EPC

0

1,5

2021

Liczba utrzymanych
miejsc pracy

pomocniczy

EPC

0

0

2021

Sprawozdanie z
realizacji
komponentów
informatycznych
projektu (protokół),
dostęp do
platformy i
aplikacji, statystyki
pobrane z systemu
informatycznego
obrazujące liczbę
podmiotów
korzystających,
weryfikacja liczby
aktywnych,
zarejestrowanych
użytkowników /
podmiotów
Umowy z
pracownikami,
zakres obowiązków
dokumentacja
kadrowa, lista płac
Nie dotyczy

Liczba
nowo
utworzonych miejsc
pracy - pozostałe

pomocniczy

EPC

0

0

2021

Nie dotyczy
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formy
Liczba osób objętych
działaniami
szkoleniowymi
w
zakresie korzystania z
Internetu (w tym eusług)

pomocniczy

Os.

0

0

2021

Nie dotyczy

Liczba osób objętych
działaniami
szkoleniowymi w
zakresie korzystania z
Internetu (w tym eusług) - kobiety

pomocniczy

Os.

0

0

2021

Nie dotyczy

Liczba osób objętych
działaniami
szkoleniowymi w
zakresie korzystania z
Internetu (w tym eusług) - mężczyźni

pomocniczy

Os.

0

0

2021

Nie dotyczy

Wzrost zatrudnienia
we wspieranych
przedsiębiorstwach
(CI 8)

kluczowy

EPC

0

0

2021

Wzrost zatrudnienia
we wspieranych
przedsiębiorstwach kobiety

pomocniczy

EPC

0

0

2021

Nie dotyczy
(podmiot
Wnioskodawcy nie
jest
przedsiębiorstwem)
Nie dotyczy

Wzrost zatrudnienia
we wspieranych
przedsiębiorstwach mężczyźni

pomocniczy

EPC

0

0

2021

Nie dotyczy

Wzrost zatrudnienia
we wspieranych
podmiotach (innych
niż przedsiębiorstwa)
- kobiety

pomocniczy

EPC

0

0

2021

Nie dotyczy – na
obecnym etapie nie
można wskazać płci
osób zatrudnianych

Wzrost zatrudnienia
we wspieranych
podmiotach (innych
niż przedsiębiorstwa)
- mężczyźni

pomocniczy

EPC

0

0

2021

Nie dotyczy - na
obecnym etapie nie
można wskazać płci
osób zatrudnianych

Liczba utrzymanych
miejsc pracy kobiety

pomocniczy

EPC

0

0

2021

Nie dotyczy

Liczba utrzymanych
miejsc pracy -

pomocniczy

EPC

0

0

2021

Nie dotyczy
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mężczyźni
Liczba nowo
utworzonych miejsc
pracy - pozostałe
formy - kobiety

pomocniczy

EPC

0

0

2021

Nie dotyczy

Liczba nowo
utworzonych miejsc
pracy - pozostałe
formy – mężczyźni

pomocniczy

EPC

0

0

2021

Nie dotyczy

3.4.

Zgodność z celami Osi Priorytetowej II w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 oraz z
dokumentami strategicznymi.

3.4.1. Zgodność z celami Osi II RPO WM „Wzrost e-potencjału Mazowsza” i z celami
Działania 2.1. RPO WM – E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi w ramach ZIT.
Założone w niniejszym projekcie cele są spójne z celem głównym RPO WM zdefiniowanym jako:
„Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu
potencjału mazowieckiego rynku pracy”.
Projekt przyczynia się do spełnienia także celu szczegółowego 1 w ramach Osi II, którym jest 1:
Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych. Biorąc pod uwagę potrzeby oraz skalę koniecznych do
podjęcia działań na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w obszarze e-usług, twórcy
Programu jako trzeci najważniejszy w regionie obszar wskazali e-kulturę, która może w istotny sposób
przyczynić się do promowania zasobów regionu, zwiększenia oferty kulturalnej napędzającej
gospodarkę i popyt w tym obszarze oraz wzrostu poziomu kompetencji społecznych.
Realizacja inwestycji planowanej przez Teatr Polski, polegającej na stworzeniu i wdrożeniu platformy eusług, przyczyni się do wzmocnienia sektora kultury w województwie mazowieckim oraz na terenie
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, przede wszystkim poprzez jej udostępnienie szerokiej grupie
odbiorców w formie cyfrowej, a także poprzez wprowadzenie ułatwień związanych z dostępem do
oferty edukacyjnej Teatru, oferty spektakli, zgromadzonych cennych zbiorów.
Projekt wpłynie na wyrównanie poziomu dostępu do oferty kulturalnej, także dla osób z grup
defaworyzowanych i osób niepełnosprawnych, lub też zamieszkujących tereny peryferyjne WOF oraz
regionu Mazowsza. Poprzez wykorzystanie nowoczesnych TIK nastąpi rozwój e-usług o jak najwyższym
stopniu dojrzałości (poziom 3 oraz poziom 4), z których korzystać będą zarówno obywatele z
uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych, jak i przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora kreatywnego,
licznie reprezentowanego w województwie mazowieckim i na terenie WOF .
W efekcie realizacji projektu zbudowana zostanie innowacyjna PLATFORMA eDUKACYJNA,
prezentująca bogate zasoby kultury teatralnej Teatru Polskiego, bogatą ofertę edukacyjno-kulturową
skierowaną do uczniów i młodzieży szkolnej, nauczycieli, dzieci i rodziców, ofertę skierowaną do
miłośników i pasjonatów teatru, będącą kompleksowym narzędziem służącym zarówno do
gromadzenia i upowszechniania zgromadzonej wiedzy, jak i praktycznym narzędziem do załatwiania
spraw związanych z uczestnictwem w kulturze (dostęp do e-usługi rezerwacji miejsc i zapisów na
zajęcia wraz z wniesieniem opłaty).
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Ponadto platforma zostanie wyposażona w funkcjonalności dające możliwość jej ciągłego rozwoju,
zarówno technologicznego, jak i pod względem uzupełniania i wzbogacanie zawartości merytorycznej
(contentu).
Zgodność projektu z założeniami Działania 2.1.2 w ramach RPO WM wynika także z:
-

-

-

Przeprowadzenia informatyzacji instytucji kultury, jaką jest Teatr oraz ucyfrowienia zasobów
kultury, tak aby zwiększyć ich dostępność dla mieszkańców Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego oraz całego regionu Mazowsza;
Modernizację infrastruktury sieciowej Teatru,
Wykonania i wdrożenia jak najszerszego systemu systemu e-usług (wraz z aplikacją mobilną) o
możliwie najwyższym poziomie dojrzałości, z uwzględnieniem poziomu 3 (dwustronna
interakcja ) i 4 (transakcja)
Zapewnienie pełnej interoperacyjności wdrażanego systemu teleinformatycznego, jakim
będzie PLATFORM eDUKACYJNA,
Zapewniać kompatybilności PLATFORMY eDUKACYJNEJ z urządzeniami mobilnymi (wysoki
poziom respondywności)
Zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej w sektorze kultury i edukacji kulturowej
Wykorzystanie wariantu przetwarzania danych w chmurze, co pozwoli na uruchomienie
niezawodnej platformy, poprzez którą e-usługi zostaną udostępnione dla ludności.

Należy podkreślić, że Projekt ma charakter zintegrowany, co wynika z szerokiej gamy funkcjonalności
przewidzianych do wdrożenia w ramach powstających e-usług.
Projekt, ze względu na swój charakter i specyfikę internetu, brak ograniczeń geograficznych, jest
projektem o zasięgu obejmującym Warszawski Obszar Funkcjonalny, ale także cały region
województwa mazowieckiego, a nawet jest projektem mającym potencjał, by w sposób najbardziej
kompleksowy przedstawiać społeczeństwu w formie interaktywnej wydarzenia, dorobek artystyczny,
historię, ofertę edukacyjną i inne elementy związane z działalnością Teatru Polskiego.
W wyniku wprowadzenia e-usług, podniesiona zostanie tym samym jakość i efektywność działania
Teatru Polskiego w sferze skierowanej do społeczeństwa (front–office). E-usługi jakie będą dostarczane
w ramach projektu są ściśle powiązane ze specyfiką samego projektu. Jest to bowiem projekt z obszaru
e-kultury, dlatego też usługi jakie będą świadczone dzięki realizacji tego projektu znacznie różnią się od
usług standardowo świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki administracji publicznej, związane
np. z możliwością załatwienia sprawy urzędowej przez internet, wypełnieniem i wysłaniem formularza
on-line, uzyskaniem elektronicznie wybranych dokumentów, pozwoleń itp.
Najważniejszą funkcjonalnością planowanych w projekcie e- usług jest informacja o zasobach kultury i
edukacja kulturowa i w taki też sposób zostały one zaproponowane i opisane w niniejszym Studium. To
podejście jest ściśle powiązane z przedstawionym w „Zintegrowanym Programie Informatyzacji
Państwa” opisem e-usług publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.
Wynika z niego, że są to usługi dostępu do informacji o zasobach kultury i dziedzictwa oraz usługi
elektronicznego dostępu do tych zasobów.
W oparciu o zidentyfikowane zasoby powstaną nowoczesne rozwiązania informatyczne, dopasowane
do potrzeb Teatru Polskiego, jak i odbiorców jego oferty. Rozwiązania te pozwolą Wnioskodawcy na
sprawniejszą obsługę klientów (np. w zakresie rezerwacji miejsca, dokonania zapisów na wydarzenie
kulturalne, wraz z wniesieniem opłaty), umożliwią odbiorcom dostęp do zdigitalizowanych w ramach
projektu, a dotąd niedostępnych zasobów Teatru, pozwolą na rozwijanie nowych form kontaktu z
odbiorcą w każdym wieku.
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Przewidziane w projekcie tworzenie i udostępnianie cyfrowych zbiorów zdigitalizowanych dóbr kultury
jest jednym z czynników rozwoju współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy oraz ważnym
elementem polityki Unii Europejskiej. W ramach projektu zostaną udostępnione w postaci cyfrowej
zasoby Teatru Polskiego, zaś poprzez dedykowaną platformę mieszkańcy regionu oraz internauci z
całego świata będą mogli uczestniczyć w życiu kulturalnym Warszawy, WOF i województwa
mazowieckiego.
PLATFORMA eDUKACYJNA ułatwi także monitorowanie poziomu świadczenia przez Teatr usług w
obszarze kultury, w tym ułatwi analizę potrzeb odbiorców, lepsze dopasowanie oferty do oczekiwań
odbiorcy (nie tylko samego widza, ale także uczestnika np. warsztatów teatralnych dla młodzieży,
wszelkiego rodzaju zajęć realizowanych w Teatrze i in.).
Wszystkie dostępne na platformie e-usług zasoby będą służyć realizacji kulturotwórczej misji Teatru
Polskiego.
Dane niezbędne do świadczenia każdej ze wskazanych e-usług w ramach projektu będą częściowo
opracowywane w ramach projektu, ale także zakłada się wymianę danych pomiędzy systemami w
zakresie e-kultury, które dysponują odwzorowaniami cyfrowymi i metadanymi.
Dane w projekcie będą opracowywane cyfrowo w oparciu o ujednolicone standardy opisu dóbr
kultury, co zapewni możliwość swobodnej wymiany informacji w postaci cyfrowej. Standaryzacja opisu
wpłynie na ich otwarty charakter i zapewni możliwość swobodnego czerpania metadanych przez
obywateli, inne podmioty lub oprogramowanie agregujące wyniki wyszukiwania z wielu źródeł, np.
Federacja Bibliotek Cyfrowych, Europeana.
System PLATFORMY eDUKACYJNEJ, który powstanie w wyniku projektu będzie współpracować z
systemami, które mają możliwość wymiany danych i spełniają wymagania interoperacyjności.

3.4.2. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi, w tym sektorowymi, na
poziomie krajowym.
Projekt w pełni wpisuje się i jest spójny z dokumentami strategicznymi w wymiarze krajowym,
regionalnym i lokalnym, w tym także z odpowiednimi strategiami sektorowymi.
GŁÓWNE DOKUMENTY NA POZIOMIE KRAJOWYM:
I.
Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020 (Strategia Średniookresowa – SSRK)
Mając na uwadze założenia oraz zakres projektu, wpisuje się on w następujące cele i priorytety
rozwojowe zdefiniowane w Strategii Rozwoju Kraju (SSRK):





Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym widoczna jest zgodność
projektu z dwoma priorytetami:
II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych – projekt zakłada bowiem
popularyzację usług cyfrowych w rozwoju oferty kulturalnej, jak również wdrażanie rozwiązań
konkretnych rozwiązań elektronicznych z zakresu kultury, tj. platformy e-usług ułatwiającej
dostęp do usług w zakresie kultury i edukacji kulturowej, bazujących na sztuce teatralnej i
dramaturgicznej,
II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości treści i usług cyfrowych – w ramach projektu zakłada
się digitalizację i upowszechnienie zasobów dziedzictwa narodowego związanego z historią
Teatru Polskiego jako instytucji, spektaklami prezentowanymi na deskach tego Teatru, a także
z postaciami jednych z najznakomitszych dramaturgów polskich (Fredro, Mrożek), twórców
teatru (Szyfman) i światowych (Szekspir), których sztuki wystawiane są w Teatrze Polskim .
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II.

Rozwój podaży usług internetowych przez instytucje publiczne jest zaś wskazywany w SRK jako
jedno z kluczowych działań. Stworzenie platformy e-usług i udostępnienie tej oferty w formie
elektronicznej zwiększy dostęp do usług on-line, także na terenach o ograniczonym dostępie
do oferty kulturalnej, np. na terenach peryferyjnych województwa mazowieckiego oraz w
gminach wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych, priorytet III.2.1.
Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych zakłada m.in. zwiększenie dostępu do eusług, w tym e-kultury, poprzez cyfryzację zasobów. Koresponduje to doskonale z założeniami
projektu, w ramach którego zakłada się wykorzystanie technologii informatycznych i
komunikacyjnych do świadczenia usług kulturalnych (digitalizacja zasobów kultury teatralnej,
ułatwienie obsługi odbiorców w zakresie rezerwacji i zapisu na zajęcia edukacyjne, wsparcie
nauczycieli i edukatorów w procesie przekazywania wiedzy na temat teatru – np. scenariusze
lekcji itp.). Projekt przewiduje stworzenie rozbudowanej o wiele komponentów PLATFORMY
eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego, za pośrednictwem której usługi z zakresu kultury będą
dostarczane wielu grupom odbiorców docelowych, o różnych potrzebach poznawczych.
Wpływa to na wzrost jakości usług, ale też znaczne zwiększenie ich dostępności, ponieważ
obywatel będzie mógł z nich skorzystać w dowolnym dla siebie czasie, bez ograniczenia np.
godzinami otwarcia Teatru.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju w ramach celu 5 „Stworzenie Polski Cyfrowej” przewiduje
m.in. digitalizację i udostępnienie zasobów dziedzictwa i kultury, cyfryzację telewizji oraz otwieranie
zasobów publicznych. Pozwoli to na zwiększenie ilości zasobów publicznych (m.in. zasobów
edukacyjnych, zbiorów dziedzictwa, publikacji naukowych i treści mediów publicznych) dostępnych w
sieci, w celu zapewnienia podaży treści wysokiej jakości. Projekt ze swymi założeniami w pełni wpisuje
się w te cele, a efekty osiągnięte dzięki jego realizacji wpłyną na osiągnięcie zakładanych w Strategii
celów.

III.

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”

Analiza celów wskazanych w Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG) wskazuje na
zbieżność celów projektów z następującymi celami i kierunkami działań wskazanymi w SIEG:




IV.

Cel 1 „Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej
i efektywnej gospodarki”: Kierunek działań́ 1.2. „Koncentracja wydatków publicznych
na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych” zakłada m.in. wspieranie różnych form
innowacji, w tym w zakresie usług świadczonych przez instytucje publiczne. Z uwagi na fakt, iż
projekt jest ukierunkowany na rozwój e-kultury, założenia te są w pełni realizowane.
Cel 2 „Stymulowanie innowacyjności poprzez w wzrost efektywności wiedzy i pracy”, Kierunek
działania 2.6. „Stworzenie wysokiej jakości infrastruktury informacyjno- komunikacyjnej i
rozwój gospodarki elektronicznej” – SIEG kładzie duży nacisk na tworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi gospodarki elektronicznej. Budowa PLATFORMY eDUKACYJNEJ, która
z jednej strony służy upowszechnianiu wiedzy w zakresie dziedzictwa polskiej i światowej
kultury teatralnej, a z drugiej zakłada świadczenie usług kulturalnych drogą elektroniczną,
wpisuje się w te cele. Zwiększa bowiem ilość i jakość usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną.
Strategia Sprawne Państwo 2020
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Dokumentem nadrzędnym dla Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest Strategia Sprawne
Państwo 2020 (SP2020), której celem głównym jest państwo otwarte na potrzeby obywatela i
efektywnie realizujące zadania publiczne. W SP2020 dużą wagę przykłada się do poprawy zarządzania i
zapewnienia optymalnego poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
prowadzeniu i koordynacji zadań publicznych państwa oraz ułatwień dla obywateli, szczególnie w
takich obszarach jak: zarządzanie finansami i rozwojem kraju, zarządzanie instytucjami publicznymi,
podnoszenie efektywności systemu ochrony zdrowia, ułatwienia dla prowadzenia działalności
gospodarczej, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności i wiele innych. Niniejszy projekt poprzez
udostepnienie w formie otwartej rejestrów danych publicznych wypełnia cel 1.1. Otwarcie zasobów
sektora publicznego zawarty w Strategii Sprawne Państwo 2020
Przedmiotowy projekt jest zgodny z celem 5 zdefiniowanym w Strategii Sprawne Państwo (SPP), tj.
efektywne świadczenie usług publicznych, w szczególności widoczna jest zbieżność z kierunkiem
działania 5.5. Standaryzacja i zarzadzanie usługami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem
technologii cyfrowych. Zgodność projektu z tymi celami widoczna jest przede wszystkim w tym, że
projekt zakłada zwiększenie cyfrowego (elektronicznego) dostępu do usług kulturalnych, co ułatwi
korzystanie z oferty osobom niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu społecznego.
Projekt zakłada też dużą koncentrację na usłudze i kreowanej przez nią wartości dostarczanej
obywatelowi, stąd różnorodność e-usług świadczonych poprzez PLATFORMĘ eDUKACYJNĄ, zakładane
działania o charakterze edukacyjnym, skierowane do różnych grup wiekowych, ułatwienia związane z
obsługą odbiorców itp.
V.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

W ramach Priorytetu 4.1 Strategii „Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej”
zakłada się jako działanie kluczowe m.in. digitalizację, cyfrową rekonstrukcję i udostępnianie dóbr
kultury. Digitalizacja ma bowiem na celu zarówno ochronę ̨ dziedzictwa kulturowego przed
bezpowrotnym zniknięciem (przez wykonanie kopii lub rekonstrukcji cyfrowych), jak i zapewnienie
wszystkim obywatelom równego dostępu do kultury przez upowszechnienie zdigitalizowanych zbiorów
(np. w formie portali internetowych, udostępniania przez instytucje publiczne zdigitalizowanych
zbiorów dla celów edukacyjnych, znoszenie barier dla osób wykluczonych cyfrowo). Temu dokładnie
służy przedmiotowy projekt, który tematycznie koncentruje się na budowie platformy e-usług, która
dostarczać będzie wiedzy i rozrywki na wysokim poziomie, a także ułatwi rezerwację miejsca, zapisy na
zajęcia kulturalne, opłatę za te zajęcia, a zatem poprawi poziom obsługi odbiorców.
VI.

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym widoczny jest jego
pozytywny wpływ na klimat oraz środowisko naturalne, w szczególności w zakresie zmniejszenia
wykorzystania zasobów naturalnych oraz zmniejszenia liczby produkowania odpadów (szczegóły w tym
zakresie opisano w Rozdziale 12 Studium). To koresponduje z założeniami zdefiniowany w celu 4
„Strategicznego planu adaptacji…”, jakim jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i
lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu.

STRATEGIE SEKTOROWE:
VII.

Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów
cyfrowych w Polsce 2009-2020
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Przedmiotowy projekt spełnia wszystkie główne założenia „Programu digitalizacji…”, ponieważ jego cel
ściśle koresponduje z celem Programu, a założeniem jest zwiększenie dostępu do dorobku
historycznego i cywilizacyjnego – kultury i dziedzictwa teatralnego gromadzonego i prezentowanego
przez Teatr Polski w Warszawie. Realizacja tego projektu zapobiegnie procesom wykluczenia
kulturowego społeczeństwa, wpłynie na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w dostępie do
zdigitalizowanych obiektów, poprawę dostępu do kultury, zabezpieczenie zasobów kultury teatralnej
w postaci kopii cyfrowych.
Projekt jest również zgodny z celami szczegółowymi:





VIII.

z Zadaniem I Programu – „Rozbudowa polskich zasobów cyfrowych”, a zwłaszcza z Zadaniem
1.1. – „Digitalizacja polskich archiwów, bibliotek, muzeów i archiwów audiowizualnych”,
poprzez fakt wybrania do digitalizacji wyjątkowo cennych, unikalnych obiektów,
zabezpieczenia ich i stworzenie w oparciu o nie dostępnych i zgodnych z potrzebami
odbiorców repozytoriów oraz wykorzystanie dla szeroko pojmowanych potrzeb edukacyjnych i
promocyjnych,
z zadaniem 2.2. Programu, jakim jest: „Bezpieczne magazyny danych i repozytoria cyfrowe” –
poprzez fakt zapewnienia długotrwałego przechowywania zdigitalizowanych obiektów i ich
metadanych, w sposób trwały, bezpieczny i zintegrowany,
z Zadaniem III Programu „Zapewnienie dostępu do zasobu cyfrowego”, a szczególnie z
Zadaniem 3.4 – „Udostępnianie w sieci Internet zasobów z domeny publicznej”. Zgodność ta
jest spełniona poprzez fakt, że w projekcie przewidziano uzyskanie zgody podmiotów
uprawnionych dla prezentacji obiektów z domeny publicznej.
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Projekt jest zgodny z kierunkiem interwencji „Świadczenie e-usług publicznych” w obszarze „Kultura,
nauka i studiowanie”. Zakłada bowiem stworzenie portalu umożliwiającego dostęp do informacji o
zasobach dziedzictwa kultury (w tym bibliotecznych, zdjęciowych, audiowizualnych i archiwalnych),
które poświęcone są tematyce teatralnej, w tym także – w bardzo dużym stopniu – edukacji teatralnej.
Projekt, w oparciu o powstałą innowacyjna platformę e-usług będzie oferował użytkownikom
atrakcyjne w formie ścieżki edukacyjne, scenariusze lekcji, warsztaty teatralne on –line, ofertę zajęć
dla dzieci (czytania, spektakle, warsztaty), prezentacje służące pogłębianiu wiedzy o teatrze, czołowych
dramatopisarzach.

3.4.3. Zgodność z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym.
I.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 – Innowacyjne
Mazowsze (przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w ramach Uchwały nr
158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.

Jednym z ramowych celów strategicznych, wyznaczonym przez twórców strategii, spójnym z obszarem
niniejszego projektu jest cel zdefiniowany jako: „Kultura i dziedzictwo. Wykorzystanie potencjału
kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego
regionu i poprawy jakości życia”.
W ramach tego celu, wskazano kierunki polityki regionalnej, których wsparcie będzie mieć istotne
znaczenie dla dalszego rozwoju regionu w dziedzinie kultury i dziedzictwa. Niniejszy projekt wpisuje się
w zakres kierunku "Konkurencyjność" - "Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz
potencjału dziedzictwa kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu" oraz
"Kreowanie miast jako centrów aktywności kulturalnej".
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Z kolei w obszarze polityki regionalnej "Spójność", projekt Teatru Polskiego wpisuje się w pełni w
zakres celu określonego jako "Upowszechnienie kultury i twórczości" (str. 55 nowej "Strategii"). Projekt
będzie mieć istotny wpływ na ochronę i upowszechnienie dziedzictwa kultury teatralnej w formie
cyfrowej, co pozwoli na dostęp do niej szerszym grupom odbiorców, także z grup defaworyzowanych.
Odnosząc się do szczegółowych celów obszaru strategicznego "KULTURA I DZIEDZICTWO", projekt jest
bezpośrednio powiązany z następującymi celami:







Kierunek działań 33 - Upowszechnianie kultury i twórczości, cel 33.1. Rozwój zaplecza
instytucjonalnego kultury i digitalizacja zasobów (projekt wykazuje zgodność przede wszystkim
w zakresie objętego projektem wyposażenia informatycznego Teatru Polskiego oraz
ucyfrowienia zasobów z lat 2011-2016), (str. 61 i 69);
Kierunek działań 34 - Kreowanie miast jako centrów aktywności kulturalnej, cel 34.1
"Wykorzystywanie ośrodków miejskich do tworzenia i promowania kultury", cel 34.2
"Promowanie Warszawy jako europejskiego ośrodka kultury" (str. 61 i 69);
Kierunek działań 23 - Wyrównanie szans edukacyjnych, cel 23.1. Zwiększenie dostępności
usług oświatowych na obszarach wiejskich (str. 59);
Kierunek działań 12 - Zwiększanie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług, w tym
cele: 12.1. Poprawa dostępności teleinformatyczne oraz 12.3. Wsparcie informatyzacji sektora
usług społecznych w celu zwiększenia ich dostępności (str. 57);
Rozwój cyfryzacji oraz systemu e-usług publicznych dla mieszkańców (str. 77).

W Strategii podkreśla się także, że w ramach upowszechniania wiedzy o regionie oraz promowania
kultury i twórczości, wskazana jest cyfryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego w celu ich standaryzacji
i zwiększenia dostępności do kultury. Projekt jest w pełni zgodny z tym założeniem, między innymi
poprzez planowane wdrożenie usprawnień w zakresie rezerwacji miejsc i zakupu biletów, a także
poprzez udostępnienie szerokiej gamy informacji i gotowych scenariuszy lekcji dla nauczycieli oraz
warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży.

II.

Zgodność ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego 2014-2020+.

W dniu 27 października 2015 r. Uchwałą Nr 1406/89/15 Zarząd Województwa Mazowieckiego
pozytywnie zaopiniował Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego 2014-2020+"
Inwestycja planowana przez Teatr Polski w Warszawie nie została bezpośrednio uwzględniona w
wykazie inwestycji ZIT (i nie jest objęta Kontraktem Terytorialnym), natomiast wykazuje ona
powiązanie z przedsięwzięciami towarzyszącymi realizacji ZIT, w ramach celu inwestycyjnego 6 c:
"Rozwój i popularyzacja zasobów kultury WOF".
Spójność ta wynika z faktu, że projekt Teatru jest powiązany w sposób tematyczny, funkcjonalny i
przestrzenny z przedsięwzięciami ZIT, ponieważ jest bezpośrednio spójne z kierunkiem działań
Strategii ZIT WOF, a jego realizacja pozwoli zminimalizować najważniejsze problemy zidentyfikowane
w diagnozie strategicznej dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
W przypadku sektora kultury problemem takim jest nierównomierny dostęp do usług wyższego rzędu
w obszarze kultury na terenie WOF - jakkolwiek dostęp oraz jakość podstawowej infrastruktury
społecznej (na którą składają się instytucje i usługi w zakresie kultury, oświaty, pomocy społecznej,
sportu i rekreacji, zdrowia) są przeciętnie lepsze niż w województwie i kraju, to jednocześnie WOF jest
wewnętrznie zróżnicowany w tym zakresie. Różnice występują pomiędzy Warszawą a pozostałą
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częścią terytorium WOF, między obszarami miejskimi i wiejskimi oraz między poszczególnymi
rodzajami usług.
Niniejszy projekt wykazuje powiązanie z przedsięwzięciami towarzyszącymi realizacji ZIT, w ramach
celu inwestycyjnego 1. Zwiększenie dostępności usług publicznych. W obrębie tego celu, projekt
wykazuje zgodność z następującymi kierunkami interwencji:




(1 )Kierunek działań 1.1. Usługi informacyjne - kierunek działań realizowany jest w ramach
Priorytetu Inwestycyjnego Unii Europejskiej 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla eadministracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.
(2) Kierunek działań 1.2. Usługi edukacyjne - ponieważ projekt Teatru odpowiada na potrzebę
zwiększenia efektywności zarządzania usługami edukacji kulturowej, wobec istnienia
wspólnego rynku instytucji kultury na terenie WOF.
(3) Kierunek działań 1.3. Usługi na rzecz aktywności mieszkańców – ponieważ wdrażając eusługi na poziomie 4 projekt Teatru przyczynia się zatem do zwiększenia uczestnictwa
mieszkańców ZIT WOF w wydarzeniach kulturalnych i z zakresu edukacji kulturalnej

Realizacja projektu przyczyni się do znacznego przyspieszenia transformacji społeczeństwa
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w społeczeństwo informacyjne, zmniejszenia dystansu w
dostępie i wykorzystywaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK).
Ponadto projekt przyczyni się m.in. do: usprawniania działań Teatru Polskiego w zakresie
upowszechniania oferty kulturalnej wśród mieszkańców WOF, a z punktu widzenia grup docelowych powoli na wzrost kompetencji cyfrowych, kulturowych i umiejętności.
Projekt przyczyni się do tworzenia nowych i udoskonalenia istniejących cyfrowych zasobów informacji
w zakresie e-kultury, stworzenia przejrzystej i przyjaznej obywatelowi komunikacji z podmiotem
publicznym, jakim jest Teatr, zwiększenia dostępności usług publicznych dla osób niepełnosprawnych i
starszych.
III.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku.

Dokument ten zakłada „wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie
tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej” w rozbiciu na cele operacyjne, z którymi
prezentowany projekt wykazuje zgodność z założeniem celu strategicznego nr 2, zdefiniowanego jako
„Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i
pobudzanie aktywności społecznej”. Przede wszystkim zaś, projekt jest spójny z następującymi celami
szczegółowymi:




Celem operacyjnym 1.1. Podniesienie poziomu i dostępności publicznych, w tym oświaty,
kultury, rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej ;
Projekt jest komplementarny z zadaniem 1.1.3.4. Uruchomienie jednolitego systemu
komputerowego gromadzenia i udostępniania informacji o zasobach bibliotecznych i usługach
kulturalnych
A także z Programem 1.1.3. „Rozwój kultury” realizującym w części dotyczącej kultury cel
operacyjny 1.1, ponieważ przyjmuje ofertę kulturalną stolicy Polski za bardzo ważny czynnik
kształtujący jakość życia jej mieszkańców.

Ponadto, w „Tematycznej analizie SWOT” dotyczącej kultury i zabytków przeprowadzonej na potrzeby
dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku” w dziale
„zagrożenia” zidentyfikowano takie problemy jak m.in. spadek zainteresowania ofertą kulturalną
prezentowaną w tradycyjny, „staroświecki” sposób.
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Projekt Wnioskodawcy ma się przyczynić do zmian w tym zakresie w myśl idei, że prezentacja dorobku
teatralnego w atrakcyjny, nowoczesny sposób, wykorzystujący technologie cyfrowe, w tym poprawa
takich funkcjonalności, jak rezerwacja miejsca i zapis na zajęcia wraz z wniesieniem opłaty, zdobycie
informacji o zasobach, historii, oferice Teatru itp. doprowadzi do większego zadowolenia społecznego i
niewątpliwie przyczyni się do tego, iż wiele osób zacznie z większą chęcią odwiedzać siedzibę Teatru,
co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia aktywności kulturowej regionu.

IV.

Zgodność ze „Strategią rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020”.

Wskazany dokument jest planem strategicznym Samorządu Województwa Mazowieckiego,
opisującym za-mierzone działania w obszarze kultury w perspektywie sześciu lat – do roku 2020. W
tym znaczeniu strategia zapisuje politykę kulturalną Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata
2015 – 2020. W długofalowej perspektywie, Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie będzie w
swoich działaniach wdrażać strategiczny cel analizowanego dokumentu, zdefiniowany jako "Kultura
włącza każdego", który jest jednocześnie misją władz regionu w obszarze kultury.
Przede wszystkim, w odniesieniu do zapisów Strategii, projekt utworzenia platformy e-usług Teatru
Polskiego jest spójny z następującymi polami strategicznymi:



A - Dobre zarządzanie w kulturze: projekt wpisuje się w zakres Celu A.2. Usprawnienie
wojewódzkich instytucji kultury.
B - Uczestnictwo – włączenie – spójność: w tym polu projekt Teatru Polskiego nawiązuje do
celów: B.1. Wojewódzki program wsparcia edukacji kulturalnej i artystycznej; B.2. Kultura dla
każdego (program przełamywania wykluczenia terytorialnego - w tym zakresie projekt jest
spójny z programami tematycznymi:
-

-

-

-



Programem B.2.1: Kultura puka do drzwi, który ma na celu przełamywanie
wykluczenia terytorialnego z kultury, likwidowanie tzw. białych plam na mapie
kulturalnej województwa;
Programem B.2.2: Kultura łączy pokolenia, Programem B.2.3: Kultura buduje spójność,
którego celem jest wspieranie twórczości artystycznej jako narzędzia odbudowywania
spójności społecznej w województwie mazowieckim.
Projekt wpisuje się także w zakres Celu B.3. Wysoki poziom – szeroki odbiór. W
odniesieniu do tego obszaru Strategii, Wnioskodawca kładzie nacisk na szeroką
dostępność oferty kulturalno-edukacyjnej, która zostanie udostępniona poprzez portal
e-usług w wyniku realizacji projektu, oferty, która skierowana będzie do licznych grup
odbiorców, bez względu na ich wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania i poziom
kompetencji.
W odniesieniu do Celu strategicznego B.1: Wojewódzki program wsparcia edukacji
kulturalnej i artystycznej, należy podkreślić, że wzbogacony program kulturowoedukacyjny będzie sprzyjał i wcielał założenia nowoczesnej edukacji kulturalnej,
stworzy warunki do wyposażania odbiorców w podmiotowe kompetencje do
odkrywania własnych kanonów i własnych wrażliwości kulturowych oraz - poprzez
szeroką dostępność - wpłynie także na uczenie odbiorców umiejętności dialogu. Te
oddziaływania są szczególnie istotne i przywoływane wielokrotnie przez autorów
Strategii.

D - Kreatywność – motor rozwoju. W polu D projekt i działania przewidywane w ramach
projektu wnoszonego przez Teatr Polski wpisują się we wszystkie cele strategiczne:
-

D.1. Synergia potencjałów sektora kreatywnego: partnerstwa, klastry, sieci; D.2.
Kultura – nauka – kreatywność;
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-

D.3. Mazowsze edukuje kreatywnie; D.5. Kultura promuje region. Na uwagę zasługuje
szczególnie spójność z celem D.3. Mazowsze edukuje kreatywnie, ponieważ
zaproponowany przez Wnioskodawcę program edukacyjno-kulturowy (scenariusze
lekcji, warsztaty teatralne on-line dla dzieci i młodzieży i in.) prowadzony będzie przy
zastosowaniu metod cyfrowych rozwijających zdolności kreatywne odbiorców,
kształtujących nawyk kreatywnego podejścia do problemów, poszukiwania rozwiązań
innowacyjnych, także w dziedzinach niezwiązanych z twórczością artystyczną.

Projekt jest także komplementarny do przedsięwzięcia ujętego w ramach Celu A.6. Strategii Utworzenie cyfrowej Mazowieckiej Platformy Kultury, co zostało opisane w Rozdziale 4.2.1 niniejszego
Studium.
V.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030.

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 obejmuje Warszawę oraz 71
gmin współtworzących Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW). Wizja rozwoju OMW została
sformułowana w następujący sposób: Obszar Metropolitalny Warszawy to inspirujące, wibrujące
energią europejskie centrum rozwoju, gdzie harmonijnie łączą się wysoka jakość życia i doskonałe
warunki biznesowe, tworzone w oparciu o kreatywność mieszkańców, potencjał współpracy i nowe
technologie. Urzeczywistnieniu wizji będzie służyć określony w Strategii zbiór kierunków rozwojowych,
uzgodniony przez mieszkańców, środowisko naukowe i biznesowe, organizacje pozarządowe oraz
jednostki samorządu terytorialnego, do którego należą m. in.:







Wzmacnianie rangi OMW w skali europejskiej oraz pogłębianiu współpracy pomiędzy
członkami OMW;
Zapewnienie mieszkańcom OMW pełnej mobilności zewnętrznej i wewnętrznej poprzez
integrację sieci transportu zbiorowego;
Utworzenie nowoczesnej przestrzeni metropolitalnej poprzez kompleksowe działania
planistyczne, uwzględniające estetykę, użyteczność przestrzeni i głos mieszkańców w
zagospodarowaniu przestrzennym;
Zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do zasobów kultury i przyrody (oferta
zintegrowana);
Wzmocnienie OMW jako bieguna wzrostu gospodarczego;
Podnoszenie jakości kapitału społecznego i ludzkiego OMW jako podstawowego warunku do
realizacji pozostałych celów.

Projekt jest spójny z następującymi założeniami i celami Strategii Rozwoju OMW zdefiniowanymi w
obszarze „Edukacja, kultura i dziedzictwo”:




Z Celem strategicznym 3: Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego,
wykorzystująca potencjał przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW. Zgodność ta wynika z
głównego założenia platformy e-usług Teatru Polskiego, która powstanie w wyniku realizacji
inwestycji: zakłada ona szerokie udostępnianie zasobów kultury teatralnej, wpływając także
(poprzez wdrożenie ułatwień w zakresie zakupu biletów) na zwiększenie udziału mieszkańców
w wydarzeniach kulturalnych.
Zgodność z celem 3 wynika także z charakteru inwestycji, która ma na celu podnoszenie
jakości oferty kulturalnej, szczególnie w zakresie edukacji do uczestnictwa w życiu
kulturalnym, dopasowanej do potrzeb lokalnej społeczności). W zakresie celu strategicznego,
projekt jest również spójny z Celem operacyjnym 3: Przygotowanie interaktywnej oferty
rekreacyjno-kulturalnej, angażującej w życie społeczne osoby starsze (współpraca w zakresie
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organizacji zajęć w ramach uniwersytetów trzeciego wieku, przygotowanie programów
animacji międzypokoleniowych);
 Ponadto projekt jest zgodny z celem 5 zdefiniowanym jako: „Wysoki poziom kapitału ludzkiego
i społecznego, udział mieszkańców OMW w kształtowaniu zrównoważonej metropolii, oparty na
idei społeczeństwa obywatelskiego”, ponieważ przyczyni się on do budowania przewagi
konkurencyjnej regionu dzięki rosnącemu potencjałowi obywateli - zwłaszcza w zakresie
poziomu wykształcenia, posiadanych umiejętności, w tym umiejętności współpracy,
mobilności i kompetencji cyfrowych.
Projekt wpisuje się w założenia tego celu, również ze względu na znaczenie edukacji kulturowej i
ułatwienie dostępu do kultury w procesie rozwoju i podnoszenia kwalifikacji poza instytucjami
kształcenia formalnego.
VI.

Powiązania projektu z planami inwestycyjnymi dla subregionów objętych OSI
problemowymi.

Regionalne inwestycje terytorialne (RIT) to mechanizm stworzony przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego skierowany do 5 subregionów (NTS 3): ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego,
siedleckiego i radomskiego. Inwestycje te skoncentrowane są przede wszystkim na rozwoju
infrastruktury transportowej, energetycznej, związanej z rozwojem przedsiębiorczości. Niniejszy
projekt nie jest w związku z tym ujęty w planach inwestycyjnych dla tych obszarów, natomiast może
mieć pośredni wpływ na rozwój sektora kreatywnego w poszczególnych subregionach i może wpłynąć
– poprzez rozwój kompetencji kulturowych na wzmocnienie poziomu spójności społecznej.
.
VII.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020, z perspektywą 2030.

Zapisy Strategii dotyczą Makroregionu Polski Centralnej, który obejmuje obszar dwóch województw:
łódzkiego i mazowieckiego. Szczególną rolę w rozwoju makroregionu odgrywa bipolarny układ
Warszawa - Łódź, obejmujący swym zasięgiem nie tylko miasta centralne i ich obszary funkcjonalne,
ale również znaczne obszary obu województw. Zgodnie z zasadą koncentracji i selektywności Strategia
obejmuje wybrane zagadnienia rozwojowe –głównie o charakterze gospodarczym – bez uszczerbku dla
konieczności realizacji innych niezbędnych elementów polityki rozwoju, w tym koncentrujących się na
kwestiach społecznych, w tym zagadnieniach związanych z kulturą - stolice województw łódzkiego i
mazowieckiego zostały wymienione w kontekście szczególnego znaczenia dla rozwoju kultury w
makroregionie.
Strategia przewiduje wzmocnienie pozycji Polski Centralnej jako ośrodka kultury i działalności
kreatywnej na arenie międzynarodowej i wskazuje na konieczność umiędzynarodowienia produktów
sektora kreatywnego oraz usług w sektorze kultury. Strategia przewiduje ponadto, że samorządy obu
regionów podejmą działania na rzecz wykreowania silnej marki wzornictwa przemysłowego, która
byłaby rozpoznawalna na świecie; umożliwi to rozwijanie współpracy gospodarczej, promowanie
lokalnych twórców i zwiększenie popytu na produkty sektora kreatywnego wytworzone w
makroregionie; ważnym działaniem sprzyjającym umiędzynarodowieniu będzie organizacja
międzynarodowych wydarzeń promujących działalność kreatywną, takich jak festiwale, wystawy,
przedstawienia, koncerty, publikacje. Zdaniem autorów Strategii, do roku 2020 rozwojowi sektora
kreatywnego i sektora kultury sprzyjać będzie poprawiająca się dostępność transportowa
makroregionu oraz rosnąca liczba absolwentów uczelni artystycznych.
Koncepcja programowa i cele rozwoju platformy e-usług Teatru Polskiego są w dużej mierze spójne z
wyzwaniami rozwojowymi dla sektora kultury w makroregionie centralnym, ponieważ oferta
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kulturowo-edukacyjna będzie dostępna na terenie całego makroregionu, ze względu na fakt, że eusługi nie są ograniczane czasowo ani przestrzennie – co wynika z ich cyfrowego charakteru.
Oferta innowacyjnych e-usług wpłynie pozytywnie na rozwój kompetencji kulturowych i kreatywności
mieszkańców makroregionu - kreatywne społeczeństwo stworzy podwaliny dla rozwoju
kulturotwórczej funkcji obu województw, i przyczyni się do budowania wizerunku makroregionu
centralnego jako przestrzeni przyjaznej twórcom i projektantom. Do postulowanego w dokumencie
rozwoju sektora kreatywnego przyczyni się także podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej, zwłaszcza
zaś teatralnej wszystkich mieszkańców, zwłaszcza rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. Ponadto,
ze względu na bliskość Łodzi i Warszawy oraz dogodne połączenia komunikacyjne, kontakt
mieszkańców obu województw z ofertą Teatru Polskiego będzie stosunkowo łatwy.
Strategia zwraca uwagę także na fakt, że rozwój obu województw będzie pobudzany dzięki działaniom
skupiającym się na wdrożeniu rozwiązań cyfrowych wysokiej jakości. Dzięki temu potencjał kulturalny
makroregionu zostanie lepiej zaprezentowany i stanie się bardziej dostępny, co zwiększy
zainteresowanie sektora kreatywnego tym obszarem i pobudzi kreatywność mieszkańców oraz
wygeneruje dodatkowy ruch turystyczny. Należy podkreślić, że w tym kontekście projekt Teatru
Polskiego w pełni wpisuje się w założenia dokumentu, zwłaszcza w zakres Cel szczegółowego II
„Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom”.
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4. Identyfikacja projektu.
4.1.

Ogólny zarys i charakter projektu.

4.1.1. Lokalizacja.
Projekt „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” będzie realizowany na terenie
Województwa Mazowieckiego, na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz bezpośrednio
na terenie gminy miejskiej wchodzącej w skład ZIT WOF: Miasto Stołeczne Warszawa.
Zakres oddziaływania projektu obejmuje wszystkie gminy wchodzące w skład WOF, zgodnie z mapą
zamieszczoną poniżej, i jest w pierwszej kolejności skierowany do mieszkańców tego obszaru.

Rysunek 3. Warszawski Obszar Funkcjonalny – zestawienie gmin wchodzących w skład ZIT WOF

Pod względem techniczno-organizacyjnym, projekt będzie realizowany w siedzibie głównej Teatru
Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, zlokalizowanym przy ul. Karasia 2, dz. nr ew. 10/5, 10/6,
10/7 obręb 5-04-05.
Na poniższej mapie zaznaczono siedzibę Teatru na tle warszawskiej dzielnicy Środmieście.
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Rysunek 4. Lokalizacja projektu.

Źródło: gogle.maps

Jak wskazano powyżej, oddziaływanie projektu wykracza poza bezpośrednią lokalizację inwestycji - ze
względu na specyfikę działania Wnioskodawcy jako samorządowej instytucji kultury, renomowanego
Teatru, rozpoznawalnego na terenie całego kraju, a także ze względu na fakt wykorzystania technologii
cyfrowych, których zasięg nie jest ograniczony terytorialnie.
Projekt w pierwszej kolejności jest skierowany do odbiorców kultury ze wszystkich gmin wchodzących
w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF ZIT).
Lokalizacja i zabudowa obiektów, w których wprowadzone zostaną rozwiązania informatyczne (TIK)
Kwestia lokalizacji i zabudowy wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia technicznej organizacji
środowiska teleinformatycznego w Teatrze Polskim. Podstawowym zagadnieniem jest zlokalizowanie
Teatru w dwóch wolnostojących budynkach, o różnej charakterystyce, co w sposób wydatny wpływa
na możliwość zastosowania określonych rozwiązań i standaryzacji środowiska teleinformatycznego.
Oryginalny budynek Teatru Polskiego, zlokalizowany przy ulicy Karasia 2, w gmachu wybudowanym w
1912 roku, znajduje się pod dozorem konserwatora zabytków co jednoznacznie utrudnia techniczne
dostosowanie go do współczesnych realiów i wymagań dot. infrastruktury teleinformatycznej. W
związku z dozorem konserwatora zabytków oraz mało wydajnym i przestarzałym środowiskiem
teleinformatycznym konieczne wydaje się opracowanie projektu sieci i całej infrastruktury
teleinformatycznej, który następnie będzie mógł być konsultowany z konserwatorem zabytków.
Drugi budynek Teatru zlokalizowany przy ulicy Karasia 2 ( wejście od ul. Sewerynów ) charakteryzuje się
betonową zabudową, co w sposób wydatny rzutuje na możliwość implementacji określonych
elementów infrastruktury teleinformatycznej. Głównym problemem pozostaje rozprzestrzenianie
sygnału WiFi.
Z uwagi na betonową zabudowę, która tłumi sygnał sieci bezprzewodowej, niemożliwe jest jego
udostępnienie z jednego centralnego punktu dystrybucyjnego. Z tego powodu Dyrektor IT jest
zmuszony do implementacji niecodziennych, mało wydajnych i trudnych w implementacji rozwiązań.
Mając na uwadze powyższe zaleca się wprowadzenie dużej ilości mobilnych urządzeń typu access
point generujących sygnał WiFi na określonym obszarze.
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Rosnąca dostępność różnego rodzaju urządzeń mobilnych może stanowić rozwiązanie problemów
infrastrukturalnych Teatru. Wdrożenie różnego typu urządzeń mobilnych na szeroką skalę umożliwi
zniwelowanie licznych barier związanych z zabudową oraz pozwoli efektywniej doprowadzić usługi do
użytkowników końcowych.

4.1.2. Prezentacja przedmiotu przedsięwzięcia wraz z parametrami technicznymi.
Wnioskodawcą i zarazem Beneficjentem projektu opisanego w niniejszym Studium jest Teatr Polski im.
Arnolda Szyfmana im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – samorządowa, artystyczna instytucja kultury,
posiadająca osobowość prawną, prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Projekt jest realizowany przez Wnioskodawcę indywidualnie, nie zostało zawiązane partnerstwo w celu
jego realizacji.
Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnej PLATFORMY eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego w
Warszawie, poprzez która umożliwiony zostanie dostęp do 7 e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości,
zgodnie z zestawieniem poniżej:
Tabela 17. Zestawienie e-usług PLATFORMYY eDUKACYJNEJ

Poziom eusługi
3 - interakcja
dwustronna

3 - interakcja
dwustronna

3 - interakcja
dwustronna
3 - interakcja
dwustronna

Nazwa e-usługi

Skrócony zakres

KOMPONENT : TEATR POLSKI DZIECIOM ON LINE
W labiryncie teatru
ilustrowana wycieczka po kulisach teatru z zadaniami dla odbiorcy w
wieku 3-8 lat, usługa zaprojektowana ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb dzieci niedowidzących.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania formularzy,
zaznaczania opcji wyboru itp.
Teatralne zagadki

e-biblioteka

Ścieżki tematyczne:
Szekspir, Mrożek,
Fredro, Szyfman

3 - interakcja
dwustronna

Scenariusze lekcji

3 - interakcja
dwustronna

Książka mówiona

Quizy o różnym poziomie zaawansowania i trudności wprowadzające
dziecko w świat teatru zbudowane na bazie zdigitalizowanych zasobów
teatru, dla odbiorcy w wieku 8-13 lat.
E-usługa może być wykorzystywana jako element lekcji szkolnej.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania formularzy,
zaznaczania opcji wyboru itp.
KOMPONENT: EDUKACJA KULTUROWA
Baza zdjęć i materiałów audiowizualnych dostępnych na potrzeby zajęć
edukacyjnych
Baza pomysłów dla uczniów i nauczycieli na ciekawe wykorzystanie
materiałów z e-biblioteki, propozycje quizów, zadań, poleceń gotowych
do wykorzystania w procesie nauczania na każdym poziomie edukacji

Baza scenariuszy zajęć przygotowywanych przez nauczycieli biorących
udział w kursach organizowanych przez Teatr Polski dla pracowników
oświaty; możliwość dodawania własnych scenariuszy lekcji, materiałów
wzbogacających, opcja forum dla potrzeb wzbogacenia procesu
nauczania
Udostępnienie w technologii streamingu nagrań dramatów czytanych
przez aktorów Teatru Polskiego ,usługa opracowana ze uwzględnieniem
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potrzeb osób niewidomych

Poziom 4 transakcyjny
- wiąże się z
możliwością
dokonania
wszystkich
czynności
niezbędnych
do
załatwiania
danej sprawy
urzędowej
całkowicie
drogą
elektroniczną

Rezerwacja i zapisy na
zajęcia edukacyjne
wraz z dokonaniem
opłaty drogą
elektroniczną,
dodatkowo opcja
powiadomienia i
przypomnienia sms-em

Możliwość zapisu na zajęcia edukacyjne prowadzone w Teatrze Polskim, z
funkcją potwierdzenia rezerwacji miejsca oraz przypomnienia smsem o
wydarzeniu oraz dokonaniem opłaty za udział w wersji elektronicznej

W oparciu o zidentyfikowane zasoby powstanie nowoczesne rozwiązanie przewidziane dla Teatru
Polskiego – unikalna Platforma e-usług w obszarze edukacji kulturowej i kultury, która będzie wspierać
jego użytkowników w obsłudze i zarządzaniu kontaktami z interesantami i widzami Teatru,
udostępniać zdigitalizowane zbiory Teatru, a także obsługiwać różne kanały komunikacji, w tym
współczesne media i portale społecznościowe.
W celu zagwarantowania efektywnego i niezawodnego dostępu do e-usług oraz zasobów cyfrowych
wykorzystane zostaną rozwiązania chmurowe.
W projektu przewidywane jest przeprowadzenie następujących działań:
1. Opracowanie Studium Wykonalności wraz z badaniami rynku
2. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej - szczegółowe opracowanie koncepcji platformy
PLATFORMY eDUKACYJNEJ i koncepcji e-usług planowanych do wdrożenia.
3. Infrastruktura sieciowa - zakupy niezbędnej infrastruktury sieciowej oraz rozbudowa
infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do uruchomienia systemu o zdefiniowanych
funkcjonalnościach oraz udostępniania e-usługi (materiały, instalacja okablowania
skrętkowego, trasy kablowe, okablowanie światłowodowe)
4. Opracowanie i wdrożenie nowych usług z zakresu e-kultury ( w ramach systemu) wraz z
niezbędnymi usługami digitalizacji, opisu metadanowego, utworzenia repozytorium itp.,
kierowanych do różnych grupy odbiorców,
5. Usługa przetwarzania danych w chmurze
6. Uruchomienie platformy e-usług, za pośrednictwem której będą udostępniane zdigitalizowane
zasoby, a także dystrybuowane treści cyfrowe, dokonywane procesy rezerwacji, zapisu na
zajęcia i dokonania opłaty.
7. Administrator IT - koordynacja wdrożenia systemu e-usług na platformie edukacyjnej.
8. Działania promocyjne i informacyjne.
9. Doradztwo techniczne i finansowe ( w ramach usługi wsparcia zarządzania projektem)
W wyniku projektu powstaną dwa nowe miejsca pracy:



content manager – 1 EPC
edukator – 0,5 EPC
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W projekcie zasoby cyfrowe oraz e-usługi będą udostępniane odbiorcom w całości nieodpłatnie. Z
punktu widzenia projektu i Wnioskodawcy, cały proces pozostaje w sferze wykonywania zadań
statutowych Teatru Polskiego, związanych z kształtowaniem i upowszechnianiem kultury teatralnej.
Założeniem technologicznym Wnioskodawcy jest stworzenie systemu e-usług w pełni spełniającego
wymogi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).
Platforma edukacyjna e-usług zostanie zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (Web Content
Accessibility Guidelines) na poziomie minimum AA, którego istotą jest zniesienie barier w korzystaniu z
informacji grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, np. osób niepełnosprawnych, seniorów. Każdy
nowo powstały serwis musi być dostosowany do tego standardu już na etapie jego tworzenia, a każda
większa modernizacja będzie musiała być przeprowadzona zgodnie z regułami dostępności. Serwis taki
ma być z założenia serwisem dostępnym, a dzięki temu lepszym, zapewniać pożądaną przez
potencjalnych użytkowników jakość obsługi (przyjazny, wygodniejszy w użyciu, ułatwiający
wyszukiwanie) i charakteryzować się wysoką przystępnością dla osób defaworyzowanych.
Przy projektowaniu platformy e-usług w zakresie edukacji kulturowej zgodnie z tymi wytycznymi,
szczególna uwaga zostanie zwrócona m.in. na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy
elementów graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy. Koncentrując
się na e-użytkowniku zgodnie z przyjętym założeniem planowana platforma e-usług powinna:





przedstawiać informacje oraz komponenty interfejsu w dostępny dla użytkowników sposób
(percepcja),
zapewniać funkcjonalność interfejsu użytkownika i nawigacji oraz pozwalać na interakcje,
zawierać treści zrozumiałe dla użytkownika i zapewnić zrozumiałą obsługę interfejsu
użytkownika,
prezentować rzetelną zawartość merytoryczną, którą można skutecznie interpretować przez
różne oprogramowania użytkowników.

Wśród zastosowanych rozwiązań zostały uwzględnione m.in. poniższe standardy:













wszystkie elementy graficzne posiadają zwięzły tekst alternatywny (alt), który opisuje co
znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik,
brak poruszających się tekstów i animowanych elementów,
wszystkie pliki dźwiękowe (np. wywiady) będą uzupełnione o zapis tekstowy, a odtworzenie
tych plików będzie możliwe przy użyciu klawiatury (z zapewnieniem dostępu dla osób
niewidomych),
pliki wideo będą uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących, odtwarzacze będą dostępne dla
osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury,
nawigacja (menu) będzie spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu oraz dostępna
z poziomu klawiatury,
wszystkie odnośniki będą unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem,
wszystkie podstrony będą oparte o nagłówki,
język strony oraz język fragmentów obcojęzycznych będzie określony atrybutem lang,
kod serwisu będzie zgodny ze standardami i nie będzie korzystał z tabel jako elementu
konstrukcyjnego strony,
wszystkie skrypty i aplety będą dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających
wyłącznie z klawiatury,
formularze, w tym formularz wyszukiwarki będą zbudowane zgodnie ze standardami,
wszystkie pola formularzy i przyciski będą właściwie opisane.

Odwzorowania cyfrowe, planowane do wytworzenia w ramach projektu i udostępnienia na portalu eusług w standardowym formacie JPG, powstaną z plików wynikowych, stworzonych w oparciu o
standardy i rekomendacje digitalizacyjne NIMOZ i NInA (Katalogi dobrych praktyk).
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Pliki prezentacyjne zostaną opisane metadanymi opisowymi i notami popularno-naukowymi.
Podstawowe metadane pozwalają określić charakterystyczne cechy obiektu (np. autor, data
wykonania dzieła, itd.), natomiast opisy kontekstowe mają charakter popularny i poprzez warstwę
interpretacyjną dostarczą informacji o najciekawszych aspektach dzieła.
Stosowane narzędzia klasyfikacyjne będą miały charakter standardowy:







Do opisu tematycznego używany będzie międzynarodowy, wielojęzyczny słownik klasyfikacji
ikonograficznej Iconclass, słowa kluczowe tworzone będą w oparciu o Język Haseł
Przedmiotowych Biblioteki Narodowej, a dane na temat tworzyw, technik i rodzajów dzieł
będą dostosowywane do słownika Art and Architecture Thesaurus, którego tłumaczenie
nadzoruje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Opisy merytoryczne zostaną przygotowane przez pracowników Teatru Polskiego w programie
bazodanowym i tam połączone automatycznie z wytworzonymi odwzorowaniami cyfrowymi.
Standaryzacja powstających danych zapewni możliwość ich wymiany. Do opisu samych zdjęć i
skanów będzie stosowany schemat IPTC (International Press Telecomunications Council),
natomiast dane opisowe będą tworzone w oparciu o schemat metadanowy zgodny z
wytworzonym przez The Getty Trust schematem Categories for Description of Works of Art.
(CDWA). Dzięki temu będzie możliwe mapowanie schematów metadanowych do innych
używanych w dziedzinie opisu dóbr kultury, takich jak Spectrum, oraz powszechnie używany w
bibliotekach cyfrowych standard Dublin Core. W rezultacie powyższych działań metadane
będą miały charakter otwarty i będą gotowe do użycia przez inne podmioty lub
oprogramowanie agregujące wyniki wyszukiwania z wielu źródeł, np. Federacja Bibliotek
Cyfrowych, Europeana.
Powszechnie stosowany protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata
Harvesting) umożliwi wymianę danych z programu bazodanowego oraz zapewni
synchronizację z innymi systemami, które wspierają ten protokół transmisji danych. Dla
zapewnienia bezpieczeństwa danych system będzie się opierał na szyfrowanej transmisji
danych opartej na certyfikatach i będzie wspierany przez sprzętowe urządzenia IPS/IDS, które
skutecznie zapobiegają próbom np. wyłudzenia lub zmanipulowania danych.

Planowana platforma e-usług zostanie zaprojektowana w oparciu o formułę zorientowaną na potrzeby
użytkownika, a zastosowane rozwiązania zapewnią odpowiednią jakość obsługi. Platforma będzie
świadczyła usługi dostępu do informacji publicznej w zakresie e-kultury, ułatwi rezerwacje i opłaty za
udział w zajęciach, pomoże przygotować lekcje i kursy edukacyjne o tematyce teatralnej, będzie
użytecznym narzędziem w procesie edukacyjnym i poznawczym, a także dostarczy rozrywki na
wysokim poziomie, ambitnej pod względem poznawczym.
Finalnym produktem projektu będzie nowoczesna, rozbudowana o wiele komponentów platforma eusług w obszarze edukacji kulturowej, spełniająca wytyczne W3C i WCAG 2.0. o intuicyjnej nawigacji,
oparty na systemie CMS (Content Management System), który pozwoli na swobodne kształtowanie
treści i sposobów ich prezentacji, by zapewnić możliwość dalszego rozwoju i łatwego utrzymania portalu.
Standardowa warstwa prezentacji na portalu będzie zgodna z aktualnym standardem HTML5, by
pozytywnie przechodzić walidację W3C oraz WCAG 2.0 na poziomie minimum AA.

4.1.3. Koszty realizacji projektu.
Całkowite koszty realizacji projektu oszacowano w wysokości 3 540 534,72 PLN brutto.
Opierając się na zapisach Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 Eusługi dla Mazowsza w ramach ZIT wskazano kwalifikowalne koszty niniejszego projektu.
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W pierwszej kolejności do wydatków kwalifikowanych zaliczono koszty niezbędne do realizacji celów
projektu. W drugiej kolejności dokonano analizy kwalifikowalności podatku VAT biorąc pod uwagę
sytuację prawną Wnioskodawcy oraz przeznaczenie projektu. Mając na uwadze, że zaplanowane przez
Wnioskodawcę e-usługi będą związane z działalnością podlegającą opodatkowaniu, koszt wynikający z
podatku VAT wskazano jako niekwalifikowany.
Całkowite koszty projektu wynoszą zgodnie z informacją w poniższym zastawieniu:
Wyszczególnienie
Koszty kwalifikowane
Koszty niekwalifikowane
Koszty całkowite

Wartość netto

VAT

RAZEM

2 827 820,56

0,00

2 827 820,56

67 492,22

645 221,94

712 714,16

2 895 312,78

645 221,94

3 540 534,72

Wydatki kwalifikowano projektu zostały określone zachowując następujące limity wydatków:
- przygotowanie dokumentacji projektu – max 5,00% wydatków kwalifikowanych,
- wydatki na zakup środków trwałych – max 40,00% wydatków kwalifikowanych,
- adaptacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu – max 2,00%
wydatków kwalifikowanych,
- koszty informacji i promocji projektu – max 1,00% wydatków kwalifikowanych,
- koszty doradztwa technicznego – max 1,00% wydatków kwalifikowanych.

4.1.4. Analiza projektu w kontekście występowania pomocy publicznej.
Jak wskazano w Rozdziale 11 Studium, w niniejszym projekcie nie wystąpi pomoc publiczna.
Wnioskodawca przeprowadził stosowną analizę potencjalnego wystąpienia pomocy publicznej w
projekcie poprzez sprawdzenie, czy z uwagi na charakter projektu, dotyczy on przedsiębiorcy w
rozumieniu unijnego prawa konkurencji, a także poprzez sprawdzenie, czy w przypadku tego projektu
spełnione są łącznie poniższe warunki wskazujące na brak pomocy publicznej:
5. Dofinansowanie nie skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu,
6. Dofinansowanie nie jest korzystniejsze od pozyskania środków na rynku,
7. W efekcie dofinansowania nie występuje - lub projekt nie grozi - wystąpieniem zakłócenia
konkurencji,
8. Dofinansowanie nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE.
W wyniku analizy stwierdzono, że nie zostaną spełnione przesłanki nr 3 i nr 4. Beneficjentem wsparcia
będzie samorządowa artystyczna instytucja kultury – Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana z siedzibą w
Warszawie.
Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest
plan finansowy ustalony przez Organ Zarządzający z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 3).
Działalność Teatru finansowana jest w szczególności z :


dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego lub
budżetu państwa;
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wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 6 i § 7 Statutu Teatru;



wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;



wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;



środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;



wpływów z prowadzonej przez Teatr działalności gospodarczej.

Jak wynika z powyższych zapisów, Teatr prowadząc działalność w zakresie swoich statutowych celów,
uzyskuje dodatkowo przychody ze sprzedaży biletów na spektakle. Teatr może prowadzić także
działalność w zakresie wynajmu składników majątkowych oraz organizowania imprez kulturalnych.
Dotacje zapewniane w budżecie samorządu Województwa Mazowieckiego są głównym źródłem
dochodów Wnioskodawcy. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Teatrowi środki
finansowe w formie dotacji:


podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,



celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,



celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Teatr gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich
wykorzystywania. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, w zakresie
zbieżnym z jego zadaniami statutowymi. Zgodnie z zapisami Statutu Wnioskodawcy, środki uzyskane z
działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Teatru.
W ramach RPO Województwa Mazowieckiego, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla
Mazowsza w ramach ZIT; Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i
zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, Teatr Polski może otrzymać
wsparcie m.in. budowę i udostępnienie systemu (platformy) siedmiu e-usług w sektorze kultury.
Na etapie eksploatacji systemu wszelkie zasoby umieszczone na PLATFORMIE eDUKACYJNEJ, w tym eusługi będą udostępniane odbiorcom w całości nieodpłatnie. Z punktu widzenia projektu i
Wnioskodawcy, cały ten proces pozostaje w sferze wykonywania zadań statutowych Teatru Polskiego,
związanych z kształtowaniem i upowszechnianiem kultury teatralnej, tak więc nie jest działalnością
gospodarczą. Ponadto ze względu na charakter projektu, wszystkie środki zaangażowane w realizację
przedsięwzięcia będą uznawane za środki publiczne. Celem uzyskanego wsparcia jest bezpłatne,
szerokie udostępnienie informacji dotyczących zasobów Teatru Polskiego oraz prezentowanych na
jego deskach dzieł sztuki teatralnej za pośrednictwem mechanizmów cyfrowych – to znaczy
rozbudowanej, innowacyjnej platformy wraz z systemem e-usług.
Uzyskane wsparcie będzie zatem ukierunkowane na stworzenie mechanizmów pozwalających na
sprawniejsze udostępnianie informacji z zakresu edukacji kulturowej, zasobów kultury i wykorzystaniu
ich przez różnorodne podmioty i osoby. Należy też zaznaczyć, że z udostępnionych przez
Wnioskodawcę e-usług, a za ich pośrednictwem - informacji i zasobów będą docelowo korzystać nie
tylko obywatele dla własnej wiedzy, informacji i potrzeb, ale także przedsiębiorstwa i specjaliści (np.
badacze, naukowcy, graficy, projektanci, architekci, artyści). Zakłada się więc udostępnianie
zgromadzonych danych dotyczących dziedzictwa kultury teatralnej w celu ich ponownego
wykorzystania dla potrzeb różnorodnych odbiorców.
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Wnioskodawca nie będzie pobierał także żadnych opłat związanych z wykorzystaniem i dalszym
przetwarzaniem informacji przedstawionych w ramach PLATFORMY eDUKACYJNEJ i repozytorium
cyfrowego. Projekt ma charakter niedochodowy.
Bezpłatne udostępnienie poprzez platformę e-usług zgromadzonych danych stanowi zatem realizację
prawa dostępu do informacji – jako prawa dostępu do informacji będącego w myśl konwencji
międzynarodowych jednym z podstawowych praw człowieka i obywatela. Tym samym, ze względu na
status Wnioskodawcy, jak i na fakt niespełnienia jednocześnie wszystkich przesłanek występowania
pomocy publicznej określonych powyżej, wsparcie udzielone dla Wnioskodawcy nie będzie stanowiło
pomocy publicznej.
Do chwili złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca nie uzyskał środków na
realizację opisanego we wniosku zakresu projektu w ramach pomocy publicznej, w tym nie uzyskał
pomocy na działania inwestycyjne, ani nie uzyskał pomocy inwestycyjnej z Funduszy Strukturalnych, z
Funduszy Wspólnotowych, z Mechanizmów Finansowych. Wnioskodawca nie uzyskał także środków w
ramach pomocy de minimis na rzecz realizacji opisywanego w projektu. Nie nastąpiła kumulacja żadnej
otrzymanej pomocy.

4.1.5. Generowanie dochodu w projekcie.
E-usługi wytworzone w ramach projektu będą udostępniane nieodpłatnie. Realizacja projektu nie
powoduje powstania przychodów generowanych przez projekt, stąd też ich wartość nie przekracza
wartości bieżącej kosztów operacyjnych projektu. W związku z powyższym w niniejszym projekcie nie
występuje dochód w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

4.2.

Analiza projektu w kontekście całego układu infrastruktury.

4.2.1. Projekty komplementarne w zakresie e-usług realizowane w otoczeniu
Wnioskodawcy.
W poniższych tabelach zaprezentowano zestawienie projektów z zakresu e-usług realizowanych w
obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego przez podmioty z otoczenia Teatru Polskiego. Ze względu
na fakt, że projekt dotyczy usług cyfrowych, które z zasady nie są ograniczane terytorialnie, wzięto
pod uwagę zarówno projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego, jak i kraju.
Ze względu na szeroką gamę i różnorodność 7 e-usług planowanych do wprowadzenia przez Teatr
Polski im. A. Szyfmana, obejmujących zarówno możliwość zapisu na zajęcia edukacyjne z wniesieniem
opłaty jak i e-bibliotekę lub e-usługę książki mówionej, jak i inne wyspecjalizowane i bardzo unikatowe
e-usługi, wskazano projekty komplementarne, w których często tylko jeden komponent jest spójny z
projektem Teatru. Jak wykazały analizy własne przeprowadzone przez Wnioskodawcę, obecnie nie
istnieje w Polsce podobna cyfrowa teatralna platforma edukacyjna do tej, którą zamierza stworzyć Teatr
Polski w ramach projektu. Charakter projektu Teatru Polskiego wiąże się w dużej mierze z
wytworzeniem zawartości (content) i zupełnie nowych treści cyfrowych dla e-usług o unikalnym,
autorskim charakterze, powiązanym ściśle z profilem, historią i specyfiką tej instytucji, a zwłaszcza z jej
profilem artystycznym.
Projekt Teatru Polskiego jest kompatybilny (zgodny) pod wzgl. użytkowym i technologicznym z
projektami planowanymi do realizacji ze środków RPO WM (np. „Regionalna Platforma Informacyjna 116 | S t r o n a

Kultura na Mazowszu”), POPC 2.3 („Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie”). Dla zachowania spójności dokumentacji aplikacyjnej.
Kompatybilność tych projektów dotyczy zarówno sfery technologicznej, polegającej na
kompatybilności/zgodności m. in. oprogramowania, hardware’u, zgodności związanej z
komunikowaniem się serwisów internetowych oferujących e-usługi, głównych funkcjonalności
serwisów dostarczających e-usługi, związanych z dostępnością dla szerokich grup odbiorców,
uwzględnienia zasad KRI, WCAG 2.0, UX, uniwersalnego projektowania, jak i sfery użytkowej.
Wśród własnych projektów Teatru Polskiego związanych z podniesieniem jakości infrastruktury
informatycznej, dotąd nie zrealizowano żadnego projektu wdrażającego e-usługi.
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Tabela 18. Projekty komplementarne realizowane w otoczeniu Wnioskodawcy – województwo mazowieckie.

Tytuł projektu

Podmiot realizujący

Nazwa programu wsparcia oraz
podstawowe informacje

Zakres i opis wynikającej komplementarności

PROJEKTY ZREALIZOWANE LUB W TOKU REALIZACJI
„Poprawa funkcjonalności
Teatru Wielkiego - Opery
Narodowej w Warszawie”

Teatr Wielki - Opera
Narodowa,
Warszawa

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2007-2013,
priorytet XI: Kultura i
dziedzictwo kulturowe
(projekt zakończony w roku
2015, w eksploatacji)

Projekt, mimo swojego w większości budowlano-remontowego charakteru zawierał
istotny komponent obejmujący digitalizację wybranych zbiorów archiwalnych i
muzealnych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej: dokumentację ze spektakli
baletowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, zdjęcia artystów baletu oraz grafiki
ilustrujące historię polskiego baletu z okresu XVIII-XX w. Zadanie miało na celu
utrwalenie materiałów oryginalnych w postaci cyfrowej oraz udostępnienie ich na
portalu www.teatrwielki.pl
Celem projektu było stworzenie wirtualnej instytucji kultury prezentującej w sieci
zdigitalizowane bogactwo archiwów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w zakresie
projektów scenograficznych, plakatów, kostiumów czy nagrań.
Digitalizacja zbiorów baletowych i opracowanie treści do wyszukiwarki przedstawień
baletowych to narzędzie, które stanowi niezastąpione źródło informacji dla młodzieży,
nauczycieli, dziennikarzy oraz naukowców prowadzących badania poza ośrodkiem
warszawskim w dziedzinie muzykologii, teatrologii czy historii tańca. Jest to
kontynuacja wcześniej prowadzonych prac, w ramach których zdigitalizowano i
opisano 7420 stron archiwalnych obiektów m.in. operowych, 54 fragmenty muzyczne,
sporządzono elektroniczną bazę wybranych recenzji prasowych z okresu 1945-2012
oraz bazę spektakli operowych z tego samego okresu.
Nową stronę internetową TW-ON, pełniącą funkcje platformy dostarczania treści
cyfrowych, dostosowano do wymogów WCAG 2.0 oraz opracowano wersję mobilną
nowej witryny www.teatrwielki.pl.
Ponadto przygotowany został wirtualny spacer po Teatrze Wielkim z elementami
przekroju interaktywnego, 6 odcinków lekcji baletowych, 600 biogramów operowych
oraz kronika warszawskiego teatru operowego. Efektem kolejnego zadania o nazwie
Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video jest zintegrowany i modułowy system
rejestracji, transmisji i archiwizacji spektakli operowych i baletowych. Umożliwia on
poszerzenie kręgu odbiorców spektakli wystawianych przez Teatr Wielki - Operę
Narodową. Spektakle są emitowane na platformie streamingowej, dzięki czemu stały
się one dostępne poza siedzibą Teatru dla widzów w kraju i za granicą. W tym aspekcie
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istotnym wymiarem jest promocja polskiej sztuki operowej i baletowej poza granicami
kraju.
Opis komplementarności:
Komplementarność obu projektów wynika z udostępnienia w postaci cyfrowych
zasobów edukacyjnych związanych z szeroko rozumianą sztuką teatralną: lekcji,
scenariuszy, zasobów bibliotecznych, wirtualnym spacerem / wycieczką po obiektach
obu Teatrów. Ponadto, oba projekty komplementarne doskonale wpisują się w
politykę kulturalną, której jednym z zadań jest tworzenie zasobów cyfrowych
dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie w sieci zasobów domeny publicznej.
Nie dublowanie zastosowanych rozwiązań w projekcie:
Projekt Teatru Polskiego nie będzie powielać rozwiązań zastosowanych w projekcie
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, ze względu na inny charakter zasobów i zbiorów
wybranych do udostępnienia. Projekt Teatru Polskiego ma na celu wprowadzenie 7
innowacyjnych e-usług dostępnych na specjalnie utworzonej platformie edukacyjnej,
co stanowić będzie nowość w skali kraju i regionu. Z kolei projekt TW-ON obejmował
budowę repozytorium zdigitalizowanych zasobów. Zakresy obu projektów nie dublują
wprowadzonych rozwiązań informatycznych.
Wirtualny Warszawski
Obszar Funkcjonalny
Virtual WOF

Miasto Stołeczne
Warszawa
(projekt obejmuje
powiaty: grodziski
(mazowieckie),
legionowski, miński,
nowodworski
(mazowieckie),
otwocki,
piaseczyński,
pruszkowski, m.st.
Warszawa,
warszawski zachodni,
wołomiński,
żyrardowski)

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 20142020
działanie: 2.1. E-usługi
poddziałanie: 2.1.2. E -usługi
dla Mazowsza w ramach ZIT
dziedzina: telekomunikacja i eusługi
wartość projektu: 70 592
601.31 zł
dofinansowanie z Unii
Europejskiej: 56 474 081.04 zł
projekt w toku realizacji

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w
tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową
interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii
mobilnych na obszarze WOF ZIT.
Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny to przygotowanie i wdrożenie
mobilnych aplikacji w pięciu obszarach – dostępności przestrzeni publicznych (aplikacja
e-dostępność), turystyki (e-turystyka), transportu publicznego (e-transport), parkowania
(e-parkowanie) i ochrony środowiska (e-środowisko). Oprócz Warszawy w projekcie
bierze udział 24 gminy zlokalizowane w pobliżu miasta. Przedsięwzięcie nie jest tanie,
bo kosztuje aż 70 milionów zł, ale w 80 procentach będzie dofinansowane przez Unię
Europejską. Projekt w szczególności ma uwzględniać potrzeby osób niewidomych w
zakresie dostępności.
Projekt ma ułatwić mieszkańcom i turystom poruszanie się po terenie aglomeracji,
ułatwić dostęp do informacji w przestrzeni publicznej, oraz podnieść poziom jakości i
dostępności usług publicznych.
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W ramach projektu w przestrzeni miejskiej zostaną zainstalowane nadajniki i sensory,
oraz stworzone zostaną bezpłatne aplikacje, które będzie można używać na
urządzeniach mobilnych z różnymi systemami.
E-dostępność to wdrożenie systemu nawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeni
publicznej i obiektach użyteczności publicznej takich jak: urzędy, stacje metra i węzły
komunikacyjne. System za pośrednictwem aplikacji mobilnej umożliwi zapoznanie się z
katalogiem spraw jakie można załatwić w wybranym urzędzie, oraz pozwoli na
nawigowanie wewnątrz budynków. W urzędach za pomocą aplikacji będzie można
pobrać numerek kolejkowy, oraz otrzymać informację gdy nadejdzie nasza kolej przy
okienku. Dodatkowo po przez aplikację będzie można przeglądać aktualności z danej
gminy i otrzymywać ostrzeżenia i komunikaty o różnych wydarzeniach. Aplikacja
będzie zaprojektowana w taki sposób, aby wykorzystując komunikaty tekstowe
odczytywane przez ScreenReadery urządzeń mobilnych, ułatwić poruszanie się po
obiektach osobom z dysfunkcją wzroku.
Aplikacja E-turystyka będzie wyposażona w moduł audiodeskrypcji z opisami
historycznych obiektów i dzieł kultury.
Przy użyciu aplikacji E-transport osoby niewidome będą mogły zatrzymać autobus na
żądanie, oraz zlokalizować go w oparciu o sygnały dźwiękowe. Jej dodatkowe funkcje
to planowanie podróży, lokalizacja najbliższego przystanku, informowanie o czasie
oczekiwania na pojazd, wskazywanie do którego pojazdu należy wsiąść i gdzie wysiąść.
Dzięki instalacji mikro nadajników możliwe będzie przesyłanie pasażerom informacji o
utrudnieniach na drodze, wydarzeniach miejskich, kampaniach społecznych itp.
W aplikacji E-parkowanie będzie można odnaleźć w lokalizacji, która nas interesuje
wolne miejsce parkingowe. W strefach płatnego parkowania bezpośrednio z aplikacji
będzie można dokonać opłaty za czas postoju. W artykule opisującym projekt nie ma
wprawdzie o tym zmianki, ale uważam, że ta aplikacja na mapce dostępnych miejsc
parkingowych powinna wyróżniać miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
oraz informować czy w danej okolicy są wolne takie miejsca.
E-środowisko – zakłada stworzenie systemu zbierania i przetwarzania w czasie
rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych czyli: jakości
powietrza, parametrów meteorologicznych, natężenia pojazdów i natężenia hałasu.
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Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia jednolitego i spójnego systemu
informatycznego dla gmin WOF, umożliwiającego świadczenie usług elektronicznych w
tym samym trybie, standardzie oraz pod wspólną marką, zwiększenia liczby
mieszkańców i turystów korzystających z e-usług publicznych, zwiększenia liczby gmin
oferujących innowacyjne e-usługi mieszkańcom i turystom, budowy ekosystemu
innowacji sektora publicznego na poziomie metropolitalnym, podniesienia
atrakcyjności i innowacyjności WOF w oczach mieszkańców, turystów,
przedsiębiorstw, inwestorów.
Komplementarność projektu realizowanego przez Teatr Polski wynika zarówno z
zakresu terytorialnego, obejmującego obszar ZIT WOF – Miasto Stołeczne Warszawę
oraz powiaty: grodziski (mazowieckie), legionowski, miński, nowodworski
(mazowieckie), otwocki, piaseczyński, pruszkowski, m.st. Warszawa, warszawski
zachodni, wołomiński, żyrardowski – z czego wynika komplementarność przestrzenna,
jak i wynika z faktu, że projekt Teatru uzupełnia e-usługi realizowane dla ZIT WOF o
komponent związany z dostępem do cyfrowych zasobów kultury teatralnej (7 e-usług
wpieranych przez aplikacje mobilną, nakierowanych na wsparcie dostępu do edukacji
kulturowej i kultury).
Rozwiązania techniczne przewidziane w obu projektach nie dublują się.
"Nowoczesne e-usługi dla
mieszkańców Radomia"

Gmina Miasta
Radomia

RPO WM 2014-2020
2.1.1 E-usługi dla Mazowsza
Okres realizacji projektu:
od: 09-10-2015 do: 30-06-2018
(projekt w toku realizacji)

Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom - interesantom Urzędu
Miejskiego w Radomiu oraz odbiorcom oferty czterech samorządowych instytucji
kultury z terenu Radomia korzystanie z w sumie 26 nowych e-usług świadczonych w
sposób zdalny. Projekt zakłada integrację systemów informatycznych i wykorzystanie
możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych - krajowej ePUAP i
regionalnej Wrota Mazowsza. Planuje się również utworzenie Internetowego Biura
Obsługi Mieszkańca, dzięki czemu możliwe będzie śledzenie statusu realizacji sprawy w
ramach indywidualnych kont mieszkańców. Prawie wszystkie usługi osiągną tzw.
czwarty stopień dojrzałości, co pozwoli na załatwienie sprawy w całości przez internet,
łącznie z ewentualną płatnością. Ułatwienia obejmą obszar podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, opłat skarbowych, a
także sprawy związane z ochroną środowiska (na przykład gospodarka odpadami).
Istotnym obszarem projektu jest wsparcie czterech samorządowych instytucji kultury.
Osoby zainteresowane działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr”, Domu
Kultury „Idalin”, Domu Kultury „Borki” i „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk
Twórczych i Galerii będą mogły zapisywać się na zajęcia przez internet, a także wnosić
niezbędne opłaty.
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Opis komplementarności:
Projekt Teatru Polskiego im. A. Szyfmana jest komplementarny z projektem Gminy
Miasta Radomia w zakresie związanym z umożliwieniem mieszkańcom skorzystania z
e-usługi zapisu na zajęcia edukacyjne przez internet, wraz z wniesieniem opłaty.
Wariant e-usługi planowany do realizacji przez Teatr Polski przewiduje także
dodatkową opcję potwierdzenia rezerwacji miejsca oraz przypomnienia o wydarzeniu
poprzez SMS. Komplementarność wynika także z
Nie dublowanie zastosowanych rozwiązań w projekcie:
Projekt Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w swojej koncepcji technologicznej nie
dubluje rozwiązań technicznych planowanych w projekcie Gminy Miasta Radom.
Zasoby Teatru Polskiego będą udostępnione w ramach własnej platformy edukacyjnej i
w przyszłości planowane jest powiązanie ich z „Regionalną Platformą Informacyjną –
Kultura na Mazowszu”(powstającą w ramach odrębnego projektu). Ponadto charakter
projektu Teatru Polskiego wiąże się w dużej mierze z wytworzeniem zawartości i
zupełnie nowych treści cyfrowych dla e-usług o unikalnym, autorskim charakterze,
powiązanym ściśle z profilem Teatru. W porównaniu z projektem Gminy Miasta
Radom, w którym istnieje jedynie możliwość zapisów na wybrane zajęcia, projekt
Teatru Polskiego ma zupełnie inny, edukacyjny charakter – ze względu na wytworzone
i udostępnione unikalne treści.
Portal TEATR PUBLICZNY.
PRZEDSTAWIENIA

Instytut Teatralny im.
Z. Raszewskiego w
Warszawie

środki MKiDN, środki Instytutu
Sztuki PAN

Jako kolejny projekt komplementarny zrealizowany w otoczeniu Wnioskodawcy należy
wskazać portal TEATR PUBLICZNY. PRZEDSTAWIENIA (www.teatrpubliczny.pl),
przygotowany przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Jest to
projekt autorskiej historii polskiego teatru od roku 1765 do dziś – historii przedstawień
i historii przedstawiania spraw publicznych. W każdej jej odsłonie przedstawienie
teatralne jest traktowane jako miejsce przecinania się wielu zjawisk artystycznych, a
zarazem jako punkt odniesienia dla publicznych debat i zjawisk spoza teatru. To
projekt multimedialny realizowany w pięciu cyklach, których autorkami i autorem są:
 Joanna Krakowska PRL. PRZEDSTAWIENIA
 Krystyna Duniec DWUDZIESTOLECIE.PRZEDSTAWIENIA
 Piotr Morawski OŚWIECENIE. PRZEDSTAWIENIA
 Ewa Partga i Agnieszka Wanicka WIEK XIX. PRZEDSTAWIENIA
 Joanna Krakowska DEMOKRACJA. PRZEDSTAWIENIA
Na każdy cykl składają się wykłady prowadzone w Instytucie Teatralnym oraz filmy 122 | S t r o n a

montaże realizowane przez Ewę Hevelke, Michała Januszańca oraz autorkę / autora
cyklu. Na stronie internetowej projektu sukcesywnie też powstają i wypełniają się
treścią konstelacje układające się w historię teatru publicznego w Polsce, którego 250 lecie przypadło na rok 2015. Autorkami koncepcji projektu są Dorota Buchwald
(Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego) oraz Joanna Krakowska (Instytut
Sztuki PAN).
Komplementarność obu projektów wynika z faktu, że oba portale internetowe kładą
nacisk na edukowanie swoich odbiorców, dostarczenie wiedzy, często specjalistycznej,
często niedostępnej na temat poszczególnych wystawień sztuk – w przypadku projektu
Teatr Publiczny wiedza ta sięga czasów oświeceniowych.
Zarówno projekt Instytutu Teatralnego, jak i projekt platformy e-usług Teatru
Polskiego wspierają także ideę dostępności sztuki teatralnej dla szerokich rzesz
odbiorców, wdrażania misji związanej z dostarczaniem wrażeń i emocji na najwyższym
poziomie, ale także z udziałem teatru w kreowaniu systemu wartości i budowaniu
atmosfery wrażliwości i poszanowania dla ważnych idei. Projekt Teatr Publiczny, ze
względu na zakres epok, które opisuje, będzie stanowił także swego rodzaju dopełnienie
dla informacji prezentowanych w ramach PLATFORMY eDUKACYJNEJ.

PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI
Regionalna Platforma
Informacyjna - Kultura na
Mazowszu

Projekt
Województwa
Mazowieckiego
realizowany z
partnerami

RPO WM 2014-2020
Działanie 2.1 – E-usługi,
Poddziałania 2.1.1 – E-usługi
dla Mazowsza,
Typ projektów: Regionalna
Platforma Informacyjna (E –
kultura).

Projekt ma na celu utworzenie i udostępnienie zestandaryzowanych usług
elektronicznych na poziomie 3 i 4 na Regionalnej Platformie Informacyjnej – Kultura na
Mazowszu, świadczonych przez instytucje kultury, które są samorządowymi
jednostkami organizacyjnymi Województwa Mazowieckiego. Planowane do wdrożenia
e-usługi umożliwiające usługobiorcom ich realizację na jednej wspólnej Platformie i
nowoczesnych, zintegrowanych oraz przyjaznych stronach. W celu obsługi tych usług,
w ramach Projektu będą wdrożone systemy back-office, które z jednej strony
zapewnią ustandaryzowanie działań w zakresie e-usług instytucji kultury na całym
terenie województwa mazowieckiego, a z drugiej strony ułatwią, usprawnią,
zautomatyzują dostęp do wydarzeń kulturalnych oferowanych przez instytucje kultury,
zapewnią wymianę danych między nimi oraz ustandaryzują świadczenie usług
elektronicznych w tym zakresie.
Projekt będzie obejmował:
1)zaprojektowanie i utworzenie portalu o nazwie „Regionalna Platforma Informacyjna
– Kultura na Mazowszu”;
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2)zastąpienie dotychczasowych analogowych rozwiązań usługami na drodze
elektronicznej, tj. utworzenie i wdrożenie e-usług, o stopniu dojrzałości 3 i 4;
3)utworzenie stron internetowych dla Partnerów lub modyfikację istniejących już stron
o nowe funkcjonalności oraz wdrożenie nowych rozwiązań komunikacji z
użytkownikami;
4)stworzenie zaplecza informatycznego dla instytucji kultury województwa
mazowieckiego dla e-usług oraz systemów i portali informatycznych utworzonych w
ramach projektu;
5)digitalizację wybranych zasobów instytucji kultury;
6)wsparcie techniczne instytucji kultury województwa mazowieckiego w zakresie
realizacji i wdrożeń usług elektronicznych, jako element towarzyszący działaniom
wykonania i wdrożenia nowych stron internetowych i systemów informatycznych, ich
rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług
świadczonych drogą elektroniczną;
7) utworzenie aplikacji mobilnej.
Projekt realizowany będzie w przez Województwo Mazowieckie w partnerstwie z
samorządowymi instytucjami kultury.
Komplementarność projektów:
Projekt partnerski realizowany przez Województwo Mazowieckie obejmuje
opracowanie następujących e-usług:
- na 3 poziomie dostępności to:
1) rezerwacja terminu zwiedzania danego obiektu kultury;
2)możliwość zapisania się na wydarzenia realizowane przez konkretną organizację
(warsztaty, etc.);
3)stworzenie i udostępnienie własnego e-booka;
4)informacja o wydarzeniach wraz z możliwością wyszukania ich w kalendarzu;
5)możliwość zapisania się na otrzymywanie newslettera;
6)udział forum dyskusyjnym;
7)udział w ankiecie;
8)dodawanie ogłoszeń do bazy i wyszukiwanie istniejących ogłoszeń;
9)przeprowadzenie wirtualnych spacerów;
10)otrzymywanie powiadomień smsowych;
11)wyznaczenia trasy planowanej wycieczki oraz śledzenia poruszania się po trasie;
12)rezerwacja biletów komunikacyjnych;
13)dostęp do historii miejsc i obiektów, ciekawostek;
14)umożliwienie dodawania opinii;
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15)odnajdywanie połączeń komunikacji pomiędzy wybranymi celami podróży.
- na 4 poziomie dostępności to:
1)rezerwacja biletu i jego zakup;
2)kursy wraz z możliwością rejestracji na nie;
3)zarządzanie procesem konkursowym od ogłoszenia konkursu, poprzez zgłoszenia
prac, głosowanie i wybór zwycięskiej pracy;
4)transmisja wydarzeń on-line wraz z możliwością rezerwacji uczestnictwa w
transmisji.
Z kolei e-usługi zaplanowane przez Teatr Polski obejmują:
1. W labiryncie teatru
2. Teatralne zagadki
3. E-biblioteka
4. Ścieżki tematyczne (edukacyjne): Szekspir, Mrożek, Fredro, Szyfman
5. Scenariusze lekcji
6. Książka mówiona
7. Zapisy na zajęcia (z możliwością opłacenia uczestnictwa)
Jak wynika z zestawienia, oba katalogi e-usług są względem siebie komplementarne ,
uzupełniają się nawzajem, tym bardziej, że w przyszłości dostęp do e-usług Teatru
Polskiego może zostać ułatwiony poprzez platformę „Kultura na Mazowszu”. Z kolei
zakres e-usług wprowadzanych przez Województwo Mazowieckiego w obszarze
kultury znacznie wzbogacają specjalnie stworzone, unikatowe treści (content)
edukacyjne,
Nie dublowanie zastosowanych rozwiązań w projekcie:
Projekt Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w swojej koncepcji technologicznej nie
dubluje rozwiązań technicznych planowanych w projekcie partnerskim realizowanym
przez Województwo Mazowieckie, ponieważ w obu przypadkach zaprojektowano
odrębne usługi, z których jedynie e-usługa związana z zapisywaniem się na zajęcia
organizowane przez instytucje kultury ma podobny charakter.
Zasoby Teatru Polskiego będą udostępnione w ramach własnej platformy edukacyjnej
i w przyszłości planowane jest powiązanie ich z ww. „Regionalną Platformą
Informacyjną – Kultura na Mazowszu”, jednak e-usługi Teatru Polskiego mogą także
funkcjonować indywidualnie ze względu na ich ściśle edukacyjny charakter.
Ponadto charakter projektu Teatru Polskiego wiąże się w dużej mierze z
wytworzeniem zawartości i zupełnie nowych treści cyfrowych dla e-usług o unikalnym,
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autorskim charakterze, powiązanym ściśle z profilem Teatru.

Tabela 19. Projekty komplementarne realizowane w szerszym, ponadregionalnym otoczeniu Wnioskodawcy – poziom krajowy.

Tytuł projektu

Podmiot realizujący

Nazwa programu wsparcia oraz
podstawowe informacje

Zakres i opis wynikającej komplementarności

„Kultura w zasięgu” –
komponent projektu:
„e-Usługi – e- Organizacja
– pakiet rozwiązań
informatycznych dla
jednostek organizacyjnych
województwa kujawskopomorskiego”

Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Projekt współfinansowany ze
środków EFRR w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013
oraz środków budżetu
Województwa KujawskoPomorskiego
(w ramach działania 4.2 Rozwój
usług i aplikacji dla ludności, osi
priorytetowej 4 Rozwój
infrastruktury Społeczeństwa
Informacyjnego)

Platforma "Kultura w zasięgu" jest portalem agregującym dane - systemem informacji
o szeroko pojętych przejawach działalności kulturalnej w województwie kujawskopomorskim, będącym owocem wdrożonego modułu e-KULTURA. Platforma agreguje
dane z 16 samorządowych instytucji kultury działających na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego.
„Kultura w zasięgu” jest elementem regionalnej platformy informacyjnej, składająca
się z: portalu, platformy intranetowej dla jednostek kultury, systemu digital signage,
platformy sprzętowej.
Komponent projektu e-kultura przyczynia się do poprawy dostępności informacji o
życiu kulturalnym na obszarze całego województwa oraz ma na celu szersze
udostępnienie zasobów kulturalnych województwa, w tym:
- udostępnianie mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowej
informacji o toczącym się w regionie życiu kulturalnym we wszystkich jego aspektach,
- promowanie czynnego udziału w działaniach podejmowanych przez podmioty i grupy
formalne i nieformalne poprzez uruchomienie w przygotowanych do tego instytucjach
e-usług takich jak np. rezerwacja biletów na spektakle, zwiedzanie wirtualnego muzeum,
dostęp do bibliotek cyfrowych, włączanie się do wydarzeń interaktywnych itp.;
- zapewnienie globalnego dostępu do zasobów edukacyjnych województwa kujawskopomorskiego,
- umożliwienie korzystania z nowoczesnych metod kształcenia,
- umożliwieniu zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w
działalności kultury.
W zakresie oferowanych e-usług, poza kalendarzem i mapą kultury użytkownicy
odnajdą na platformie ciekawe artykuły, zdigitalizowane w ramach e-Kultury zbiory,
informacje o ofercie edukacyjnej, warsztatach, kursach, przeglądach, periodykach i
wiele innych informacji, które mają tworzyć jak najszerszy obraz przejawów
działalności artystycznej w regionie. To również elementy społecznościowe, możliwość
rejestracji - ustawiania powiadomień o ważnych nadchodzących terminach oraz
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dzielenia się informacją z innymi. Dla posiadaczy smartfonów to również możliwość
pobrania dedykowanych aplikacji mobilnych.
Opis komplementarności oraz nie dublowanie się rozwiązań w obu projektach:
Komplementarność obu projektów wynika z dostarczenia nowoczesnych e-usług z
zakresu kultury i edukacji kulturowej i wprowadzenia dzięki temu ułatwień dla
obywateli. Projekt „Kultura w zasięgu” ma bardzo szeroki, kompleksowy charakter,
ponieważ obejmuje 16 samorządowych instytucji kultury i ma w głównym zakresie
charakter informacyjny i ułatwiający dostęp do informacji o ofercie (zgodnie z
wykazem powyżej). Jest on dedykowany zdefiniowanym potrzebom instytucji kultury z
regionu Kujaw i powiązany z pozostałymi komponentami e-usług oferowanymi przez
Województwo. W związku z tym nie występuje ryzyko dublowania się rozwiązań w obu
projektach, tym bardziej, ze projekt Teatru Polskiego ma charakter platformy
edukacyjnej , a nie portalu agregującego dane innych podmiotów. Inny jest także
poziom i zasięg oddziaływania obu projektów.
Portal strafazajec.pl
działający pod domeną
strefazajec.pl

Podmiot komercyjny
– GnP sp. z o.o.

Projekt zrealizowany ze
środków prywatnych
Operatora.

Projekt polegał na opracowaniu portalu agregującego informacje o wydarzeniach
edukacyjnych i zajęciach organizowanych przez samorządowe jednostki kultury, a
także umożliwiającego dokonanie zapisu na wybrane zajęcia wraz ze wniesieniem
opłaty za udział.
Operator portalu oferuje jako formy płatności za zajęcia przelew bankowy lub płatność
internetowa (on - line) przelewem lub kartą płatniczą (płatności internetowe realizuje
podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów
internetowych.). Portal dodatkowo oferuje usługę newslettera i wyrażenia opinii na
temat organizowanych zajęć.
Z oferty e-usługi zapisu na zajęcia może skorzystać każda osoba, a podmiotami, które
za pośrednictwem portalu oferują zapisy na własne zajęcia są m. in. następujące
samorządowe i jednostki gminne z województwa mazowieckiego oraz małopolskiego:
WPEK - Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (M. St. Warszawa); Dom Kultury
Kadr, Warszawa; Centrum Kultury Zamek; Bemowskie Centrum Kultury; Nowohuckie
Centrów Kultury; Miejski Dom Kultury w Mławie; Centrum Kultury Podgórza; Dom
Kultury Praga
Kozienicki Dom Kultury; Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii; Białołęcki Ośrodek Kultury
Łaski Dom Kultury; Krakowskie Forum Kultury; Dzielnicowy Ośrodek Kultury na
Ursynowie
Centrum Kultury w Łomiankach.
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Opis komplementarności: projekt portalu agregującego informacje o zajęciach
edukacyjnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury jest
komplementarny z projektem Teatru Polskiego w obrębie e-usługi związanej z
procedurą zapisu i opłaty, a także ze względu na charakter portalu skoncentrowanego
na upowszechnieniu informacji o wydarzeniach edukacyjnych. W obu projektach
występuje również komplementarność przestrzenne.
Nie dublowanie zastosowanych rozwiązań w projekcie:
Projekt Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w swojej koncepcji technologicznej nie
dubluje rozwiązań technicznych planowanych w projekcie strefazajec.pl, ponieważ
ww. serwis jest skoncentrowany jedynie na procedurze zapisów na zajęcia i agreguje
informacje o wielu wydarzeniach realizowanych głownie na obszarze województwa
mazowieckiego.
Projekt Teatru Polskiego ma zupełnie inny, szerszy i bardziej kompleksowy charakter:
zasoby Teatru Polskiego będą udostępnione w ramach własnej platformy edukacyjnej i
obejmują własne treści (zawartość) dostosowane do potrzeb cyfrowych. Platforma
edukacyjna e-usług Teatru Polskiego wiąże się w dużej mierze z wytworzeniem
zupełnie nowych treści cyfrowych dla e-usług o unikalnym, autorskim charakterze,
powiązanym ściśle z profilem Teatru i już prowadzoną działalnością w zakresie edukacji
kulturalnej.
PLATFORMA CYFROWA Edukacja Regionalna;
Przyroda, Społeczeństwo,
Kultura - „Eduś”

Instytut Badań
Regionalnych
Biblioteki Śląskiej

Środki własne Urzędu
Marszałkowskiego
Województw8a Śląskiego

Inicjatorem powstania Platformy Cyfrowej Eduś był Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, który powierzył to zadanie Instytutowi Badań Regionalnych
Biblioteki Śląskiej.
Celem przedsięwzięcia było wprowadzenie do praktycznej edukacji szkolnej badań
regionalnych i stworzenie Podręcznika Edukacji Regionalnej. IBR chciał w ten sposób,
obok wypełniania zadań naukowych, zaspokoić również potrzeby utylitarne
mieszkańców regionu. Tworząc Podręcznik i budując nowoczesną cyfrową Platformę
Eduś stworzono zwarty i wielodziedzinowy system pomocy szkolnych na potrzeby
edukacji regionalnej. E-usługi dostępne poprzez platformę obejmują dostęp do
scenariuszy lekcji dla nauczycieli, z różnych obszarów tematycznych obejmujących
dziedziny takie jak literatura, historia, społeczeństwo, biologia, klimat. Dostępne są
także opracowania dla uczniów, z pytaniami dodatkowymi, porządkującymi wiedzę,
które można pobrać z platformy.
Projekt został przygotowany z myślą o nauczycielach oraz uczniach szkół gimnazjalnych
i liceów.
Od samego początku zakładano otwarty dostęp do Platformy, co oznacza, że z
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materiałów (np. scenariusze lekcji, opracowania dydaktyczne) zgromadzonych w
Edusiu można korzystać bezpłatnie w celach edukacyjnych i dydaktycznych (z
zachowaniem praw autorskich. Platforma bowiem pełnić nie tylko funkcje dydaktyczne
w nauczaniu szkolnym, ale także poznawcze i kształcące dla wszystkich
zainteresowanych. Przy takim założeniu jedyną możliwością wydania była edycja w
postaci wydawnictwa elektronicznego, zarówno jako pełnej wersji (PDF), jak i w
odrębnych modułach, z całym zakresem ćwiczeń i materiałów pomocniczych
przygotowanych przez Autorów.
Możliwe jest stałe wzbogacanie zakresu proponowanych treści poprzez zamieszczanie
interesujących, nowych lekcji, które już realizowane w poszczególnych szkołach przez
nauczycieli, będą materiałem możliwym do łatwego wykorzystania w szkołach na
terenie całego województwa śląskiego.
Opis komplementarności: komplementarność projektów wynika przede wszystkim z
edukacyjnego charakteru obu Platform, zawartości dydaktycznej skierowanej do
nauczycieli i uczniów. Komplementarność wynika także z wprowadzenia e-usługi
polegającej na możliwości pobierania już gotowych scenariuszy lekcji, jak i dodawania
nowych, która to opcja będzie możliwa także w projekcie planowanym przez Teatr
Polski. W obu projektach wytworzone zostają zupełnie nowe, dedykowane treści
cyfrowe, zasilające obie platformy.
Nie dublowanie zastosowanych rozwiązań w projekcie:
Projekt Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w swojej koncepcji technologicznej nie
dubluje rozwiązań technicznych planowanych w projekcie Platformy Eduś, ani
architektury informatycznej samej platformy.
Zakres tematyczny obu platform edukacyjnych również jest odrębny – Platforma Eduś
jest skoncentrowana na dziedzictwie regionalnym województwa śląskiego, a Platforma
eDukacyjna na sztuce teatralnej, ściśle związanej z historią Teatru Polskiego.
Opracowanie

własne.
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4.2.2. Interoperacyjność i minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych w
projekcie PLATFORMY eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego.
Koncepcja budowy społeczeństwa informacyjnego, zakładająca upraszczanie i podnoszenie
efektywności usług publicznych – w tym przypadku usług w obszarze e-kultury- dla usprawnienia
obsługi obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenie możliwości świadczenia tych usług przez
administrację publiczną przez wprowadzanie komunikacji elektronicznej, wymaga integracji systemów
informatycznych w oparciu o ujednolicone standardy wymiany danych.
Standardy informatyczne decydują o jakości informacji oraz o skuteczności funkcjonalnej, technicznej i
ekonomicznej systemów teleinformatycznych stosowanych w administracji, a zakres ich zastosowania
wpływa na integralność, spójność i ich współdziałanie.
Zasady dostosowania systemów teleinformatycznych do minimalnych wymagań dla systemów
informatycznych w administracji oraz do Krajowych Ram Interoperacyjności, określa ustawa z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Mają one
zapewnić sprawną i bezpieczną wymianę informacji w formie elektronicznej oraz spójność działania
systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, przez określenie co
najmniej specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,
zastosowanych w oprogramowaniu interfejsowym.
Interoperacyjność rozumiana jako zdolność do odnajdywania i współdzielenia danych i serwisów przez
różnorodne systemy i dostawców, jest analizowana pod kątem formatów danych/klasyfikacji danych –
w odniesieniu do struktury fizycznej i logicznej plików z przeznaczeniem dla różnych zastosowań (bazy
danych, przetwarzanie tekstów, grafika, programy wykonywalne itp.), typów danych /reguł walidacji –
w odniesieniu do identyfikacji i potwierdzania współdzielonych struktur danych i zasad przetwarzania,
niezależnie od treści dokumentów i źródeł danych oraz przetwarzania danych – w odniesieniu do
protokołów i języków umożliwiających przekształcanie prezentowanych danych z jednego schematu
do drugiego.
W ramach przyjętych rozwiązań w zakresie niniejszego projektu budowy PLATFORMY eDUKACYJNEJ
interoperacyjność na poziomie technicznym i semantycznym zostanie osiągnięta m.in. poprzez:






wdrożenie oraz eksploatację systemów informatycznych z zachowaniem funkcjonalności,
niezawodności oraz wydajności, przy zastosowaniu norm oraz uznanych w tej branży
profesjonalnych standardów,
rozliczalność w zakresie wiarygodnego dokumentowania w postaci elektronicznych zapisów w
dziennikach systemowych (logach) składowanych na zewnętrznych informatycznych nośnikach
danych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo informacji
kodowanie znaków w dokumentach wysyłanych z systemu lub odbieranych przez nie, także w
odniesieniu do informacji wymienianej przez system z innymi systemami na drodze
teletransmisji, w charakterze wymiany znaków (standard Unicode UTF-8 określony przez
normę ISO/IEC 10646 wraz ze zmianami lub normę ją zastępującą),
spełnienie przez system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).
PLATFORMA eDUKACYJNA zostanie zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (Web
Content Accessibility Guidelines) na poziomie minimum AA, którego istotą jest zniesienie barier
w korzystaniu z informacji grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, np. osób
niepełnosprawnych, seniorów. Każdy nowo powstały serwis musi być dostosowany do tego
standardu już na etapie jego tworzenia, a każda większa modernizacja będzie musiała być
przeprowadzona zgodnie z regułami dostępności. Serwis taki ma być z założenia serwisem
dostępnym, a dzięki temu lepszym, zapewniać pożądaną przez potencjalnych użytkowników
jakość obsługi (przyjazny, wygodniejszy w użyciu, ułatwiający wyszukiwanie) i charakteryzować
się wysoką przystępnością dla osób defaworyzowanych.
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Przy projektowaniu nowego portalu PLATFORMY eDUKACYJNEJ zgodnie z tymi wytycznymi, szczególna
uwaga zostanie zwrócona m.in. na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów
graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy. Koncentrując się na eużytkowniku zgodnie z przyjętym założeniem planowana platforma e-usług powinna:


















przedstawiać informacje oraz komponenty interfejsu w dostępny dla użytkowników sposób
(percepcja),
zapewniać funkcjonalność interfejsu użytkownika i nawigacji oraz pozwalać na interakcje,
zawierać treści zrozumiałe dla użytkownika i zapewnić zrozumiałą obsługę interfejsu
użytkownika,
prezentować rzetelną zawartość merytoryczną, którą można skutecznie interpretować przez
różne oprogramowania użytkowników.
Wśród zastosowanych rozwiązań zostały uwzględnione m.in. poniższe standardy:
wszystkie elementy graficzne posiadają zwięzły tekst alternatywny (alt), który opisuje co
znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik,
brak poruszających się tekstów i animowanych elementów,
wszystkie pliki dźwiękowe (np. wywiady) będą uzupełnione o zapis tekstowy, a odtworzenie
tych plików będzie możliwe przy użyciu klawiatury (z zapewnieniem dostępu dla osób
niewidomych),
pliki wideo będą uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących, odtwarzacze będą dostępne dla
osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury,
nawigacja (menu) będzie spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu oraz dostępna
z poziomu klawiatury,
wszystkie odnośniki będą unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem,
wszystkie podstrony będą oparte o nagłówki,
język strony oraz język fragmentów obcojęzycznych będzie określony atrybutem lang,
kod serwisu będzie zgodny ze standardami i nie będzie korzystał z tabel jako elementu
konstrukcyjnego strony,
wszystkie skrypty i aplety będą dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających
wyłącznie z klawiatury,
formularze, w tym formularz wyszukiwarki będą zbudowane zgodnie ze standardami,
wszystkie pola formularzy i przyciski będą właściwie opisane.

Odwzorowania cyfrowe, planowane do wytworzenia w ramach projektu i udostępnienia w ramach
platformy e-usług w standardowym formacie JPG, powstaną z plików wynikowych, stworzonych w
oparciu o standardy i rekomendacje digitalizacyjne NIMOZ i NInA (Katalogi dobrych praktyk).
Pliki prezentacyjne zostaną opisane metadanymi opisowymi i notami popularno-naukowymi.
Podstawowe metadane pozwalają określić charakterystyczne cechy obiektu (np. autor, data
wykonania dzieła, itd.), natomiast opisy kontekstowe mają charakter popularny i poprzez warstwę
interpretacyjną dostarczą informacji o najciekawszych aspektach dzieła.
Stosowane narzędzia klasyfikacyjne będą miały charakter standardowy:





Do opisu tematycznego używany będzie międzynarodowy, wielojęzyczny słownik klasyfikacji
ikonograficznej Iconclass, słowa kluczowe tworzone będą w oparciu o Język Haseł
Przedmiotowych Biblioteki Narodowej, a dane na temat tworzyw, technik i rodzajów dzieł
będą dostosowywane do słownika Art and Architecture Thesaurus, którego tłumaczenie
nadzoruje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Opisy merytoryczne zostaną przygotowane przez pracowników Teatru Polskiego w programie
bazodanowym i tam połączone automatycznie z wytworzonymi odwzorowaniami cyfrowymi.
Standaryzacja powstających danych zapewni możliwość ich wymiany. Do opisu samych zdjęć i
skanów będzie stosowany schemat IPTC (International Press Telecomunications Council),
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natomiast dane opisowe będą tworzone w oparciu o schemat metadanowy zgodny z
wytworzonym przez The Getty Trust schematem Categories for Description of Works of Art.
(CDWA). Dzięki temu będzie możliwe mapowanie schematów metadanowych do innych
używanych w dziedzinie opisu dóbr kultury, takich jak Spectrum, oraz powszechnie używany w
bibliotekach cyfrowych standard Dublin Core. W rezultacie powyższych działań metadane
będą miały charakter otwarty i będą gotowe do użycia przez inne podmioty lub
oprogramowanie agregujące wyniki wyszukiwania z wielu źródeł, np. Federacja Bibliotek
Cyfrowych, Europeana.
Powszechnie stosowany protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata
Harvesting) umożliwi wymianę danych z programu bazodanowego oraz zapewni
synchronizację z innymi systemami, które wspierają ten protokół transmisji danych. Dla
zapewnienia bezpieczeństwa danych system będzie się opierał na szyfrowanej transmisji
danych opartej na certyfikatach i będzie wspierany przez sprzętowe urządzenia IPS/IDS, które
skutecznie zapobiegają próbom np. wyłudzenia lub zmanipulowania danych.

PLATFORMA eDUKACYJNA Teatru Polskiego zostanie zaprojektowana w oparciu o formułę zorientowaną
na potrzeby użytkownika, a zastosowane rozwiązania zapewnią odpowiednią jakość obsługi.
Portal PLATFORMY eDUKACYJNEJ będzie świadczył usługi dostępu do informacji w zakresie e-kultury,
ułatwi rezerwacje i zakup biletów, pomoże przygotować lekcje i kursy edukacyjne o tematyce
teatralnej, będzie użytecznym narzędziem w procesie edukacyjnym i poznawczym, a także dostarczy
rozrywki na wysokim poziomie, ambitnej pod względem poznawczym. Wraz z postępującą tendencją
cyfryzacji różnych dziedzin życia społecznego sam proces digitalizacji i związane z nim udostępnienie
on-line przestaje być działaniem wystarczającym. Cyfrowe zasoby powinny być dostępne jak
najszerszemu kręgowi odbiorców, a nie ograniczać się do wąskiego kręgu specjalistów. Dlatego
narzędzia wykorzystywane do udostępniania cyfrowego dziedzictwa będą uwzględniać zróżnicowane
preferencje odbiorców (związane np. z wiekiem, poziomem wykształcenia) i umożliwić intuicyjne i
przyjemne korzystanie ze zdigitalizowanych zasobów.
Jest to także związane z uchwaloną 30 stycznia 2016 r. przez Sejm ustawą o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – w tym przypadku informacji w dziedzinie kultury i
dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z uzasadnieniem tej ustawy „informacja sektora publicznego jest
ważnym materiałem wyjściowym dla produktów i usług związanych z zasobami cyfrowymi o
dotychczas niewykorzystanym potencjale.
Podmioty publiczne, w tym instytucje kultury, do których należy Teatr Polski wytwarzają, gromadzą lub
przechowują ogromną ilość informacji i treści, poczynając od danych statystycznych, gospodarczych lub
środowiskowych, poprzez materiały archiwalne, po zdigitalizowane księgozbiory lub kolekcje dzieł sztuki.
Wraz z rewolucją cyfrową istotnie wzrosła wartość tego źródła dla innowacyjnych produktów lub usług
wykorzystujących takie zasoby. Oprócz napędzania innowacji i kreatywności, które stymulują wzrost
gospodarczy, możliwość ponownego wykorzystywania informacji wzmacnia również pozycję
obywateli, wzmacniając tym samym demokrację uczestniczącą i promując przejrzystą, odpowiedzialną
i wydajniejszą administrację”.
Finalnym produktem projektu będzie nowoczesna, rozbudowana o wiele komponentów PLATFORMA
eDUKACYJNA, spełniająca wytyczne W3C i WCAG 2.0. o intuicyjnej nawigacji, oparty na systemie CMS
(Content Management System), który pozwoli na swobodne kształtowanie treści i sposobów ich
prezentacji, by zapewnić możliwość dalszego rozwoju i łatwego utrzymania portalu PLATFORMY
eDUKACYJNEJ. Standardowa warstwa prezentacji na portalu będzie zgodna z aktualnym standardem
HTML5, by pozytywnie przechodzić walidację W3C oraz spełni kryteria WCAG 2.0 na poziomie minimum
AA.
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4.3.

Realizacja polityk horyzontalnych UE w projekcie.

4.3.1. Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja.
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę niedyskryminacji i równości szans kobiet i mężczyzn.
Realizacja projektu zapewnia równość szans postulowaną przez jedną z polityk horyzontalnych Unii
Europejskiej, ponieważ:










Nowopowstała PLATFORMA eDUKACYJNA Teatru Polskiego będzie mieć charakter
ogólnodostępny – dostęp do niej i zgromadzonych zasobów oraz świadczonych e-usług nie
będzie ograniczony przestrzennie, czasowo, ani ze względu na typ użytkownika/odbiorcy;
Na każdym etapie przygotowania, realizacji oraz po zakończeniu projektu, przestrzegane będą
zasady niedyskryminowania kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, religię czy orientację
seksualną;
Na wszystkich etapach projektu podkreślana będzie równość w zakresie wynagrodzeń za
wykonywanie takiej samej pracy, równość traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie
ubezpieczeń społecznych, równość w zakresie dostępu do zatrudnienia (w tym w procesach
rekrutacji), szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy;
Projekt uwzględnia zasady równości zapewniając w oparciu o wytworzoną infrastrukturę
społeczeństwa informacyjnego w postaci platformy cyfrowej e-usług w obszarze edukacji,
równy dostęp kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym, osób bezrobotnych, osób z terenów wiejskich, przedsiębiorstw i in. podmiotów do
uczestnictwa i szerokiego korzystania z rezultatów i efektów projektu;
Z wyników projektu w formie udostępnionych danych i usług elektronicznych w sektorze
kultury będzie mogła korzystać szeroka, nieograniczona odbiorców. Zostanie to zapewnione
poprzez wprowadzenie wytycznych i zaleceń WCAG 2.0. System, który powstanie w ramach
projektu będzie zaprojektowany zgodnie z zasadami RWD (ang. Responsive Web Design), UX
(ang. User Experience – doświadczenie użytkownika) oraz WCAG 2.0, uwzględni również
zasady ujęte w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
Z wyników projektu będzie mogła korzystać szeroka, nieograniczona liczba beneficjentów
ostatecznych, zarówno osób indywidualnych (uczniowie, studenci, nauczyciele i edukatorzy,
naukowcy, badacze, artyści i in.) jak i przedsiębiorstw - np. z sektora przemysłów kreatywnych
i sektora czasu wolnego (np. biura turystyczne) - projekt da im możliwość wykorzystania
szerokich zasobów informacyjnych do budowania nowych usług, co np. przedsiębiorstwom
pozwoli na podjęcie konkurencji.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na dostęp i równość kobiet i mężczyzn, w tym osób
niepełnosprawnych:
Z oferty wdrożonych e-usług, dostępnych poprzez PLATFORMĘ eDUKACYJNĄ Teatru Polskiego będą
mogli korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy, bez ograniczeń ze względu na płeć, stan
zdrowia czy stopień niepełnosprawności.
Platforma e-usług cyfrowych zostanie zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (Web Content
Accessibility Guidelines) na poziomie minimum AA, którego istotą jest zniesienie barier w korzystaniu z
informacji grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, np. osób niepełnosprawnych, seniorów. Każdy
nowo powstały serwis musi być dostosowany do tego standardu już na etapie jego tworzenia, a każda
większa modernizacja będzie musiała być przeprowadzona zgodnie z regułami dostępności. Serwis taki
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ma być z założenia serwisem dostępnym, a dzięki temu lepszym, zapewniać pożądaną przez
potencjalnych użytkowników jakość obsługi (przyjazny, wygodniejszy w użyciu, ułatwiający
wyszukiwanie) i charakteryzować się wysoką przystępnością dla osób defaworyzowanych.
PLATFORMA eDUKACYJNA Teatru Polskiego będzie w pełni dostosowany zwłaszcza dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami – zarówno w zakresie zasady postrzegania, funkcjonalności, zrozumiałości i
kompatybilności wszelkich udostępnionych informacji, a także w zakresie budowy interfejsu całego
systemu, uwzględniając specyficzne potrzeby osób niewidzących, niesłyszących, z upośledzeniem
umysłowym oraz z innymi dysfunkcjami.
Projekt umożliwi osobom niepełnosprawnym łatwiejszy dostęp do danych z sektora kultury i
dziedzictwa umieszczonych w internecie. Żaden mieszkaniec województwa mazowieckiego nie będzie
dyskryminowany w dostępie do danych prezentowanych w ramach PLATFORMY eDUKACYJNEJ i będzie
miał jednakową szansę skorzystania z efektów projektu.
W projekcie zostanie zagwarantowana także równość obszarów miejskich i wiejskich.
Stosowana będzie również zasada niedyskryminacji i równości kobiet i mężczyzn na etapie korzystania
z rezultatów projektu, żaden mieszkaniec województwa mazowieckiego nie będzie dyskryminowany i
będzie miał jednakową szansę skorzystania z efektów projektu, bez względu na miejsce zamieszkania.

4.3.2. Polityka równości szans osób niepełnosprawnych.
W okresie trwania perspektywy finansowej lat 2014-2020 kwestię równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn regulują
przede wszystkim następujące akty prawne i dokumenty:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn.
zm.);
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. ratyfikowana przez
Polskę dnia 6 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169),
Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864, z późn. zm.);
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w
zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700, z późn. zm.);
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 września 2010 r. - Strategia na rzecz równości
kobiet i mężczyzn 2010-2015 COM(2010) 491.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji osób
niepełnosprawnych, co potwierdzają jego założenia koncepcyjne, odnoszące się do wszystkich
elementów przedsięwzięcia, zarówno w zakresie digitalizacji zasobów, stworzenia 7 e-usług,
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utworzenia niezbędnego dla ich wprowadzenie repozytorium cyfrowego, jak i procesów zarządzania
PLATFORMĄ eDUKACYJNĄ.
Po pierwsze zakres zdigitalizowanych i udostępnionych w formie e-usług zasobów kultury nie będzie
ograniczony przestrzennie, czasowo ani ze względu na typ użytkownika i odbiorcy. Przy tworzeniu i
eksploatacji platformy Wnioskodawca zapewni równy dostęp kobiet i mężczyzn, osób
niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z terenów wiejskich, i innych
podmiotów do uczestnictwa i szerokiego korzystania z rezultatów i efektów projektu.
Potrzeba wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie zmniejszania dyskryminacji jest naturalną
konsekwencją coraz bardziej intensywnej walki z marginalizacją, wykluczeniem społecznym, w tym
wykluczeniem cyfrowym, i wynika z formalnego obowiązku nałożonego w ratyfikowanej w 2012r.
przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych7. W dokumencie tym w szczególności
zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia dostępu do informacji i komunikacji, w tym do
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, m.in. do Internetu i usług świadczonych za
jego pośrednictwem zarówno przez publicznych, jak i komercyjnych usługodawców. Wypełnienie
zapisów konwencji, które obecnie stanowią prawo obowiązujące również w Polsce, wymaga
dostarczenia rozwiązań i wytycznych w zakresie rozwiązań niedyskryminujących, mieszczących się
w obszarze szeroko pojętego projektowania uniwersalnego, czyli takiego, które będzie użyteczne dla
wszystkich w możliwie największym stopniu bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
Działanie takie dotyczy również projektowania witryn internetowych pośredniczących
w przekazywaniu e-usług publicznych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do witryn
internetowych, które niejednokrotnie są jedynym źródłem informacji i pośrednikiem w kontaktach ze
środowiskiem zewnętrznym, Unia Europejska rekomendowała standardy dostępności serwisów
internetowych opracowanych przez konsorcjum W3C9 (World Wide Web Consortium). Jednym z nich
jest standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), opracowany w ramach WAI (Web
Accessibility Initiative). Standard WCAG określa sposób projektowania witryn internetowych
dostępnych dla możliwie największej grupy użytkowników, a przede wszystkim dla osób niewidomych
i niedowidzących. Jednym z głównych celów tego standardu jest możliwość odczytywania strony
internetowej przez programy czytające.
W szczególności wymagania WCAG dotyczą następujących zasad: postrzegania, funkcjonalności,
zrozumiałości i kompatybilności. Wspomniane wymagania stały się podstawą do opracowania narzędzi
informatycznych mających na celu przeprowadzanie audytu dostępności witryn internetowych
polegającego na walidacji kodu źródłowego HTML.
Konieczność stosowania wymagań WCAG wynika z zapisów ustawowych8 i dotyczy systemów
teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne. Przy czym główną grupą
użytkowników korzystających ze spełnienia wymagań są osoby niewidome i niedowidzące.
Innymi narzędziami wspomagającymi osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności (w tym zwłaszcza
osoby starsze, z dysfunkcją ruchu, niedowidzące, upośledzone intelektualnie) lub z
niepełnosprawnościami sprzężonymi są nakładki programowe na aplikacje webowe wspomagające
przyciąganie i pozycjonowanie kursora w obrębie aktywnych łączy internetowych czy też ułatwiające
podstawowe działania operacyjne, takie jak podwójne kliknięcie, przewijanie, przeciąganie itp.
Przykładami takich nakładek są: Automatic Pointing Assistive Program (APAP)11 oraz Automatic Target
Acquisition Program.
7

A/RES/61/106, 13 December 2006, Resolution adopted by the General Assembly, 61/06 Convention on the Rights of
Persons with Disabilities
8
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych.
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Potrzeby osób niepełnosprawnych są w dużej mierze narzucone przez dany rodzaj
niepełnosprawności, dodatkowo są też zindywidualizowane. Niemniej jednak istnieją takie potrzeby,
których spełnienie zwiększy dostępność e-usług publicznych dla większości społeczeństwa, nie
wyłączając z tego grona osób zdrowych na co dzień korzystających z aplikacji webowych. Biorąc pod
uwagę analizę witryn internetowych oraz specyfikację obszarów dysfunkcyjnych osób
z niepełnosprawnością, sporządzono macierz z wykazem możliwych sytuacji problemowych podczas
korzystania z e-usług świadczonych za pośrednictwem stron internetowych przypisanych do
poszczególnych grup niepełnosprawnych. W poniższej macierzy posłużono się następującymi skrótami
określającymi typ niepełnosprawności:








In – osoby upośledzone intelektualnie, w tym osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych;
Nw – osoby niewidome;
Nd – osoby niedowidzące;
Dl – daltoniści;
Gł – osoby głuche;
Fz – osoby z dysfunkcją ruchu, w tym osoby starsze, z zaburzeniami motorycznymi;
Kl – osoby z niepełnosprawnością kulturową

Tabela 20. Macierz sytuacji problemowych podczas korzystania z e-usług

Źródło: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z29_02.pdf

Jednym z podstawowych wymogów jest umieszczenie czytelnych, wyróżniających się oznaczenia
wskazujące na możliwość skorzystania ze wspomnianych udogodnień dla osób niedowidzących lub
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niewidomych. Standardem takim może być określony wzór piktogramu w kontrastowej tonacji
kolorystycznej umieszczony w ściśle określonym miejscu na stronie internetowej jednostek
realizujących e-usługi publiczne.
W nawiązaniu do powyższego, należy podkreślić, że bardzo ważnym elementem misji kulturowej Teatru
Polskiego im. A. Szyfmana w Warszawie jest promowanie równości i zapewnienie pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturalnym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących
barier i zapobieganie powstawaniu nowych. Podejście takie jest zgodne z misją Wnioskodawcy, który w
swojej działalności stara się szeroko upowszechniać ideę włączenia kulturowego.
Wnioskodawca położy nacisk na zapewnienie dostępu do platformy e-usług osobom
niepełnosprawnym, co ma szczególnie ważne znaczenie z uwagi na specyfikę projektu. Z PLATFORMY
eDUKACYJNEJ będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy, bez ograniczeń ze względu
na stan zdrowia czy stopień niepełnosprawności.
Platforma e-usług w zakresie edukacji kulturalnej i dostępu do oferty kulturalnej, będzie spełniała
wymagane kryteria dostępności WCAG 2.0 dla wszystkich odbiorców zawarte w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych. System będzie w pełni dostosowany dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami, w tym w zakresie zasady postrzegania, funkcjonalności, zrozumiałości i
kompatybilności wszelkich udostępnionych informacji, a także w zakresie budowy interfejsu całego
systemu, uwzględniając specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych. Projekt umożliwi tym samym
osobom niepełnosprawnym łatwiejszy dostęp do danych publicznych w dziedzinie kultury
zamieszczonych w internecie, ułatwi im także zakup biletu i uczestnictwo w działaniach edukacyjnych –
warsztatach i ścieżkach edukacyjnych.
WŚRÓD ROZWIĄZAŃ WEBOWYCH WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO
ZASTOSOWANE BĘDĄ:
Nawigacja:











Intuicyjne odnajdywanie menu i linków
Łatwość powrotu do strony głównej i stron poprzednich
Przejrzystość układu graficznego strony
Stosowanie raz przyjętego układu struktury
graficznej konsekwentnie na wszystkich stronach
Grupowanie informacji na ten sam temat
Stosowanie tytułów i śródtytułów
Stosowanie kolorystyki w rozróżnianiu stałych elementów struktury strony
Stosowanie dużych, wyraźnych ikon służących do nawigacji i kolorów sugerujących obecność
przycisków nawigacji
Stosowanie punktacji

Kolor i kontrast:




Dobieranie kolorów i odcieni łatwo rozróżnialnych
Stosowanie kontrastów kolorystycznych pomiędzy elementami graficznymi oraz pomiędzy
nimi i tłem
Unikanie tła w postaci obrazów i wzorów (ze względu na trudności w odczytaniu tekstu
na takim tle)

Forma prezentacji:
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Stosowanie alternatywnych form prezentacji: rysunku, tekstu, piktogramu, dźwięk (w tym
użycie programów czytających słowa z ekranu tzw. screanreadera), filmu, animacji itp.
Stosowanie alternatywnych form zaznaczania słów kluczowych: podkreślenia, wytłuszczenia,
zmiany kolorów

Typografia:






Odpowiedni dobór rozmiaru oraz kroju czcionek (czcionka bezszeryfowa, bez kursywy)
Zaznaczanie słów kluczowych
Dzielenie tekstu na wyodrębnione akapity
Stosowanie ograniczonej liczby znaków w wersie
Stosowanie równych odległości pomiędzy wyrazami (unikanie justowania)

Stylistyka tekstu








Stosowanie języka zawierającego podstawowy zasób słów
Używanie słów kluczowych – formułowanie krótkich zdań
Stosowanie zwięzłości wypowiedzi
Używanie słowników pojęć
Stosowanie pojęć jednoznacznych i konsekwentnie takich samych w całym tekście
Unikanie skrótów i znaków specjalnych
Jeżeli to możliwe, należy unikać procentów i dużych liczb, zamiast tego stosować określenia
jakościowe.

w ramach projektu przestrzegane będą zasady udostępniania e-usług i zasobów niedyskryminująco, co
oznacza, że:




dostępne będą one bez konieczności rejestracji czy podpisywania specjalnych umów (w
szczególności, umów na wyłączność),
dostępne bez ograniczeń licencyjnych,
dostępne – opublikowane w Internecie, ze szczególną troską o dostępność dla osób z
upośledzeniami, przy wykorzystaniu standardowych i jawnych formatów danych, w sposób,
który nie utrudnia ponownego wykorzystania.

4.3.3. Zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju - ochrona i poprawa jakości stanu
środowiska.
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne, w szczególności w
zakresie zmniejszenia wykorzystania zasobów naturalnych oraz produkowania odpadów.
Na każdym etapie realizacji projektu przestrzegane będą zasady zrównoważonego rozwoju, a przyjęte
rozwiązania oparte są na najnowocześniejszych technologiach informatycznych i elektronicznych,
gwarantujących jego trwałość.
Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji projektu Wnioskodawca będzie mieć na uwadze
przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, zrównoważone korzystanie ze środowiska i jego
zasobów, także w kontekście utylizacji zużytego sprzętu komputerowego związanego z realizacją
projektu, jak również efektywność energetyczną nowego instalowanego sprzętu. Projekt przyczynia się
do wprowadzenia zaleceń w zakresie ochrony klimatu i przeciwdziałania jego zmianom, zawartym w
"Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
Europa 2020" ponieważ:
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Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny i oparty jest o technologie informatyczne ( w tym
wprowadza rozwiązania chmurowe), nie generujące zanieczyszczeń do środowiska i nie
wpływające na zmiany klimatu;
Realizacja projektu i stworzenie repozytorium danych cyfrowych o zasobach Teatru Polskiego,
a także udostepnienie platformy usług cyfrowych w zakresie edukacji kulturalnej pozwolą na
ograniczenie papierowej dokumentacji, czyli zużycia papieru, tonerów i tuszu dla drukarek, co
pozwoli ograniczać emisję gazów cieplarnianych;
Dzięki technologiom cyfrowym projekt będzie zatem w neutralny sposób oddziaływał na
powierzchnię ziemi, klimat, roślinność, zdrowie ludzi i zwierząt;
Z punktu widzenia środowiska naturalnego technologie informatyczno-komunikacyjne, w tym
e-usługi, mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (zwłaszcza dwutlenku węgla CO2) i
zużycie energii, wprowadzając między innymi rozwiązanie oparte na technologii chmury
obliczeniowej (ang. cloud computing), np. Accenture/WSP (2010), Kepes (2011). Zintegrowane
centra przetwarzania danych, wykorzystujące technologię chmury zapewniają odporność eusług na awarie, będące wynikiem negatywnych zjawisk przyrodniczych i klimatycznych, takich
jak np. black-out. Z założenia technologie chmury bazują na wirtualizacji. Efektem wirtualizacji
zasobów IT jest zmniejszenie liczby serwerów obsługujących aplikacje. Wirtualizacja
powoduje, że serwer, którego moc obliczeniowa była dotychczas wykorzystywana jedynie w
części, zaczyna działać na pełnych obrotach. W związku z tym można kilkakrotnie zredukować
liczbę sprzętu i ograniczyć pobór energii – na serwerownię i jej chłodzenie. Drugim efektem
wirtualizacji jest ograniczenie liczby sprzętu, który z czasem trzeba będzie utylizować.
Realizacja projektu będzie zatem mieć pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i środowisko
naturalne, w szczególności w zakresie zmniejszenia poboru energii (dzięki wykorzystaniu
technologii chmury), oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych oraz produkowania
odpadów (w tym utylizacji zużytego sprzętu IT).
Planowany do zakupów sprzęt informatyczny będzie cechował się optymalnymi parametrami
zużycia energii, co pozwoli na racjonalne zarządzanie kosztami na etapie eksploatacji.
Wnioskodawca wykorzysta sprzęt, który cechuje się m.in. oszczędnością zużycia energii, aby
minimalizować wpływ na środowisko. Utylizacja zużytego sprzętu przebiegać będzie zgodnie z
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a także wewnętrznymi regulacjami
Wnioskodawcy w tym zakresie.
Projekt nie wywiera żadnych negatywnych oddziaływań na zagadnienia klimatyczne, nie jest
związany z większym poborem energii. Podczas realizacji projektu jak również w okresie
funkcjonowania projektu (platformy edukacyjnej ze wszystkimi funkcjonalnościami,
umożliwiającymi dostęp do e-usług) nie będą wykorzystywane technologie mogące mieć
negatywny wpływ na środowisko

Ze względu na charakter projektu nie przewiduje się, by na etapie realizacyjnym i eksploatacyjnym,
wystąpiły jakiekolwiek oddziaływania na środowisko naturalne.

4.3.4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego (SI)
Projekt ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego:
Celem ogólnym projektu jest wspieranie rozwoju województwa mazowieckiego poprzez rozbudowę
już istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego i wprowadzenie szerokiej gamy e-usług w
dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego, dostępnych na PLATFORMIE eDUKACYJNEJ Teatru
Polskiego. Projekt przewiduje rozwój infrastruktury informatycznej, wykorzystanie rozwiązań ICT, w
tym rozwiązań chmurowych, oraz rozwój kompetencji osób pracujących w Teatrze Polskim, a także
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odbiorców e-usług, w zakresie obsługiwania i wykorzystywania funkcjonalności nowoczesnych
rozwiązań cyfrowych.
W oparciu o zidentyfikowane zasoby, nowoczesne rozwiązania przewidziane dla Teatru Polskiego
powinny wspierać jego użytkowników w obsłudze i zarządzaniu kontaktami z interesantami i widzami
Teatru, udostępniać zdigitalizowane zbiory Teatru, a także obsługiwać różne kanały komunikacji, w
tym współczesne media i portale społecznościowe.
Realizując to wsparcie, projekt zapewni technologiczną bazę dla e-usług takich jak:






udostępnianie zgromadzonych, cyfrowych materiałów,
budowanie i zarządzanie kontaktami z widzami,
ułatwienie procedury rejestracji na zajęcia edukacyjne wraz z dokonaniem opłaty
wprowadzenie nowych form zdalnej edukacji oraz umożliwienie uczestnictwa w wirtualnych
warsztatach teatralnych dla młodzieży,
polepszenie i usprawnienie procesów obsługi spraw związanych z dostępem do PLATFORMY
eDUKACYJNEJ i zarządzanie usługami świadczonymi przez Teatr na rzecz widzów i
sympatyków, w tym również monitorowanie poziomu ich świadczenia i raportów zarządczych
wymaganych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i inne jednostki.
Docelowo wszystkie gromadzone materiały i dane powinny służyć realizacji misji Teatru.

Projekt przyczyni się do wspierania rozwoju i upowszechniania nowych technologii komunikacyjnych i
informacyjnych, potencjalnego rozwoju aplikacji powstałych na bazie udostępnionych danych przez
Teatr Polski, dzięki czemu zapewni obywatelom i przedsiębiorcom sprawiedliwy i tani dostęp do sieci i
usług oraz przyczyni się usuwania barier dla konkurencji.
Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie rezerwacji uczestnictwa w zajęciach
edukacyjnych wraz z procedurą zapisu i opłaty za zajęcia znacząco ułatwi obsługę widzów i zwiększy im
komfort. Możliwość skorzystania z gotowych scenariuszy lekcji i zajęć wpłynie nie tylko na rozwój
zawodowy nauczycieli, ale bezpośrednio podniesie kompetencje i kwalifikacje kulturowe uczniów –
projekt będzie mieć zatem wpływ na rozwój kapitału ludzkiego Mazowsza.
Przewidywany do wprowadzenia w wyniku projektu katalog e-usług pozwoli wejść Teatrowi Polskiemu
w nową działalność, której podstawą jest dostarczanie wiedzy i emocji za pośrednictwem Internetu.
Sukces projektu i zakorzenienie się Teatru Polskiego na stałe w internecie jako wirtualnej instytucji
kultury pozwoli w przyszłości rozwijać nowe metody kontaktu z widzem. Planowana do wprowadzenia
w projekcie, a zupełnie nowa technologia VR to powiew tego, co w przyszłości będzie jednym z
głównych mediów poznawczych i dostarczających widzom rozrywki.
Poprzez udostępnienie unikalnych zbiorów i zasobów Teatru Polskiego, nierzadko dotąd trudno
dostępnych, projekt przyczyni się do wspierania rozwoju i wzrostu kompetencji odbiorców,
podnoszenia ich poziomu wiedzy i do upowszechniania nowych technologii. Projekt może mieć
pozytywny wpływ na rozwój nowych aplikacji powstałych na bazie udostępnionych danych
dotyczących historii polskiego teatru (np. aplikacje związane z prezentacją i tworzeniem
dedykowanych tras zwiedzania Warszawy i Mazowsza, związanych z osobami znanych dramaturgów,
lub motywów czy też postaci literackich itp.), dzięki czemu zapewni obywatelom i przedsiębiorcom
sprawiedliwy dostęp do zasobów kulturowych regionu oraz przyczyni się usuwania barier dla ich
poznawania i wykorzystywania.
Z wyników projektu w formie udostępnionych cennych informacji i zasobów wiedzy o Teatrze Polskim
i dramacie, i innych informacji z obszaru dziedzictwa kulturowego będzie mogła korzystać szeroka
liczba odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. Zostanie to
zapewnione poprzez wprowadzenie wytycznych WCAG 2.0 (poziom AA). Realizacja projektu
niezaprzeczalnie pozwoli na dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego i przyczyni się do poprawy
jakości życia mieszkańców regionu.
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5. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji.
5.1.

Analiza wykonalności technicznej.

5.1.1. Założenia techniczne projektu.
Głównym założeniem projektu jest poszerzenie zakresu spraw, które odbiorcy kultury z terenu WOF, w
tym uczniowie, nauczyciele, rodzice, dzieci, seniorzy, osoby niepełnosprawne oraz przedstawiciele
przedsiębiorstw zwłaszcza z branży kreatywnej mogą załatwić drogą elektroniczną poprzez stworzenie
efektywnych i przyjaznych użytkownikom PLATFORMY eDUKACYJNEJ e-usług publicznych, których
wykorzystanie przyczyni się do znaczącego podniesienia e-dojrzałości społeczeństwa WOF, jak również
szerokiego wykorzystywania Internetu i technologii mobilnych.
Zakładasię opracowanie i wdrożenie w sumie 7 e-usług o wysokim poziomie funkcjonalności i
dojrzałości (poziom 3 i poziom 4), cechujących się wysokim stopniem responsywności, wykorzystujących
technologie aplikację mobilną.
Platforma będzie wykorzystywała technologie informacyjno-komunikacyjne do obsługi procesów
związanych z informacją o zasobach kultury gromadzonych i upowszechnianych przez Teatr Polski,
edukacją kulturową w celu podniesienia dostępności oraz zwiększenia jakości i efektywności dostępu
do usług w obszarze e-kultura, a także pośrednio dla poprawy procesów edukacyjnych realizowanych
w szkołach WOF w zakresie edukacji kulturowej i szeroko pojętej edukacji humanistycznej.
Koncepcja techniczna projektu zakłada stworzenie innowacyjnej PLATFORMY eDUKACYJNEJ Teatru
Polskiego w Warszawie, poprzez którą umożliwiony zostanie dostęp do 7 e-usług na 3 i 4 poziomie
dojrzałości, w powiązaniu z aplikacją mobilną (dla jednej e-usługi) zgodnie z zestawieniem poniżej:
Tabela 21. Zestawienie e-usług PLATFORMYY eDUKACYJNEJ

Poziom e-usługi

3 - interakcja
dwustronna

3 - interakcja
dwustronna

3 - interakcja
dwustronna
3 - interakcja
dwustronna

Nazwa e-usługi

Skrócony opis zakresu

KOMPONENT : TEATR POLSKI DZIECIOM ON LINE
W labiryncie teatru
ilustrowana wycieczka po kulisach teatru z zadaniami dla
odbiorcy w wieku 3-8 lat, usługa zaprojektowana ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niedowidzących.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania formularzy,
zaznaczania opcji wyboru itp.
Teatralne zagadki

Quizy o różnym poziomie zaawansowania i trudności
wprowadzające dziecko w świat teatru zbudowane na bazie
zdigitalizowanych zasobów teatru, dla odbiorcy w wieku 8-13
lat.
E-usługa może być wykorzystywana jako element lekcji szkolnej.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania formularzy,
zaznaczania opcji wyboru itp.

KOMPONENT: EDUKACJA KULTUROWA
Baza zdjęć i materiałów audiowizualnych dostępnych na
e-biblioteka
potrzeby zajęć edukacyjnych

Ścieżki tematyczne:

Baza pomysłów dla uczniów i nauczycieli na ciekawe
wykorzystanie materiałów z e-biblioteki, propozycje quizów,
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Szekspir, Mrożek,
Fredro, Szyfman
3 - interakcja
dwustronna

3 - interakcja
dwustronna

Poziom 4 transakcyjny - wiąże
się z możliwością
dokonania wszystkich
czynności
niezbędnych do
załatwiania danej
sprawy urzędowej
całkowicie drogą
elektroniczną

Scenariusze lekcji

Książka mówiona

Rezerwacja i zapisy na
zajęcia edukacyjne wraz
z dokonaniem opłaty
drogą elektroniczną,
dodatkowo opcja
powiadomienia i
przypomnienia sms-em

zadań, poleceń gotowych do wykorzystania w procesie
nauczania na każdym poziomie edukacji
Baza scenariuszy zajęć przygotowywanych przez nauczycieli
biorących udział w kursach organizowanych przez Teatr Polski
dla pracowników oświaty; możliwość dodawania własnych
scenariuszy lekcji, materiałów wzbogacających, opcja forum dla
potrzeb wzbogacenia procesu nauczania
Udostępnienie w technologii streamingu nagrań dramatów
czytanych przez aktorów Teatru Polskiego ,usługa opracowana
ze uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych

Możliwość zapisu na zajęcia edukacyjne prowadzone w Teatrze
Polskim, z funkcją potwierdzenia rezerwacji miejsca oraz
przypomnienia smsem o wydarzeniu oraz dokonaniem opłaty za
udział w wersji elektronicznej ( e-usługa powiązana z aplikacją
mobilną)

W oparciu o zidentyfikowane zasoby kulturowe Teatru powstanie nowoczesne rozwiązanie
przewidziane dla szerokich grup odbiorców z obszaru WOF – unikalna PLATFORMA E-USŁUG w obszarze
edukacji kulturowej i kultury, która będzie wspierać jej użytkowników w obsłudze i zarządzaniu
kontaktami z interesantami i widzami Teatru, udostępniać zdigitalizowane zbiory Teatru, a także
obsługiwać różne kanały komunikacji, w tym współczesne media i portale społecznościowe.
PLATFORMA eDUKACYJNA zostanie zrealizowana na infrastrukturze zewnętrznego dostawcy rozwiązań
chmurowych. W ramach rozwoju teleinformatycznej infrastruktury własnej Teatr przewiduje:



Modernizacja i rozbudowa okablowania sieci LAN (zwiększenie przepustowości wszystkich
gałęzi do 1G)
Wymiana przełączników niezarządzalnych na zarządzalne,

Co ułatwi dostęp e-usług na terenie budynków Teatru Polskiego oraz pozwoli na lepsze zarządzanie i
zasilenie e-usług w nową zawartość (contnent).
Koncepcja techniczna przewiduje, że w celu zagwarantowania efektywnego i niezawodnego dostępu
do e-usług oraz zasobów cyfrowych wykorzystane zostaną rozwiązania chmurowe.
Środowisko PLATFORMY eDUKACYJNEJ będzie bazować na systemie zarządzania treścią – dostarczy
treści i content dla wszystkich osób szukających informacji o danym zasobie bez ograniczenia.
Projektowane środowisko PLATFORMY eDUKACYJNEJ umożliwi dostęp do e-bblioteki, baz scenariuszy i
ścieżek tematycznych (dydaktycznych), pozwoli wytworzyć rozwiązanie umożliwiające logiczny podział
na strefę „logowaną” dla tych odbiorców, którzy będą tworzyć scenariusze lekcyjne oraz dokonywać
zapisów na zajęcia edukacyjne i wnosić za nie opłaty.
Dzięki obszerności zastosowań środowisko PLATFORMY eDUKACYJNEJ spełni także rolę centralnego
punktu gromadzenia i publikacji najważniejszych informacji świadczenia opracowanych siedmiu e-
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usług, co znacząco usprawni komunikację z odbiorcami oferty Teatru, a także jego pracownikamiumożliwiając tym samym ujednolicenie i spójność komunikacji.
Realizując to wsparcie, projekt zapewni technologiczną bazę dla e-usług takich jak:






udostępnianie zgromadzonych, cyfrowych materiałów,
budowanie i zarządzanie kontaktami z uczestnikami zajęć kulturowych/ edukacyjnych,
nauczycielami, uczniami,
ułatwienie procedury zapisów, rezerwacji miejsc na zajęcia, opłacenia uczestnictwa oraz
informowania o cyklach towarzyszących,
wprowadzenie nowych form zdalnej edukacji oraz polepszenie i usprawnienie procesów
obsługi spraw związanych z zasobami PLATFORMY eDUKACYJNEJ i zarządzanie usługami
świadczonymi przez Teatr na rzecz widzów i sympatyków jednostki.
Docelowo wszystkie gromadzone na platformie e-usług materiały i dane powinny służyć
realizacji misji Teatru oraz wspierać dostępność kultury na obszarze WOF.

Projekt przyczyni się do wspierania rozwoju i upowszechniania nowych technologii, potencjalnego
rozwoju aplikacji powstałych na bazie udostępnionych danych przez Teatr Polski, dzięki czemu
przyczyni się usuwania barier dla konkurencji. Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie
rezerwacji i zapisów na zajęcia edukacyjne, wraz z wniesieniem opłaty) ułatwi obsługę widzów,
uczestników tych wydarzeń i zwiększy im komfort, co ma szczególne znaczenie dla rodzin z dziećmi,
osób niepełnosprawnych oraz osób zamieszkujących bardziej oddalone od Warszawy miejscowości
wchodzące w skład WOF.
Przewidywany do wprowadzenia w wyniku projektu katalog e-usług pozwoli wejść Teatrowi Polskiemu
w nową działalność, której podstawą jest dostarczanie wiedzy i emocji za pośrednictwem Internetu.
Sukces projektu i zakorzenienie się Teatru Polskiego na stałe w internecie jako wirtualnej instytucji
kultury pozwoli w przyszłości rozwijać nowe metody kontaktu z widzem. W ramach projektu zostanie
stworzony system, który przygotuje instytucje do wdrożenia kolejnego etapu e-usług w postaci
rzeczywistości rozszerzonej. Na dzisiaj popyt na taką e-usługę jest stosunkowo niski, ze względu na
brak powszechnego dostępu do technologii VR, ale należy już dzisiaj pomyśleć o zaadaptowaniu tej
technologii w przyszłości i przygotować się do tego kroku od strony technologicznej jak i tworzonego
contentu.
Poprzez udostępnienie unikalnych zbiorów i zasobów Teatru Polskiego, nierzadko dotąd trudno
dostępnych, projekt przyczyni się do wspierania rozwoju i wzrostu kompetencji odbiorców,
podnoszenia ich poziomu wiedzy i do upowszechniania nowych technologii.
Projekt może mieć pozytywny wpływ na rozwój kolejnych, nowych aplikacji powstałych na bazie
udostępnionych danych dotyczących historii polskiego teatru (np. aplikacje związane z prezentacją i
tworzeniem dedykowanych tras zwiedzania Warszawy i Mazowsza, związanych z osobami znanych
dramaturgów, lub motywów czy też postaci literackich itp.) tworzonych przez podmioty z sektora
kreatywnego, dzięki czemu zapewni obywatelom i przedsiębiorcom sprawiedliwy dostęp do zasobów
kulturowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przyczyni się usuwania barier dla ich
poznawania i wykorzystywania.
Z wyników projektu w formie udostępnionych cennych informacji i zasobów wiedzy o teatrze i
dramacie, i innych informacji z obszaru dziedzictwa kulturowego będzie mogła korzystać szeroka liczba
odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. Zostanie to zapewnione
poprzez wprowadzenie wytycznych WCAG 2.0 (poziom AA). Realizacja projektu niezaprzeczalnie
pozwoli na dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego i przyczyni się do poprawy jakości życia
mieszkańców regionu.
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5.1.2. Stan istniejący i analiza potrzeb technicznych w zakresie modernizacji i
niezbędnych zakupów infrastruktury teleinformatycznej.
Obecnie w Teatrze Polskim nie funkcjonują dedykowane jego działalności e-usługi, a istniejąca
infrastruktura sieciowa musi zostać poprawiona w celu jak najlepszej obsługi systemu PLATFORMY
eDUKACYJNEJ i zapewnienia jej efektywnej obsługi i działania.
Obecny stan i poziom infrastruktury informatycznej Teatru Polskiego jest niewystarczający dla potrzeb
wdrożenia nowoczesnego systemu e-usług, mimo, że w latach 2016-2018 ( w ramach projektu
prowadzono w Teatrze prace związane z modernizacją niektórych obszarów
Rozwiązania chmurowe w rozumieniu chmury prywatnej są wykorzystywane przez działy
administracyjne (głownie księgowość) Teatru Polskiego dla obsługi procesów wewnętrznych w Teatrze
Dotąd nie wykorzystywano rozwiązania chmury publicznej w celu udostępnienia informacji i usług
skierowanych do odbiorców (widzów, użytkowników).
Poniżej zawarto opis stanu istniejącego w zakresie poziomu informatyzacji
uwarunkowania Teatru mające znaczenie dla realizacji projektu.

oraz kluczowe

1. Lokalizacja i zabudowa obiektów, w których wprowadzone zostaną rozwiązania informatyczne
(TIK)
Kwestia lokalizacji i zabudowy wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia technicznej organizacji
środowiska teleinformatycznego w Teatrze Polskim. Podstawowym problemem jest zlokalizowanie
Teatru w dwóch wolnostojących budynkach, o różnej charakterystyce, co w sposób wydatny wpływa
na możliwość zastosowania określonych rozwiązań i standaryzacji środowiska teleinformatycznego.
Oryginalny budynek Teatru Polskiego, zlokalizowany przy ulicy Karasia 2, w gmachu wybudowanym w
1912 roku, znajduje się pod dozorem konserwatora zabytków co jednoznacznie utrudnia techniczne
dostosowanie go do współczesnych realiów i wymagań dot. infrastruktury teleinformatycznej. W
związku z dozorem konserwatora zabytków oraz mało wydajnym i przestarzałym środowiskiem
teleinformatycznym konieczne wydaje się opracowanie projektu sieci i całej infrastruktury
teleinformatycznej, który następnie będzie mógł być konsultowany z konserwatorem zabytków.
Drugi budynek Teatru zlokalizowany przy ulicy Karasia 2 ( wejście od ul. Sewerynów ) charakteryzuje
się betonową zabudową, co w sposób wydatny rzutuje na możliwość implementacji określonych
elementów infrastruktury teleinformatycznej. Głównym problemem pozostaje rozprzestrzenianie
sygnału WiFi.
Z uwagi na betonową zabudowę, która tłumi sygnał sieci bezprzewodowej, niemożliwe jest jego
udostępnienie z jednego centralnego punktu dystrybucyjnego. Z tego powodu Dyrektor IT jest
zmuszony do implementacji niecodziennych, mało wydajnych i trudnych w implementacji rozwiązań.
Mając na uwadze powyższe zaleca się wprowadzenie dużej ilości mobilnych urządzeń typu access
point generujących sygnał WiFi na określonym obszarze.
Rosnąca dostępność różnego rodzaju urządzeń mobilnych może stanowić rozwiązanie problemów
infrastrukturalnych Teatru. Wdrożenie różnego typu urządzeń mobilnych na szeroką skalę umożliwi
zniwelowanie licznych barier związanych z zabudową oraz pozwoli efektywniej doprowadzić usługi do
użytkowników końcowych.
Sfera okablowania
Szczególnie istotna jest kwestia kwestię bezpieczeństwa okablowania, które zgodnie z
międzynarodowym standardem w dziedzinie bezpieczeństwa informacji ISO 27001 odgrywa kluczową
rolę w bezpieczeństwie środowiska IT i rzutuje bezpośrednio na bezpieczeństwo ludzi przebywających
144 | S t r o n a

w Teatrze, w tym Państwa pracowników i gości. Zgodnie z raportem inwentaryzacyjnym „Instalacja
sieci informatycznej komputerowej” zbudowana jest w oparciu o główny punkt dystrybucyjny (dalej
GPD) zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na II piętrze. Obecnie przewody od Głównego
Punktu Dystrybucyjnego do lokalnych punktów dystrybucyjnych prowadzone są w większości
natynkowo w listwach instalacyjnych oraz lokalnie w podtynkowych szachtach instalacyjnych”.
Konieczna jest weryfikacja bezpieczeństwa, skuteczności i wydajności zastosowanych rozwiązań oraz
opracowanie nowego projektu sieci obsługującej bieżące środowisko teleinformatyczne
Powyższe wnioski potwierdzają zalecenia techniczne w zakresie infrastruktury, niezbędne do realizacji
niniejszego projektu:


wykonanie nowej instalacji sieci strukturalnej obsługującej sieć informatyczną oraz
telekomunikacyjną opartej na szkielecie wykonanym kablami światłowodowymi pomiędzy
GPD, a lokalnymi punktami dystrybucyjnymi;
 wymianę istniejących wyeksploatowanych przewodów telekomunikacyjnych w izolacji
papierowej i powłoce ołowianej.
Takie podejście do zagadnienia okablowania pozwoli na znaczące podniesienie efektywności i stopnia
zorganizowania całego środowiska teleinformatycznego Teatru wraz z zapewnieniem ciągłości
realizacji kluczowych procesów i bezpieczeństwa.

Sieci LAN
Sieci LAN były zbudowane w latach 1992 – 2011. Wiele zastosowanych rozwiązań jest przestarzałych
a obecna konstrukcja sieci nie jest wystarczająca do narastających potrzeb z zakresu technologii
komunikacyjno-informatycznej.
Obecnie istnieją cztery sieci LAN:
1.
2.
3.
4.





Budynek sceny kameralnej (18 PC + 3 serwery)
Budynek dużej sceny (58 PC i laptopów)
Kasy biletowe przy Krakowskim Przedmieściu 6 (2 PC)
Sieć WiFi - w wybranych obszarach teatru (kasa główna, foyer dużej sceny, foyer sceny
kameralnej, pokoje gościnne)

Sieci 1 i 2: zbudowane są w oparciu o trzy switche zarządzalne oraz 13 mikroswitchy
niezarządzalnych, zastosowanych ze względu na brakującą liczbę gniazd (brak okablowania
strukturalnego), konieczna jest modernizacja i rozbudowa okablowania sieci oraz zastąpienie
switchy niezarządzalnych, zarządzalnymi
Sieć 3: zbudowana jest w oparciu o Switch 8 portowy z TP-link rok prod. 2011. Switche w typie
nie zarządzanym. Istnieje potrzeba ich wymiany.
Sieć 4: Zbudowana jest w oparciu o dwa zarządzalne switche ZyXEL oraz 8 Access Pointów
ZEBRA, w celu pokrycia zasięgiem kluczowych obszarów teatru konieczna jest rozbudowa sieci
WiFi o dodatkowe urządzenia tego samego typu.

Połączenia pomiędzy Switchami wykonano okablowaniem UTP kat. 3 lub 5e oraz 6 w zależności od
daty wykonania połączenia. Zalecana wymiana okablowania, w przypadku nowej infrastruktury
„sieciowania” tak skonstruowane nie będą działać.
Połączenie pomiędzy sieciami 1 i 2 wykonano połączeniem światłowodowym
Nie ma połączenia logicznego pomiędzy siecią na Karasia 2 i siecią na Krakowskim Przedmieściu 6.
Połączenia internetowe
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Sieci 1 i 2 - podstawowe łącze DSL 100/100 Mbps, łącze zapasowe DSL 20/20 Mbps
Sieć 3 - łącze podstawowe DSL 20/2 Mbps oraz łącze zapasowe DSL 10/1 Mbps.
Sieć 4 – wykorzystuje łącza zapasowe sieci 1 i 2 oraz 3.
Ochronę na styku sieci 1 i 2 z siecią WAN realizuje UTM NETGEAR (UTM50-100 rok prod.
2011), dla którego 31-12-2016 wygasa wsparcie producenta.
Ochronę na styku sieci 2 z siecią WAN realizuje UTM FORTINET dzierżawiony jako usługa
Orange.
Sieć 4 pracuje w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ).

Obecnie istniejąca sieć jest nie wystarczająca do realizowanego projektu opartego o aplikacje zajmujące
duże obszary pamięci oraz przesyłu danych. Sieć, aby spełniała wymogi technologiczne musi być oparta
o światłowód oraz okablowanie zapewniające minimum 1Gbit przepustowości.
W związku z tym Wnioskodawca za niezbędne do realizacji projektu i wdrożenia e-usług wskazuje
następujące elementy związane z infrastrukturą teleinformatyczną:
1. Modernizacja i rozbudowa okablowania sieci LAN (zwiększenie przepustowości wszystkich
gałęzi do 1G)
 Wykonanie projektu okablowania logicznego
 - Materiały i instalacja okablowania skrętkowego
 - Trasy kablowe – Natynkowe
 - Trasy kablowe – Podtynkowe
 - Okablowanie światłowodowe OM3 8 włókien
 - Nowy punkt dystrybucyjny
2. Wymiana przełączników niezarządzalnych na zarządzalne

5.1.3. Szczegółowe rozwiązania technologiczne.
5.1.3.1 E-usługi wchodzące w skład PLATFORMY eDUKACYJNEJ.
Projekt przewiduje realizację e-usług, opartych o dedykowane oprogramowanie stworzone przy
wykorzystaniu uniwersalnej platformy, obejmującej uniwersalne środowisko uruchomieniowe oraz
biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji, które zostanie zainstalowane
w środowisku chmurowym.
W ramach projektu przeprowadzone będą prace graficzne i programistyczne związane z
przygotowaniem szaty graficznej PLATFORMY eDUKACYJNEJ, zgodnie z zasadami projektowania
uniwersalnego oraz zgodniej z wytycznymi WCAG 2.0 (kryterium dostępu 2), dzięki czemu interfejs
systemu będzie zorientowany na użytkowników.
Opracowana w ramach zadania szata graficzna oraz interfejs zostaną poddane testowaniu: (1)
technicznemu (działanie poszczególnych funkcji, w tym interoperacyjność - kryterium dostępu 3), (2)
pod kątem user experience oraz (3) pod kątem spełniania kryteriów projektowania uniwersalnego i
WCAG 2.0.
Dodatkowo w ramach zadania przeprowadzone zostaną prace związane z możliwością personalizacji
interfejsu przez użytkowników (Standard WCAG 2.0), dzięki czemu będą mogli bardziej dopasować go
do indywidualnych potrzeb (zmiana motywu kolorystycznego oraz dostosowanie wielkości czcionki).
Dostarczone oprogramowanie będzie umożliwiało prezentowanie treści w różnych wersjach
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językowych (Standard WCAG 2) zdefiniowanych przez administratora systemu, dzięki czemu interfejs
będzie dostępny również dla zagranicznych odbiorców.
Prace informatyczne będą obejmowały przygotowanie serwisu przy wykorzystanie mechanizmów
RWD (responsive web design) w celu dostarczenia najbardziej ergonomicznego interfejsu użytkownika
dla każdego urządzenia (przeglądarka na komputerze, telefon, tablet - responsywność - kryterium
merytoryczne szczegółowe 3). Wygląd i układ serwisu będzie dostosowywał się automatycznie do
rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany. Aby wyjść naprzeciw założeniom projektu o
powszechnej dostępności, przewidziano system autentykacji oparty o popularne serwisy (Facebook,
Google, Microsoft) co umożliwia korzystanie z już posiadanego konta celem uwierzytelnienia
(kryterium 1 bezpieczeństwo, kryterium 3 interoperacyjność), bądź możliwe będzie stworzenie
dedykowanego konta (kryterium 1 bezpieczeństwo).
System PLATFORMY eDUKACYJNEJ zostanie podzielony na logiczne obszary. Dostęp do edycji
poszczególnych obszarów zostanie zrealizowany przy zastosowaniu mechanizmu ról, co dodatkowo
zwiększy bezpieczeństwo i zapewni spójne i bezproblemowe zarządzanie prezentowaną treścią
(kryterium 1 bezpieczeństwo).
We wszystkich usługach dostępnych przez sieć będą wykorzystywane bezpieczne protokoły HTTPS
(bezpieczeństwo systemów informatycznych - kryterium merytoryczne szczegółowe)
Usługi dostępne będą za pomocą powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych (kryterium interoperacyjność systemów). Poprzez zintegrowanie PLATFORMY eDUKACYJNEJ ze stroną internetową
Teatru, będzie ona w sposób czytelny i przejrzysty prezentować zdigitalizowane materiały i zasoby,
przy uwzględnieniu wytycznych i zaleceń WCAG 2.0. Eksploracja PLATFORMY będzie możliwa dzięki
wyszukiwaniu prostemu oraz zaawansowanemu (filtrowanie wyników wyszukiwania według złożonych
kryteriów). Dzięki połączeniu rekordów w logiczną całość (słownik hierarchiczny) użytkownik będzie
mógł np. przeglądać zawartość całej gałęzi hierarchii obiektów.
PROJEKTOWANIE I BUDOWA E-USŁUG

W oparciu o zidentyfikowane zasoby powstanie nowoczesne rozwiązanie przewidziane dla Teatru
Polskiego – unikalna PLATFORMA E-USŁUG w obszarze edukacji kulturowej i kultury, która będzie
wspierać jego użytkowników w obsłudze i zarządzaniu kontaktami z interesantami i widzami Teatru,
udostępniać zdigitalizowane zbiory Teatru, a także
1. Zorientowanie na potrzeby użytkownika.
W procesie budowy PLATFORMY eDUKACYJNEJ oferującej dostęp do 7 e-usług w sektorze kultury i
edukacji kulturowej zostaną wykorzystane metody projektowania zorientowane na użytkownika (Usercentered design, UCD). Proces ten zakłada takie podejście do projektowania, w którym proces
projektowania opiera się na informacji o osobach, które będą korzystać z systemu i proponowanych eusług.
Opracowana w ramach zadania szata graficzna oraz interfejs zostaną poddane testowaniu: (1)
technicznemu (działanie poszczególnych funkcji, w tym interoperacyjność - kryterium dostępu 3), (2)
pod kątem user experience oraz (3) pod kątem spełniania kryteriów projektowania uniwersalnego i
WCAG 2.0.
Opracowana w ramach zadania szata graficzna oraz interfejs zostaną poddane testowaniu: (1)
technicznemu (działanie poszczególnych funkcji, w tym interoperacyjność - kryterium dostępu 3), (2)
pod kątem user experience oraz (3) pod kątem spełniania kryteriów projektowania uniwersalnego i
WCAG 2.0.
Zorientowanie na użytkowników — w ramach projektowanych e-usług oraz projektowanych aplikacji
na urządzenia mobilne powstanie każdorazowo adekwatny interfejs webowy dla końcowego
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użytkownika, Interfejs będzie projektowany przez specjalistów od projektowania przyjaznych
graficznych interfejsów użytkownika, wszystkie dostosowania będą przeprowadzane m.in. w obszarze
usability, zgodnie z metodami projektowania zorientowanego na użytkownika.
2.Możliwość korzystania z e-usług różnymi kanałami dostępu.
Zagwarantowana zostanie możliwość korzystania z zaprojektowanych e-usług różnymi kanałami
dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii. W ramach projektu
przewidziano bowiem pełną kompatybilność e-usług z różnorodnymi urządzeniami mobilnymi, co
zostanie zapewnione dzięki zastosowaniu responsywnych interfejsów, automatycznie rozpoznających
środowisko klienta (użytkownika) i optymalizujących obsługę pod jego potrzeby - interfejs zostanie
zaprojektowany zgodnie z zasadami RWD (ang. Responsive Web Design).
Wszystkie dostępne e-usługi będą w pełni dostosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w
tym w zakresie zasady postrzegania, funkcjonalności, zrozumiałości i kompatybilności wszelkich
udostępnionych informacji, a także w zakresie budowy interfejsu całego systemu, jakim będzie
platforma, uwzględniając specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych. Projekt umożliwi tym samym
osobom niepełnosprawnym łatwiejszy dostęp do danych publicznych z zakresu kultury i edukacji
kulturowej, zamieszczonych w internecie.
Efekty projektu będą powszechnie dostępne i niezależne od stosowanej przez użytkownika technologii
oraz miejsca zamieszkania. Wszystkie realizowane interfejsy użytkownika zostaną wykorzystane z
uwzględnieniem responsywnych interfejsów automatycznie rozpoznających środowisko klienta
(odbiorcy, uczestnika kultury) i optymalizujących obsługę zgodnie z jego potrzebami.
Użyteczność aplikacji na urządzenia mobilne będzie ważnym aspektem tworzenia oprogramowania.
Wśród wielu metod zapewnienia użyteczności jest projektowanie zorientowane na użytkownika –
łączy ono w sobie elementy odpowiedniego profilowania użytkownika – odkrywania potrzeb i
możliwości z włączeniem przedstawionych działań w proces wytwórczy.
3.Monitorowanie e-usług pod kątem dostępności i użyteczności interfejsów.
Wdrożona platforma e-usług będzie systematycznie monitorowana pod kątem dostępności i
użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich odbiorców, ciągłości działania i powszechności
wykorzystania. Wnioskodawca będzie cyklicznie (raz w roku) przeprowadzał badanie efektywności i
użyteczności platformy poprzez ankietowanie jej użytkowników (ankieta dostępna w wersji
elektronicznej, dostępna na PLATFORMIE eDUKACYJNEJ, poprzez opracowane aplikacje oraz poprzez
stronę internetową Teatru Polskiego.
4.Interoperacyjność
W ramach przyjętych rozwiązań w zakresie niniejszego projektu budowy PLATFORMY eDUKACYJNEJ
interoperacyjność na poziomie technicznym i semantycznym zostanie osiągnięta m.in. poprzez:
-wdrożenie oraz eksploatację systemów informatycznych z zachowaniem funkcjonalności,
niezawodności oraz wydajności, przy zastosowaniu norm oraz uznanych w tej branży profesjonalnych
standardów,
-rozliczalność w zakresie wiarygodnego dokumentowania w postaci elektronicznych zapisów w
dziennikach systemowych (logach) składowanych na zewnętrznych informatycznych nośnikach danych
w warunkach zapewniających bezpieczeństwo informacji
-kodowanie znaków w dokumentach wysyłanych z systemu lub odbieranych przez nie, także w
odniesieniu do informacji wymienianej przez system z innymi systemami na drodze teletransmisji, w
charakterze wymiany znaków (standard Unicode UTF-8 określony przez normę ISO/IEC 10646 wraz ze
zmianami lub normę ją zastępującą),
5.Spełnienie przez system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).
PLATFORMA eDUKACYJNA zostanie zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (Web Content
Accessibility Guidelines) na poziomie minimum AA, którego istotą jest zniesienie barier w korzystaniu z
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informacji grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, np. osób niepełnosprawnych, seniorów. Każdy
nowo powstały serwis musi być dostosowany do tego standardu już na etapie jego tworzenia, a każda
większa modernizacja będzie musiała być przeprowadzona zgodnie z regułami dostępności. Serwis
taki ma być z założenia serwisem dostępnym, a dzięki temu lepszym, zapewniać pożądaną przez
potencjalnych użytkowników jakość obsługi (przyjazny, wygodniejszy w użyciu, ułatwiający
wyszukiwanie) i charakteryzować się wysoką przystępnością dla osób defaworyzowanych.
Przy projektowaniu nowego portalu PLATFORMY eDUKACYJNEJ zgodnie z tymi wytycznymi, szczególna
uwaga zostanie zwrócona m.in. na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów
graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy.
Koncentrując się na e-użytkowniku zgodnie z przyjętym założeniem planowana PLATFORMA E-USŁUG
powinna:
- przedstawiać informacje oraz komponenty interfejsu w dostępny dla użytkowników sposób
(percepcja),
- zapewniać funkcjonalność interfejsu użytkownika i nawigacji oraz pozwalać na interakcje,
- zawierać treści zrozumiałe dla użytkownika i zapewnić zrozumiałą obsługę interfejsu
użytkownika,
- prezentować rzetelną zawartość merytoryczną, którą można skutecznie interpretować przez
różne oprogramowania użytkowników.
- Wśród zastosowanych rozwiązań zostały uwzględnione m.in. poniższe standardy:
- wszystkie elementy graficzne posiadają zwięzły tekst alternatywny (alt), który opisuje co
znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem – dokąd prowadzi ten odnośnik,
- brak poruszających się tekstów i animowanych elementów,
- wszystkie pliki dźwiękowe (np. wywiady) będą uzupełnione o zapis tekstowy, a odtworzenie
tych plików będzie możliwe przy użyciu klawiatury (z zapewnieniem dostępu dla osób
niewidomych),
- pliki wideo będą uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących, odtwarzacze będą dostępne dla
osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury,
- nawigacja (menu) będzie spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu oraz dostępna z
poziomu klawiatury,
- wszystkie odnośniki będą unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem,
- wszystkie podstrony będą oparte o nagłówki,
- język strony oraz język fragmentów obcojęzycznych będzie określony atrybutem lang,
- kod serwisu będzie zgodny ze standardami i nie będzie korzystał z tabel jako elementu
konstrukcyjnego strony,
- wszystkie skrypty i aplety będą dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających
wyłącznie z klawiatury,
- formularze, w tym formularz wyszukiwarki będą zbudowane zgodnie ze standardami,
wszystkie pola formularzy i przyciski będą właściwie opisane.
Odwzorowania cyfrowe, planowane do wytworzenia w ramach projektu i udostępnienia w ramach
platformy e-usług w standardowym formacie JPG, powstaną z plików wynikowych, stworzonych w
oparciu o standardy i rekomendacje digitalizacyjne NIMOZ i NInA (Katalogi dobrych praktyk).
Pliki prezentacyjne zostaną opisane metadanymi opisowymi i notami popularno-naukowymi.
Podstawowe metadane pozwalają określić charakterystyczne cechy obiektu (np. autor, data
wykonania dzieła, itd.), natomiast opisy kontekstowe mają charakter popularny i poprzez warstwę
interpretacyjną dostarczą informacji o najciekawszych aspektach dzieła.
Stosowane narzędzia klasyfikacyjne będą miały charakter standardowy:
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-

-

-

Do opisu tematycznego używany będzie międzynarodowy, wielojęzyczny słownik klasyfikacji
ikonograficznej Iconclass, słowa kluczowe tworzone będą w oparciu o Język Haseł
Przedmiotowych Biblioteki Narodowej, a dane na temat tworzyw, technik i rodzajów dzieł
będą dostosowywane do słownika Art and Architecture Thesaurus, którego tłumaczenie
nadzoruje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Opisy merytoryczne zostaną przygotowane przez pracowników Teatru Polskiego w programie
bazodanowym i tam połączone automatycznie z wytworzonymi odwzorowaniami cyfrowymi.
Standaryzacja powstających danych zapewni możliwość ich wymiany. Do opisu samych zdjęć i
skanów będzie stosowany schemat IPTC (International Press Telecomunications Council),
natomiast dane opisowe będą tworzone w oparciu o schemat metadanowy zgodny z
wytworzonym przez The Getty Trust schematem Categories for Description of Works of Art.
(CDWA). Dzięki temu będzie możliwe mapowanie schematów metadanowych do innych
używanych w dziedzinie opisu dóbr kultury, takich jak Spectrum, oraz powszechnie używany w
bibliotekach cyfrowych standard Dublin Core. W rezultacie powyższych działań metadane
będą miały charakter otwarty i będą gotowe do użycia przez inne podmioty lub
oprogramowanie agregujące wyniki wyszukiwania z wielu źródeł, np. Federacja Bibliotek
Cyfrowych, Europeana.
Powszechnie stosowany protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata
Harvesting) umożliwi wymianę danych z programu bazodanowego oraz zapewni
synchronizację z innymi systemami, które wspierają ten protokół transmisji danych. Dla
zapewnienia bezpieczeństwa danych system będzie się opierał na szyfrowanej transmisji
danych opartej na certyfikatach i będzie wspierany przez sprzętowe urządzenia IPS/IDS, które
skutecznie zapobiegają próbom np. wyłudzenia lub zmanipulowania danych

E USŁUGI KOMPONENTU TEATR POLSKI DZIECIOM ON-LINE:
E1- W LABIRYNCIE TEATRU
Ilustrowany przewodnik dla dzieci w wieku 5-12 lat dostępny w wersji on-line oraz w wersji do druku.
Przewodnik będzie składać się z kilkunastu dużych, atrakcyjnych ilustracji przedstawiających
pomieszczenia teatralne takie jak: malarnia, modelatornia, pracownia szewska, magazyn kostiumów,
zaplecze sceny, scena... Publikacja uświadomi młodemu czytelnikowi wielość i różnorodność zawodów
teatralnych: bohaterami będą nie tylko aktorzy, reżyser czy scenograf, ale także inspicjent, akustycy,
oświetleniowcy, szewcy, krawcy, księgowe, bileterzy. Duża ilość szczegółów pozwoli najmłodszym
dzieciom na ćwiczenie spostrzegawczości i rozwijanie zdolności koncentracji oraz pozwoli też budować
wiedzę o funkcjonowaniu instytucji teatralnych. Krótkie, zabawne teksty, będące komentarzem do
ilustracji, doskonale będą nadawać się do samodzielnej lektury dla dziecka dopiero uczącego się czytać
i tego, które posiadło już tę umiejętność. Zostanie wprowadzone proste, podstawowe słownictwo
teatralne dzieci dowiedzą się czym jest rekwizyt, scenariusz, kulisy, kurtyna, antrakt, program teatralny
itd. Pytania i zagadki zawarte w tekście będą stymulowały małego czytelnika do dodatkowej
aktywności intelektualnej. Przewodnik będzie stanowić punkt wyjścia do dalszej pracy dziecka z
rodzicami, starszym rodzeństwem lub nauczycielami i w konsekwencji przygotuje dziecko do pierwszej
wizyty w teatrze.
E2- TEATRALNE ZAGADKI
E-usługa dla dzieci z jednej strony umożliwia przygotowanie najmłodszych widzów do spektaklu, z
drugiej uzupełni wiedzę i pozwoli kontynuować zabawę już po powrocie do domu. Materiały zostaną
podzielone na obszary (Posłuchaj, Poczytaj, Zobacz, Zrób z rodzicami/Zrób to sam, Baw się, Twórz)
oraz zostaną przygotowane dla różnych grup wiekowych.
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Tak zaprezentowana wiedza jest łatwa w przyswojeniu, a atrakcyjna forma (audiobooki, poradniki,
instrukcje, filmy) zachęci do aktywności na długo po opuszczeniu teatru. Młodzi artyści, po stworzeniu
własnych materiałów multimedialnych będą zachęcani do umieszczenia ich w bazie portalu
PLATFORMY eDUKACYJNEJ (kryterium 3 interoperacyjność). Integrując moduł z systemem biletowym
powstanie możliwość oferowania pakietów, które poza biletami na spektakle będą dawały dostęp do
ekskluzywnych materiałów interaktywnych w postaci quizów, gier bądź materiałów multimedialnych
(kryterium 3 interoperacyjność). Po zalogowaniu z każdego ekranu użytkownik będzie miał dostęp do
e-sklepu, za pomocą którego możliwe będzie przedłużenie dostępu do portalu, czy wykup
ekskluzywnego dostępu do spektakli streamowanych w sieci (kryterium 3 interoperacyjność,
bezpieczeństwo systemów informatycznych 1).
Kolejną przewidzianą formą rozrywki połączoną z edukacją będą gry tematyczne, które pozwolą
rozwinąć zdolności manualne (kolorowanki), rytmikę (gry rytmiczne), koordynację ruchową czy
zdolności lingwistyczne. Ciągłą uwagę młodej publiczności zapewnią mechanizmy powiązane z grami,
quizami, testami oraz pracami twórczymi przesyłanymi do portalu. Taka aktywność zaowocuje
zdobywaniem kolejnych rang i poziomów, a moduł społecznościowy umożliwi wymianę poglądów i
integrację osób aktywnie zaangażowanych (kryterium 3 interoperacyjność).

E-USŁIGI KOMPONENTU: EDUKACJA KULTUROWA

E3: E-BIBLIOTEKA
Każdy z rekordów zostanie w sposób automatyczny indywidualnie indeksowany przez wyszukiwarki
internetowe dzięki zastosowaniu SEF URLs (search engine friendly) dla struktury podstawowej aplikacji
i w obszarach prezentowania zbiorów (kryterium merytoryczne szczegółowe 3 interoperacyjność). Za
gromadzenie statystyk dotyczących rekordów i użytkowników odpowiedzialna będzie dedykowana
usługa Google Analytics, która zapewnia szerokie możliwości analizowania ruchu w serwisie (kryterium
3 interoperacyjność). Obiektom muzealnym będą mogły zostać przypisane tagi, z których zostanie
wygenerowana chmura tagów (po wcześniejszej weryfikacji i zaakceptowaniu tagów przez
administratora systemu). Dane będą opracowywane cyfrowo w oparciu o ujednolicone standardy
opisu dóbr kultury, co zapewni możliwość swobodnej wymiany informacji w postaci cyfrowej.
Standaryzacja opisu wpłynie na ich otwarty charakter i zapewni możliwość swobodnego czerpania
metadanych przez inne podmioty lub oprogramowanie agregujące wyniki wyszukiwania z wielu źródeł,
np. Federacja Bibliotek Cyfrowych, Europeana (multiwyszukiwarki). Wymiana danych pomiędzy
systemami informatycznymi muzeów a repozytorium portalu oraz innymi aplikacjami zewnętrznymi
zostanie zrealizowana w oparciu o wspólny standard wymiany danych LIDO XML (kryterium 3
interoperacyjność). Sieciowanie umożliwi nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego
wspierania się w wymianie i pozyskiwaniu informacji. Proces wymiany doświadczeń i zasobów, dzięki
rozwojowi nowoczesnych technologii komunikacyjnych staje się coraz bardziej popularny,
ogólnodostępny i otwiera nowe możliwości przed jej użytkownikami. Interoperacyjność z portalami
społecznościowymi: Titter, Facebook, Google+ - możliwość publikacji wybranego elementu kolekcji z
komentarzem. Współpraca w sieci da możliwość podniesienia kompetencji i umiejętności, posłuży
wymianie poglądów i doświadczeń z innymi uczestnikami (kryterium 3 interoperacyjność). Całość
treści na stronie będzie modyfikowane poprzez dedykowany system CMS.
Na obiekt składają się pola tekstowe, grafiki oraz załączniki w dowolnym formacie. Istnieje możliwość
wygenerowania pliku pdf z wyświetlonego rekordu.
Funkcje systemu e-biblioteka:
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Dostępna za pomocą powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych, a także na
powszechnie dostępnych platformach Android, iOS.
Pozycjonowanie w Google poszczególnych rekordów;
Gromadzenie statystyk o każdym rekordzie – liczba odwiedzin, czas odwiedzin, liczba
Unikalnych użytkowników etc.;
Atrakcyjna forma prezentacji odpowiadająca aktualnym trendom;
Dedykowany CMS dla administratora do wprowadzania danych i zarządzania nimi;
Możliwość modyfikowania wprowadzonego wpisu po publikacji;
Możliwość utworzenia większej liczby administratorów o różnych poziomach dostępu;
Możliwość administrowania elementami społecznościowymi – jak np. usuwanie
niechcianych tagów;
Zabezpieczenie wprowadzania treści przez użytkowników przed działaniem botów –
stosowanie captcha lub innych stosowanych rozwiązań;
Stworzona zgodnie z zasadami responsive web design lub równoważnymi;
Możliwe jest wyszukiwanie proste – przez wpisanie dowolnego tekstu i zadanie
Wyszukiwania we wszystkich metadanych,
Filtrowanie wyników wyszukiwania wg złożonych kryteriów,
Każdy obiekt może zawierać od jednego do kilkunastu grafik
Każdy obiekt może zawierać załączniki w dowolnym formacie,
Możliwość tagowania obiektów przez użytkowników, generujących społecznościowo
chmurę tagów (najczęściej używane tagi większa czcionką, najrzadziej mniejszą);
Możliwość generowania pliku pdf z wyświetlanego rekordu;
Możliwość masowego importowania danych z plików w formatach xml i csv
Uproszczony system zarządzania procesem digitalizacji poprzez określenie statusu
wprowadzonego rekordu jako:
o Do digitalizacji
o Zdigitalizowany, nieopisany
o Zdigitalizowany, opisany
o Zatwierdzony do publikacji
o Opublikowany
Generowanie raportów (zestawień tabelarycznych) na podstawie powyższych statusów,
które umożliwią codzienną prace archiwisty.

Proponowana karta opisu obiektów w e-bibliotece
Autor
Typ obiektu
Tytuł
Czas powstania
Szerokość
Wysokość
Właściciel
Oznaczenie autorskie
Numer inwentarzowy
Materiał
Data pozyskania
Technika
Darczyńca
Prawa autorskie
Lokalizacja
Opis
Prawa do obiektu
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Prawa
do
wizerunków
cyfrowych
Miejsce pozyskania
Wykonawca digitalizacji
Tagi

E4: ŚCIEŻKI TEMATYCZNE: SZEKSPIR, MROŻEK, FREDRO, SZYFMAN
Ścieżki tematyczne (dydaktyczne) są technologicznie związane z biblioteką zasobów i stanowią
naturalne poszerzenie wiedzy, którą można zdobyć dzięki eksploracji interaktywnych zasobów oraz
wizyty w teatrze (kryterium 3 interoperacyjność). Audiowizualne materiały, łatwo dostępne z każdego
miejsca i przy użyciu dowolnego urządzenia z przeglądarką internetową, pozwolą w pełni odczuć i
doświadczyć dorobek Mrożka prezentowany w formie zapisów spektakli, wideo-tutoriali, czy plików
mp3 (kryterium 3 interoperacyjność).
Poniżej zaprezentowano proponowaną zawartość merytoryczną czterech ścieżek edukacyjnych, które
będą udostępniane w ramach omawianej e-usługi. Dotyczyć będą one trzech dramaturgów, których
sztuki są wystawiane na deskach Teatru Polskiego:





Sławomir Mrożek
William Shakespeare
Aleksander Fredro
A także osoby Arnolda Szyfmana, który był inicjatorem, założycielem i wieloletnim dyrektorem
Teatru Polskiego w Warszawie.
PRZYKŁADOWE ZAWARTOŚCI (CONENT) ŚCIEŻEK TEMATYCZNYCH:

ŚĆIEŻKA TEMATYCZNA - SŁAWOMIR MROŻEK
Sławomir Mrożek to niezwykle ważna postać dla Teatru Polskiego, który swego czasu był nazywany
„domem Mrożka”. Jego sztuki były wystawiane tu dwanaście razy i aż pięć prapremierowo. Pierwsza
prapremiera „Ambasadora” w reżyserii Kazimierza Dejmka miała miejsce 22 października 1981 roku a
ostatnia 15 czerwca 2013 roku i był to „Karnawał czyli pierwsza żona Adama” w reżyserii Jarosława
Gajewskiego, który okazał się ostatnią sztuką Sławomira Mrożka. Po śmierci autora odbyła się w
Teatrze Polskim jeszcze premiera „Emigrantów” wyreżyserowanych przez Piotra Cyrwusa. Oba tytuły
pozostają w stałym repertuarze Teatru. Na 29 stycznia 2017 roku zaplanowana jest premiera 3
jednoaktówek Mrożka: „Karola”, „Na pełnym morzu” i „Zabawy” reżyserowanych przez trzech
aktorów Teatru Polskiego. Na dzień premiery została zaplanowana uroczystość nadania imienia
Sławomira Mrożka Scenie Kameralnej Teatru Polskiego.
Będzie to ścieżka zbierająca wszelkie informacje na temat życia, twórczości oraz realizacji scenicznych
dzieł Sławomira Mrożka.
Dzięki powiązaniu z e-biblioteką ma być najpełniejszą bazą wiedzy na temat Mrożka.
Celem ścieżki ma być popularyzacja twórczości autora, ułatwienie dostępu do zasobów
zgromadzonych w Teatrze Polskim, udostępnienie narzędzi nauczycielom pragnącym realizować
założenia podstawy programowej w zakresie wiedzy o autorze „Tanga”, literaturze i dramacie
współczesnym czy teatrze absurdu.
Poprzez podstronę użytkownicy uzyskają dostęp do zasobów Teatru Polskiego w Warszawie,
początkowo będą to zasoby zgromadzone od 1 stycznia 2011 roku po chwilę obecną, natomiast
docelowo Teatr zamierza sukcesywnie zdobywać prawa do znajdujących się w posiadaniu Teatru,
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zdjęć, scenariuszy oraz rejestracji audio i audiowizualnych i udostępniać użytkownikom coraz większy
zasób coraz starszych materiałów związanych z osobą Sławomira Mrożka tj.:
-

scenariuszy sztuk realizowanych na deskach Teatru
rejestracji audiowizualnych spektakli
zdjęć ze spektakli
zdigitalizowanych projektów scenografii i kostiumów
tekstów umieszczanych w programach teatralnych

Założeniem ścieżki jest, aby była ona jak najbardziej interaktywna i maksymalnie włączała użytkownika
w samodzielne wykorzystywanie i kreowanie własnych treści na bazie udostępnionych zasobów.
Podstrona ma inspirować do tworzenia, ma być atrakcyjna wizualnie, zaawansowana technologicznie,
pełna treści audiowizualnych (videoblogi, tutoriale- Porady eksperta, mp3, rejestracje spektakli)
Ważne, aby wskazać użytkownikom łatwodostępne, darmowe aplikacje internetowe, których mogą
użyć do nagrywania filmów, montowania ich i prezentowania wyników ich pracy.
Przykładowe elementy podstrony:
-

-

-

-

Interaktywna mapa życia Sławomira Mrożka – mapa świata z zaznaczonymi punktami, w
których mieszkał autor oraz punktami, w których były grane jego sztuki. Użytkownik podstrony
będzie mógł wybrać dowolny punkt, by przeczytać rozwijające się informacje na temat życia
autora w danym zakątku świata (Meksyk, Niemcy, Włochy, Francja, USA..) Klikając w miejsca
na świecie, w których były grane sztuki Mrożka- użytkownik będzie mógł posłuchać
fragmentów jego sztuk przełożonych na dane języki.
Losowanie cytatu dnia – użytkownik ma możliwość „wylosowania” zdania z dramatów
Sławomira Mrożka- podstrona umożliwia mu ustawienie cytatu jako jego statusu na portalu
społecznościowym Facebook, Twitter, Google + itp.
Dostępne na podstronie narzędzie umożliwiające nagranie słuchowiska radiowego z
wybranych fragmentów dramatów Mrożka – na stronie znajdą się wybrane sceny z dramatów
Mrożka oraz nagrane różne profesjonalne efekty dźwiękowe, a także fragmenty muzyki, które
pozwolą stworzyć grupie uczniów słuchowisko radiowe.
Quiz- zabawa- którym jesteś bohaterem z dramatów Sławomira Mrożka?

Kwestionariusz składający się z zabawnych pytań doprowadzających do diagnozy i przedstawiając
charakterystykę danego bohatera – wynik wraz z opisem użytkownik będzie mógł udostępnić na
portalu społecznościowym Facebook.
Scenariusze edukacyjne do wykorzystania w procesie nauczania. Baza scenariuszy docelowo będzie
rozbudowywana we współpracy z nauczycielami uczestniczącymi w warsztatach przygotowywanych
przez teatr
Przykład scenariusza edukacyjnego – Emigranci 2.0.
-

-

Obejrzyj spektakl w Teatrze Polskim pt. „Emigranci” w reżyserii Piotra Cyrwusa
Zastanów się czy w Twojej rodzinie, wśród Twoich przyjaciół jest ktoś kto przebywał dłużej za
granicą?
Nagraj telefonem komórkowym rozmowę z taką osobą- zapytaj o przyczyny wyjazdu, o
samopoczucie podczas pobytu za granicą, o przyczyny powrotu, o interesujące historie
związane z pobytem.
Postaraj się z zasłyszanych historii stworzyć fragment sztuki teatralnej- nadaj jej tytuł, wymyśl
bohaterów, wymyśl scenerię w jakiej się będzie odbywała, rozpisz dialogi.
Pomyśl nad strojami, scenografią, muzyką, która mogłaby ilustrować twoje przedstawienie.
Obsadź w rolach twoich bohaterów kolegów z klasy. Spróbujcie wyreżyserować spektakl na
podstawie stworzonego scenariusza.
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ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - WILLIAM SHAKESPEARE.
Ścieżka edukacyjna poświęcona twórczości Williama Shakespeare’a ma pomóc użytkownikowi w
korzystaniu z udostępnionych przez Teatr zasobów związanych z realizacjami scenicznymi jego
dramatów. Ma uaktywniać użytkownika i dawać mu atrakcyjne narzędzie do zdobywania wiedzy.
Zasoby Teatru udostępnione użytkownikowi:
-

Rejestracje audiowizualne spektakli
Zdjęcia ze spektakli
Treści programów przygotowywanych na potrzeby premier
Scenariusze sztuk

W pierwszej kolejności będą to dokumenty z ostatnich pięciu lat funkcjonowania teatru- od stycznia
2011 do czerwca 2016, a w następnych latach planowane jest sukcesywne zdobywanie praw do
kolejnych zasobów archiwalnych znajdujących się w posiadaniu Teatru oraz Muzeum Teatralnym
działającym przy Operze Narodowej w Warszawie.
W latach 2011-2016 w Teatrze Polskim odbyły się następujące premiery na podstawie dramatów
Williama Shakespeare’a:
-

Szekspir forever reż. Andrzej Seweryn
Wieczór Trzech Króli reż. Dan Jemmett
Burza reż. Dan Jemmett
Król Lear reż. Jacques Lassalle

Przykłady zadań dla użytkownika:
Przykład nr 1
-

-

Obejrzyj zdjęcia ze spektaklu „Burza” w reżyserii Dana Jemmetta- przeczytaj uważnie
umieszczone poniżej fragmenty dramatu- postaraj się przyporządkować odpowiedni fragment
do zdjęcia. Obejrzyj wybrany fragment rejestracji spektaklu z Teatru Polskiego i sprawdź czy
prawidłowo przyporządkowałeś tekst do zdjęcia.
Komentarz: powyższe działanie powinno być przygotowane w atrakcyjny technologicznie
sposób- łatwe dopasowywanie za pomocą myszki fragmentu tekstu do zdjęcia- uprzednio
wycięte odpowiednie fragmenty z rejestracji całych spektakli.

Dobrze przygotowane narzędzie informatyczne umożliwiałoby udostępnienie podobnej
zdjęciami, tekstem i rejestracjami każdego innego spektaklu.

gry ze

Przykład nr 2
Pisz jak Shakespeare
-

Poniżej fragment scenariusza spektaklu „Wieczór Trzech Króli”- jego część została zasłoniętaprzyjrzyj się tekstowi- jak jest zbudowany wers, po ile ma sylab i spróbuj dopisać brakujący
fragment. Najciekawsze fragmenty zostaną umieszczone na facebookowym profilu Teatru.

Przykład nr 3
-

Zobacz wybrane monologi z dramatów Williama Shakespearea w interpretacji Andrzeja
Seweryna w spektaklu „Szekspir forever”- nagraj telefonem komórkowym swoją interpretację
monologów- najciekawsze zostaną umieszczone na facebookowym profilu Teatru.

Przykład nr 4
155 | S t r o n a

-

Quiz- jaką postacią z dramatów Shakespeare’a jesteś?

Użytkownik rozwiązuje quiz- na końcu otrzymuje odpowiedź zilustrowaną zdjęciem danej postaci ze
spektaklu zrealizowanego przez Teatr Polski.
Przykład nr 5
-

Obejrzyj wybrane zdjęcia ze spektakli Teatru Polskiego- przeczytaj krótkie charakterystyki
postaci na nich widocznych- spróbuj „obsadzić” w różnych rolach swoich kolegów z klasy.
Wstaw w zdjęcie fotografie kolegów. Umieść zdjęcie na swoim profilu facebookowym.

Komentarz: Wszystkie powyższe pomysły zakładają przygotowanie bardzo atrakcyjnego w warstwie
wizualnej i zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego zintegrowanego z
portalami społecznościowymi.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - ALEKSANDER FREDRO.
Trzecia ścieżka tematyczna będzie dotyczyła Aleksandra Fredry i historii najnowszych wystawień jego
sztuk w Teatrze Polskim w Warszawie. Punktem wyjścia dla działań edukacyjnych będą archiwalia
Teatru, do których Teatr posiada prawa oraz dzieła (zdjęcia, recenzje, eseje, fragmenty wierszy,
powieści i dramatów) z domeny publicznej, czyli takie, do których prawa już wygasły (minęło 70 lat od
śmierci autora).
NIKT MNIE NIE ZNA czyli Fredro inaczej
Celem ścieżki tematycznej pod tym tytułem (zaczerpniętym z Fredrowskiej jednoaktówki) będzie, w
oparciu o zróżnicowane materiały archiwalne, pokazanie Aleksandra Fredry inaczej niż przywykliśmy
go widzieć bazując na szkolnych interpretacjach i obiegowych, nie zawsze prawdziwych, opiniach.
Dlaczego Fredro?
Fredro, choć zwany często „poczciwym”, gdy tylko zedrzeć z niego patynę fałszywych sądów i
stereotypowych ocen, zachwyca kunsztownym stylem, nieprzeciętną inteligencją i głęboką mądrością.
Jest jedynym bodaj głosem w polskiej literaturze romantycznej, który o sprawach ważkich potrafi
mówić tonem pełnym humoru – czego zresztą nie mogli Fredrze darować rodacy doprowadzają go,
krytyką i niepochlebnymi komentarzami, do zaprzestania twórczości literackiej na wiele lat. A przecież
humor, komediowa forma, i pozorna lekkość tematyki nie odbierają twórczości Aleksandra Fredry ani
bogactwa myśli, ani celności wniosków. I chyba nikt, nie potrafi tego docenić tak, jak my współcześni –
pod warunkiem, że zadamy sobie trud dostrzeżenia we Fredrze autora buntownika, człowieka idącego
pod prąd epoki, realizującego swoją wizję literatury edukacyjnej i patriotycznej wbrew panującym
modom.
Fredro powinien być przez nas nie tylko czytany, ale też jak najczęściej wystawiany, po to byśmy mogli
poznać i zrozumieć jednego z najznakomitszych polskich komediopisarzy. Jak napisał Tadeusz Boy
Żeleński – krytyk teatralny i literacki, pisarz i znakomity tłumacz -Umieć wiersz Fredry na pamięć i iść
się nim cieszyć w żywym słowie, chwytać z ust dobrego aktora każdy wyraz, smakując i przełykając jego
wypowiedzenie, oto jedyny właściwy stosunek do Fredry. Dopóki tej rozkoszy nie znacie, moi
czytelnicy, nie mówcie mi o swojej kulturze literackiej, jesteście dzikusy, fe!
Twórczość Fredry zawsze stanowiła jeden z filarów repertuaru Teatru Polskiego w Warszawie. Od
otwarcia tej sceny w 1913 roku sztuki Fredrowskie inscenizowano tu blisko 40 razy, co oznacza, że w
każdym ze 103 minionych sezonów można było w Polskim obejrzeć przynajmniej jedną komedię
Fredry. Obecnie w eksploatacji Teatr Polski ma „Zemstę” i „Dożywocie”. W ramach ścieżki edukacyjnej
wykorzystane też zostaną archiwalia dokumentujące bardzo rzadko grywaną sztukę Fredry pt. „Nowy
Don Kichot”.
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Przykładowe elementy podstrony:
-

interaktywny portret Aleksandra Fredry w pracowni: na podstawie znanych podobizn Fredry
(m.in. akwareli Juliusza Kossaka z 1884 roku) grafik odtworzy wizerunek pracowni pisarza i
jego samego przy pracy. Klikając w poszczególne elementy obrazu użytkownik będzie mógł
usłyszeć i przeczytać ciekawostki o autorze, z których będzie mógł zbudować nietypową
biografię Aleksandra Fredry opisującą jego, jego bliskich, życie codzienne pisarza, jego relacje z
innymi pisarzami itd. : przykładowe noty:

Aleksander Fredro, według kanonów urody swej epoki, uchodził za mężczyznę przystojnego. Miał 177
cm wzrostu, kręcone kasztanowe włosy, które z wiekiem przyprószyła siwizna, brązowe oczy, wysokie
czoło, orli nos i białe, zdrowe zęby. Świetnie tańczył. Lubił i umiał się szykownie ubrać. Można
powiedzieć że był dandysem. Jego żona latami wspominała jak wielkie wrażenie zrobił na niej w dniu,
kiedy przyjechał się oświadczyć. Z zapisków Fredry wiemy, że kupił na tę okazję nowe, bardzo
eleganckie ubranie.
W 1825 roku księgozbiór Fredry liczył tylko 39 woluminów - w tym wydawnictwa wielotomowe. Gdy
po roku 1846 Fredro wyprowadzał się z Beńkowej Wiszni do Lwowa zabrał ze sobą bibliotekę
składająca się z dziesięciu tysięcy książek.
Fredro był bardzo muzykalny. Lubił muzykę i świetnie się na niej znał. Na prośbę kompozytora
Franciszka Mireckiego, w roku 1836, podjął próbę napisania libretta do jego opery o litewskim księciu
Mendogu. Ostatecznie zniechęcony opieszałością Mireckiego, nie mogąc doczekać się finalnej wersji
partytury, przerwał pracę w roku 1842.
Romantycy nie lubili i nie cenili komedii , przynajmniej takiej, jaka panowała wówczas na scenach
europejskich tj. z ducha Molierowskiej. Dla romantyków śmiech wesoły, szczery był czymś bardzo
pospolitym, trywialnym i objawem braku patriotycznych uczuć. Krytyka, jakiej poddawana była
twórczość Fredry, doprowadziła autora do wieloletniego kryzysu twórczego.
-

-

-

losowanie cytatu dnia – użytkownik ma możliwość „wylosowania” zdania z komedii lub
pamiętników Fredry – podstrona umożliwia mu ustawienie cytatu jako jego statusu na portalu
społecznościowym Facebook, Twitter, Google +
okiem znawcy – „galeria” miłośników i znawców twórczości Fredry – klikając w podobiznę
krytyka, aktora, reżysera będzie można przeczytać (w przypadku osób nieżyjących) lub usłyszeć
i zobaczyć (wywiady) jaką dana osoba ma opinię o twórczości Fredry: przykładowe osobowości
świata kultury: Tadeusz Boy Żeleński (cytaty z esejów i recenzji), Andrzej Łapicki (cytaty z
esejów i pamiętników), Andrzej Seweryn (wywiad), prof. Barbara Lasocka (cytaty z książki),
prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska (wywiad), Filip Bajon (wywiad), Roman Polański
(fragmenty wywiadów prasowych udzielnych po premierze „Zemsty” w reż. Wajdy), Andrzej
Wajda (wywiad) itd...
w kostiumie czy bez? – Fredro na scenie i tradycja grania sztuk Fredrowskich zgodnie i wbrew
konwencji epoki – trzy spojrzenia na scenografię w teatrze zawodowym, trzy inscenizacje w
Teatrze Polskim w Warszawie: „Dożywicie” Bajona, „Zemsta” Jasińskiego, „Nowy Don Kichot”
Kozłowskiej oraz inscenizacje Fredry w teatrach amatorskich – fragmenty najciekawszych
spektakli przygotowanych na I Festiwal Teatrów Młodzieżowych w Teatrze Polskim,
pokazujące jak kreatywnie można zbudować świat komedii Fredry bez użycia profesjonalnych
dekoracji i kostiumów. Galerie zdjęć i filmów ze spektakli uzupełnią wyjątkowe zdjęcia z
pracowni scenograficznych Teatru Polskiego, wywiady ze scenografami i mistrzami rzemiosł
teatralnych oraz z kierownikami amatorskich zespołów szkolnych, którzy będą dzielić się
doświadczeniami ze swojej pracy.

Jednym z elementów będzie również galeria użytkowników, którzy będą mogli ją uzupełniać zdjęciami
własnych fredrowskich „stylizacji” wykonanych w domu lub podczas zajęć w grupach teatralnych –
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celem galerii będzie podzielenie się kreatywnymi pomysłami na kostiumy dla poszczególnych
bohaterów sztuk Fredry, co może służyć pomocą amatorskim grupom teatralnym.
Kolejna ścieżka tematyczna będzie dotyczyła Arnolda Szyfmana i historii jego działalności teatralnej w
Warszawie (kabaret Momus, Teatr Polski, Teatr Narodowy, Muzeum Teatralne)
Punktem wyjścia dla działań edukacyjnych będą archiwalia Teatru, do których Teatr posiada prawa
oraz dzieła (zdjęcia, recenzje, eseje, listy, wspomnienia, pamiętniki, dzienniki) z domeny publicznej,
czyli takie, do których prawa już wygasły (minęło 70 lat od śmierci autora).
Celem ścieżki tematycznej będzie, w oparciu o zróżnicowane materiały archiwalne, przybliżenie sylwetki
Arnolda Szyfmana – człowieka teatru w szerokim tego słowa znaczeniu oraz przybliżenie realiów
polskiego życia teatralnego w XX wieku.
Arnold Szyfman był inicjatorem, założycielem i wieloletnim dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie.
Urodził się w Ulanowie w 1882 roku. Po maturze, w latach 1902-1905 studiował na Wydziale Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1903-1904 studiował na uniwersytecie w Berlinie. W maju
1906 roku uzyskał stopień doktora filozofii za rozprawę „Analiza psychologiczna woli”. W latach
studenckich zaczął pisać sztuki. Jedną z nich pt. „Fifi” – wystawił w 1906 w Teatrze Miejskim w
Krakowie Ludwik Solski. Szyfman stworzył w Krakowie własny teatrzyk kabaretowy po nazwą Figliki.
W 1908 roku przeprowadził się do Warszawy. W 1909 w restauracji Oaza przy ulicy Wierzbowej
otworzył pierwszy w kraju kabaret literacko-artystyczny Momus, który prowadził do marca 1910 roku.
Równocześnie szukał sposobu na stworzenie nowoczesnego teatru dramatycznego.
W krótkim czasie udało mu się skupić wokół tej idei grono przedstawicieli arystokracji, przemysłu i
finansjery. 29 stycznia 1913 roku, Teatr Polski zainaugurował swą działalność premierą „Irydiona”
Krasińskiego w reżyserii Szyfmana. Szyfman miał wówczas 31 lat.
Wskutek zawirowań politycznych w 1949 roku odsunięty od dyrektorowania w Teatrze Polskim, zajął
się m.in. odbudową Teatru Wielkiego w Warszawie. Spełniał się tam jako racjonalizator i organizator.
Do Teatru Polskiego powrócił w atmosferze rehabilitacji w 1955 roku na swoją ostatnią, czwartą
dyrekcję. Ustąpił w 1957 roku uzyskując tytuł dyrektora honorowego.
Arnold Szyfman założył lub zainicjował założenie licznych towarzystw i instytutów teatralnych, był
członkiem PEN-Clubu i Członkiem Zasłużonym ZASP-u, otrzymał również m.in. krzyż oficerski Orderu
Odrodzenia Polski i francuską Legię Honorową. Był również jednym z inicjatorów powstania Muzeum
Teatralnego w Warszawie.
Swoje doświadczenia opisał w wydanych w latach sześćdziesiątych książkach i zbiorach artykułów:
"Moja tułaczka wojenna", "55 lat w teatrze", "Labirynt teatru". W pismach tych zachował się wizerunek
Arnolda Szyfmana - wielkiego dyrektora teatru, niepospolitego człowieka, którego największym,
ukochanym dziełem był Teatr Polski – jeden z najpiękniejszych gmachów teatralnych Warszawy.
Niezmiernie rzadko mamy do czynienia z osobowością, która w młodości nakreśla sobie
program na całe życie i dzięki swej upartej woli program ten wciela w rzeczywistość.
Szyfmanowi nie przeszkadzały w realizowaniu tego planu żadne trudności, wszystkie je umiał
przezwyciężyć i dotrzeć do tego celu, jaki przed sobą postawił. Osobliwości tego zjawiska,
zwłaszcza w naszych warunkach, gdzie brak woli i zrażanie się najmniejszymi przeszkodami jest
rzeczą nagminną, nie można za bardzo podkreślić. Oczywiście uparta droga życiowa Szyfmana
wymagała zręczności i nawet kompromisów. Ale zawsze przyświecał jej cel jeden, oczywiście
przede wszystkim tworzenie współczesnego warsztatu teatralnego. – Jarosław Iwaszkiewicz
Przykładowe elementy podstrony
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- interaktywny portret Arnolda Szyfmana w gabinecie: na stronie startowej ścieżki wykorzystane
zostanie zdjęcie Arnolda Szyfmana w Teatrze Polskim. Klikając w poszczególne elementy zdjęcia
użytkownik będzie mógł usłyszeć i przeczytać ciekawostki o dyrektorze, z których będzie mógł
zbudować nietypową biografię Arnolda Szyfmana opisującą jego wizję teatru, jego działalność
zawodową, życie codzienne dyrektora itd..
Ścieżka tematyczna (z innych poziomów) pozwoli też użytkownikom szczegółowo zapoznać się ze
wszystkimi obszarami działalności Arnolda Szyfmana: kabaret Momus, Teatr Polski w Warszawie, Teatr
Narodowy w Warszawie, Muzeum Teatralne w Warszawie – w miarę posiadanych praw tematy
ilustrowane będą zdjęciami, skanami projektów scenograficznych, planami architektonicznymi teatru…

E5: SCENARIUSZE LEKCJI
Baza danych działająca na podobnej zasadzie jak e-biblioteka baza scenariuszy lekcji i zajęć teatralnych
do wykorzystania w pracy nauczyciela. Scenariusze zostaną pogrupowane ze względu na temat oraz
przedmiot szkolny, w trakcie którego miałyby zostać wykorzystane. Scenariusze będą zamawiane
między innymi u uczestników kursu dla nauczycieli prowadzonego prze Teatr Polski.
Scenariusze będą wykorzystywać materiały zgromadzone na podstronie i będą odsyłać uczniów do
konkretnych wywiadów lub esejów, które będą później twórczo wykorzystywane na lekcjach
E-usługa będzie oferować odbiorcom, przede wszystkim nauczycielom, uczniom i edukatorom na
każdym poziomie edukacji i kształcenia:




Ciekawe dla uczniów zadania, zabawy, dyskusje
Bezpłatne materiały dydaktyczne - karty pracy, prezentacje, filmy
Łatwy i szybki dostęp do rzetelnej wiedzy

Będzie to wspaniała pomoc dla nauczycieli, którzy chcą zaszczepić w dzieciach chęć zdobywania
wiedzy i kształtować umiejętność samodzielnego dochodzenia do wniosków.
Nauczyciele będą mogli wykorzystywać je, aby w sposób atrakcyjny zrealizować treści zawarte w
podręczniku, bądź je uzupełnić. Metody pracy proponowane w scenariuszach pozwolą uczniom
samodzielnie dochodzić do wiedzy. Scenariusze będą także pomocne w pracy nauczyciela: w jednym
miejscu będą mogli oni znaleźć bardzo bogatą bazę różnorodnych środków dydaktycznych (duża
oszczędność czasu dla nauczyciela).
Scenariusze edukacyjne do wykorzystania w procesie nauczania. Baza scenariuszy docelowo będzie
rozbudowywana we współpracy z nauczycielami uczestniczącymi w warsztatach przygotowywanych
przez teatr
Przykład scenariusza edukacyjnego – Emigranci 2.0.
-

-

Obejrzyj spektakl w Teatrze Polskim pt. „Emigranci” w reżyserii Piotra Cyrwusa
Zastanów się czy w Twojej rodzinie, wśród Twoich przyjaciół jest ktoś kto przebywał dłużej za
granicą?
Nagraj telefonem komórkowym rozmowę z taką osobą- zapytaj o przyczyny wyjazdu, o
samopoczucie podczas pobytu za granicą, o przyczyny powrotu, o interesujące historie
związane z pobytem.
Postaraj się z zasłyszanych historii stworzyć fragment sztuki teatralnej- nadaj jej tytuł, wymyśl
bohaterów, wymyśl scenerię w jakiej się będzie odbywała, rozpisz dialogi.
Pomyśl nad strojami, scenografią, muzyką, która mogłaby ilustrować twoje przedstawienie.
Obsadź w rolach twoich bohaterów kolegów z klasy. Spróbujcie wyreżyserować spektakl na
podstawie stworzonego scenariusza.
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E-usługa scenariuszy pozwoli zaprezentować wybrane przedmioty i tematy w nowym kontekście w
pełni kontrolowanym przez Teatr Polski. Pod względem warsztatowym będą one w pełni
wykorzystywać możliwości jakie daje przekaz przez Internet.
Jednym z gotowych scenariusz będzie wirtualny spacer po Teatrze Polskim. Prezentacja będzie
ukazywać tradycyjne panoramy 360 st. Pomieszczeń Teatru ale wzbogacone o multimedialne
materiały, których celem będzie edukacja jak działa Teatr Polski od stronny technicznej ale również
teatr jako grupa ludzi. Lekcja będzie wykorzystywać wszystkie możliwości jakie daje portal: video,
audio, linkowanie do zasobów e-biblioteki. Spacer będzie jednocześnie narzędziem promocyjnym jak i
edukacyjnym.
Istnieje możliwość tworzenia kilku typów prezentacji: w ramach e-usługi scenariusze:
A. Prezentacja rozdziałowa (podzielona na kilka różnych rozdziałów)
B. Prezentacja typu mapa Rozdziały pokazane są jako punkty na mapie,
C. Prezentacja oś czasu rozdziały są poukładane chronologicznie jeden obok drugiego
Quiz
Na platformie w ramach e-usługi scenariuszy znajdować się będzie quiz dostępny dla wszystkich
użytkowników, korzystających, komputerów przenośnych lub urządzeń mobilnych. Quiz będzie miał
formę multimedialną (może zawierać np. tylko tekst, pliki graficzne lub kilkuminutowy plik filmowy).
Użytkownik ma do wyboru kilka odpowiedzi. Użytkownik po udzieleniu odpowiedzi ma dowiedzieć się,
czy udzielona odpowiedź jest prawidłowa. Quiz informuje o statystykach prawidłowych odpowiedzi
udzielonych np. w danym miesiącu.
Test wiedzy
Testy wiedzy, które są dostępne tylko dla nauczycieli muszą spełniać następujące wymagania:








Test wiedzy, który może być wykorzystany np. przez nauczycieli do sprawdzenia wiedzy
uczniów;
Zestawy pytań do systemu wprowadza administrator – możliwe jest stworzenie kilku kategorii
(np. dla klas 4-6, gimnazjów, podział tematyczny etc.). W jednej kategorii może znajdować się
kilkadziesiąt pytań, które dobierane są losowo dla odpowiadającego;
Możliwość dodawania nowych informacji przez administratora;
Możliwość edycji zapisanych informacji przez administratora.
Test ma składać się z pytań w formie testowej, na które może składać się tekst i inne media
(fotografia, grafika, krótki klip filmowy);
Do każdego pytania przygotowanych jest kilka możliwych odpowiedzi, z których tylko jedna
jest prawidłowa.
Odpowiadający na pytania musi otrzymać informację o tym, czy wybrana przez niego

odpowiedź jest prawidłowa oraz wskazanie, która z odpowiedzi jest prawidłowa.
E6: KSIĄŻKA MÓWIONA
Platforma będzie także stwarzała możliwość skorzystania z tzw. „książki mówionej”- czyli audiobooka
nagranego przez aktorów Teatru Polskiego – nowatorstwo przedsięwzięcia polega na propagowaniu
dramatów w formie mówionej (audiobooki zazwyczaj tworzy się na podstawie powieści) – Teatr Polski
ma duże doświadczenie w tym obszarze (aktualnie inicjujemy projekt z Polskim Radiem – Polski w
Dwójce – w ramach którego czytania dramatów z Dużej Sceny transmitowane będą na żywo w II
Programie Polskiego Radia).
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Książka mówiona kierowana jest do różnych grup odbiorców – uczniów, nauczycieli, studentów,
miłośników literatury – w tym także do osób niewidzących i niedowidzących oraz do seniorów, którym
czytanie sprawia trudność ze względu na wady wzroku związane z wiekiem .
E-usługa będzie dostępna poprzez protokół transmisji streamingowej.

E7: REZERWACJA I ZAPISY NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE wraz z dokonaniem opłaty drogą elektroniczną,
dodatkowo opcja powiadomienia i przypomnienia sms-em ( e-usługa połączona z aplikacją mobilną).
Funkcjonalność pozwoli na zwrotny kontakt Teatru z uczestnikami zajęć edukacyjnych – prowadzonych
przez Teatr dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez PLATFORMĘ uczestnicy będą mogli zapisać się
na zajęcia, otrzymać potwierdzenie zapisu oraz przed samym wydarzeniem otrzymać SMSowe
przypomnienie o zajęciach.
Aplikacja mobilna do e-usługi rezerwacji i zapisów na zajęcia z wniesieniem opłaty za udział będzie
posiadać następujące funkcjonalności:





Prosta wyszukiwarka oferty zajęć wraz z kalendarium;
Szybkie i intuicyjne zapisy na wybrane zajęcia;
Możliwość wniesienia opłaty za udział poprzez bankowość elektroniczną lub platformy
płatnicze
Powiadomienie SMS-em na 24 h przed wybranymi zajęciami;

Aplikacja pozwoli także na:



podgląd/historię zapisanych zajęć, zrezygnowania z nich, a także ocenę zajęć edukacyjnych i
instruktora/edukatora
dostęp do wszystkich informacji na temat Teatru Polskiego i jego oferty, grafiku zajęć
edukacyjnych.

W opracowanej aplikacji zostaną wykorzystane otwarte specyfikacje JSON i XML, co zwiększy ich
użyteczność.
Możliwość badania opinii klienta (uczestnika zajęć) w formie ankiet poprzez wypełnienie formularza
przy zakupie bądź rezerwacji zajęć pozwoli na zbieranie pomysłów na dalszy rozwój oferty w tym
zakresie (kryterium 3 interoperacyjność). Przewidziana jest również integracja z systemem zarządzania
relacjami z klientem. Umożliwi to stworzenie zintegrowanej bazy danych, która może posłużyć jako
punkt wyjściowy systemów lojalnościowych (kryterium 3 interoperacyjność). Jako usługa ściśle
związana z wirtualną instytucją kultury umożliwi w przyszłości tworzenie pakietów e-usług dołączonych
do biletów (np. dostęp do ekskluzywnych materiałów wideo - kryterium 3 interoperacyjność).

5.1.3.2. Zastosowanie technologii chmury obliczeniowej.
Aktualny stan i poziom infrastruktury informatycznej Teatru Polskiego dla planowanego
przedsięwzięcia jest niewystarczający. Istniejąca infrastruktura informatyczna wymaga znacznego
doinwestowania, ponieważ w obecnym stanie technicznym nie jest dostatecznie przygotowana do
wdrożenia nowoczesnego systemów e-usług ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych rozwiązań
typu e-commerce czy przekazywania danych.
Podstawowym założeniem technologicznym jest optymalizacja działania PLATFORMY eDUKACYJNEJ oraz
wzrost poziomu bezpieczeństwa systemu poprzez wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej.
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Stanem docelowym jest zbudowanie niezawodnej platformy e-usług, wykorzystującej wspólne
zwirtualizowane środowisko zapewniające dostęp do pamięci masowej, usług ciągłego backupu,
redundantnej warstwy zapewnienia dostępu do sieci.
W związku z tym analizie poddano usługi niezbędne do świadczenia e-usług w oparciu o chmurę
Microsoft Azure. Tego typu rozwiązania charakteryzują się łatwością obsługi, zminimalizowanymi
przestojami związanymi z awariami, skalowalnością i dobrym dostępem z każdego miejsca na świecie.
Te cechy sprawiają, że doskonale nadają się do świadczenia usług na skalę globalna gdzie kluczowym
elementem jest dostępność zarówno geograficzna jak i zdolność przyjęcia nagłych skoków w ruchu
przychodzącym.
Zamiarem Wnioskodawcy jest, by w ramach zakupowanej usługi chmury obliczeniowej mieć dostęp
do: szerokiego zakres usług aplikacyjnych, obliczeniowych, magazynu i sieci, a także by mogło być
możliwe tworzenie aplikacji, korzystając z dowolnego języka, narzędzia lub środowiska.
Kluczowym wymogiem będzie także, aby wybrane rozwiązanie chmurowe pozwalało integrować
aplikacje chmurowe z istniejącym w Teatrze Polskim - środowiskiem IT.
Chmura będzie działać w modelu PaaS – Platform as a Service- platforma jako usługa.
W modelu PaaS chmura obliczeniowa udostępni Teatrowi zakres gotowej platformy dającej dużą
oszczędność czasu wynikającą z wyeliminowania konieczności administrowania środowiskiem IT.
Przykładowy zakres podziału odpowiedzialności i kompetencji w ramach modelu PaaS prezentuje
poniższa grafika.

Rysunek 5. Model PaaS w technologii chmury - wg MS Azure.

Źródło: http://azurecloud.pl/opis-Azure.html

Środowisko, w którym uruchamiane będą poszczególne aplikacje (środowisko hostujące kod) będzie
obejmować: ASP.NET, usługę WCF, kod PHP.
Kluczowe funkcjonalności:
-

dostępność Bazy Danych - baza będzie połączona i dostępna z poziomu sieci web
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-

dostępność Magazynu Danych- magazyn będzie połączony i dostępny z poziomu sieci web,
REST jest aktywny, operacje są wykonywane prawidłowo
dostępność Usług - ServiceBus będzie aktywny i utrzymywane będzie połączenie zewnętrzne,
operacje na komunikatach wykonywane są prawidłowo).

5.1.3.3. Rozwiązania teleinformatyczne – sieci LAN.
Jak wskazano powyżej, obecnie istniejąca sieć jest nie wystarczająca do realizowanego projektu
opartego o aplikacje zajmujące duże obszary pamięci oraz przesyłu danych.
Sieć, aby spełniała wymogi technologiczne musi być oparta o światłowód oraz okablowanie
zapewniające minimum 1Gbit przepustowości.
W związku z tym Wnioskodawca za niezbędne do realizacji projektu i wdrożenia e-usług wskazuje
następujące elementy związane z infrastrukturą teleinformatyczną:
A. Modernizacja i rozbudowa okablowania sieci LAN (zwiększenie przepustowości wszystkich
gałęzi do 1G)
 Wykonanie projektu okablowania logicznego
 - Materiały i instalacja okablowania skrętkowego
 - Trasy kablowe – Natynkowe
 - Trasy kablowe – Podtynkowe
 - Okablowanie światłowodowe OM3 8 włókien
 - Nowy punkt dystrybucyjny
B. Wymiana przełączników niezarządzalnych na zarządzalne
Szczegółowe charakterystyki ww. elementów zawarte są w specyfikacji technicznej, będącej
załącznikiem do wniosku.

5.1.4. Opis funkcjonalności wdrażanych rozwiązań informatycznych w ramach e-usług
wraz z metodami uwierzytelniania.
Poniżej zaprezentowano opis dotyczący elementów wspólnych dla wszystkich wprowadzanych w
ramach projektu e-usług (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7).
Z uwagi na charakter e-usług jakie będą świadczone w ramach projektu, nie będzie wymagane
uwierzytelnianie użytkowników PLATFORMY eDUKACYJNEJ za pomocą e-PUAP.
Metody uwierzytelniania będą zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5
października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które
powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz.U. 2016
poz. 1627).
Dominującym sposobem uwierzytelniania w zakresie e-usług o charakterze e-learningowym (np.
platforma edukacyjna) będzie konieczność logowania z podaniem loginu oraz hasła unikalnego dla
każdego użytkownika.
Dostępna będzie także opcja uwierzytelniania wymagającego dodatkowej rejestracji w serwisie
internetowym z wykorzystaniem standardów OAuth2 i OpenID – możliwe będzie uwierzytelnianie
poprzez współpracujące systemy informatyczne Facebook, Twitter, Google+.
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Proces uwierzytelniania rozpoczyna klient żądając zarejestrowania w systemie (login). Serwer pyta o
identyfikator (nazwę) użytkownika, a następnie o hasło i decyduje o dopuszczeniu do sieci. W
większości przypadków nazwa użytkownika i hasło są przesyłane tekstem jawnym.
Dla usług poziomu 3 przeznaczonych dla dzieci młodszych (W labiryncie Teatru, Teatralne zagadki)
przewidziano uwierzytelnianie jednokrotne (SSO – single sign-on) - po pierwszorazowym
uwierzytelnieniu użytkownika, system może oddelegować specjalny moduł do przechowywania
odrębnych danych uwierzytelniających użytkownika i poświadczania w przyszłości jego tożsamości
wobec innych komponentów systemu. System takiego uwierzytelniania ułatwi korzystanie z ww. eusług dzieciom.
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Tabela 22. Szczegółowa charakterystyka technologiczna e-usług

Nazwa e-usługi

Poziom
dojrzałości

Ogólna, ściśle techniczna (informatyczna)
charakterystyka: na jakiej technologii usługa
bazuje, główne funkcjonalności

Sposób
uwierzytelniania
wraz z opisem
metody

W jaki sposób usługa spełnia
kryterium interoperacyjności i
responsywności

Inne elementy usługi
(np. zabezpieczenia)

KOMPONENT : TEATR POLSKI DZIECIOM ON LINE
W labiryncie teatru

3–
obustronna
interakcja

Pełna dostępność dla osób
niepełnosprawnych (spełnienie WCGA 2.0)
Pełna dostępność na urządzenia mobilne.
Wsparcie dla wielu wersji językowych.
Integracja z e-rezerwacja miejsc na zajęcia
edukacyjne dla najmłodszych dzieci
OPIS:
Ilustrowana wycieczka po kulisach teatru z
zadaniami dla odbiorcy w wieku 3-8 lat,
usługa zaprojektowana ze szczególnym
uwzględnieniem
potrzeb
dzieci
niedowidzących.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji,
wypełniania formularzy, zaznaczania opcji
wyboru itp.

Teatralne zagadki

3–
obustronna
interakcja

Pełna dostępność dla osób
niepełnosprawnych (spełnienie WCGA 2.0)
Pełna dostępność na urządzenia mobilne.

Uwierzytelnianie z
wykorzystaniem
usług katalogowych
w oparciu o lokalną
bazę danych dla
użytkowników
intranet
Uwierzytelnianie z
obieg d (Facebook,
Twitter, LinkedIn,
Microsoft, Google,
itd.) dla
użytkowników eusługi

Wykorzystanie mechanizmów
RWD (responsive web design)
w celu dostarczenia
najbardziej ergonomicznego
interfejsu użytkownika dla
każdego urządzenia
użytkownika (przeglądarka na
komputerze, telefon, tablet)

Dostęp do aplikacji w
oparciu o protokół
HTTPS

Wykorzystanie standardów i
zaleceń WCAG 2.0 (web
content accessibility
guidelines) w celu
zapewnienia optymalnej
dostępności aplikacji dla
wszystkich użytkowników
Baza danych stworzona w
oparciu o przesłane prace
użytkowników

Uwierzytelnianie z
wykorzystaniem
usług katalogowych
w oparciu o lokalną

Pakiety zawierające
ekskluzywne materiały (quizy,
wideo)
Wykorzystanie mechanizmów
RWD (responsive web design)
w
celu
dostarczenia
najbardziej ergonomicznego

Dostęp do aplikacji w
oparciu o protokół
HTTPS
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Wsparcie dla wielu wersji językowych.
Integracja z e-rezerwacją miejsc na zajęcia
edukacyjne dla starszych dzieci, wraz z
zapisami.

OPIS:
Quizy o różnym poziomie zaawansowania i
trudności wprowadzające dziecko w świat
teatru
zbudowane
na
bazie
zdigitalizowanych zasobów teatru, dla
odbiorcy w wieku 8-13 lat.
E-usługa może być wykorzystywana jako
element lekcji szkolnej.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji,
wypełniania formularzy, zaznaczania opcji
wyboru itp.

bazę danych
użytkowników
intranet

dla

Uwierzytelnianie z
obieg d (Facebook,
Twitter, LinkedIn,
Microsoft, Google,
itd.)
dla
użytkowników
eusługi

interfejsu użytkownika dla
każdego
urządzenia
użytkownika (przeglądarka na
komputerze, telefon, tablet)
Wykorzystanie standardów i
zaleceń
WCAG 2.0 (web
content
accessibility
guidelines)
w
celu
zapewnienia
optymalnej
dostępności aplikacji dla
wszystkich
użytkowników
Baza danych stworzona w
oparciu o przesłane prace
użytkowników
Pakiety
zawierające
ekskluzywne materiały (quizy,
wideo)

KOMPONENT: EDUKACJA KULTUROWA

e-biblioteka

3
–
obustronna
interakcja

OPIS:
Baza zdjęć i materiałów audiowizualnych
dostępnych
na
potrzeby
zajęć
edukacyjnych
Interfejs użytkownika w zależności od
używanego urządzenia, pełny dostęp z
urządzeń mobilnych do funkcji aplikacji.
Pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych
(WCAG 2.0).
Interfejs użytkowania w wielu wersjach

Uwierzytelnianie z
wykorzystaniem
usług katalogowych
w oparciu o lokalną
bazę danych dla
użytkowników
intranet

Przechowywanie i
udostępnianie opisów
(metadanych) obiektów w
standardzie LIDO (Lightweight
Information Describing
Objects) ze wsparcie dla wielu
języków

Uwierzytelnianie z
wykorzystaniem
standardów OAuth2
i OpenID (Facebook,
Twitter, LinkedIn,

Integracja zbiorów na
poziomie udostępnienia dla
innych e-bibliotek np. Polona
w celu uwzględnienia w
wynikach wyszukiwania

Dostęp do aplikacji w
oparciu o protokół
HTTPS
Badanie statystyczne
użycia aplikacji i danych
w oparciu o usługi
Google
Analytics
(Prezentowanie
zeskanowanych
wcześniej modeli 3D)
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językowych.
Lokalna baza użytkowników jak i
możliwości uwierzytelniania za
pomocą zewnętrznych dostawców (SSO).
Różny poziom uprawnień dla
użytkowników (ACL).
Wsparcie dla większości formatów
graficznych i filmowych.
Zaawansowana wyszukiwarka z użyciem
słownika hierarchicznego i zdefiniowanych
taksonomii.
Dostęp do części funkcjonalności z
poziomu bezpiecznego API aplikacji.

Microsoft, Google,
itd)
dla
użytkowników
eusługi

innych systemów.
Interoperacyjność z portalami
społecznościowymi: Twitter,
Facebook, Google+ możliwość publikacji z
komentarzem na tych
portalach
Interoperacyjność w postaci
możliwości pobrania lub
wysłania jako e-mail
(generowanie linku do
pobrania lub załącznik)
Wykorzystanie SEF URLs
(search engine friendly) dla
struktury podstawowej
aplikacji i w obszarach
prezentowania zbiorów
Wykorzystanie mechanizmów
RWD (responsive web design)
w celu dostarczenia
najbardziej ergonomicznego
interfejsu użytkownika dla
każdego urządzenia
użytkownika (przeglądarka na
komputerze, telefon, tablet)
Wykorzystanie standardów i
zaleceń WCAG 2.0 (web
content accessibility
guidelines) w celu
zapewnienia optymalnej
dostępności aplikacji dla
wszystkich użytkowników
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Ścieżki tematyczne:
Szekspir, Mrożek, Fredro,
Szyfman

3
–
obustronna
interakcja

OPIS:
Baza pomysłów dla uczniów i nauczycieli
na ciekawe wykorzystanie materiałów z ebiblioteki, propozycje quizów, zadań,
poleceń gotowych do wykorzystania w
procesie nauczania na każdym poziomie
edukacji

Uwierzytelnianie z
wykorzystaniem
usług katalogowych
w oparciu o lokalną
bazę danych dla
użytkowników
intranet

Pełna dostępność dla osób
niepełnosprawnych.

Uwierzytelnianie z
wykorzystaniem
standardów OAuth2
i OpenID (Facebook,
Twitter, LinkedIn,
Microsoft, Google,
itd.)
dla
użytkowników
eusługi

Pełna dostępność na urządzenia mobilne.
Wsparcie dla wielu wersji językowych.
Ścisła integracja z e-biblioteką zbiorów

Organizacja danych w
słowniku hierarchicznym oraz
za pomocą taksonomii dla
użytkowników aplikacji i
zewnętrznych dostawcą
mechanizmów wyszukiwania
Wykorzystanie mechanizmów
RWD (responsive web design)
w celu dostarczenia
najbardziej ergonomicznego
interfejsu użytkownika dla
każdego urządzenia
użytkownika (przeglądarka na
komputerze, telefon, tablet)

Dostęp do aplikacji w
oparciu o protokół
HTTPS

Wykorzystanie standardów i
zaleceń WCAG 2.0 (web
content accessibility
guidelines) w celu
zapewnienia optymalnej
dostępności aplikacji dla
wszystkich użytkowników
Testy i quizy z
wykorzystaniem wiedzy
zdobytej w e-bibliotece
zbiorów oraz oglądając sztuki
teatralne
Poszerzenie zdobytej wiedzy
poprzez eksplorację
ekskluzywnych materiałów
multimedialnych
poświęconych Mrożkowi,
Fredrze, Szekspirowi i
Szyfmanowi
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Scenariusze lekcji

3
–
obustronna
interakcja

OPIS:
Baza scenariuszy zajęć przygotowywanych
przez nauczycieli biorących udział w
kursach organizowanych przez Teatr Polski
dla pracowników oświaty; możliwość
dodawania własnych scenariuszy lekcji,
materiałów wzbogacających, opcja forum
dla potrzeb wzbogacenia procesu
nauczania
Pełna dostępność dla osób
niepełnosprawnych.
Pełna dostępność na urządzenia mobilne.
Wsparcie dla wielu wersji językowych.

Uwierzytelnianie z
wykorzystaniem
usług katalogowych
w oparciu o lokalną
bazę danych dla
użytkowników
intranet
Uwierzytelnianie z
wykorzystaniem
standardów OAuth2
i OpenID (Facebook,
Twitter, LinkedIn,
Microsoft, Google,
itd.) dla
użytkowników eusługi

Wykorzystanie mechanizmów
RWD (responsive web design)
w celu dostarczenia
najbardziej ergonomicznego
interfejsu użytkownika dla
każdego urządzenia
użytkownika (przeglądarka na
komputerze, telefon, tablet)

Dostęp do aplikacji w
oparciu o protokół
HTTPS

Wykorzystanie standardów i
zaleceń WCAG 2.0 (web
content accessibility
guidelines) w celu
zapewnienia optymalnej
dostępności aplikacji dla
wszystkich użytkowników

Ścisła integracja z e-biblioteką zbiorów

Książka mówiona

3
–
obustronna
interakcja

OPIS:
Udostępnienie w technologii streamingu
nagrań dramatów czytanych przez aktorów
Teatru Polskiego, e-usługa opracowana ze
uwzględnieniem potrzeb osób
niewidomych .
Technika dostarczania informacji
multimedialnej od dostawcy transmisji
strumieniowej do użytkownika w sposób
nieprzerywany
Pełna dostępność dla osób
niepełnosprawnych.
Pełna dostępność na urządzenia mobilne

Uwierzytelnianie z
wykorzystaniem
usług katalogowych
w oparciu o lokalną
bazę danych dla
użytkowników
intranet
Uwierzytelnianie z
wykorzystaniem
standardów OAuth2
i OpenID (Facebook,
Twitter, LinkedIn,
Microsoft, Google,
itd.) dla
użytkowników eusługi

Wykorzystanie mechanizmów
RWD (responsive web design)
w celu dostarczenia
najbardziej ergonomicznego
interfejsu użytkownika dla
każdego urządzenia
użytkownika (przeglądarka na
komputerze, telefon, tablet)

Dostęp do aplikacji w
oparciu o protokół Real
Time Streaming
Protocol, który jest
protokołem poziomu
aplikacji, mającym za
zadanie sterowanie
dostarczaniem danych
czasu rzeczywistego

Wykorzystanie standardów i
zaleceń WCAG 2.0 (web
content accessibility
guidelines) w celu
zapewnienia optymalnej
dostępności aplikacji dla
wszystkich użytkowników
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Rezerwacja i zapisy na
zajęcia edukacyjne wraz z
dokonaniem opłaty drogą
elektroniczną, dodatkowo
opcja powiadomienia i
przypomnienia sms-em (
e0usługa połączona z
aplikacją mobilną)

4 - transakcja

Pełna dostępność dla osób
niepełnosprawnych.
Pełna dostępność na urządzenia mobilne
Powiązanie z aplikacją mobilną
Aplikacja mobilna do e-usługi rezerwacji i
zapisów na zajęcia z wniesieniem opłaty za
udział będzie posiadać następujące
funkcjonalności:
 Prosta wyszukiwarka oferty zajęć
wraz z kalendarium;
 Szybkie i intuicyjne zapisy na
wybrane zajęcia;
 Możliwość wniesienia opłaty za
udział
poprzez
bankowość
elektroniczną
lub
platformy
płatnicze
 Powiadomienie SMS-em na 24 h
przed wybranymi zajęciami;
Aplikacja pozwoli także na:
 podgląd/historię zapisanych zajęć,
zrezygnowania z nich, a także
ocenę zajęć edukacyjnych i
instruktora/edukatora
 dostęp do wszystkich informacji
na temat Teatru Polskiego i jego
oferty,
grafiku
zajęć
edukacyjnych.
Wsparcie dla wielu wersji językowych.
Integracja z Wirtualna Instytucja Kultury dostęp do ekskluzywnych materiałów
wideo.

Uwierzytelnianie z
wykorzystaniem
usług katalogowych
w oparciu o lokalną
bazę danych dla
użytkowników
intranet
Uwierzytelnianie z
wykorzystaniem
standardów OAuth2
i OpenID (Facebook,
Twitter, LinkedIn,
Microsoft, Google,
itd.)
dla
użytkowników
eusługi
Uwierzytelnianie
oparte
o
zewnętrzne
systemy płatności
(Dotpay, PayU itd.)

Wykorzystanie mechanizmów
RWD (responsive web design)
w celu dostarczenia
najbardziej ergonomicznego
interfejsu użytkownika dla
każdego urządzenia
użytkownika (przeglądarka na
komputerze, telefon, tablet)

Dostęp do aplikacji w
oparciu o protokół
HTTPS

Wykorzystanie standardów i
zaleceń WCAG 2.0 (web
content accessibility
guidelines) w celu
zapewnienia optymalnej
dostępności aplikacji dla
wszystkich użytkowników
Wsparcie dla całego procesu
biznesowego od wyboru
spektaklu, przez rezerwację
miejsca i zakup biletu, aż do
wygenerowania
odpowiednich dokumentów
oraz rejestrację transakcji w
systemie księgowym
Badanie opinii klienta w
formie ankiet
System zarządzania relacjami
z klientem
Tworzony system zostanie
zintegrowany z wieloma
systemami zewnętrznymi:
płatnościami online,
systemem księgowym,
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Integracja z zewnętrznymi systemami
płatności

systemem raportującym,
wirtualną instytucją kultury

Integracja z systemem księgowym Teatru
Polskiego
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5.1.5. Wykorzystanie istniejących systemów informatycznych.
Projekt na etapie eksploatacji PLATFORMY EDUKACYJNEJ oraz rozwijania systemu e-usług będzie
wykorzystywał funkcjonujące obecnie w Teatrze Polskim systemy teleinformatyczne, których
modernizacja jest realizowana w ramach odrębnych zadań finansowanych przy wsparciu Urzędu
marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
W latach 2016-2017 przeprowadzono projekt „Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru
Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja”, którego celem jest polepszenie
parametrów użytkowych oraz techniczno-energetycznych obiektu, które pozwolą na ochronę wartości
zabytkowych, zachowania autentycznej substancji, formy i funkcji obiektu zabytkowego tzw. Dużej
Sceny oraz udoskonalenie parametrów techniczno - energetycznych w nowym obiekcie tzw. Scenie
Kameralnej. W zakres zadań realizowanych do końca roku 2017 wykonana została wstępna koncepcja
przebudowy sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie,
obejmująca również sieci teleinformatyczne.
Etapowanie prac związanych z modernizacją systemów informatycznych Teatru było i jest uzależnione
od dostępności środków finansowych – pozyskanych od Organizatora lub własnych. Do chwili obecnej
przeprowadzono m. in.
-

Zmodernizowano łącza internetowe w budynku przy ul. Karasia 2 (światłowód);
Wdrożono firewalle klasy NGFW
złożono wniosek o zakup klastra serwerów Urzędu Marszałkowskiego ( w ramach dotacji
celowej)
trwa wymiana sprzętu komputerowego zakupionego przed 2010 rokiem
w II kwartale 2018 będzie prowadzona się wymiana systemów operacyjnych z werjsji Home na
Proffessional
prowadzona jest rozbudowa i usprawnienie sieci Wi-Fi

W ramach etapu wdrożeniowego oraz eksploatacyjnego w projekcie wszystkie wskazane powyżej
elementy systemu oraz pozostałe obecne zasoby Teatru w postaci stacji roboczych, pomieszczeń
serwerowni oraz infrastruktury towarzyszącej, zmodernizowanej infrastruktury sieci LAN, które to
zadanie jest objęte niniejszą inwestycją będą wykorzystywane dla zapewnienia efektywności
PLATFORMY eDUAKCYJNEJ, ale także w celu zapewnienia warunków pracownikom Teatru do dalszego
rozwijania e-usług i zasilania ich w nową zawartość.

5.2.

Analiza popytu.

5.2.1. Popyt istniejący.
5.2.1.1. Charakterystyka otoczenia społeczno – kulturowego w kontekście popytu popytu na e-usługi.
Technologie informacyjno-komunikacyjne, które są bazą dla planowanych przez Teatr Polski siedmiu eusług rozpowszechniły się wśród ogółu społeczeństwa, zarówno ze względu na dostępność, jak i
koszty, które przestały stanowić istotną barierę dostępową.

172 | S t r o n a

Przykładowo, w 2014 r. procent gospodarstw domowych mających dostęp do internetu w Unii
Europejskiej osiągnął poziom 81% 9. W Polsce w 2015 r. 77,9 % gospodarstw domowych miało w domu
przynajmniej jeden komputer w tym 71,0% z dostępem do szerokopasmowego łącza internetowego.
W 2016 r. odsetek gospodarstw domowych w UE-28 z dostępem do internetu wzrósł w stosunku do
2015 r. o kolejne 2 punkty procentowe i osiągnął poziom 85 %, 30 punktów procentowych powyżej
poziomu z 2007 r.
Jak podaje GUS w raporcie pt. ”Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 roku”, stopień
informatyzacji polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych systematycznie wzrasta.
W 2017 r. 81,8% gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata miało w domu
przynajmniej jeden komputer. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie zwiększa się i w 2017 r. w
porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 1,7 p. proc., a z 2014 r. – o 4,7 p. proc.
W 2017 r. dostęp do Internetu posiadało 81,9% gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 1,5
p. proc. niż w roku poprzednim (2016), a o 7,1 p. proc. w stosunku do 2014 r. W porównaniu z rokiem
poprzednim udział gospodarstw domowych korzystających z Internetu poprzez szerokopasmowe łącze
internetowe zwiększył się o 1,9 p. proc. Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy
internetowych był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz
stopień urbanizacji. Dostęp do Internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez
nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z Internetem większy był w
miastach niż na obszarach wiejskich. Biorąc pod uwagę stopień urbanizacji, wskaźnik dostępu do
Internetu najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych. Taka sama prawidłowość dotyczyła
wykorzystywania szerokopasmowych łączy internetowych.
Przedsiębiorstwa:







W 2017 r. dostęp do Internetu szerokopasmowego posiadało blisko 95% przedsiębiorstw.
Mobilne łącza szerokopasmowe były wykorzystywane przez ok. 70% podmiotów.
Z usług w chmurze obliczeniowej w 2017 r. korzystała ponad jedna trzecia dużych
przedsiębiorstw.
Własną stronę internetową w 2017 r. miało 67% podmiotów. Większość z nich
wykorzystywała stronę internetową w celu prezentacji cenników lub katalogów wyrobów i
usług.
W 2016 r. co trzecie przedsiębiorstwo składało zamówienia elektronicznie, natomiast co ósme
otrzymywało zamówienia od klientów drogą elektroniczną.
Blisko 95% przedsiębiorstw w 2016 r. kontaktowało się z administracją publiczną
elektronicznie. Tę formę komunikacji stosowały prawie wszystkie firmy duże i średnie.
W 2017 r. ponad połowa dużych przedsiębiorstw wykorzystywała media społecznościowe w
celach biznesowych.

Gospodarstwa domowe:





9

W 2017 r. przynajmniej jeden komputer w domu miało prawie 82% gospodarstw domowych.
78% gospodarstw domowych posiadało dostęp do Internetu szerokopasmowego.
Dwie trzecie gospodarstw domowych jako główną przyczynę nieposiadania dostępu do
Internetu w domu wskazało brak potrzeby korzystania z niego.
31% osób w wieku 16-74 lat kontaktowało się z administracją publiczną poprzez stronę
internetową

źródło: Eurostat
173 | S t r o n a

Rysunek 6. Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu w domu (w % ogółu gospodarstw) 2017, wg GUS

Jak wynika z ww. danych, odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer wzrastał
systematycznie w ostatnich latach, przy czym jest on zdecydowanie wyższy wśród rodzin z dziećmi z niż
w pozostałych10, co jest istotną informacją ze względu na zdefiniowane przez Teatr Polski grupy
docelowe projektu. Jak podaje GUS, 97,7% gospodarstw z dziećmi posiada dostęp do internetu,
pozostałe gospodarstwa posiadają dostęp w 71,9%.
Dostęp do internetu różnicuje także klasa miejsca zamieszkania i stopień urbanizacji. W dużych miastach
i na wysoko zurbanizowanych obszarach odsetek gospodarstw posiadających internet wynosi 82,9%.
Według danych CBOS 70% mieszkańców Polski centralnej (województwo łódzkie i mazowieckie)
korzysta z internetu11. Jest to istotny czynnik popytu w niniejszym projekcie, ponieważ przyglądając się
danym Teatru Polskiego dotyczącym jego obecnej publiczności możemy dostrzec, że ponad 80%
stanowią mieszkańcy miast pow. 500 tys. osób, którzy w znakomitej większości (86%, dane CBOS)
posiadają dostęp do internetu.
Rysunek 7. Miejsce pochodzenia publiczności Teatru Polskiego

Źródło: dane dostarczone przez Teatr Polski, oprac. Igor Mertyn

Z internetu regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) korzysta w Polsce (dane z 2015 r.) niemal dwie
trzecie dorosłych (64%). 4 W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwowaliśmy ogromne zmiany w tym
zakresie. Dekadę temu internauci stanowili zaledwie nieco ponad jedną czwartą dorosłych, a już pięć
10
11

źródło: Eurostat
Internauci 2015, CBOS, Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822
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lat później w sieci znalazła się ponad połowa mieszkańców kraju. W kategorii regularnych internautów
obserwujemy zróżnicowanie w zależności od: wieku, aktywności zawodowej, poziomu wykształcenia,
miejsca zamieszkania.
Największy odsetek regularnych użytkowników odnotowano wśród uczniów i studentów (99,0%), osób
pracujących na własny rachunek (86,4%), a także mieszkańców dużych miast i osób z wyższym
wykształceniem.
Struktura wykształcenia, gdzie 85% to osoby z wykształceniem wyższym, według przeprowadzonego
przez Teatr Polski badania wskazuje na ogromne prawdopodobieństwo, że obecna publiczność teatru, to
internauci, którzy potencjalnie będą zainteresowani e-usługami.

Rysunek 8. Poziom wykształcenia odbiorców oferty Teatru Polskiego.

Źródło: dane dostarczone przez Teatr Polski, oprac. Igor Mertyn
Badanie przeprowadzone przez Teatr Polski na próbie 387 widzów Teatru Polskiego w terminie 15.06 do
20.06.2016.

Jak wskazują dane GUS, w Polsce wzrasta liczba osób korzystających w e-usług oraz usług
administracyjnych dostępnych w formie cyfrowej.
W 2017 r. osoby korzystające w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez
Internet stanowiły 31% populacji osób w wieku 16-74 lata. W ostatnich latach zwiększa się grupa osób,
które korzystają z opcji pobierania formularzy i odsyłania wypełnionych. W 2017 r. odsetek osób
pobierających formularze wzrósł w stosunku do 2014 r. o 3,4 p. proc., a wysyłających – o 6,2 p. proc

Rysunek 9. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu wg celu (GUS)
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Rysunek 10.Stopień korzystania z usług administracyjnych drogą cyfrową wg GUS.

Jak wynika z powyższego zestawienia, z usług e-administracji w 2017 r. korzystała ponad jedna trzecia
dorosłych Polaków12 (31 % dla całego kraju, 37% woj. mazowieckie). Najczęściej z administracji
korzystano w celu wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej, ale także wypełniono
formularze.
Wg GUS 2016 r. 94,6% przedsiębiorstw kontaktowało się z administracją publiczną elektronicznie
przynajmniej w jednym celu. Prawie dwie trzecie przedsiębiorców deklarowało całkowite załatwienie
sprawy urzędowej drogą elektroniczną. Większy był odsetek podmiotów, które odsyłały elektronicznie
wypełnione formularze do urzędów niż przedsiębiorstw pobierających formularze ze stron
internetowych administracji
Wykorzystanie urządzeń mobilnych.
Bardzo ważny wskaźnikiem jest korzystanie z internetu w sposób mobilny, a więc poza domem czy
pracą, z użyciem komputera przenośnego lub urządzenia trzymanego w dłoni i połączenia mobilnego
lub bezprzewodowego. Dynamika w tej kategorii jest bardzo wysoka. Jeśli porównamy dane z 2012 r.,
w którym 36% dorosłych mieszkańców Unii Europejskiej korzystało z internetu za pomocą urządzenia
mobilnego, z danymi za 2017 r., spostrzeżemy, że odsetek ten wzrósł do 59,7%13. Najczęściej
używanymi urządzeniami mobilnymi do połączeń z internetem były telefony komórkowe lub
smartfony, laptopy, notebooki, netbooki lub tablety. Dlatego rozwiązania internetowe muszą być
responsywne – dawać możliwość użytkowania treści z różnego typu urządzeń.
Posiadanie urządzenia mobilnego (laptop, tablet a przede wszystkim smartfon) jest w Polsce coraz
bardziej powszechne, co generuje konieczność takiego projektowania e-usług, aby były one w pełni
dostępne na urządzenia mobilne.
Na poniższym wykresie zaprezentowano poziom posiadania urządzeń mobilnych (smartfonów) w
Polsce w roku 2017. Jak wynika z dostępnych danych, średnio niemal 60% Polaków w roku 2017 miało
dostęp do smartfona, najwyższy udział tworzy grupa wiekowa osób w wieku 16-24 lat (91,5%) oraz
tzw. młodych dorosłych w wieku 25-34 lata (85,6%).
12
13

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r., GUS
Źródło: GUS
176 | S t r o n a

Rysunek 11. Dostępność smartfonów - 2017 (GUS)

Uczestnictwo w kulturze
Jak podaje GUS w opracowaniu „Kultura w Polsce 2016” (GUS, 2017), przeciętne roczne wydatki na
zakup artykułów i usług kulturalnych w 2016 r. wyniosły 347,40 zł (wobec 340,08 zł w 2015 r.) na 1
osobę w gospodarstwie domowym i zwiększyły się nominalnie o 7,32 zł (tj. o 2,2%) w porównaniu z
rokiem poprzednim.
Udział wydatków na kulturę w łącznych wydatkach gospodarstw domowych – podobnie jak w 2015 r. –
wyniósł 2,6% W 2016 r. – podobnie jak w latach poprzednich – najwyższe wydatki związane były z
korzystaniem z mediów, szczególnie elektronicznych. Opłaty za korzystanie z urządzeń odbiorczych
(abonament radiowy i telewizyjny) oraz za telewizję cyfrową i kablową (bez opłat za telewizję kablową
w ramach pakietu usług telekomunikacyjnych) wyniosły 110,16 zł przeciętnie na 1 osobę w
gospodarstwach domowych (o 2,8% mniej w porównaniu z 2015 r.) i stanowiły blisko 1/3 rocznych
wydatków na kulturę w gospodarstwach domowych (31,7% wobec 33,3% w roku poprzednim).
W 2016 r. w gospodarstwach domowych na bilety wstępu do teatrów, instytucji muzycznych i kina
wydano przeciętnie na 1 osobę 31,92 zł (o 16,7% więcej niż w 2015 r.). Tu również zaznaczyły się
wyraźne różnice między miastem i wsią, wynikające głównie z ograniczonego dostępu mieszkańców wsi
do instytucji kultury. Na bilety wstępu do tych instytucji, gospodarstwa w miastach wydały 42,60 zł
przeciętnie na 1 osobę w gospodarstwie domowym (o 15,6% więcej niż w 2015 r.), tj. 10,5% łącznych
wydatków na kulturę (wobec 9,3% w roku poprzednim), a na wsi – 15,00 zł (o 39,9% więcej niż w roku
poprzednim), tj. 5,8% (wobec 5,0% w 2015 r.).
Podczas gdy powody finansowe, zwłaszcza dla mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości nadal
stanowią barierę dla uczestnictwa w kulturze, w szczególności w połączeniu z barierą geograficzną
(czas potrzebny na dojazd i koszt dojazdu) możliwość uczestnictwa w kulturze i korzystania z
bezpłatnie udostępnianych zasobów w internecie znosi w pewnych aspektach tą finansową barierę
dostępu.
Choć rejestracja audiowizualna dramatu (e-usługa książki mówionej) nie zastąpi wizyty w teatrze, to
szeroki wachlarz e-usług bazujących na zasobach Teatru, czerpiący z kompetencji jego zespołu
artystycznego pozwoli szerokiemu gronu odbiorców na obcowanie ze sztuką wysoką, doświadczanie i
poznawanie form teatralnych.
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5.2.1.2. Praktyki internautów w kontekście określania popytu na e-usługi.
Nowoczesne technologie oraz Internet mają obecnie ogromny wpływ na sposób spędzania wolnego
czasu, jak i uczestnictwo w życiu kulturalnym.
W ciągu ostatnich piętnastu lat powstało wiele nowych produktów dostępnych poprzez Internet, a
wiele zmieniło swoje zastosowania, przez co konkretne funkcjonalności nie zawsze związane są z
konkretnymi urządzeniami. Dobrym przykładem może być smartfon, który jest nie tylko telefonem
komórkowym (dział łączność), ale może pełnić też inne funkcje, np. aparatu fotograficznego (obecnie
w dziale kultura i rekreacja). Innym przykładem mogą być usługi internetowe, które nie istniały jeszcze
w latach 90., a obecnie są powszechnie wykorzystywane, zastępując tradycyjne produkty (gazety,
wideo, nośniki z muzyką czy filmami, a coraz częściej także tradycyjne radio i telewizję). Jak piszą
członkowie Grupy Eksperckiej UNSD: „wydaje się, że podział pomiędzy komunikację oraz
rekreację/kulturę powinien być ponownie rozważony”.
Wzrost liczby gospodarstw z dostępem do internetu prowadzi do wzrostu wirtualnej komunikacji. Od
2008 roku wzrasta liczba osób z dostępem do internetu, które decydują się na korzystanie z
zaawansowanych środków komunikacyjnych takich jak: internetowe komunikatory, publikowanie
treści w social mediach, czytanie oraz pisanie blogów internetowych - w roku 2016 liczba ta wzrosła do
57%.14 Jednym z najpopularniejszych działań w internecie wśród mieszkańców Unii Europejskiej w
latach 2014 -2017 było uczestnictwo w sieciach społecznościowych. Ponad połowa (54%) osób w
wieku od 16 do 74 lat używała internetu w tym celu, na przykład korzystając z Facebooka lub
Twittera15.
Dużą popularność mediów internetowych, zwłaszcza mediów społecznościowych pozwalających na
samodzielne tworzenie treści i dzielenie się nią z pozostałymi użytkownikami to potencjał dla typu eusług, które pozwalają na kreatywne wykorzystanie zdigitalizowanych zasobów do produkcji autorskich
materiałów i dzielenia się efektami z szeroką społecznością w sieci. Planowane e-usługi teatru
Polskiego zawierają te elementy. Będą umożliwiały wykorzystanie interesujących cyfrowych zasobów
w autorski sposób podpowiadając sposoby i proponując narzędzia do ich przetwarzania (możliwość
tworzenia prezentacji, możliwość montaży i kolaży na bazie materiałów wizualnych oraz treści
audiowizualnych) nie ograniczając kreatywności i inwencji internautów i możliwości dzieleni się
efektami ich twórczej pracy.
Wykorzystywanie Internetu do komunikacji i dostępu do informacji jest popularniejsze od jego
wykorzystania do celów związanych z kulturą i rozrywką. Z poczty elektronicznej przynajmniej raz w
tygodniu korzysta 82% internautów. Ponadto trzy czwarte użytkowników korzysta z portali
społecznościowych, duża część robi to regularnie. Prawie dwie trzecie internautów dociera za
pośrednictwem sieci do informacji z kraju i ze świata. Identyczny odsetek poszukuje informacji o
lokalnych wydarzeniach.
Mimo to według raportu „Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji
kultury”16 aż 77% w grupie wiekowej 15-24 wykorzystuje Internet w celach kulturalnych. 48% badanych
wykorzystywało cyfrowe wersje materiałów archiwalnych (czasopism, druków, dokumentów
urzędowych, czy ulotek), zaś 44,8% cyfrowe wersje zdjęć i fotografii.
Aż 30% mieszkańców Unii Europejskiej przyznaje, że korzysta z Internetu w celach związanych z kulturą
przynajmniej raz w tygodniu. 11% użytkowników sieci korzysta z niej codziennie. Liczba osób, które
korzystają w ten sposób z internetu w Polsce, jest mniejsza, co wynika po części z mniejszej ilości osób
14

„Culture statistics”, Eurostat, Luxemburg 2016
Źródło: Eurostat
16
„Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury”, Wojciech Kowalik, Łukasz
Maźnica, Dawid Sobolak, Jan Strycharz, Warszawa 2015
15
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korzystających z internetu w ogóle. Najczęściej deklarowane przez Europejczyków korzystanie z
Internetu w celach kulturalnych oznacza czytanie internetowej prasy, a w dalszej kolejności szukanie
informacji dotyczących konkretnych wydarzeń kulturalnych lub produktów kultury, a także słuchanie
internetowego radia, lub muzyki. W Polsce, to właśnie radio oraz muzyka są najbardziej popularne.
Powodem tej różnicy może być większy niż w innych krajach UE odsetek młodych użytkowników
internetu.
Korzystanie z Internetu wywiera jednak również duży wpływ na możliwości korzystania z kultury poza
siecią, co od lat pokazują już badania „Diagnozy społecznej”. Internauci są znacznie aktywniejsi, jeśli
chodzi o uczestnictwo w kulturze poza siecią – znacznie częściej kupują i czytają książki, chodzą do
kina, teatru czy na koncerty.17 Autorzy badania „Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści.” piszą: „W
porównaniu z osobami niekorzystającymi z Internetu przeciętny internauta niemal trzykrotnie częściej
kupuje książki i filmy, aż siedmiokrotnie częściej kupuje muzykę. Co istotne, w wypadku form dostępu
do treści kultury niewymagających nakładów finansowych, czyli pożyczania książek, filmów czy nagrań
audio, te różnice są jeszcze większe”18.
Większe zainteresowanie materiałami dotyczącymi kultury wiąże się ze specyfikacją tej grupy – z
internetu korzystają osoby młode, lepiej wykształcone, mieszkające w większych miejscowościach.19
Nie bez znaczenia jest również fakt, że więcej informacji dotyczących samej kultury, jak i wydarzeń
kulturalnych dostępnych jest właśnie w internecie.

Rysunek ten pokazuje zmiany częstości chodzenia do kina, teatru lub na koncerty w różnych grupach w
zależności od korzystania z sieci. Wśród osób, które nie korzystały z Internetu ani w 2009 ani w 2011
roku, odsetek chodzących do kina, teatru lub na koncerty nieznacznie zmalał. Duży przyrost wszystkich
aktywności był za to widoczny wśród osób, które po 2009 roku zaczęły korzystać z Internetu. Co
ciekawe, wśród tych, którzy korzystali z sieci w 2009 roku, a dwa lata później tego już nie robili, bardzo
spadła liczba uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych. Wśród osób, które z Internetu korzystają

17

„Diagnoza społeczna”, pod red. Janusz Czapiński, Tomasz Panek, Warszawa 2011r.
„Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści.”, Mirosław Filiciak, Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Warszawa
2012, s. 5
19
„Diagnoza społeczna”
18
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ponad dwa lata praktycznie nic się nie zmieniło. Jednak tak jak zostało to powiedziane wcześniej,
internauci i tak charakteryzują się znacznie większą aktywnością.20
Technologie internetowe pozwalają kulturze, a także inicjatywom kreatywnym „nabrać wiatru w
żagle”, umożliwiając tworzenie i dostęp do kultury. Internet umożliwiając komunikację między twórcą
sztuki, a jego odbiorcami, jednocześnie pozwalając na zupełnie nowe działania twórcze. Nowoczesne
technologie redefiniują kategorię twórców i artystów. Jak zauważają autorzy artykułu „Kultura a
technologie”: „przesadą byłoby twierdzić, że dziś artystą może stać się każdy; niemniej, faktem jest to,
że coraz więcej osób angażuje się w projekty artystyczne, a dzięki takim serwisom jak YouTube
uzyskują nowe możliwości komunikowania swojej twórczości i budowania na tej podstawie więzi
społecznych lub biznesowych. Internet umożliwia też dotarcie do odbiorców niszowych, czyli do tak
zwanego długiego ogona (ang. long tail), czyniąc zyskownymi działania, wydawałoby się, nieopłacalne.
Popularyzując wykorzystanie sieci w dostępie do kultury, otwiera pole dla nowych modeli
biznesowych. Poza tym, zapewnia artystom i innym twórcom nieograniczone źródło inspiracji,
skłaniając coraz więcej osób do zajęcia się twórczością artystyczną.”21
Internet przede wszystkim ułatwia dostęp do kultury tym osobom, które dotychczas były z tego dostępu
wykluczone, lub niezainteresowane. Dzięki produktom kultury udostępnianym online, oraz muzeom,
które prezentują swoje zdigitalizowane zbiory w internecie, osoby wykluczone mają szansę na dostęp
do dzieł, bez względu na czas i miejsce. Taki dostęp do kultury pozwala na uczestniczenie w
międzynarodowych projektach, artystom z mniejszych miast, którzy w dużej mierze nie mieli wcześniej
takich możliwości.
Nieograniczony dostęp do dziedzictwa kultury, oznacza, że dzięki stronom internetowym, dostęp
posiada każda osoba, niezależnie od specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, barier
językowych, odległości geograficznej, czy używanego sprzętu i oprogramowania. 22
Użytkownicy wykorzystują internet w celach kulturalnych: do czytania internetowych stron
magazynów i gazet, grania w gry oraz ściągania obrazów, zdjęć, filmów, oraz muzyki, a także do
słuchania internetowego radia. Do aktywności kulturalnej w sieci można zaliczyć również tworzenie
stron oraz blogów, a także tworzenie materiałów na strony internetowych kompendiów wiedzy (np.
Wikipedii).
Uwzględniając cele korzystania z Internetu w Polsce, najbardziej popularne jest używanie poczty
elektronicznej. Korzysta z niej 59,8 % mieszkańców kraju. Nadal zdecydowanie częściej, jeśli internauci
korzystają z prostych e-usług np. w kontekście zdrowia, to głównie poszukują o nim informacji, a
rzadziej zamawiają produkty związane ze zdrowiem czy umawiają wizyty lekarskie.
Korzystanie w sprawach prywatnych z Internetu przez mieszkańców kraju obrazuje poniższy wykres
opracowany przez GUS (2017).

20

„Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia.”, pod red. Tomasza Kukołowicza, Warszawa
2015
21
„Kultura a technologie”, Mariusz Jarzębowski, Paweł Zerka, Warszawa 2015, s. 2
22
„Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki”;
Wojciech Kowalik, Jagoda Komusińska, Jan Strycharz, Łukasz Maźnica, Warszawa 2016
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Rysunek 12. Dominujące sposoby korzystania z internetu w Polsce - 2017 (GUS)

Zmiany w korzystaniu z e-usług, także wyższego rzędu, szczególne wśród osób z wyższym
wykształceniem postępują bardzo dynamicznie, co jest dobrą prognozą dla projektu.
Wśród zajęć prowadzonych przy pomocy Internetu, mających związki z kulturą, według badań GUS
dotyczących 2014 r23., przeważało wyszukiwanie informacji związanych z kulturą. Przeglądaniem
informacji zamieszczanych na stronach muzeów, teatrów, kin czy bibliotek, dotyczących repertuaru,
zasobów instytucji kultury, planowanych imprez oraz rezerwacją lub zakupem biletów wstępu do
instytucji kultury zajmowało się 34% ankietowanych (podobny odsetek mężczyzn i kobiet), w miastach
– 38,9% osób, a na wsi – 26,2%. Wyszukiwanie takich informacji o kulturze deklarowało ponad 40%
osób w wieku 15-49 lat, a w starszych grupach wiekowych – 26,5% osób w wieku 50-64 lata i 11,2%
osób w wieku 65 lat lub więcej. Strony z informacjami o kulturze najbardziej interesowały osoby z
wykształceniem wyższym – 61,3% deklaracji w tej grupie respondentów, a najmniej osoby z
wykształceniem zasadniczym zawodowym – 18,2% osób. Słuchanie audycji radiowych i muzyki lub
23

„Uczestnictwo ludności w Kulturze 2014”, GUS 2016
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oglądanie programów telewizyjnych, które deklarowało 21,4% badanej zbiorowości (nieco więcej
mężczyzn - 25% niż kobiet – 18%), w miastach – 23,5%, a na wsi – 18,1%. Korzystało z tej formy 48,1%
osób w wieku 15-24 lata.
Internet to nie tylko medium dla konsumpcji kulturalnej czy rozrywki i nie tyko przestrzeń aktywnego
wyszukiwania informacji (która dla osób starszych w szczególny sposób ma wymiar „nieoczywistości” i
nawet samorozwoju). Dla młodszej i lepiej wykształconej części populacji, otwiera możliwość
podnoszenia swoich kompetencji.
Internet stworzył również nowe możliwości dla twórców-amatorów, znosząc bariery dostępu dla
praktyk wcześniej zarezerwowanych dla profesjonalistów, związanych z upublicznianiem własnych
treści. Internet daje również możliwość do rekomendowania i rozpowszechniania innych produkcji
medialnych. Nowa gama praktyk przekłada się na różnorodność kanałów dostępu, nośników i form
medialnych, pod którymi występują – często te same – treści kulturowe.
Nieograniczony dostęp do wielu, czasem bardzo różnych, treści stworzył zapotrzebowanie na
wyszukiwaczy, łączników, translatorów, przewodników. Autorzy raportu „Praktyki kulturalne Polaków”
określają takie osoby mianem net-konektorów, których zadaniem jest wyszukiwanie atrakcyjnych
przekazów i „tłumaczenie ich” jednostkom z nimi nieoswojonymi. W ten sposób budują więzi oparte o
przekazywanie uprzednio zmodyfikowanych informacji na temat produkcji kulturowych.
E-usługi planowane przez Teatr Polski w ramach projektu wychodzą naprzeciw tej potrzebie. Pozwolą na
kreatywne wykorzystanie zasobów do tworzenia nowych treści o charakterze popularyzatorskim,
edukacyjnym, które dzięki odpowiednim narzędziom w ramach usługi zyskają atrakcyjną formę
adekwatną dla typu mediów społecznościowych w których będą prezentowane.
Badanie Ministerstwa Kultury wykazało, że większość stron internetowych dotyczących kultury
stanowią strony informacyjne i promujące konkretne instytucje i inicjatywy – ich użytkownikami są
przede wszystkim osoby, które poszukują konkretnej informacji. Nie wytwarzają natomiast środowiska.
E-usługi Teatru Polskiego maja szansę wypełnić ten brak i stać się przykładem budowania
zaangażowanej społeczności użytkowników kultury, dzielących się z treściami, wyznaczających trendy i
wychodzących z przekazem do coraz szerszej, stale rosnącej publiczności dzięki komunikowaniu treści
w mediach społecznościowych.

5.2.1.3. Zapotrzebowanie na e-usługi w kulturze w kontekście rozwoju rynku e-usług.
Dokonując analizy e-usług należy zwrócić szczególną uwagę na obszary ich wdrożeń. Dynamiczny
rozwój e-usług można zaobserwować w takich obszarach, jak komunikacja, administracja, handel,
bankowość, ochrona zdrowia, finanse, nauka, turystyka, kultura, a zwłaszcza w zakresie:
a) e-komunikacji, czyli wykorzystaniu kanałów internetowych do komunikacji, np. komunikatory
internetowe, fora;
b) e-handlu, czyli procesu sprzedawania i kupowania produktów – biletów teatralnych i
programów dotyczących konkretnych spektakli;
c) e-nauki (e-learning), czyli techniki szkoleń na odległość wykorzystującej wszelkie dostępne
media, e-kursy i e-prezentacji
d) e-kultury, czyli procesu udostępniania światowego dziedzictwa kulturowego poprzez
nowoczesne kanały przekazu od telewizji, aż po Internet.24

24

„E-usługi – definicja i przykłady”, Radosław Flis, Jacek Szut, Beata Mazurek-Kucharska, Jacek Kuciński;
Warszawa 2015
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Badani eksperci (członkowie Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight
„Polska 2020” – Pole Badawcze ICT) niezbyt korzystnie ocenili obecny poziom rozwoju e-usług w
Polsce, chociaż byli większymi optymistami jeśli chodzi o prognozy rozwoju w okresie najbliższych 5 lat.
Internet posiada tak dużą dynamikę rozwoju, że mówiąc o e-usługach należy raczej posługiwać się
pojęciami związanymi z przyszłością tego rynku. Nowe pomysły mogą powstawać i powstają z dnia na
dzień, ze względu na specyfikację wirtualnego środowiska.
Choć eksperci sądzą, że na rynku przeważać będą e-finanse oraz e-handel (ex aequo 75%), dwie trzecie
(63%) uznało, że wśród przeważających na rynku kierunków będzie-praca, a 57% ankietowanych
ekspertów, iż będzie to również e-learning. E-Kultura została uznana za kierunek niszowy – jedynie
25
13%.
Należy jednak zauważyć, że każda nowa e-usługa, która dotychczas nie funkcjonowała na rynku
elektronicznym, jest automatycznie przedstawiana jako niszowe rozwiązanie. W perspektywie czasu i
dynamicznych zmian na rynku wirtualnym, w perspektywie czasu, e-kultura może stać się usługą
popularną, a nawet masową.
Autorzy raportu „Rozwój sektora e-usług na świecie” zwracają uwagę na fakt, że e-kultura ma
tendencję i możliwości rozwoju, zwłaszcza ze względu na rozwój usług glokalizacji oraz „technologię
mobilną i identyfikację obrazu. Identyfikacja obiektów, zakup elektronicznych biletów, wirtualizacja i
cyfryzacja dzieł sztuki, starodruków, obiektów to niektóre tylko z usług niszowych pojawiające się na
świecie.”26 Te rozwiązania są szczególnie ważne w przypadku rozwoju lokalnych form kultury,
zwłaszcza w integracji tych lokalnych społeczności, które nie miały dotychczas miejsca muzealnego w
tradycyjnej formie, a teraz mają możliwość tworzenia wirtualnych muzeów.
Ważnym aspektem e-kultury jest możliwość pozyskiwania informacji dotyczących instytucji kulturalnych
na urządzenia mobilne, zaś zakup biletów wraz z wykorzystaniem płatności mobilnych ułatwi dostęp do
kulturalnych usług w życiu realnym. W badaniu ilościowym realizowanym na potrzeby projektu
zainteresowanie było wysokie.
Inną dziedziną produktów dostępnych online, która sama w sobie nie jest niszowa, ale można ją
wykorzystać w rozwoju niszowej e-kultury jest e-nauka, w której skład wchodzi e-edukacja i e-wiedza.
Coraz większą popularnością cieszą się portale skierowane do wąskich grup odbiorców – na przykład
nauczycieli konkretnych przedmiotów, czy studentów konkretnych kierunków. Autorzy raportu 27
zauważają, że „rozwijające się e-usługi nie są niszowe: słowniki tematyczne, testy, konspekty, eporadniki, komunikacja, ale grupy do jakich kierowane są usługi zapełniają niszę pozostającą tak samo
na rynku elektronicznym jak i w przeszłości na tradycyjnym.” Planowane w ramach projektu e-usługi
odpowiadają na rekomendacje autorów raportu. Będą tworzyły interaktywną bazę wiedzy
dostosowaną do potrzeb zdefiniowanych grup odbiorców.

5.2.1.4. Obecne grupy docelowe oferty kulturowej i edukacyjnej Teatru Polskiego w Warszawie
Nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodzaj oferty, z jakiej dotąd
korzystają: spektakle repertuarowe.
Charakterystyka grupy ze względu na projektowane e-usługi:
Nauczyciele są naturalnymi odbiorcami wysokiej kultury, sami w niej intensywnie uczestniczą i pragną
ten model zaszczepić wśród uczniów, szukając interesujących form „pozaszkolnych” aby uatrakcyjnić
25

„E-usługi a społeczeństwo informacyjne”, Arkadiusz Wódkowski, Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło,
Warszawa 2015
26
„Rozwój sektora e-usług na świecie”, pod red. Paweł Skowera, Leszek Czech, Warszawa 2012
27
„Rozwój sektora e-usług na świecie”
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program lekcji oraz jednocześnie zrealizować podstawę programową. Uczniowie są specyficzną grupą
docelową, ponieważ bardzo rzadko są osobami samodzielnymi, posiadającymi własny budżet, który
mogliby przeznaczyć na uczestnictwo w kulturze. Z kulturą wysoką stykają się za pośrednictwem
szkoły. O wyborze oferty kulturalnej konkretnych spektakli czy lekcji muzealnych/ teatralnych, w
których wezmą udział uczniowie, decydują nauczyciele kierując się wytycznymi podstawy
programowej. Z tego też powodu uczniowie biorą udział głównie w lekcjach przygotowujących ich do
egzaminów, dotyczących konkretnych zagadnień dotyczących przedmiotów humanistycznych.
Indywidualni odbiorcy powyżej 50. roku życia rodzaj oferty, z jakiej dotąd korzystają: spektakle
repertuarowe.
Charakterystyka grupy ze względu na projektowane e-usługi:
Wśród osób starszych (od 55 do 64 roku życia) jedynie dwie piąte, a wśród najstarszych (w wieku 65
lat i więcej) – tylko około jednej szóstej korzysta z internetu. Wiek stanowi więc kryterium wykluczenia
cyfrowego. Należy zauważyć jednak, że zmiany zachodzą bardzo dynamicznie i za 5 lat do grupy 60+
dołączą osoby z grupy w której 40% korzysta regularnie z internetu. 41% gospodarstw emerytów i
rencistów posiada komputer osobisty, a 32,4% komputer z dostępem do Internetu. Należy pamiętać,
że emeryci i renciści należą do grupy 50+, ale wiele osób z tej grupy jest nadal czynnych zawodowo. W
grupie pracowników komputer osobisty posiada 91,4% gospodarstw domowych, a 74,4% z dostępem
do szerokopasmowego internetu28.
Kompetencje cyfrowe współwystępują również z wyższym poziomem wykształcenia, przy czym
odgrywa ono pewną rolę wyłącznie w przypadku starszych badanych, natomiast w przypadku
młodszych nie ma większego znaczenia, ponieważ niemal wszyscy są online. Jak pokazują badania
zrealizowane na potrzeby oceny popytu na e-usługi że wśród widzów teatru po 60 r. ż, znakomita
większość ma wyższe wykształcenie i mieszka w dużym mieście, co zwiększa prawdopodobieństwo, że
korzysta z internetu. Wielkomiejscy seniorzy pozostają aktywną grupą, korzystają z kultury i mobilnych
technologii. Ponadto, jako grupa której zależy na podtrzymywaniu kontaktu z pokoleniem własnych
wnuków, może zostać zaangażowana w e-usługi za ich pośrednictwem. E-usługi mogą być
rozwiązaniem dla osób o ograniczonych możliwościach motorycznych, a także finansowych w dotarciu
do kultury wysokiej. Można zakładać, ze seniorzy będą zainteresowani e-usługami, które pozwalają
utrzymywać relacje społeczne, które inicjują wymianę doświadczeń pokoleniowych i
międzypokoleniowych.
Rodzice (wiek dorosłych: 35-45) z dziećmi (do 12 r.ż.) oraz rodzaj oferty, z jakiej dotąd korzystają:
spektakle repertuarowe.
Charakterystyka grupy w kontekście projektowanych e-usług:
95% gospodarstw z dziećmi posiada dostęp do internetu, ich przewaga nad pozostałymi
gospodarstwami jest aż trzydziestoprocentowa. Rodzice to bardzo zmobilizowana grupa, szukająca
ciekawych form spędzania wolnego czasu z dziećmi. Jest to grupa o silnej motywacji, starająca się o
zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych swoich dzieci. Rodzice korzystają z mediów
społecznościowych i stron internetowych poszukują informacji o ofercie kulturalnej, a także chętnie
dzielą się wrażeniami i propagują wydarzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Można
przypuszczać, że będą zainteresowani e-usługami wyższego rzędu, które wspomagają kreatywny
rozwój ich dzieci ciekawie zagospodarowują czas wolny na dwa sposoby:


28

gdy aktywnie obdarzają dziecko uwagą i mogą rozwiązywać zdania wspólnie z nim - zadania
wymagające współpracy z rodzicem, wymagające czasu i dodatkowych rekwizytów np.
stwórzcie razem kostium postaci ze sztuki teatralnej lub rekwizyt, odtwórzcie scenę z tej sztuki
i udostępnijcie ją do oceny przez internautów ze społeczności teatralnej lub eksperta;

Uczestnictwo ludności w Kulturze 2014”, GUS 2016
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kiedy uwaga rodzica jest rozproszona innym zadaniem i nie może on wchodzić w
bezpośrednią interakcję z dzieckiem: np. kiedy prowadzi samochód, a dziecko korzysta z
urządzenia mobilnego, podczas oczekiwania w kolejce do lekarza itp.

Rodzice dumni ze swojej roli we wspomaganiu rozwoju dzieci, chętnie dzielą się swoim pozytywnym
doświadczeniem on-line, poprzez media społecznościowe i mogą stanowić interesującą grupę
polecających ambasadorów e-usług.
Celem projektu jest poszerzenie grupy docelowej o nowe środowiska szkolne: edukatorów i nauczycieli.
Nauczyciele są grupą i edukatorzy są grupą uczestniczącą w kulturze intensywniej od pozostałych i jak
ocenia Wnioskodawca, będą oni zainteresowani e-usługami nie tylko z racji wykonywanego zawodu,
ale też prywatnie. Dzięki własnym doświadczeniom kutrowym i kierunkowemu wykształceniu z
łatwością zaczną korzystać z nowych technologii do przekazywania dobrze znanych im treści.
W grupie nauczycieli, w której nowe technologie, z racji na dojrzalszą kategorię wiekową mogą nie być
w pełni oswojone, zawartość merytoryczna nie stanowi bariery poznawczej i a atrakcyjność treści
zawartych w wortalu i możliwości ich wielorakiego wykorzystywania będzie motywująca do nabycia
czy nadrobienia cyfrowej kompetencji. Nauczyciele, jako grupa dobrze wykształcona, a także
zobowiązana do czynności administracyjnych związanych np. z e-dziennikiem w większości posiada
wystarczające kompetencje cyfrowe do obsługi e-usług.
Szkoły obecnie są dobrze przystosowane do obsługi multimedialnych i interaktywnych elementów
lekcji, posiadają odpowiednie wyposażenie. Nauczyciele będą zainteresowani e-usługami związanymi z
otrzymaniem scenariusza lekcji teatralnej / o dramacie, o autorze, repertuarem klasycznym, klasyką
dramatu powiązanymi z podstawą programową oraz formami, które wzmocnią u ich uczniów
umiejętności, których wymaga obecnie program szkolny (np. umiejętność autoprezentacji, techniki
pracy z głosem, budowania narracji, umiejętność pracy z różnorodnymi źródłami danych np.
materiałem archiwalnym i dokumentacyjnym, w tym multimedia, potrzebnych m.in. do
przygotowywania prezentacji maturalnych i innych).
Będą także zainteresowani możliwościami dokształcania się w wybranych obszarach i uzyskaniem
pomocy w realizacji podstawy programowej np. w postaci scenariuszy lekcji czy materiałów audio/
video ilustrujących wybrane tematy programu. Nauczyciele stale wzmacniający swoje kompetencje i
uczestniczący kursach koniecznych do zdobycia kolejnych stopni zawodowych stanowią otwartą grupę
dzielącą się chętnie doświadczeniem nie tylko wirtualnie, ale także w realnej rzeczywistości. Po
przeanalizowaniu kilkunastu instytucji kultury i sposobu ich pracy z nauczycielami rekomendujemy
łączenie form pracy on-line ze spotkaniami w Teatrze, które będę wzmacniały więź i ich
zaangażowanie w projekt, może także w roli współtwórców treści edukacyjnych, dzielących się
własnymi materiałami przygotowanymi w ramach e-usług.
Młodzież w wieku szkolnym - gimnazjalnym, licealnym (dotychczasowa pośrednia grupa docelowa
Teatru przyprowadzana przez nauczycieli).
Charakterystyka grupy w kontekście projektowanych e-usług:
Grupa, która dobrze i swobodnie czuje się w technologiach multimedialnych, mobilnych.
Charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem kompetencji cyfrowej. W tej grupie jako jedynej
kompetencji cyfrowej nie warunkuje wykształcenie. Młodzież nastawiona jest na relacje społeczne za
pośrednictwem mediów społecznościowych. Preferuje rozwiązania nastawione na interakcje, wygodne
dla użytkownika, dające wiele możliwości, spersonalizowane. Dlatego chętnie wybierze e-usługi o
najwyższym poziomie.
Jest to grupa, która poprzez media społecznościowych buduje swój
wizerunek. Może być zainteresowana e-usługami, które związane są z hobby, pasją lub ze względów
praktycznych – obowiązków szkolnych związanych z programem i jego
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wymaganiami oraz chęcią umiejętności potrzebnych w rozwoju zawodowym np. umiejętność
autoprezentacji, techniki pracy z głosem, budowania narracji, umiejętność pracy z różnorodnymi
źródłami danych np. materiałem archiwalnym i dokumentacyjnym, w tym multimedia, potrzebnych
m.in. do przygotowywania prezentacji maturalnych i innych.
Młodzi dorośli w wieku 25-35 lat (tzw. DINK's – Double Income No Kids)
Charakterystyka grupy w kontekście projektowanych e-usług:
Grupa intensywnie korzystająca z technologii mobilnych (smartfonów, laptopów, netbooków,
tabletów) o wysokiej kompetencji cyfrowej, szukająca ciekawych form spędzania czasu, ale dla której
istnieje także spora konkurencyjna oferta spędzania czasu wolnego. Grupa DINKs ma nie wiele czasu
poza pracą i w wolnym czasie szuka intensywnych doznań, oryginalnych propozycji, wysokiej jakości,
ceni estetyczne, komfortowe i dobrze zaprojektowane rozwiązania, przyjazne dla użytkownika; grupa
starannie planuje czas wolny i jest on elementem budowania wizerunku/ statusu za pośrednictwem
mediów społecznościowych. Motywacją tej grupy są aspiracje statusowe, poznawcze, realizacja pasji,
hobby, zdobywanie doświadczeń, wspomagających rozwój osobisty i zawodowy.

5.2.1.5. Odbiorcy oferty artystycznej, kulturowe i edukacyjnej programu Teatru Polskiego.
Teatr Polski w Warszawie prowadzi zbiorcze statystyki dotyczące liczby osób uczestniczących w jego
programie. Dane o frekwencji przedstawiają ogólną liczbę widzów spektakli oraz osoby, które brały
udział w wydarzeniach towarzyszących (w tym edukacyjnych np. warsztatach, dyskusjach, zajęciach
dla szkół).
Tabela 23. Zestawienie frekwencji w latach 2010-2017.

Rok

Liczba widzów

2010
44 653
2011
51 549
2012
44 135
2013
69 441
2014
50 528
2015
87 043
2016
72 342
2017
89 951
źródło: dane dostarczone przez Teatr Polski

Ilościowy przyrost w
stosunku do roku
poprzedniego

Przyrost wyrażony w %

6 896
-7 414
25 306
-18 913
36 515
-14 701
17 609

13,4%
-16,8%
36,4%
-37,4%
42,0%
-20,3%
19,6%

Uwaga: W roku 2014 prowadzona była rozległa modernizacja i przebudowa obiektu i z tego powodu Teatr był
dostępny dla publiczności w ograniczonym stopniu

Średnia dynamika przyrostu frekwencji z roku na rok w latach 2010-2017, z pominięciem roku
inwestycyjnego - 2014 (przerwa w działaniu budynku, zaburza obraz frekwencji) i przyjęciem roku
2013 jako odniesienia dla roku 2015 wynosi 8,8%. Przeprowadzona w 2014 roku inwestycja przyniosła
aż 20% wzrost frekwencji w roku 2015 - w stosunku do roku 2013 i wskazała na ogromy potencjał przy
budowaniu szerokiego dotarcia do publiczności w związku z prowadzonymi inwestycjami.
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5.2.1.6. Dane dotyczące użytkowników profilu Teatru Polskiego na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych.
Odwiedziny strony internetowej www.teatrpolski.waw.pl
Dane za 2017 rok:





Odsłony 2 039 563,
Użytkownicy 280 429,
Nowi użytkownicy 273 902,
Sesje 468 627

Dane za I kwartał 2018 roku:





Odsłony 719 810,
Użytkownicy 91 112,
Nowi użytkownicy 79 594,
Sesje 159 235.

Osoby, które lubią stronę Teatr Polski w serwisie społecznościowym Facebook
Liczba osób, które polubiły tę stronę w roku 2018 wynosi (stan na 9 maja 2018 r.) 23.102 osoby,
przeważająca liczba z nich (aż 70%) stanowią kobiety. Strona cieszy się największą popularnością wśród
odbiorców w przedziale wiekowym 25-34 lata ( 23% kobiet i 9% mężczyzn), następne przedziały
wiekowe to 18-24 lata ( 24% wszystkich osób) i 35-44 (22%). Najmniej liczną grupą są osoby między 13
i 17 rokiem życia oraz osoby powyżej 55 roku życia – każda z tych grup liczy jedynie 3%.
Zbiorcze dane demograficzne dotyczące osób, które lubią stronę Teatru Polskiego (w podziale na grupy
wiekowe i płeć podane w profilach) prezentuje poniższy diagram.
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Tabela 24. Zbiorcze dane demograficzne dotyczące osób, które lubią stronę (w podziale na grupy wiekowe i płeć podane w
profilach).

Większość osób, które wyświetliły stronę Teatru Polskiego w serwisie Facebook stanowią kobiety –
71% (w tym większość należy do kobiet, które są już fanami Teatru Polskiego). W przypadku mężczyzn
stosunek liczby fanów do liczby wszystkich mężczyzn, którzy wyświetlili stronę Teatru Polskiego na fb
to 29 do 37 procent. Podobnie, jak w przypadku polubieni strony najliczniejsze grupy wiekowe to 2534 lata (24% kobiet i 9% mężczyzn), 18-24 lata (16% kobiet, 8% mężczyzn).
Najmniej osób, które wyświetliły profil Teatru w serwisie Facebook jest powyżej 65 roku życia – jedynie
3% kobiet i 1% mężczyzn
Liczba mieszkańców Polski, które wyświetliły stronę Teatru w serwisie społecznościowym Facebook
wynosi 20976, w tym liczba osób z Warszawy to 13006. Liczba osób posługujących się językiem
polskim wynosi 20.403, zaś liczba osób angielskojęzycznych wynosi – 959.
Osoby, które zareagowały na posty Teatru Polskiego w serwisie społecznościowym Facebook
Na posty Teatru Polskiego zareagowały przede wszystkim kobiety – stanowiły one 69% (w tym 70% z
nich należy do fanów strony Teatru w serwisie Facebook). 29% z liczby wszystkich mężczyzn, którzy
zareagowali na posty są już fanami strony Teatru Polskiego na Facebooku. Większość z osób, które
zareagowały na posty mieści się w przedziale wiekowym 35-44 lata (24%), następne w kolejności są
osoby w przedziale 25-34 lata (23%) i osoby między 18, a 24 rokiem życia (16%).
Statystyki kanału Teatru Polskiego na YouTube:
Dane zbiorcze za 2017 rok:
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Czas oglądania (w minutach) 179 199,
Wyświetlenia 138 529,
Subskrypcje 106

Dane za I kwartał 2018 roku:




Czas oglądania (w minutach) 29 905,
Wyświetlenia 24 307,
Subskrypcje nowe 21

5.2.2. Popyt prognozowany.
Prognoza przyszłego popytu na e-usługi planowane przez Teatr Polski musi określić społeczne
zapotrzebowanie na realizację Projektu wśród jego grup docelowych.
Analiza zapotrzebowania na e-usługi wśród grup docelowych została oparta analizę rynku (otoczenia
społeczno – kulturowego i kulturowych praktyk użytkowników internetu, analizę obecnych grup
docelowych oraz badania społeczne ilościowe i jakościowe, zaprojektowane na podstawie powyższych
analiz oraz danych zastanych dostarczonych przez Teatr.
Celem zaprezentowanym poniżej badań było oszacowanie zainteresowania wśród dotychczasowych
widzów i potencjalnej publiczności Teatru Polskiego w Warszawie poszczególnymi rodzajami e-usług,
które zostaną udostępnione w wyniku realizacji Projektu.
Badanie wprowadzające do oceny poszczególnych działań planowanych w ramach Projektu e-usług
dotyczyło sprawdzenia czy planowane e-usługi odpowiadają na rzeczywiste potrzeby odbiorców i w
jakim stopniu spełnią funkcje, jakich odbiorcy od nich oczekują.

5.2.2.1.

Badanie Ilościowe popytu na e-usługi planowane przez Teatr Polski w Warszawie

Metodologia badania ilościowego
Celem badania było zbadanie zapotrzebowania wśród odbiorców wydarzeń kulturalnych na cyfrowe
usługi i potencjału leżącego w e-usługach proponowanych przez Teatr Polski w Warszawie.
Badanie ilościowe zostało przeprowadzone w dniach 14.10-17.10.2016 przez zewnętrzną agencję
badawczą SW RESEARCH. W ramach badania przeprowadzono w sumie 382 ankiet metodami:
- wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel (300 badanych - 78,5% próby)
- wywiadami z użytkownikami fanpage’a Teatru Polskiego na Facebooku (23 badanych – 6,0% próby)
- PAPI (Paper & Pen Personal Interview) za pomocą papierowych kwestionariuszy wśród gości Teatru
Polskiego (59 badanych - 15,4% próby).
Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez agencję SW RESEARCH na podstawie zagadnień
dostarczonych przez Teatr Polski i składał się z pytań dotyczących uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych, zainteresowania e-usługami związanymi z Teatrem Polskim i korzystaniem z nich oraz
preferencji odnośnie sposobów informowania o wydarzeniach kulturalnych.
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Wykres 2. Metryczka.

Płeć

Kobieta

57,3%

Mężczyzna

42,7%

> 18 lat

1,8%

Miejsce
zamieszkania

Wykształcenie

Wiek

18-25 lat

18,3%

26-36 lat

31,9%

37-49 lat

30,1%

50-65 lat

14,9%

powyżej 65 lat

2,9%

Podstawowe

2,4%

Zawodowe

3,4%

Średnie

32,5%

Wyższe

61,8%

Warszawa

53,7%

Mazowsze (poza Warszawą)

14,1%

Inne województwo/zagranica

32,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Wszyscy badani deklarują korzystanie z internetu oraz zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi. W
próbie badawczej znalazło się 53,7% mieszkańców Warszawy.
W badaniu wzięło udział więcej kobiet (57,3%). Przeszło 60% badanych stanowiły osoby w wieku 26-49
lat. Ankietowani z wyższym wykształceniem to największa grupa (61,8%).

Wyniki dla ogółu badanych
Przed realizacją badania wyróżniono grupy docelowe, które miałyby być głównymi odbiorcami
proponowanych przez Teatr Polski e-usług. Znalazły się wśród nich:
1.
2.
3.
4.

Nauczyciele
Indywidualni odbiorcy powyżej 50 roku życia
Rodzice w wieku 36-49 lat
Młodzi dorośli w wieku 26-36 lat

Grupy zostały wyróżnione na podstawie wieku oraz/lub deklaracji przynależności do danej grupy
społecznej (grupy 1 oraz 3). Każdą z nich można scharakteryzować w kontekście intensywności
korzystania z internetu i ogólnie nowych technologii, oczekiwań związanych z nowoczesną kulturą oraz
preferencji dotyczących zdobywania informacji o wydarzeniach kulturalnych.
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Wykres 3. Udział grup docelowych (możliwość wyboru wielu odpowiedzi)

Pracujący

62,3%

Widzowie teatralni

19,6%

Osoby zainteresowane teatrem

19,4%

Rodzice

19,1%

Starsi (50+)

17,8%

Studenci

13,6%

Nauczyciele

5,8%

Osoby z niepełnosprawnością

2,9%

Osoby zawodowo związane z teatrem

1,6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Dwie trzecie badanych deklaruje, że pracuje.
Co piąty uczęszcza do teatru i taka sama grupa jest zainteresowana teatrem. Co piąty badany jest
również rodzicem.
Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
Niemal trzy czwarte badanych (72,0%) uczestniczy w kulturalnych wydarzeniach przynajmniej raz na
trzy miesiące, a 60% spośród nich robi to aż raz w miesiącu. Bardzo niski jest odsetek (0,3%) osób,
które w ogóle nie biorą udziału w takich aktywnościach. Co dziesiąta osoba jest gościem wydarzeń
kulturalnych raz w roku lub rzadziej.
Co drugi badany idzie do teatru lub opery co najmniej raz na trzy miesiące, a co czwarty raz w roku lub
rzadziej. Odsetek osób, które nie uczęszczają na takie spektakle wcale, wynosi 2,6%.

Wykres 4. Jak często gości Pan/i na:

spektaklach teatralnych/ koncertach
muzycznych / wystawach w galeriach
i muzeach?

42,9%

spektaklach teatralnych lub
operowych?

24,3%

0%
Raz w miesiącu

Raz na 3 miesiące

29,1%

28,3%

20%

40%

Raz na pół roku

18,1%

22,3%

60%
Raz w roku

4,7%
5,0% 0,3%

11,0% 11,5%2,6%

80%
Raz na kilka lat

100%
Wcale

Wśród badanych z grup docelowych nie ma osób, które w ogóle nie uczestniczą w wydarzeniach
kulturalnych. Najczęściej korzystają z nich Nauczyciele (54,5%), którzy również robią to przynajmniej
raz w roku. Najmniej intensywna aktywność kulturalna cechuje grupę Rodziców – 36,6% z nich bierze
udział w wydarzeniach kulturalnych raz w miesiącu.
Podobne tendencje jak dla wszystkich wydarzeń kulturalnych, są widoczne dla uczestnictwa w
spektaklach teatralnych lub operowych – najniższy odsetek (18,7%) uczestniczący w tych
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aktywnościach raz w miesiącu występuje w grupie Rodziców. Wśród Nauczycieli nie ma osób, które nie
bywają na spektaklach teatralnych bądź operowych.
Wykres 4. Jak często gości Pan/i na: (w podziale na grupy docelowe)

spektaklach teatralnych/ koncertach muzycznych / wystawach w galeriach i muzeach?
Nauczyciele*

54,5%

Starsi (50+)

13,6%

48,5%

Rodzice (26-49 lat)

22,1%

36,6%

Młodzi dorośli (26-36 lat)

27,3%
14,7%

35,1%

50,8%

4,5%

5,9% 8,8%

18,7%

22,1%

4,5%5,2%

19,7%

3,3%4,1%

spektaklach teatralnych lub operowych?
Nauczyciele*

27,3%

Starsi (50+)

27,9%

Rodzice (26-49 lat)

18,7%

Młodzi dorośli (26-36 lat)

Raz w miesiącu

26,5%
32,8%

30,3%
0%

31,8%

20%

Raz na 3 miesiące

22,7%
17,6%
20,1%

25,4%

23,8%

40%

60%

Raz na pół roku

Raz w roku

4,5% 13,6%
13,2%

10,3% 4,4%

12,7%

13,4% 2,2%

8,2% 11,5%,8%
80%

100%

Raz na kilka lat

Wcale

* ze względu na niewielką liczebność tej grupy zawodowej w próbie dane mają charakter wyłącznie poglądowy,
badanie zostało uzupełnione o pogłębione wywiady jakościowe IDI z nauczycielami i animatorami kultury, które
posłużyły do opisu potrzeb i zainteresowania e-usługami wśród osób edukujących dzieci i młodzież

Ponad połowa badanych (56%) brała udział w jakimś wydarzeniu w Teatrze Polskim na przestrzeni
ostatnich trzech lat i 57% wśród nich korzystało z jego strony internetowej.
Najwyższe odsetki osób, które uczestniczyły w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych przez
Teatr Polski w ciągu ostatnich trzech lat są właściwe dla Nauczycieli (68,2%) oraz Młodych dorosłych
(64,8%). Natomiast najmniej, bo jedynie połowa grupy Starszych miała taką okazję.
W grupach korzystanie ze strony internetowej placówki idzie w parze z uczestnictwem w wydarzeniach
przez nią organizowanych – największe odsetki korzystających są właściwe dla Nauczycieli (73,3%) i
Młodych dorosłych (64,6%).
Wśród osób powyżej 50 roku życia, nieco więcej niż co druga osoba deklaruje korzystanie ze strony
internetowej Teatru.
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Wykres 5. Czy w ciągu ostatnich trzech lat gościł/a Pan/i na wydarzeniu: spektaklu, warsztatach, koncercie w Teatrze Polskim?

Ogół

56,0%

Nauczyciele*

31,7%

68,2%

Starsi (50+)

50,0%

Rodzice (26-49 lat)

51,5%

Młodzi dorośli (26-36
lat)

12,3%

22,7%
32,4%

17,6%

32,1%

16,4%

64,8%
Tak

9,1%

Nie

31,1%

4,1%

Nie pamiętam

Przy analizie wyników należy brać pod uwagę metodę badania i strukturę próby. Niemal jedna czwarta
ankiet została zrealizowana w siedzibie Teatru podczas spektakli i wydarzeń i poprzez stronę teatru w
mediach społecznościowych – na Facebooku, co ma znaczący wpływ na wysoki odsetek osób w próbie
które w ciągu ostatnich trzech lat gościły w Tetrze Polskim.

Wykres 6. Czy korzystał/a Pan/i ze strony internetowej Teatru Polskiego? (pytanie dotyczyło, tylko respondentów, którzy w
ciągu ostatniego roku gościli w Teatrze Polskim)

Ogół

57,0%

Nauczyciele*
Starsi (50+)

31,2%

73,3%
52,9%

Rodzice (26-49 lat)
Młodzi dorośli (26-36
lat)

30,4%

64,6%
Tak

Nie

26,7%
38,2%

56,5%

11,7%

26,6%

8,8%
13,0%
8,9%

Nie pamiętam

Korzystanie z e-usług i zainteresowanie planowanymi e-usługami Teatru Polskiego wśród określonych
grup docelowych projektu
Ośmiu na dziesięciu badanych deklaruje, że korzystało już z rozmaitych e-usług.
Wśród osób starszych odsetek korzystających wynosi 86,8 punktów procentowych. Niemal co piąty
nauczyciel nie korzystał jeszcze z tego typu rozwiązań. W pozostałych grupach oraz w ogóle badanych
odsetki tych, którzy nie mają jeszcze doświadczeń z e-usługami oscylują w okolicach co dziesiątej
osoby.
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Wykres 7. Czy korzystał/a Pan/i z jakichkolwiek e-usług do tej pory?

Ogół

79,6%

Nauczyciele*

11,0%

72,7%

Starsi (50+)

18,2%
86,8%

Rodzice (26-49 lat)

77,6%

Młodzi dorośli (26-36 lat)

78,7%

Tak

Nie

9,4%

9,1%
7,4% 5,9%

11,2%
11,5%

11,2%
9,8%

Nie pamiętam

Analizując wyniki pod kątem wysokiego odsetka osób korzystających z e-usług w kategorii wiekowej 50
+ może zastanawiać tak wysoki wynik w najstarszej grupie wiekowej, która najczęściej opisywana jest
jako grupa cechująca się mniejszymi kompetencjami cyfrowymi od pozostałych.
W interpretacji należy wziąć pod uwagę metodę badania - CAWI (dobraną ze względu na cel badania
czyli ocenę zainteresowania e-usługami w grupach potencjalnych użytkowników).
Wszystkie osoby w wieku 50 + w próbie będą zatem cechowały wyższe niż przeciętne kompetencje w
zakresie obsługi komputera i poruszania się w intrenecie. Osoby te często korzystają z e-usług w
sprawach urzędowych i finansowych związanych np. z obsługą kont, świadczeń emerytalnych,
zdrowotnych itp. Jest to grupa o specyficznym połączeniu cech – mająca więcej czasu i nie wykluczana
ICT, która sporą część czasu wolnego spędza w sieci.
Spośród proponowanych e-usług możliwość dokonywania i zarządzania rezerwacją miejsca na
zajęciach wraz z wniesieniem opłaty online była najbardziej interesująca dla ogółu badanych (średnio
4,23 na skali 1-5).
Warto zauważyć, że średnie zainteresowanie każdą z usług jest wyższe niż 3,7% a więc można
wnioskować, że każda z nich wydaje się atrakcyjna badanym.
Generalne największe zainteresowanie każdą proponowaną e-usługą wykazują Nauczyciele (zawsze
powyżej wartości dla ogółu), najniższe zaś Młodzi dorośli (zawsze tyle samo lub poniżej wartości dla
ogółu). Wszystkie grupy, zaraz po możliwości rezerwowania miejsc na zajęcia edukacyjne z
wniesieniem opłaty, za najatrakcyjniejszą usługę uważają e-bibliotekę zbiorów Teatru Polskiego.
Tabela 25. W jakim stopniu uważa Pan/i za interesujące/potrzebne planowane e-usługi Teatru Polskiego. które pozwolą
rozszerzyć program kulturowy i edukacyjny Teatru Polskiego? Proszę ocenić w skali 1-5. gdzie 1 oznacza mało interesujące, a
5 bardzo interesujące

Ogół

Nauczyciel
e*

Starsi (50+)

Rodzice
(26-49 lat)

Młodzi
dorośli (2636 lat)

4,18

4,15

3,97

3,88

KOMPONENT E-USŁUG SKIEROWANYCH DO DZIECI:
KOMPONENT E-USŁUG SKIEROWANYCH DO

3,92
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DZIECI obejmuje 2 e-usługi, powiązane ze
sobą merytorycznie
E1: W labiryncie teatru
ilustrowana wycieczka po kulisach teatru z
zadaniami dla odbiorcy w wieku 3-8 lat,
usługa zaprojektowana ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci
niedowidzących.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji,
wypełniania formularzy, zaznaczania opcji
wyboru itp.
E2: Teatralne zagadki
Quizy o różnym poziomie zaawansowania i
trudności wprowadzające dziecko w świat
teatru zbudowane na bazie
zdigitalizowanych zasobów teatru, dla
odbiorcy w wieku 8-13 lat.
E-usługa może być wykorzystywana jako
element lekcji szkolnej.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji,
wypełniania formularzy, zaznaczania opcji
wyboru itp.
Komponent obejmuje
e-usługi dla dzieci (poziom zaawansowania 3
– obustronna interakcja) dla dzieci
przybliżający im funkcjonowanie teatru i
budujący wrażliwość artystyczną; gdzie
fragmenty tekstów, filmów, słuchowisk
związanych z repertuarem teatru wraz z
quizami, grami i zadaniami w odpowiedniej
graficznej i interaktywnej formie pozwolą
dzieciom na samodzielną lub w towarzystwie
opiekunów naukę przez zabawę.
KOMPONENT E-USŁUG – EDUKACJA KULTUROWA
E3: E-biblioteka zbiorów Teatru – biblioteka
nagrań audio i video z wydarzeń i spektakli,
fotografii ze spektakli i wydarzeń dostępna
także z urządzeń mobilnych, z możliwością
udostępniania w mediach
społecznościowych

4,05

4,32

4,26

4,10

3,98

E4: Scenariusze lekcji
Baza scenariuszy zajęć przygotowywanych
przez nauczycieli biorących udział w kursach
organizowanych przez Teatr Polski dla
pracowników oświaty; możliwość dodawania
własnych scenariuszy lekcji, materiałów
wzbogacających, opcja forum dla potrzeb
wzbogacenia procesu nauczania

3,90

4,32

4,10

3,96

3,82

E5: Ścieżki tematyczne

3,84

4,05

3,93

3,86

3,84
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Baza pomysłów dla uczniów i nauczycieli na
ciekawe wykorzystanie materiałów z ebiblioteki, propozycje quizów, zadań,
poleceń gotowych do wykorzystania w
procesie nauczania na każdym poziomie
edukacji
E6: Książka mówiona
Udostępnienie w technologii streamingu
nagrań dramatów czytanych przez aktorów
Teatru Polskiego ,usługa opracowana ze
uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych

3,82

4,09

3,88

3,88

3,78

E7: Rezerwacja miejsc, zapisy z opłatą.
Rezerwacja miejsca na zajęciach
edukacyjnych, warsztatach, z możliwością
wniesienia opłaty, usługa wzbogacona o
aplikację.

4,23

4,50

4,28

4,28

4,20

Postrzeganie atrakcyjności zaproponowanych e-usług znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu
korzystaniem z nich – 82,2% ogółu badanych deklaruje, że korzystałaby z cyfrowych usług Teatru
Polskiego, które pozwolą rozszerzyć program kulturowy i edukacyjny teatru. Odsetek
zainteresowanych jest najwyższy wśród starszych badanych (85,3%), najniższy wśród Nauczycieli
(81,8%).
Wykres 8. Czy byłby/aby Pan/i zainteresowany/a skorzystaniem z e-usług Teatru Polskiego. które pozwolą

rozszerzyć program kulturowy i edukacyjny Teatru?

Ogół

82,2%

17,8%

Nauczyciele*

81,8%

18,2%

Starsi (50+)

85,3%

14,7%

Rodzice (26-49 lat)

82,8%

17,2%

Młodzi dorośli (26-36
lat)

82,0%

18,0%

Tak

Nie

Preferencje dotyczące sposobów informowania o wydarzeniach kulturalnych
Zdecydowanie największą popularnością spośród proponowanych sposobów informowania o
wydarzeniach kulturalnych cieszy się internet - 66,8% badanych wśród ogółu, aż 81,8% wśród
nauczycieli oraz około 70% wśród innych grup wskazuje go jako jeden z trzech najlepszych.
Drugie miejsce dla ogółu badanych zajmują media społecznościowe (45%), trzecie zaś plakaty i
ogłoszenia (40,1%). Za najmniej efektywny środek informowania badani uznali ulotki i foldery (16,5%).
Popularność komunikacji w internecie jako środka promocji kultury jest dobrą prognozą dla rozwoju e196 | S t r o n a

e-usług w kulturze, szczególnie tych których efekty będą mogły być udostępniane i popularyzowane za
ich pośrednictwem.
Dla Nauczycieli ulotki oraz foldery nie są wartościowym nośnikiem informacji - nie zostały wskazane
przez ani jednego badanego z tej grupy. Relatywnie największą wagę przywiązują do informacji od
znajomych czy rodziny (36,4%).
Na tle pozostałych grup badanych, osoby powyżej 50 roku życia za bardziej wartościowe uważają
plakaty i ogłoszenia (52,9%) oraz radio (33,8%). Są jednocześnie najmniej na tle wszystkich grup,
przekonani o efektywności przekazywania informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Młodzi dorośli, najbardziej spośród wszystkich badanych grup, wierzą w siłę przekazywania informacji
za pośrednictwem mediów społecznościowych (46,7%) oraz prasy (29,5%). Najmniej zaś doceniają
przekaz radiowy (12,3%).
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Wykres 9. Jaki sposób informowania o wydarzeniach kulturalnych uważa Pan/i za przekonujący? Proszę o zaznaczenie max. 3
odpowiedzi.

0,0%

Ulotki, foldery

16,5%
16,2%
13,4%
16,4%
66,8%

Internet (strony www)

72,1%
71,6%
69,7%
40,1%
45,5%
52,9%
39,6%
38,5%

Plakaty, ogłoszenia

30,9%
36,4%
30,9%
24,6%
27,9%

Znajomi, rodzina

21,2%
27,3%
33,8%
19,4%
12,3%

Radio

36,4%
30,9%

Media społecznościowe (Facebook, Twitter,
Instagram)

0%

5.2.2.2.

45,5%
46,7%

0,8%
4,5%
0,0%
2,2%
0,0%

Inne, jakie?

Nauczyciele*

45,0%

25,7%
18,2%
27,9%
23,9%
29,5%

Prasa

Ogół

81,8%

Starsi (50+)

10%

20%

30%

40%

Rodzice (26-49 lat)

50%

60%

70%

80%

90%

Młodzi dorośli (26-36 lat)

Badanie jakościowe popytu na e-usługi planowane przez Teatr Polski w Warszawie
wśród nauczycieli i animatorów kultury pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Badanie jakościowe zrealizowano metodą indywidualnych pogłębionych wywiadów (IDI – Individual in
Depth Interview). Zrealizowano siedem pogłębionych wywiadów z nauczycielami i animatorami kultury
pracującymi z dziećmi i młodzieżą w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wśród nauczycieli znaleźli się
nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów przedmiotów humanistycznych, głownie
języka polskiego.
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Nauczyciele zostali zidentyfikowani jak ważna grupa docelowa projektu jako bezpośredni odbiorcy eusług, ale przede wszystkim ze względu na ich rolę pośredniczącą w kontakcie z kulturą dzieci i młodzieży
szkolnej. To nauczyciele często inspirują uczniów do kontaktu z kulturą, organizują wizyty w
instytucjach kultury i mają decydujący wpływ na program wydarzeń kulturalnych towarzyszących
lekcjom szkolnym.
Nauczyciele ogółem bardzo wysoko oceniali poszczególne proponowane e-usługi w ramach projektu.
Byli entuzjastami wszystkich ich rodzajów. W skali od jeden do pięć niemal wszystkie proponowane eusługi zyskiwały najwyższą notę. Bardzo interesująca okazała się dla nich możliwość wykorzystania
profesjonalnie przygotowanych materiałów wizualnych i audiowizualnych pochodzących z teatru.
Nauczyciele podkreślali wartość materiałów uzupełniających podstawę programową, które są
przygotowywane przez profesjonalistów z danej dziedziny i odbiegają od „szkolnej sztampy”, nie są
powieleniem wzorów, tylko nową jakością, która budzi zainteresowanie nie tylko nauczycieli, ale jest
przyjmowana z zainteresowaniem przez dzieci i młodzież.
Co interesujące. nauczyciele nie zgłaszali problemów, jeśli chodzi o informatyczną infrastrukturę
szkolną i możliwość realizacji z uczniami zajęć opartych o multimedia z gwarantowanym dostępem do
szerokopasmowego internetu. Szkoły, w których pracują i które znają, są odpowiednio wyposażone, a
wykorzystanie różnego typu treści multimedialnych jest już powszechną praktyką.
Nauczyciele potwierdzali kompetencje cyfrowe, które m.in. może potwierdzić korzystanie z edziennika. Internet został podany jako główne źródło poszukiwania informacji o możliwościach
uczestnictwa w kulturze w ramach organizowanych wyjść pozaszkolnych z uczniami w celu
wzbogacania szkolnego programu edukacyjnego.
Badanie było przeprowadzone z nauczycielami z dużych miast (w większości z Warszawy).
Potrzeby i oczekiwania nauczycieli, bazujące na ich pedagogicznym doświadczeniu potraktowano jako
głos doradczy, a w pewnych wymiarach dotyczących e-usług ekspercki. Na podstawie wywiadów
przygotowano następujące rekomendacje:
a) promowanie e-usług wśród nauczycieli nie tylko drogą elektroniczną, ale podczas spotkań w
teatrze (rekomendowane warsztatowe) pozwalających uzupełnić wiedzę i nabyć kompetencje
do pracy z uczniami w zakresie form teatralnych, pracy z ciałem itp. Nauczyciele podkreślali
wagę osobistego kontaktu, który ich zdaniem wzmacnia zaangażowanie i oswaja z nowymi
propozycjami programowymi i formami pracy z uczniem. Ważna dla nauczycieli byłą
możliwość wymiany doświadczeń w zakresie wprowadzania nowych metod i form nauczania z
kolegami z innych szkół;
b) przygotowanie treści audiowizualnych i innych stanowiących zasoby przez profesjonalistów ze
środowiska poza szkolnego oceniano jako wartość i szansę na nowe ciekawe metody pracy,
nie powielające „szkolnej sztampy”, wykorzystywanych od lat tych samych metod. Nauczyciele
oczekiwali świeżej propozycji, która stworzy szansę do zaciekawienia i zaangażowania
uczniów w działania teatralne. Także jeśli chodzi o scenariusze powtarzały się komentarze, że
wartościowe są dla nich metody bazujące na doświadczeniach profesjonalistów z wybranych
dziedzin sztuk w większym stopniu niż przygotowywane przez nauczycieli, bo te często kopiują
znane już im wzorce;
c) możliwość dzielenia się efektami pracy lub zadań w sieci, za pośrednictwem mediów
społecznościowych oceniano jak atrakcyjne dla młodzieży;
d) dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli cieszą się metody czerpiące z warsztatu
aktorskiego, pozwalające na pracę w grupie z uczniami, wspólne tworzenie oraz pozytywny
efekt psychologiczny tego typu działań;
e) zainteresowaniem uczniów cieszą się formy teatralne w realnej rzeczywistości, warsztaty
aktorskie, wykorzystanie rekwizytu, kostiumu, praca w grupie nad fragmentem spektaklu;
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videoblogi czy tutoriale w ramch e-usług jako cenny „profesjonalny poradnik”, dostarczający
wskazówki i praktyczne podpowiedzi co do warsztatu dla działań teatralnych;
f) quizy i wszelkie formy rozrywki związane z prezentowanymi treściami w ramach e-usług
oceniano jako trafną formę motywacji dla uczniów w każdym wieku do pracy z treściami
kulturowymi;
g) zaznaczano potrzebę wzorów scenariuszy zajęć lekcyjnych dostosowanych nie tylko do wieku,
ale również do kompetencji kulturowych; nauczyciele podkreślali duże dysproporcje
kompetencji kulturowych wśród uczniów rożnych szkół i klas, nierówne umiejętności czytania i
interpretowania tekstów kultury w tych samych kategoriach wiekowych; pojawiły się głosy by
scenariusze zajęć czy sposób prezentacji treści nie były przygotowane w sposób dostępny
jedynie dla uczniów zainteresowanych już teatrem, oswojonym z teatrem, ale także dla
potencjalnych nowych młodych odbiorców, o mniejszych kompetencjach kulturowych;
h) treści w internecie w atrakcyjnej formie uznawano za dobrą formę przełamywania mentalnej,
psychologicznej bariery dostępności kultury wysokiej, przełamywania stereotypu, że dostępna
jest dla wybranych, że jest „nie dla mnie”, ale jednocześnie zaznaczano jak istotne i
motywujące dla uczniów jest osobiste doświadczenie – wizyta w teatrze, galerii, muzeum.
Podawano przykłady, kiedy uczniowie przed wizytą w instytucji nie zdradzali zainteresowania
dziedziną, a sama wizyta okazywała się bardzo motywująca dla nich, do tego stopnia, że
organizowali sami kolejne wizyty w teatrze lub galerii, a niekiedy poszukiwali możliwości
ekspresji w dziedzinie, podejmowali działania z nią związane. Dlatego ciekawym pomysłem
może być łączenie tradycyjnego programu edukacyjnego teatru z e-usługami na zasadzie
komplementarności, gdzie wizyty w teatrze maja charakter angażujący i motywujący, a treści
cyfrowe w internecie pozwalają na rozszerzenie wiedzy i kolejnych umiejętności w atrakcyjnej
formie.
i) prezentowane zdigitalizowane treści (zdjęcia, słuchowiska, nagrania) są postrzegane jako
atrakcyjny zwiastun treści programowych z danej dziedziny; dzięki tego typu fragmentom
nauczyciele widzą możliwość zachęcenia uczniów do poznania całej, zgłębienia dalszych
wątków tematycznych należących do podstawy programowej;
j) nauczyciele byli sceptyczni co do samodzielnej, nie inicjowanej przez nauczyciela pracy
uczniów z treściami w ramach e-usług Teatru. Podkreślali, że istotne jest zainspirowanie
uczniów w klasie, zainicjowanie nowych form pracy na wspólnych zajęciach, warsztatach,
zaprezentowanie uczniom możliwości e-usług i wykorzystania ich do konkretnych zadań;
k) formuła konkursowa dla uczniów tworzących własne treści za pośrednictwem narzędzi
proponowanych w ramach e-usług polecana jako sposób skupienia wokół Teatru i e-usług
pasjonatów dziedziny, zainteresowanych przetwarzaniem dostępnych zasobów, tworzeniem
autorskich treści i udostępnianiem efektów;
l) konieczność praktycznych informacji: określenie potrzebnego czasu na realizacje scenariusza
lub innej proponowanej w ramach e-usług formy , dopasowanie do infrastruktury szkolnej,
opis metod i narzędzi niezbędnych do wykorzystania podczas lekcji.

5.3.

Analiza wariantowa (opcji).

5.3.1. Analiza strategiczna.
5.3.1.1.

Metodyka analizy i zdefiniowanie możliwych wariantów realizacyjnych.

W celu wyboru optymalnego wariantu realizacji projektu, przeanalizowano różne warianty realizacji
projektu oraz sposób, w taki realizują one cele projektu: cel główny projektu i cele operacyjne.
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W wyniku identyfikacji wariantów alternatywnych zdefiniowano następujące możliwe warianty:
1)
2)
3)
4)

wariant bezinwestycyjny („0”)
wariant „oszczędnościowy” oparty
wariant inwestycyjny 1 (z zastosowaniem rozwiązania bazującego na własnej serwerowni i VPS)
wariant inwestycyjny 2 (z zastosowaniem rozwiązania chmurowego) .

Ze względu na specyfikę projektu rozważono następujące warianty realizacyjne:
I.

II.

III.

IV.

Wariant, bezinwestycyjny - zerowy – jest to wariant bezinwestycyjny polegający na
niezrealizowaniu prezentowanego przedsięwzięcia. Zakłada zaniechanie inwestycji polegającej
na utworzeniu PLAFTOWMY eDUKACYJNEJ e-usług, np. ze względu na brak środków lub
przesunięcie ich na inne cele. Wariant ten nie jest brany przez Wnioskodawcę pod uwagę.
Stwarza bowiem zagrożenie pozostawienia bez rozwiązania zdiagnozowanych problemów i
potrzeb grup docelowych, opisanych w Rozdziale 3 niniejszego Studium. Co więcej jego
przyjęcie oznaczałoby bierność Wnioskodawcy w zakresie podejmowania działań, które wprost
wynikają z dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym oraz krajowym, a wskazują
na konieczność realizacji przedsięwzięć służących zmniejszaniu wykluczenia cyfrowego,
zwiększania ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, zwiększania
zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w sektorze kultury, wzrostu dostępu
do oferty kulturalnej i in. Brak realizacji projektu nie wpływa również na zmniejszenie się
obecnie generowanych przez Wnioskodawcę przychodów, ponieważ źródła obecnych
przychodów nie są powiązane z realizacją projektu. Nie powoduje też zwiększenia
ponoszonych kosztów operacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
funkcjonowania e-usług świadczonych w ramach Teatru Polskiego.
Wariant oszczędnościowy - etapowania lub wydzielania poszczególnych e-usług / grup e-usług
budowy od podstaw i etapowego : traktowany jako wariant oszczędnościowy lub przy
założeniu, że nie uzyskano by pełnego finansowania dla zaprezentowanej koncepcji. Takie
podejście zmusiłoby rezygnację z wielu funkcjonalności całego systemu PLATFORMY
eDUKACYJNEJ e-usług, który został pomyślany jako uzupełniająca się całość, ukierunkowana na
jak najefektywniejszy sposób wsparcia
Wariant inwestycyjny 1 - zastosowania rozwiązania technologicznego opartego na zastosowaniu
serwerów dedykowanych do utrzymania PLATFFORMY eDUKACYJNEJ i świadczenia e-usług.
Założeniem technologicznym wariantu jest budowa PLATFORMY eDUKACYJNEJ, poprzez którą
odbiorca będzie mieć dostęp do specjalnie opracowanych, nowych 7 e-usług, ułatwiających
korzystanie z oferty kulturowej i edukacyjnej (edukacja kulturowa) Teatru Polskiego. Wariant
przewiduje także rozwój istniejącej infrastruktury informatycznej, przewiduje realizację usług,
opartych o dedykowane oprogramowanie stworzone przy wykorzystaniu uniwersalnej
platformy, obejmującej uniwersalne środowisko uruchomieniowe oraz biblioteki klas
dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji, które zostanie zainstalowane na
własnym, dedykowanym serwerze.
Wariant inwestycyjny 2 - zastosowania rozwiązania chmurowego (public cloud computing) do
utrzymania PLATFFORMY eDUKACYJNEJ i świadczenia e-usług. Założeniem technologicznym
wariantu jest budowa PLATFORMY eDUKACYJNEJ, poprzez którą odbiorca będzie mieć dostęp
do specjalnie opracowanych, nowych 7 e-usług, ułatwiających korzystanie z oferty kulturowej i
edukacyjnej (edukacja kulturowa) Teatru Polskiego. Wariant przewiduje stworzenie
uniwersalnej platformy, obejmującej uniwersalne środowisko uruchomieniowe oraz biblioteki
klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji i e-usług, które będą świadczone
zewnętrznej infrastrukturze dostawcy w postaci chmury obliczeniowej (public cloud
computing).
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Wariant bezinwestycyjny i wariant minimum stanowią warianty bazowe, które zdefiniowano jedynie w
celu porównania z nimi wariantów inwestycyjnych.
W analizie wariantowej skupiono się na wyborze wariantu najlepiej realizującego cele projektu, a
równocześnie najbardziej optymalnego poprzez porównanie z wykorzystaniem kryteriów:
ekonomicznych i finansowych, technologicznych, innowacyjności, funkcjonalności rozwiązań, wpływu
na zaspokojenie potrzeb odbiorców oferty Teatru Polskiego. Porównanie i selekcja wariantów realizacji
przedsięwzięcia zaprezentowana została w Podrozdziale .
Alternatywne warianty rozpatrywane poniżej zostały opracowane zgodnie z podejściem określonym w
załączniku III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do Rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r.

5.3.1.2.

Analiza wielokryterialna wskazanych opcji realizacyjnych – analiza jakościowa.

Wynik analizy przeprowadzonej metodą wielokryterialną został zaprezentowany w poniższej tabeli. Dla
ułatwienia recepcji, prezentacja analizy obejmuje, po pierwsze, klucz analizy technicznej (na podstawie
porównani rozwiązań bazujących na serwerach dedykowanych oraz rozwiązaniach chmurowych) oraz
klucz zidentyfikowanych problemów ujęty w ramach analiz problemowych w Rozdziale 3.1.2.
W poniższej analizie wielokryterialnej odrzucono na wstępie wariant zaniechania czyli bezinwestycyjny,
jako nieefektywny, szkodliwy dla Wnioskodawcy i nie zaspokajający potrzeb mieszkańców
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także wszystkich innych potencjalnych odbiorców oferty eusług. Wariant zerowy oraz wariant oszczędnościowy są traktowane jedynie jako warianty odniesienia, z
którymi porównywane są warianty inwestycyjne.
W wariancie minimum przeprowadzone działania i prace informatyczne mogą być tylko wstępem do
zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia, czyli utworzenia PLATFORMY eDUKACYJNEJ e-usług w
przyszłości. Wariant oszczędnościowy, czyli minimum wymusza niejako etapowanie inwestycji i jej
przedłużenie na kolejne lata, co obniżałoby innowacyjność platformy, zmniejszyło zainteresowanie
odbiorców e-usługami (niedostateczny poziom zaspokojenia popytu).
W poniższej analizie wielokryterialnej porównano ze sobą jedynie warianty inwestycyjne, jako te,
których wykonalność techniczną już na etapie analizy strategicznej oceniono jako wysoką, a korzyści
wynikające z ich realizacji oceniono wysoko, jako w pełni zgodne .
Kryterium wagi odnosi się do stopnia, w jakim dany czynnik realizuje cele i założenia projektu. Ocena
natomiast odzwierciedla stopień, w jakim sam projekt przyczyni się do zrealizowania wskazanego
czynnika.
Tabela 26. Analiza wielokryterialna - wybór i porównanie głównych wariantów inwestycyjnych.

Aspekt analizy wariantowej dla
wariantów REALIZACYJNYCH

Wariant inwestycyjny 1
wykorzystujący serwer
dedykowany (własny)
Ocena (110)

Waga
(1-5)

Wynik
(n/10)

Wariant inwestycyjny 2
wykorzystujący rozwiązanie
chmurowe - optymalny
Ocena (110)

Waga (15)

Wynik
(n/10)

Zapewnienie wystarczających środków
utrzymania i obsługi infrastruktury

8

5

4

10

5

5

Zasadność inwestycji i jej koszty oraz
korzyści społeczne

8

5

4

10

5

5
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Czas realizacji

6

5

3

10

5

5

Bezpieczeństwo przechowywanych
danych i zapewnienie bezawaryjności

6

5

3

10

5

5

Szybkość konfiguracji i elastyczność
zwiększania mocy serwera

5

5

2,5

10

5

5

Odporność na degradację parametrów
użytkowych serwera w czasie
(starzenie się)
Możliwość poprawy parametrów
serwera, skalowalność

6

5

3

10

5

5

6

5

3

10

5

5

Zgodność z oczekiwaniami
społecznymi zdiagnozowanymi w
wyniku przeprowadzonych badań
popytowych;

10

5

5

10

5

5

27,5

40

Suma punktów

Porównanie opcji (wariantów) realizacyjnych w odniesieniu do kryteriów, które w tym typie analizy
uznano za kluczowe, to znaczy kryteriów odnoszących się do rozwiązania opartego o serwer
dedykowany oraz rozwiązanie chmurowe prezentuje istotną przewagę wariantu optymalnego
(chmurowego) w stosunku do opcji wariantowych (27,5: 40).
Wariant optymalny wybrany do realizacji przez Wnioskodawcę jest zatem najbardziej efektywny pod
względem kosztowym i technologicznym, innowacyjny i postępowy. Gwarantuje osiągnięcie wszystkich
celów strategicznych i odpowiada celom działania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

5.3.2. Analiza wariantowa rozwiązań technologicznych.
W wariancie oszczędnościowym rozważane było etapowanie budowania PLATFORMY eDUKACYJNEJ
poprzez rozłożenie w czasie procesu tworzenia poszczególnych e-usług w obszarze kultury, co niesie ze
sobą liczne ryzyka związane z brakiem uzyskania odpowiedniego efektu skali.
Warianty techniczne inwestycyjne różnią się miedzy sobą kluczowym elementem związanym z
posadowieniem PLATFORMY eDUKACYJNEJ na serwerze dedykowanym, które wiąże się z wysokimi
kosztami, wydłużonym czasem konfiguracji oraz ryzykiem awaryjności, a wykorzystaniem rozwiązania
chmurowego.
W rozwiązaniu wybranym do realizacji, typu cloud computing, ryzyko awaryjności zostało praktycznie
zniwelowane: jeśli uszkodzeniu ulegnie fizyczna maszyna (serwer), to automatycznie jej rolę przejmie
inna. Jeśli sytuacja taka przydarzyłaby się w serwerze dedykowanym, to konieczna byłaby jego
naprawa lub wymiana oraz reinstalacja systemu operacyjnego powiązana z przywrócenie danych z
kopii bezpieczeństwa. To trwa, wymaga zasobów i naraża na przestoje w ciągłości dostępu do usług.
Rozbudowa konfiguracyjna serwera dedykowanego wymaga także jego wyłączenia i otworzenia, co
naturalnie wiąże się z przestojem w jego pracy. Chmura pozwala na elastyczne zwiększanie mocy, bez
konieczności wyłączania całej maszyny. Infrastruktura dedykowana wiąże się ponadto z dużymi
kosztami inwestycyjnymi i nie jest istotne jej faktyczne wykorzystanie. Chmura to elastyczny model
bilingowy, efektywny kosztowo, zwłaszcza z punktu widzenia samorządowej instytucji kultury. Te
argumenty przemawiały za wyborem rozwiązania inwestycyjnego nr 2, uznanego za najbardziej
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korzystne do wdrożenia. Warianty inwestycyjne nie różniły się między sobą w zakresie wdrażanych eusług ani w zakresie ich funkcjonalności.
Ponadto, dla optymalnego funkcjonowania e-usług, zasilania PLATFORMY eDUKACYJNEJ w content
(zawartość), który, jak przewiduje Wnioskodawca, będzie systematycznie zasilał zasoby PLATFORMY,
przewidziano także realizację uzupełniających działań w obszarze teleinformatycznym, mających
miejsce w obiekcie Teatru Polskiego:



Modernizację i rozbudowa okablowania sieci LAN (zwiększenie przepustowości wszystkich
gałęzi do 1G)
Wymianę przełączników niezarządzalnych na zarządzalne.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami technologicznymi, planowany system – PLATFORMA eDUKACYJNAbędzie wydajny, elastyczny oraz rozszerzalny i będzie służyć do zarządzania procesem świadczenia eusług, ułatwiać organizację prac związanych z digitalizacją, wspomagać użytkowników w wykonywaniu
przydzielonych czynności oraz umożliwiać monitorowanie przebiegu prac z wykorzystaniem systemu
raportowania.
System stworzonej platformy e-usług ma także komunikować się z zewnętrznymi narzędziami w celu
wykonywania specyficznych czynności, takich jak, konwersja danych źródłowych do wersji
prezentacyjnej, wprowadzanie wersji prezentacyjnej do systemu muzeum cyfrowego oraz archiwizacja
w systemie długoterminowego przechowywania danych źródłowych.
Ponadto powszechnie stosowany protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata
Harvesting) umożliwi wymianę danych z programu bazodanowego oraz zapewni synchronizację z
innymi systemami, które wspierają ten protokół transmisji danych

5.3.3. Selekcja wariantu wybranego do realizacji.
W wyniku przeprowadzonej analizy strategicznej metodą wielokryterialną, a także analizy technicznej,
Wnioskodawca jako wariant optymalny, wybrany do realizacji, wskazał wariant inwestycyjny nr 2., który
polega stworzenie innowacyjnej PLATFORMY eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego w Warszawie, poprzez
którą umożliwiony zostanie dostęp do 7 e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości, zgodnie z zestawieniem
poniżej:
Tabela 27. Zestawienie e-usług PLATFORMYY eDUKACYJNEJ

Poziom e-usługi
3 - interakcja dwustronna

3 - interakcja dwustronna

Nazwa e-usługi
Skrócony zakres
KOMPONENT : TEATR POLSKI DZIECIOM ON LINE
W labiryncie teatru
ilustrowana wycieczka po kulisach teatru z zadaniami dla
odbiorcy w wieku 3-8 lat, usługa zaprojektowana ze
szczególnym
uwzględnieniem
potrzeb
dzieci
niedowidzących.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania
formularzy, zaznaczania opcji wyboru itp.
Teatralne zagadki

Quizy o różnym poziomie zaawansowania i trudności
wprowadzające dziecko w świat teatru zbudowane na bazie
zdigitalizowanych zasobów teatru, dla odbiorcy w wieku 813 lat.
E-usługa może być wykorzystywana jako element lekcji
szkolnej.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania
formularzy, zaznaczania opcji wyboru itp.

KOMPONENT: EDUKACJA KULTUROWA
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3 - interakcja dwustronna
e-biblioteka

Baza zdjęć i materiałów audiowizualnych dostępnych na
potrzeby zajęć edukacyjnych

Ścieżki tematyczne:
Szekspir, Mrożek,
Fredro, Szyfman

Baza pomysłów dla uczniów i nauczycieli na ciekawe
wykorzystanie materiałów z e-biblioteki, propozycje quizów,
zadań, poleceń gotowych do wykorzystania w procesie
nauczania na każdym poziomie edukacji

3 - interakcja dwustronna

3 - interakcja dwustronna
Scenariusze lekcji

3 - interakcja dwustronna
Książka mówiona

Poziom 4 - transakcyjny wiąże się z możliwością
dokonania wszystkich
czynności niezbędnych do
załatwiania danej sprawy
urzędowej całkowicie drogą
elektro

Rezerwacja i zapisy na
zajęcia edukacyjne
wraz z dokonaniem
opłaty drogą
elektroniczną,
dodatkowo opcja
powiadomienia i
przypomnienia smsem

Baza scenariuszy zajęć przygotowywanych przez nauczycieli
biorących udział w kursach organizowanych przez Teatr
Polski dla pracowników oświaty; możliwość dodawania
własnych scenariuszy lekcji, materiałów wzbogacających,
opcja forum dla potrzeb wzbogacenia procesu nauczania
Udostępnienie w technologii streamingu nagrań dramatów
czytanych przez aktorów Teatru Polskiego ,usługa
opracowana ze uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych

Możliwość zapisu na zajęcia edukacyjne prowadzone w
Teatrze Polskim, z funkcją potwierdzenia rezerwacji miejsca
oraz przypomnienia smsem o wydarzeniu oraz dokonaniem
opłaty za udział w wersji elektronicznej

W oparciu o zidentyfikowane zasoby powstanie nowoczesne rozwiązanie przewidziane dla Teatru
Polskiego – unikalna PLATFORMA E-USŁUG w obszarze edukacji kulturowej i kultury, która będzie
wspierać jego użytkowników w obsłudze i zarządzaniu kontaktami z interesantami i widzami Teatru,
udostępniać zdigitalizowane zbiory Teatru, a także obsługiwać różne kanały komunikacji, w tym
współczesne media i portale społecznościowe.
Założeniem technologicznym wariantu jest budowa PLATFORMY eDUKACYJNEJ, poprzez którą
odbiorca będzie mieć dostęp do specjalnie opracowanych, nowych 7 e-usług, ułatwiających
korzystanie z oferty kulturowej i edukacyjnej (edukacja kulturowa) Teatru Polskiego. Wariant
przewiduje stworzenie uniwersalnej platformy, obejmującej uniwersalne środowisko uruchomieniowe
oraz biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji i e-usług, które będą
świadczone zewnętrznej infrastrukturze dostawcy w postaci chmury obliczeniowej (public cloud
computing).
Finalnym produktem projektu będzie nowoczesna, rozbudowana o wiele komponentów zintegrowana
PLATFORMA eDUKACYJNA, poprzez którą dostępne będą e-usługi. PLATFORMA eDUKACYJNA będzie
spełniała wytyczne W3C i WCAG 2.0. o intuicyjnej nawigacji, oparty na systemie CMS (Content
Management System), który pozwoli na swobodne kształtowanie treści i sposobów ich prezentacji, by
zapewnić możliwość dalszego rozwoju i łatwego utrzymania portalu PLATFORMY eDUKACYJNEJ.
Standardowa warstwa prezentacji na portalu będzie zgodna z aktualnym standardem HTML5, by
pozytywnie przechodzić walidację W3C oraz WCAG 2.0 na poziomie minimum AA.
W wariancie optymalnym, projekt generuje pozytywne efekty społeczne w postaci utworzenia w
sumie 2 nowych miejsc pracy (1,5 EPC łącznie) pracy oraz stwarza warunki do wzrostu uczestnictwa
obywateli w kulturze dzięki wykorzystaniu e-usług, co wpływa także na wzrost włączenia kulturowego i
zarazem cyfrowego.
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Poprzez wdrożenie e-usług i ich rozwój projekt wpłynie na wzrost efektywności i lepsze realizowanie
działań statutowych Teatru Polskiego, ułatwi podejmowanie decyzji w zakresie rozwoju oferty,
wprowadzania do niej nowych elementów, rozwijania działalności skierowanej do różnych grup
odbiorców. Wśród przewidywanych korzyści z wprowadzenia e-usług także na poziomie zarządzania
Teatrem jako instytucją kultury można wymienić m.in.: wzrost produktywności, oszczędność czasu
pracowników, zwiększenie przychodów w wyniku lepszej organizacji działalności.
W wariancie optymalnym Teatr Polski uzyska funkcjonalności cyfrowe typowe dla nowoczesnej,
sprawnej i w pełni dostępnej instytucji kultury, dzięki czemu będzie swoistym katalizatorem funkcji
wyższego rzędu w Warszawie i Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, wpływając na rozwój
potencjału kulturowego oraz wypływający z tego rozwój turystyki miejskiej, kulturowej, przemysłów
kreatywnych, przemysłów czasu wolnego. Projekt pozwoli na podjęcie działań zwiększających
potencjał Teatru do realizacji projektów międzynarodowych, rozwijania nowych przedsięwzięć,
prowadzenia profesjonalnych kampanii marketingowych wokół flagowych wydarzeń kulturalnych.
Zgodność z celami projektu i zaspokojenie popytu oceniono jako:
 „0” – wariant nie odpowiada celom projektu, nie zaspokaja popytu na usługi zidentyfikowane
w analizach popytu
 „oszczędnościowy” – wariant tylko w części odpowiada celom projektu, tylko w części
zaspokaja popyt na usługi zidentyfikowane w analizach popytu
 „inwestycyjny 1” – wariant dobrze, ale nie wystarczająco, odpowiada celom projektu, oraz
dobrze, ale nie wystarczająco, zaspokaja popyt na usługi zidentyfikowane w analizach popytu,
co jest wynikiem technologii serwera dedykowanego, którą uznano za potencjalnie bardziej
awaryjną, mniej funkcjonalną i mniej elastyczną
 „inwestycyjny 2” – wariant bardzo dobrze odpowiada celom projektu, oraz bardzo dobrze
zaspokaja popyt na usługi zidentyfikowane w analizach popytu, cechuje się także wysoką
efektywnością technologiczną i kosztową, ponieważ rozwiązanie chmurowe planowane do
wdrożenia (posadowienia e-usług) cechuje się niezawodnością, skalowalnością, wysokim
poziomem bezpieczeństwa przechowywanych danych.
Wśród pozytywnych oddziaływań uzasadniających realizację projektu należy wskazać poniższe korzyści:








PLATFORMA eDUKACYJNA wraz z gamą e-usług będzie elementem wyróżniającym Teatr Polski
spośród instytucji kultury o zbliżonym charakterze działalności,
Projekt wdrożony w pełnym zakresie ułatwi użytkownikowi kontakt z Teatrem poprzez
jednolite prezentowanie całej oferty oraz stworzenie narzędzi umożliwiających dostęp do eusług,
PLATFORMA eDUKACYJNA umożliwi szeroki dostęp do zasobów Teatru w postaci
zdigitalizowanych nagrań audio, materiałów video, obrazów, albo tekstów (e -biblioteka),
Stworzony system będzie funkcjonalny a treści platformy dostępne poprzez e-usługi będą w
pełni dostępne (bez ograniczeń czasowych i przestrzennych) i automatycznie dostosowane do
wyświetlania na komputerach, tabletach, smartfonach i innych urządzeniach mobilnych,
PLATFORMA eDUKACYJNA umożliwi dostępności wszystkich stron i treści kulturowe dostępne
poprzez e-usługi dla potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów i pozostałych narażonych na
wykluczenie cyfrowe;
projekt zwiększy dostęp do zasobów kultury poprzez nieograniczony czas dostępu do ich
przeglądania,
PLATFORMA eDUKACYJNA zwiększa dostępność Teatru dla użytkowników z całego obszaru
WOF, co ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę problem, jakim jest nierównomierny
dostęp do usług w sektorze kultury poza stolicą;
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Utworzenie i udostępnienie PLATFORMY eDUKACYJNEJ wraz z gamą 7 e-usług może stanowić
impuls dla pozostałych instytucji teatralnych dla podjęcia decyzji o wykorzystaniu e-usług jako
jednego z elementów kontaktu z odbiorcami.

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć oszczędności istotne zarówno z punktu widzenia obywateli, jak i
przedsiębiorstw, zwłaszcza działających w sektorze przemysłów kreatywnych i przemysłów czasu
wolnego:











Skrócenie czasu niezbędnego na załatwienie spraw związanych z zapisami na zajęcia
edukacyjno-kulturowe organizowane w Teatrze Polskim, wniesieniem opłaty i
wygenerowaniem dokumentów z tym związanych /oszczędność czasu/.
Oszczędność czasu związana z przejazdem do Teatru i z powrotem, w związku z
dokonywaniem zapisów, wnoszeniem opłat, skorzystaniem z bazy scenariuszy lub zasobów
bibliotecznych – dzięki wdrożonej e-usłudze e-biblioteki;
Ograniczenie ilości spalin przez mieszkańców WOF i Warszawy dojeżdżających do siedziby
Teatru;
Oszczędności związane z eksploatacją serwerowni zostaną wyeliminowane (opłaty za prąd ,
chłodzenie, obsługę), co wynika z zastosowania rozwiązań chmurowych; ponadto pośrednio
zmniejszona zostanie emisja CO2 do atmosfery;
Ograniczenie ilości informacji i dokumentów przetwarzanych ręcznie, związanych nie tylko z
procedurą zapisu i wniesienia opłaty za zajęcia, ale także w związku z korzystaniem z ebiblioteki, bazy scenariuszy lekcyjnych, ścieżek edukacyjnych;
Ograniczenie ilości dokumentów w formie papierowej /oszczędność zasobów/ - związanych
nie tylko z procedurą zapisu i wniesienia opłaty za zajęcia, ale także w związku z korzystaniem
z e-biblioteki, bazy scenariuszy lekcyjnych, ścieżek edukacyjnych
Podniesienie jakości obsługi widza, odbiorcy oferty kulturalnej Teatru Polskiego (zniesienie
konieczności miejsca i czasu) /oszczędność czasu i kosztów dojazdu/.
Podniesienie efektywności pracy kadr Teatru bezpośrednio zaangażowanych w działalność
związaną z edukacja kulturalną i upowszechnieniową.
E-usługa nr 5 Scenariusze lekcji będą także pomocne w pracy nauczyciela: w jednym miejscu
będą mogli oni znaleźć bardzo bogatą bazę różnorodnych środków dydaktycznych (duża
oszczędność czasu dla nauczyciela).
Możliwość systematycznego monitorowania przez odbiorców przebiegu realizacji usług
związanych z edukacją kulturową (e-biblioteka, baza scenariuszy, baza ścieżek tematycznych)
bez konieczności osobistej wizyty w Teatrze Polskim (oszczędność czasu, paliwa, papieru,
tonera).

Zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom działającym na obszarze Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego oraz poza nim, a bezpośrednio z nim kooperujących korzystanie z e-usług wdrożonych
w ramach projektu zaoszczędzi czas, a także umożliwi kontrolowanie załatwianych spraw. Projekt
będzie miał szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych mających problemy z
poruszaniem się. Dzięki realizacji projektu będą oni mogli załatwić sprawy związane z edukacją
kulturową swoją lub swoich rodzin bez konieczności wychodzenia z domu.
Wśród dodatkowych korzyści, uzasadniających realizację projektu, należy ponadto wskazać:




Poprawę spójności społecznej – wprowadzane e-usługi będą szczególnie korzystne dla osób
niepełnosprawnych, nie tylko ruchowo, ale także w związku z dysfunkcjami wzroku i słuchu.
Wdrożenie e-usług pozytywnie wpłynie na możliwość integracji różnych grup społecznych,
pozwoli włączać do publicznego życia marginalizowane grupy.
Dostęp do e-usług kulturalnych może oznaczać „wzmocnienie” uczestnictwa w demokracji
(democratic empowerment) - rozwój jednostek przez kulturę jest jednym z warunków
efektywnej demokratycznej praktyki. Ponadto dostęp do kultury stwarza okazje dla
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kształtowania „świadomości obywatelskiej”. Empowerment to wzrost zdolności
podejmowania decyzji i kompetencji mieszkańców służących uczestnictwie w sferze publicznej
Projekt wnoszony przez Teatr Polski w Warszawie, w wariancie optymalnym ma bezpośredni wpływ
zarówno na zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym obywateli, jak i upowszechnienie idei
usług cyfrowych, wpływa na zwiększanie dostępności zasobów kultury i kształcenie pozytywnych
nawyków kulturowych, zmniejsza poziom wykluczenia cyfrowego, poprawia i wyrównuje dostęp do
kultury i edukacji kulturowej na całym obszarze ZIT WOF.
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6. Analiza finansowa.
6.1.

Założenia do analizy finansowej.

Analizę finansową przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17
lutego 2017 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Analiza finansowa niniejszego projektu zakłada:
−
−
−
−
−

−
−
−

ujęcie danych finansowych w cenach netto (bez podatku VAT), ponieważ podatek VAT może
zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe.
ujęcie danych finansowych w cenach stałych, bez uwzględnienia wpływu inflacji,
przeprowadzenie obliczeń w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych
(DCF),
przyjęcie do obliczeń finansowej stopy dyskontowej na poziomie 4% (dla analizy prowadzonej
w cenach stałych, zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 480/2014),
opracowanie prognoz finansowych dla okresu odniesienia odzwierciedlającego okres
ekonomicznego życia projektu wynoszącego 15 lat, okres obejmuje realizację inwestycji i jej
operacyjność,
przyjęcie jako roku bazowego roku złożenia wniosku o dofinansowanie, czyli rok 2018,
przeprowadzenia estymacji danych finansowych dla okresu 2018-2032,
przeprowadzenie obliczeń dla projektu metodą złożoną, która opiera się na różnicowym
(przyrostowym) modelu finansowym,

Pozostałe założenia, jak i wyniki dla tego rozdziału, z uwagi na ich objętość, zostały przedstawione w
Arkuszu kalkulacyjnym (załącznik do Studium Wykonalności), który jest istotnym uzupełnieniem części
opisowej zaprezentowanej w tym rozdziale.

6.2.

Harmonogram i budżet realizacji projektu.

Realizacja projektu obejmuje okres od IV kwartału 2016 roku (poniesienie pierwszego wydatku
związanego z projektem) do IV kwartału 2020 roku (zakończenie rzeczowe i finansowe projektu), przy
czy w roku 2017 i 2018 nie są ponoszone żadne wydatki związane z projektem.
Całkowity koszt realizacji projektu oszacowano na kwotę 3 540 534,72 PLN brutto (2 895 312,78 PLN
netto). Poszczególne pozycje budżetu wskazano poniżej w tabeli.
Tabela 28. Budżet realizacji projektu.

BUDŻET

KWOTA NETTO

VAT

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z
badaniami rynku
Wykonanie analizy przedwdrożeniowej

38 960,00

8 960,80

KWOTA
BRUTTO
47 920,80

50 000,00

11 500,00

61 500,00

Infrastruktura sieciowa
Dokumentacja powykonawcza infrastruktury
sieciowej (wydatek niekwalifikowany)
Wykonanie i wdrożenie systemu
Usługa przetwarzania danych w chmurze

241 080,56

55 448,53

296 529,09

1 875,00
2 348 000,00
25 200,00

431,25
540 040,00
5 796,00

2 306,25
2 888 040,00
30 996,00
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Administrator IT

90 000,00

90 000,00

Działania informacyjne i promocja wkładu Funduszy
Europejskich

6 500,00

1 495,00

7 995,00

Działania informacyjne i promocja wkładu Funduszy
Europejskich (wydatek niekwalifikowany)
Doradztwo finansowe (wydatek niekwalifikowany)
Doradztwo techniczne
SUMA

7 297,22
58 320,00
28 080,00
2 895 312,78

1 678,36
13 413,60
6 458,40
645 221,94

8 975,58
71 733,60
34 538,40
3 540 534,72

6.3.

Zestawienie przepływów pieniężnych projektu.

W odniesieniu do Wnioskodawcy dokonano przeliczeń prognozowanych wpływów i wydatków w
zakresie „scenariusza bez projektu” oraz „scenariusza z projektem”, co pozwoliło na zidentyfikowanie
przepływów wynikających jedynie z realizacji projektu będącego przedmiotem niniejszego dokumentu.

„Scenariusz bez projektu” oparto na następujących głównych założeniach:
- założono brak występowania nakładów inwestycyjnych, a co za tym idzie nakładów odtworzeniowych
i zmian w zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy w fazie inwestycyjnej,
- przyjęto podział przychodów operacyjnych zgodnie z układem w Rachunku Zysków i Strat. Jako dane
wyjściowe przyjęto przychody wygenerowane w roku 2017.
Na podstawie danych historycznych wyznaczono prognozę na kolejne lata okresu odniesienia
zakładając utrzymanie poszczególnych kategorii przychodów na stałym poziomie odpowiadającym
danym z roku 2017 roku. Ponadto, zgodnie z założeniami działalności Teatru, od roku 2020 nie
uwzględniono występowania dotacji z budżetu Państwa.
- przyjęto podział kosztów operacyjnych zgodnie z układem kosztów rodzajowych w Rachunku Zysków
i Strat. Jako dane wyjściowe przyjęto przychody wygenerowane w roku 2017.
Na podstawie danych historycznych wyznaczono prognozę na kolejne lata okresu odniesienia
zakładając utrzymanie kosztów zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat,
wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, pozostałych kosztów rodzajowych,
wartości sprzedanych towarów i materiałów na stałym poziomie odpowiadającym danym z roku 2017
roku. Ponadto, zgodnie z założeniami działalności Teatru, od roku 2020 uwzględniono spadek części
kosztów operacyjnych, co wynika z odstąpienia od realizacji zadań powiązanych z otrzymywaniem
dotacji z budżetu Państwa.

„Scenariusz z projektem” oparto na następujących głównych założeniach:
- w latach 2016 oraz 2019-2020 zostaną poniesione nakłady inwestycyjne związane z realizacją
projektu na kwotę 3 540 534,72 PLN brutto, w analizie nie wykazano nakładów odtworzeniowych, z
racji, iż na moment opracowywania dokumentacji nie stanowią wydatku rzeczywiście planowanego,
założono brak dodatkowych kosztów związanych z nakładami na kapitał obrotowy w fazie
inwestycyjnej.
- przyjęto podział przychodów operacyjnych zgodnie z układem w Rachunku Zysków i Strat. Jako dane
wyjściowe przyjęto przychody wygenerowane w roku 2017.
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Na podstawie danych historycznych wyznaczono prognozę na kolejne lata okresu odniesienia
zakładając utrzymanie poszczególnych kategorii przychodów na stałym poziomie odpowiadającym
danym z roku 2017 roku. Ponadto, zgodnie z założeniami działalności Teatru, od roku 2020 nie
uwzględniono występowania dotacji z budżetu Państwa. W wyniku realizacji projektu nie planuje się
uzyskiwania przychodów od bezpośrednich użytkowników e-usług.
- przyjęto podział kosztów operacyjnych zgodnie z układem kosztów rodzajowych w Rachunku Zysków
i Strat. Jako dane wyjściowe przyjęto przychody wygenerowane w roku 2017.
Na podstawie danych historycznych wyznaczono prognozę na kolejne lata okresu odniesienia
zakładając utrzymanie kosztów zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat,
wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, pozostałych kosztów rodzajowych,
wartości sprzedanych towarów i materiałów na stałym poziomie odpowiadającym danym z roku 2017
roku. Ponadto, zgodnie z założeniami działalności Teatru, od roku 2020 uwzględniono spadek części
kosztów operacyjnych, co wynika z odstąpienia od realizacji zadań powiązanych z otrzymywaniem
dotacji z budżetu Państwa.
Dodatkowo w wyniku realizacji projektu zakłada się możliwość zwiększenia kosztów usług obcych, co
będzie wynikać z korzystania z usługi utrzymania w chmurze e-usług wynikających z projektu. Zakłada
się również zwiększenie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów ubezpieczeń społecznych i innych
świadczeń, co będzie wynikać z zatrudnienia 2 osób (1,5 etatu) po zakończeniu realizacji projektu.
Zestawienie powyższych prognoz dla scenariusza z projektem i scenariusza bez projektu pozwoliło przy
zastosowaniu metody różnicowej ustalić nakłady, koszty i przychody związane jedynie z realizacją
projektu. Szczegółowe dane finansowe zostały zaprezentowane:
−
−

w Tabeli 10 w Arkuszu kalkulacyjnym (załącznik do Studium Wykonalności), gdzie
przeprowadzono obliczenia w odniesieniu do przychodów operacyjnych,
w Tabeli 11 w Arkuszu kalkulacyjnym (załącznik do Studium Wykonalności), gdzie
przeprowadzono obliczenia w odniesieniu do kosztów operacyjnych.

Zakłada się, że użyteczność aktywów trwałych projektu będzie wykraczać poza przyjęty na potrzeby
analizy finansowej okres odniesienia. W takich przypadku w obliczeniach uwzględniono wartość
rezydualną. Wartość rezydualna odzwierciedla potencjalne korzyści finansowe, które mogą być
osiągnięte w czasie wykraczającym poza okres analizy (poza rok 2032). W związku z faktem, iż
przepływy pieniężne projektu dla ostatniego roku analizy są ujemne w projekcie nie można mówić o
występowaniu wartość rezydualnej rozumianej jako potencjał finansowy. Na potrzeby wyliczeń
wskaźników efektywności finansowej przyjęto wartość rezydualną równą zero. Potwierdzenie
powyższych założeń przedstawiono w wyliczeniach w załączniku nr 1 do Studium wykonalności
projektu (Tabela 14).

6.4.

Poziom dofinansowania projektu.

Projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.
Maksymalny poziom pomocy (maksymalna wysokość dofinansowania ze środków EFRR) wyznaczono
na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych projektu.


Koszty kwalifikowane niniejszego projektu wynoszą 2 827 820,56 PLN. W ramach niniejszego
projektu poziom dofinansowania wynosi 2 262 256,44 PLN. Wartość dofinansowania projektu
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nie przekracza określonej w Regulaminie konkursu wartości maksymalnej na poziomie
3 000 000 PLN.
Wkład własny, czyli 20% kosztów kwalifikowanych będzie pokryte ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Koszty niekwalifikowane wynikające z wartości podatku VAT
będą pokryte ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Dokumentem potwierdzającym zabezpieczenie finansowania krajowego jest promesa
zabezpieczenia środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego na
współfinansowanie projektu inwestycyjnego, w ramach której zarezerwowano kwotę
publicznego wkładu krajowego w wysokości 1 176 364 PLN na realizację projektu w latach
2019-2020. Dodatkowo Wnioskodawca otrzymał w 2016 roku dotację na działania niezbędne
do kompleksowego przygotowania wniosku w wysokości 47 920,80 PLN.

W projekcie nie przewiduje się występowanie finansowania dłużnego.

6.5.

Wskaźniki efektywności finansowej.

Dla projektu ustalono wskaźniki dotyczące finansowej bieżącej wartość netto inwestycji (FNPV/C) oraz
finansowej stopy zwrotu inwestycji (FRR/C). Nie ustalono wartości wskaźników FNPV/K oraz FRR/K, co
wynika z faktu, iż zgodnie z wytycznymi wskaźniki wyznaczane są jedynie dla dużych projektów
(niniejszy projekt nie należy do kategorii dużych projektów).
Podstawą obliczenia wskaźników są przepływy wpływy i wydatki projektu w kolejnych latach okresu
odniesienia. Wpływy i wydatki projektu określono jako różnicę pomiędzy wartościami wskazanymi w
„scenariuszu z projektem” a wartościami wskazanymi w „scenariuszu bez projektu”.
W ramach wpływów wzięto pod uwagę:
−
−

przychody w rozumieniu art. 61 ust.1 Rozporządzenia nr 1303/2013 (opłaty od bezpośrednich
użytkowników produktów projektu nie występują),
wartość rezydualną, w związku z faktem, iż przepływy pieniężne projektu dla ostatniego roku
analizy są ujemne nie można mówić o występowaniu wartość rezydualnej rozumianej jako
potencjał finansowy.

W ramach wydatków wskazano:
−
−

−
−

całkowite nakłady inwestycyjne zaplanowane w ramach projektu,
w projekcie nie przewidziano nakładów odtworzeniowych związanych z eksploatacją majątku
zakupionego w ramach projektu, z racji iż na moment opracowywania dokumentacji nie
stanowią wydatku rzeczywiście planowanego,
koszty operacyjne generowane przez projekt (bez amortyzacji) w okresie eksploatacji wyników
projektu,
projekt nie generuje wydatków związanych ze zmianą kapitału obrotowego netto.

Zmiany wartości pieniądza w czasie dokonano przy stopie dyskontowej równej 4%.
Przy obecnych założeniach analizy finansowej wskaźniki przyjmują wartości określone w Tabeli 15 w
Arkuszu kalkulacyjnym (załącznik do Studium Wykonalności).
Wartość FNPV/C wyraża zaktualizowaną na moment składania wniosku o dofinansowanie wielkość
korzyści, jaką może przynieść rozpatrywana inwestycja. Założenia analizy finansowej wskazują, iż
projekt nie jest opłacalny pod względem finansowym, ponieważ wartość wskaźnika jest ujemna.
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Wewnętrzna stopa z inwestycji przyjmuje wartość niepoliczalną co oznacza, iż przy tych założeniach
finansowych nie istnieje stopa dyskonta, przy której bieżąca wartość przychodów będzie równa
bieżącej wartości kosztów projektu.
Projekt nie wykazuje efektywności finansowej, jednak uzasadnieniem do podjęcia decyzji o jego
realizacji jest istotny, pozytywny wpływ projektu na otoczenie społeczno-gospodarcze wykazane w
rozdziale 7 Studium.

6.6.

Analiza finansowej trwałości projektu.

Analizę zasobów finansowych projektu zbadano wykazując saldo niezdyskontowanych skumulowanych
przepływów pieniężnych generowanych przez projekt we wszystkich latach objętych analizą.
W ramach wpływów uwzględniono środki z dotacji i wkładu własnego.
W ramach wydatków wykazano:
−
−

nakłady inwestycyjne związane z projektem,
koszty operacyjne bez amortyzacji wynikające z realizacji projektu.

Wyliczenia przeprowadzone w Tabeli 16 w Arkuszu kalkulacyjnym (załącznik do Studium
Wykonalności) wskazują, iż zasoby finansowe na realizację analizowanego projektu zostały
zapewnione i są one wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a
następnie eksploatacji.
Projekt należy uznać za trwały finansowo, ponieważ saldo niezdyskontowanych skumulowanych
przepływów pieniężnych jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą.

Przedmiotem działalności Teatru Polskiego jest kształtowanie i upowszechnianie kultury teatralnej
poprzez organizowanie widowisk teatralnych przy pomocy zespołów aktorskich. Działalność statutowa
obejmuje przygotowywanie i wystawianie utworów scenicznych, organizowanie widowisk, koncertów,
spotkań, również poza siedzibą Teatru, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalnooświatowej. Charakter działalności nie jest nastawiony na prowadzenie działalności generującej zysk
netto. Wynik finansowy w 2016 roku ustalił się na poziomie -1 563 372,80 PLN, natomiast w 2017 roku
na poziomie 925 093,33 PLN.
Podstawę funkcjonowania Teatru Polskiego stanowią przychody z dotacji podmiotowych i celowych
oraz z własnych przychodów z prowadzonej działalności statutowej i dodatkowej. W zakresie
przychodów własnych w latach 2015-2017 odnotowano wzrost przychodów z poziomu 4 142 837,27
PLN do poziomu 5 250 360,14 PLN. W zakresie dotacji podmiotowych i celowych zanotowano wzrost z
poziomu 15 560 268,38 PLN do poziomu 21 237 883,10 PLN (z uwzględnieniem dotacji z budżetu
Państwa w wysokości 3 500 000 PLN).
Wzrostowi przychodów towarzyszył również wzrost kosztów działalności operacyjnej. Łączna kwota
kosztów rodzajowych w roku 2017 wyniosła 25 527 188,89 PLN. Analizując strukturę kosztów
działalności Teatru Polskiego w ujęciu rodzajowym zasadniczy udział w ogólnej sumie przypadał na
koszty wynagrodzeń (52,0% w 2017 roku), koszty usług obcych (11,4% w 2017 roku), koszty
amortyzacji (10,6% w 2017 roku). Na przestrzeni ostatnich trzech lat najistotniejszy wzrost wystąpił w
kategorii kosztów zużycia materiałów i energii oraz kosztów usług obcych.
Analizę sytuacji finansowej Beneficjenta z projektem zbadano również wykazując saldo
niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych we wszystkich latach objętych analizą.
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W ramach wpływów uwzględniono:
- środki z dotacji i wkładu własnego,
- przychody wynikające z innych elementów prowadzonej przez Beneficjenta działalności (w tym
dotacje o charakterze operacyjnym),
W ramach wydatków wykazano:
- nakłady inwestycyjne związane z projektem,
- koszty operacyjne bez amortyzacji wynikające z realizacji projektu oraz innych elementów
prowadzonej przez Beneficjenta działalności,
- podatek dochodowy.
Wyliczenia przeprowadzone w Tabeli 17 w Arkuszu kalkulacyjnym (załącznik do Studium
Wykonalności)wskazują na zachowanie płynności finansowej Beneficjenta.
Wnioskodawca z projektem ma dodatnie roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na
koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą.
Obliczenia przeprowadzone w ramach analizy trwałości potwierdzają zapewnienie środków na
realizację projektu oraz na późniejsze funkcjonowanie projektu zgodnie z jego założeniami i
przeznaczeniem w trakcie okresu trwałości projektu. Na podstawie przedstawionych danych
historycznych oraz prognozy przepływów pieniężnych można stwierdzić, że Wnioskodawca jest w
stanie zagwarantować płynność w zakresie finansowania projektu w celu zapewnienia jego
odpowiedniej realizacji i dalszego funkcjonowania.
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7. Analiza kosztów i korzyści (analiza ekonomiczna).
Projekt przedstawiony w niniejszym dokumencie nie należy do kategorii dużych projektów. W takim
przypadku analiza ekonomiczna została przeprowadzona w sposób uproszczony.
Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wkładu projektu w polepszenie warunków
ekonomicznych i jakości życia w regionie. Zakres przedstawionej poniżej analizy ekonomicznej
obejmuje:

 identyfikację korzyści i kosztów ekonomicznych,
 oszacowanie wartości korzyści i kosztów ekonomicznych (w przypadkach gdzie było to
możliwe),

 analizę efektywności kosztowej.
Projekt realizuje cele szczegółowe Działania 2.1. dając możliwości świadczenia usług drogą
elektroniczną. Projekt podnosi dostępność, jakość i efektywność e-usług w sferze działań kulturalnych
województwa mazowieckiego. Projekt pozwoli na zwiększenie poziomu korzystania z usług
publicznych drogą elektroniczną poprzez utworzenie platformy edukacyjnej, o pełnej dostępności oraz
wysokiej jakości zasobów. Platforma zgodna z metodami projektowania zorientowanymi na
użytkownika zapewni odbiorcom dostęp do danych w sposób otwarty, niezależnie od czasu i miejsca,
oraz wykorzystywanego urządzenia. Projekt pozwoli na wzrost poziomu edukacji kulturalnej i
uczestnictwa mieszkańców w kulturze dzięki łatwiejszemu dostępowi do kultury z wykorzystaniem
internetu. Ponadto projekt zmniejszy poziom wykluczenia w dostępie do kultury.

Zewnętrzne efekty realizacji projektu dla społeczeństwa / otoczenia Wnioskodawcy, których
oszacowanie i przedstawienie w ujęciu ilościowym było możliwe:
 wynikiem projektu będzie udostępnienie 7 e-usług,
 dochody gospodarstw domowych w okresie realizacji projektu: realizacja projektu jest związana z
pracą wykonawcy systemu dla platformy edukacyjnej, co przełoży się na dochody informatyków
zatrudnionych przy pracy nad oprogramowaniem.
Przyjęto, iż z całej wartości umowy na wykonanie systemu 80% jest związane z wynagrodzeniami
brutto zatrudnionych osób, z których około 70% stanowi wynagrodzenie netto, wpływające do
budżetów gospodarstw domowych. Korzyść oszacowano na poziomie 1 314 880 PLN w okresie
realizacji projektu (2 348 000 PLN * 80% * 70%).
 tworzenie nowych miejsc pracy: realizacja projektu jest związana z koniecznością zatrudnienia
nowych specjalistów w strukturach Teatru czuwających nad bezawaryjnością e-usług.
Zakłada się konieczność zatrudnienie 2 nowych osób w wymiarze czasu pracy 1,5 etatu. Nowe miejsca
pracy powstaną po zakończeniu realizacji projektu.
 dochody gospodarstw domowych wynikające z nowych miejsc pracy: zatrudnienie 2 osób generuje
koszt wynagrodzenia brutto, z którego wynagrodzenie netto, odpowiada dochodom osób
zatrudnionych na nowych stanowiskach.
Przyjęto, iż wynagrodzenie netto stanowi około 70% wynagrodzenia brutto. Korzyść oszacowano na
poziomie 50 400 PLN dla jednego roku (72 000 PLN * 70%).
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 przychód z rozwoju ruchu turystycznego: do korzyści ekonomicznych można zaliczyć przychody
uzyskiwane przez województwo mazowieckie dzięki większej liczbie turystów lub odwiedzających,
których proponowane e-usługi przedstawione na platformie edukacyjnej zainteresowały do
uczestnictwa w przedstawieniu teatralnym lub innej formie usługi oferowanej przez Wnioskodawcę.
Założono ostrożnie, że przynajmniej 10% rocznej liczby użytkowników portalu PLATFORMY
eDUAKCYJNEJ przełoży się na osobę zwiedzającą województwo, ponoszącą koszty wyżywienia i
noclegu w średniej wysokości ok. 100 zł, opłaty te będą stanowiły przychód sektora turystyki.
 oszczędności osób fizycznych korzystających z nowoczesnych rozwiązań informatycznych:
oszczędności te wynikają przede wszystkim z braku konieczności ponoszenia kosztów związanych ze
środkiem transportu, zapłacenia opłaty parkingowej i przede wszystkim czasu, który można
wykorzystać w bardziej efektywny sposób. Oszczędność czasu wystąpi dla każdego użytkownika, który
odtworzy dane na platformie edukacyjnej Teatru Polskiego. Założono oszczędność na poziomie około 2
godzin dla każdego użytkownika platformy.
 oszczędności dla nauczycieli korzystających z gotowych materiałów dydaktycznych: platforma będzie
posiadać bazę scenariuszy zajęć przygotowywanych przez nauczycieli biorących udział w kursach
organizowanych przez Teatr Polski, ze scenariuszy będą mogli skorzystać inni pracownicy oświaty
wzbogacając lub uzupełniając prowadzone przez siebie zajęcia dydaktyczne.
Założono oszczędność na poziomie około 4 godzin dla każdego nauczyciela korzystającego z platformy,
co przy wartości 1 godziny pracy nauczyciela na poziomie około 20 zł (160 h w miesiącu, średnie
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wraz z ustawowymi dodatkami dla nauczyciela kontraktowego
w 2018 roku wynosi około 3 220 zł), daje wartość 80 zł przy wykorzystaniu jednego scenariusza przez
jednego nauczyciela.
Należy mieć na uwadze, że oprócz wskazanych powyżej korzyści występują również długoterminowe
pozytywne zmiany o charakterze jakościowym.












istotnym oddziaływaniem projektu jest wyrównanie dostępu do usług edukacyjnych na
poziomie regionu zwłaszcza w odniesieniu do grup zagrożonych marginalizacją społeczną oraz
osób niepełnosprawnych,
rozszerzenie kompetencji edukacyjnych / kulturowych na terenie całego kraju,
projekt zaspokaja rosnące zapotrzebowania na wykorzystanie nowych metod edukacyjnych,
platforma stanowi uatrakcyjnienie formy wybranych przedmiotów i zagadnień prowadzonych
przez nauczycieli poprzez wprowadzenie wirtualnych kursów, prezentacji,
projekt wpływa na rozwój własny i dokształcanie się kadry nauczycielskiej,
połączenie repertuaru dla dzieci z PLATFORMĄ EDUKACYJNĄ pozwala kontynuować kontakt z
Teatrem lub przygotować młodego widza do spektaklu,
platforma będzie impulsem do rozwijania ciekawości świata u najmłodszych odbiorców,
platforma pozwala stworzyć wartościowe rozrywki dla dzieci i rozwijać kreatywność młodych
ludzi,
projekt umożliwi szeroki dostęp do zasobów Teatru w postaci zdigitalizowanych nagrań audio,
materiałów video, obrazów, albo tekstów (e -biblioteka),
projekt umożliwi dostępności wszystkich stron i treści PLATFORMY eDUKACYJNEJ dla potrzeb
osób niepełnosprawnych, seniorów i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe,
projekt zwiększy dostęp do zasobów kultury poprzez nieograniczony czas dostępu do ich
przeglądania,
PLATFORMA zwiększa dostępności Teatru dla użytkowników poza obrębem miasta,
mieszkających daleko od siedziby Teatru, z całego terenu Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
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Wnioskodawca przeprowadził również obliczenia analizy efektywności kosztowej w celu wyznaczenia
jednostkowego kosztu osiągnięcia niepieniężnych korzyści w wyniku projektu.
Jednostkowy koszt osiągnięcia korzyści projektu został wyliczony dla ilości e-usług dostępnych w
wyniku realizacji projektu (W labiryncie teatru, Teatralne zagadki, e-biblioteka, Ścieżki tematyczne:
Szekspir, Mrożek, Fredro, Szyfman, Scenariusze lekcji, Książka mówiona, Rezerwacja i zapisy na zajęcia
edukacyjne wraz z dokonaniem opłaty drogą elektroniczną, dodatkowo opcja powiadomienia i
przypomnienia sms-em). Do wyliczenia wskaźnika kosztu jednostkowego przyjęto całkowitą wartość
brutto nakładów inwestycyjnych projektu.
Jednostkowy koszt osiągnięcia korzyści w postaci 1 e-usługi wynosi 505 790,67 PLN.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Nakłady inwestycyjne
Ilość e-usług
Koszt jednostkowy

WARTOŚĆ
3 540 534,72
7
505 790,67

W związku z realizacją projektu zidentyfikowano czynniki zewnętrzne, które skutkują zaistnieniem
kosztów społecznych i gospodarczych. Do tych kosztów można zaliczyć:
 zmniejszenie popytu na usługi oferowane przez pozostałe instytucje teatralne w regionie,
 niewykluczone jest niewielkie zmniejszenie przychodów pozostałych instytucji teatralnych z racji
szerokiej dostępności usług oferowanych przez Teatr Polski.

Projekt generuje długotrwałe efekty ekonomiczne. Przeprowadzona analiza wskazuje na występowanie
znacznej ilości korzyści ekonomicznych przy niewielkiej ilości odpowiadającym im kosztów.

217 | S t r o n a

8. Analiza wrażliwości i ryzyka (tylko dla dużych projektów).
Projekt nie spełnia definicji dużego projektu w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia PE i rady (UE) nr
1303/2013. Całkowite koszty kwalifikowane projektu nie przekraczają kwoty 50 mln EUR. Ponadto
projekt nie stanowi części niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub
technicznym, posiadającego jasno określone cele.
W przypadku projektów niebędących dużymi projektami, analiza ryzyka i wrażliwości nie jest
wymagana.
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9. Analiza instytucjonalna, w tym trwałość projektu.
9.1.

Status prawny Wnioskodawcy.

Wnioskodawcą i zarazem Beneficjentem projektu opisanego w niniejszym Studium jest Teatr Polski im.
Arnolda Szyfmana im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – samorządowa, artystyczna instytucja kultury,
posiadająca osobowość prawną, prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działa w szczególności na
podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
2) zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949 r. wydanego w porozumieniu z
Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego
przedsiębiorstwa pod nazwą: „Państwowy Teatr Polski w Warszawie (M.P. Nr A-3, poz. 30);
3) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie zawartej dnia 6 czerwca 2017 roku, zwanej dalej „Umową”;
4) statutu Teatru Polskiego w Warszawie, nadanego uchwałą nr 112/17 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r.
Teatr wpisany jest do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego pod nr 2/99.
Województwo, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego, sprawuje bezpośredni
nadzór nad Teatrem oraz wykonuje kompetencje organizatora, z uwzględnieniem uprawnień Ministra
wynikających z Umowy
Siedzibą Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana jest Miasto Stołeczne Warszawa, a terenem jego
działania jest przede wszystkim obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca realizuje niniejszy
projekt samodzielnie, w oparciu o posiadane kadry techniczne i administracyjne, przy wsparciu
inwestora zastępczego. W celu realizacji projektu, po podpisaniu umowy dofinansowania zostanie
powołany zespół projektowy.
Teatr został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie może posługiwać się nazwą skróconą: ”Teatr Polski w
Warszawie”
Poniżej zaprezentowano podstawowe dane dotyczące Wnioskodawcy.
Status prawny instytucji:
Adres:

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - instytucja kultury
województwa mazowieckiego, RIK 2/99
00-327 Warszawa, ul. Kazimierza Karasia 2

NIP:

525-000-97-66

REGON:

000278362

Telefon:

+48 22 8269271
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Fax:

+48 22 8269278

Strona www

www.teatrpolski.art.pl
www.teatrpolski.waw.pl

Reprezentant / osoba upoważniona do
podpisania wniosku o dofinansowanie
Osoba wyznaczona do kontaktów /
kierownik projektu

Andrzej Seweryn, Dyrektor Naczelny Teatru Polskiego
Sekretarz Generalna: Anna Skuratowicz
tel. 22 826 92 71 wew. 222,
tel. kom. 509 096 451,
anna.skuratowicz@teatrpolski.waw.pl

Akty prawa krajowego i wewnętrzne dokumenty regulujące działalność Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie
W zakresie przepisów krajowych regulujących sprawy organizacji, gospodarki i dotyczące
funkcjonowania instytucji kultury, istotne znaczenie dla działalności Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie mają następujące akty prawne:




Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 862).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177.).

Ponadto Teatr Polski jako samorządowa, artystyczną instytucja kultury, prowadzona przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako wspólna
instytucja kultury, działa w oparciu o następujące dokumenty:

1. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949 r. wydanego w porozumieniu z
Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego
przedsiębiorstwa pod nazwą: „Państwowy Teatr Polski w Warszawie” (M.P. Nr A-3, poz. 30).
Na mocy zarządzenia urzędującego w roku 1949 Ministra Kultury i Sztuki, Stefana Dybowskiego,
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Konstantym Dąbrowskim i Prezesem Centralnego Urzędu
Planowania, Tadeuszem Dietrich powołano Państwowy Teatr Polski w Warszawie jako
przedsiębiorstwo państwowe. Było to możliwe na podstawie art. 1 i art. 16 dekretu z dnia 3 stycznia
1947 o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych. Zarządzenie określało siedzibę PrzedsiębiorstwaWarszawę oraz przedmiot działalności: planowe krzewienie kultury teatralnej przez organizowanie
przy pomocy zawodowych zespołów widowisk teatralnych. Przy Teatrze powołano Radę Nadzoru
Społecznego, a jego organem zarządzającym była dyrekcja powoływana przez Ministra Kultury i Sztuki.
2. Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie.
Na mocy Uchwały nr 84/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2017 roku, Zarząd
Województwa Mazowieckiego oraz Pan prof. dr. hab. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zawarli umowę w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji
kultury Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Zmiana ta była odpowiedzią na rosnące
potrzeby Teatru Polskiego w zakresie finansowania nowych produkcji – istotnego zwiększenia
możliwości twórczych Teatru, dla pełnego wykorzystania istniejącego potencjału artystycznego oraz
dziedzictwa sztuki jakim Teatr dysponuje, a także zapewnienia stabilnego rozwoju Teatru jako
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instytucji o bogatej historii i dużym, kulturotwórczym znaczeniu. Na mocy Umowy bezpośredni nadzór
nad funkcjonowaniem Teatru sprawuje Województwo Mazowieckie wykonując kompetencje
organizatora, z uwzględnieniem uprawnień Ministra w zakresie:







udziału w uzgodnieniach dotyczących powoływania i odwoływania Dyrektora Teatru oraz
treści umowy zawieranej z kandydatem na stanowisko Dyrektora, a także udział
w uzgodnieniach dotyczących powoływania i odwoływania Zastępcy Dyrektora do spraw
Artystycznych
udziału w uzgodnieniach dotyczących tworzenia organów opiniodawczo-doradczych Teatru
oraz wskazywanie własnych przedstawicieli do takich organów (w tym także do organów już
istniejących)
monitorowania okresowych sprawozdań z wykonania zadań oraz materiałów dotyczących
planowania i wykonania planów finansowo rzeczowych, a także rocznych sprawozdań
finansowych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zatwierdzenie
prowadzenia kontroli, w szczególności w zakresie wykorzystania przekazanej dotacji oraz
innych przekazanych Teatrowi środków
udziału w uzgodnieniach dotyczących czynności związanych z likwidacją Teatru

Teatr Polski pozostał w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo Mazowieckie,
natomiast z racji współprowadzenia, została mu przyznana coroczna dotacja podmiotowa ze strony
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, niezbędna do prowadzenia działalności bieżącej. Umowa
została zawarta do 31 grudnia 2019 r.
3. Statut Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
Nowy, zmieniony w chwili zawarcia wyżej opisanej umowy Statut Teatru Polskiego został przyjęty
Uchwałą nr 84/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 23.05.2017 r. Dokument określa
sposób organizacji Teatru z uwzględnieniem podziału kompetencji pomiędzy Województwo
Mazowieckie a Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organy zarządzające i doradcze oraz
sposób ich powoływania i zadania, a także zasady gospodarki finansowej w odniesieniu do
obowiązków wobec Organów prowadzących.
Na mocy Statutu Zarząd Województwa Mazowieckiego, działając w imieniu Województwa wykonuje
kompetencje organizatora, z uwzględnieniem uprawnień Ministra wynikających z umowy
o współprowadzenie Teatru. Organem zarządzającym i reprezentującym Teatr na zewnątrz jest
Dyrektor, powoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie określonym w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w uzgodnieniu z Ministrem. Wg § 9 Statutu, do
zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Teatru;
2) podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zapewniających
funkcjonowanie Teatru na najwyższym poziomie artystycznym;
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Teatru;
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
5) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Teatru;
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz
wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
7) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Teatru;
8) przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego, Ministrowi oraz właściwym
instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych
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Dyrektor zarządza Teatrem przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców Dyrektora powoływanych
przez niego w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, a w przypadku zastępcy
Dyrektora do spraw Artystycznych, także w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz działających
w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, nadaje Teatrowi regulamin organizacyjny.
Statut określa również zasady gospodarki finansowej Teatru. Podstawą jest plan finansowy ustalony
przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Województwo i Ministra.
Wg § 13 Statutu, działalność Teatru jest finansowana w szczególności z:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

dotacji podmiotowych z budżetu Województwa oraz Ministra, zgodnie z zapisami Umowy;
dotacji celowych na realizację inwestycji;
dotacji celowych na realizację zadań statutowych i programów;
wpływów z realizacji zadań statutowych;
wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;
wpływów z prowadzonej przez Teatr działalności odpłatnej (która może być prowadzona w
zakresie zbieżnym z jego zadaniami statutowymi, a środki z niej uzyskane mogą być
wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Teatru - § 17 Statutu)

Dyrektor przedkłada Zarządowi Województwa Mazowieckiego i Ministrowi okresowe sprawozdania
z wykonania zadań oraz materiały dotyczące planowania i wykonania planów finansowo-rzeczowych,
zgodnie z wymogami tych podmiotów. Dyrektor przedkłada Ministrowi również kopie sprawozdań
finansowych, zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Informuje ponadto, iż
połączenia, podziału lub likwidacji Teatru dokonuje Sejmik Województwa Mazowieckiego
z uwzględnieniem zapisów umowy o współprowadzenie, a wszelkich zmian w Statucie dokonuje się
w uzgodnieniu z Ministrem.
Organy zarządzające i doradcze Teatru:
Zgodnie z § 9 Statutu, organem Zarządzającym Teatrem jest odpowiednio Dyrektor lub Zarządca, w
zależności od zastosowanego trybu zarządzania Teatrem przewidzianego ustawą z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organ Zarządzający
zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.
Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie
przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
Zarząd Województwa Mazowieckiego może powierzyć zarządzanie Teatrem Zarządcy, w trybie
przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej. Do wyboru Zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm
Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Naczelny, który organizuje pracę Teatru i
odpowiada za całokształt jego działalności. Dyrektor Naczelny zarządza Teatrem przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych, zwanego dalej "Dyrektorem Artystycznym",
2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych, zwanego dalej "Dyrektorem
Administracyjno-Ekonomicznym",
3) Głównego Księgowego.
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W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora Naczelnego
obowiązków służbowych, jego prawa i obowiązki wykonuje Dyrektor Administracyjno-Ekonomiczny. W
przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez
Dyrektora Naczelnego oraz Dyrektora Administracyjno-Ekonomicznego, prawa i obowiązki Dyrektora
Naczelnego wykonuje Dyrektor Artystyczny.
Obecna Dyrekcja Teatru Polskiego w Warszawie:




Dyrektor Naczelny: Andrzej Seweryn
Z-ca Dyrektora Naczelnego, Dyrektor ds. Administracyjno-Ekonomicznych: Marek Szyjko
Z-ca Dyrektora Naczelnego, Dyrektor Artystyczny: Janusz Majcherek

4. Regulamin Organizacyjny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
Regulamin organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 1079/67/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 sierpnia 2015 r. określa strukturę organizacyjną Teatru i zakres zadań poszczególnych
komórek organizacyjnych w ujęciu hierarchicznym.
Załącznikiem do Regulaminu jest Schemat struktury organizacyjnej Teatru. Dokument uszczegóławia
regulacje w sprawie zarządzania Teatrem oraz kompetencji poszczególnych organów zarządzających:
Dyrektora Naczelnego, Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych, Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno
– Ekonomicznych oraz Głównego Księgowego, a także kadry kierowniczej. Regulamin określa także
zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism, z odwołaniem do szczegółowych instrukcji
wydawanych przez Dyrektora Naczelnego.
5. Kodeks Etyki pracowników Teatru Polskiego w Warszawie
Obowiązujący od maja 2011 r. Kodeks Etyki wyznacza standardy postępowania, których powinni
przestrzegać pracownicy Teatru w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków
służbowych, a także w relacjach ze współpracownikami, kolegami, zwierzchnikami i przełożonymi.
Dokument podkreśla wagę szacunku do publiczności oraz do każdego pracownika jako pośredniego
współtwórcy przedstawienia. Przypomina, iż każde przedstawienie jest czasem odświętnym dla Teatru,
istotna jest teatralna tradycja, teatralny obyczaj i powinność czynienia Teatru dobrym i artystycznym.
Pracownik TP w swojej służbowej codzienności musi zachować praworządność, obiektywizm,
bezstronność i niezależność, powinien mieć także poczucie przynależności, solidarności i
współdziałania. Zasadą jest kompetentne, sumienne i uczciwe wykonywanie swoich zadań przy
zachowaniu bezstronności, bez nadużywania posiadanych uprawnień, mając jednocześnie świadomość
wagi samokształcenia. Pracownik powinien mieć również poczucie współodpowiedzialności za rozwój
Teatru oraz wspólnym akceptacji dla kontroli zarządczej przy dążeniu do realizacji wyznaczonych
celów.
Zasady uwzględnione w Kodeksie Etyki zaczerpnięte są w dużej mierze ze „Wskazówek dla pracy
Teatru Polskiego” Kazimierza Dejmka z 3 września 1981r.
Zakres działalności Teatru Polskiego im. Arndolda Szyfmana w Warszawie:
Przedmiotem działania Teatru jest kształtowanie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez
organizowanie widowisk teatralnych przy pomocy zespołów aktorskich. Teatr realizuje powyższe
zadania w szczególności poprzez:
1.
2.
3.
4.

Przygotowywanie i wystawianie utworów scenicznych;
Organizowanie widowisk, koncertów, spotkań, również poza siedzibą Teatru;
Prowadzenie działalności wydawniczej;
Nawiązywanie współpracy i wymiany kulturalnej z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju;
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5. Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalno-oświatowej;
6. Produkowanie filmów i nagrań audialnych lub audiowizualnych prób i widowisk prezentowanych
na scenie Teatru;
7. Prowadzenie galerii sztuki współczesnej.
Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany
repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia
następnego roku.
W realizacji zadań statutowych Teatr może współpracować z polskimi i zagranicznymi Teatrami,
administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury,
mediami, a także innymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

9.2.

Skrócona charakterystyka działalności artystycznej Teatru Polskiego.

Historia Teatru Polskiego Im. Arnolda Szyfmana w Warszawie i profil artystyczny instytucji:
Teatr Polski w Warszawie to jedna z największych warszawskich scen dramatycznych z ponad stuletnią
historią i trwałym, znaczącym miejscem na kulturalnej mapie stolicy. Mieści się w jedynym w Polsce
budynku teatralnym z początku XX wieku, który mimo dwóch wojen i poczynionych przez nie w stolicy
ogromnych zniszczeń, nadal istnieje w niemalże niezmienionym kształcie architektonicznym – takim,
jaki otrzymał w dniu otwarcia. Dzięki staraniom kolejnych dyrekcji Teatr Polski jest też obecnie jedną z
najnowocześniej wyposażonych warszawskich scen. Przez sto lat dyrektorzy Teatru Polskiego w
Warszawie konsekwentnie dążyli do stworzenia rozpoznawalnego, indywidualnego stylu polskiej sztuki
teatralnej. Kierunek poszukiwań wskazał założyciel i pierwszy, wieloletni dyrektor tej sceny – Arnold
Szyfman.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie został otwarty 29 stycznia 1913 z inicjatywy Arnolda
Szyfmana jako jego prywatne przedsięwzięcie. Pierwszym przedstawieniem w nowo wybudowanym
gmachu przy ulicy Karasia był Irydion Zygmunta Krasińskiego.
Teatr Polski w miarę możliwości starał się rozszerzać działalność społeczno-kulturalną. Ambicją
Szyfmana było nie tylko stworzyć nowy teatr, ale i "ukształtować" nową publiczność. Teatr Polski
wydawał programy do spektakli, ale też periodyki poświęcone zagadnieniom sztuki scenicznej i
literatury dramatycznej. Przed spektaklami odbywały się odczyty prezentujące rozwój polskiej i
europejskiej myśli teatralnej. Zgodnie z założeniami Szyfmana na scenie Polskiego wystawiano
najważniejsze dramaty klasyki polskiej i obcej, a także najciekawsze pozycje współczesne. Szczególnym
kultem darzono Szekspira i Shawa. Tu rozpoczynali swą pracę i dojrzewali wybitni inscenizatorzy i
reżyserzy, jak Leon Schiller, Aleksander Węgierko, Edmund Wierciński, Karol Borowicz oraz Aleksander
Zelwerowicz.
Przez dwie dekady Teatr Polski, wraz z Teatrem Małym, był prywatnym przedsiębiorstwem teatralnym.
Ponad dwadzieścia pięć lat dyrektorem Teatru był jego założyciel ARNOLD SZYFMAN (z wyjątkiem lat
wojennych 1915-1918). Od 1 października 1933 przedsiębiorstwo teatralne Teatr Polski przejął
nowopowstały państwowy koncern pod nazwą Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej (TKKT), na
którego czele stanął Arnold Szyfman. Przy doborze repertuaru artysta kierował się ambicjami, ale też
intuicją, dobrze poznał zainteresowania publiczności, czuł "puls chwili bieżącej", zgłębiał również
tajemnice powodzenia sztuk teatralnych. Nie pozwolił zepchnąć swoich scen jedynie do roli
przedsiębiorstwa dochodowego, ale nieustannie stawiał im cele artystyczne i wychowawcze.
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Mimo początkowych trudności Teatr Polski szybko stał się przodującą sceną, jeśli chodzi o widowiska
monumentalne, co należy wiązać przede wszystkim z osobą Leona Schillera. On to stworzył na scenie
Teatru okryte sławą spektakle Dziadów (z Węgrzynem – Gustawem-Konradem), czy Kordiana (choć te
wystawiono już w latach trzydziestych). Można się było na to zdobyć posiadając taki zespół, jaki
zgromadził dyrektor Szyfman, a składał się on z wielu osobowości ówczesnego polskiego teatru m.in.:
Aleksandra Zelwerowicza, Jerzego Leszczyńskiego, Kazimierza Junoszę-Stępowskiego, Józefa
Węgrzyna, czy Stefana Jaracza. Wśród aktorek przodowała żona Szyfmana – Maria Przybyłko-Potocka.
Wrzesień 1939 roku zastał pracowników teatru gotowych do obrony gmachu. Szyfman nie usłuchał
apelu o opuszczenie Warszawy i wraz z obsługą pełnił całodobowe dyżury. Budynki otaczające teatr
paliły się i waliły się jeden po drugim, ale Teatr Polski nadal stał dzięki nieustannemu dozorowi.
Najdłużej trwała walka o opanowanie, trwającego jedenaście dni, pożaru budynku PZU, który przylegał
bezpośrednio do kieszeni sceny. Nie udało się uratować głównego magazynu dekoracji, ale pożar nie
przeniósł się w głąb gmachu. Mimo heroicznej walki z ogniem, nie udało się uchronić teatru przed
skutkami bombardowań - w budynku nie było szyb, sztukaterie w korytarzach i foyer pospadały,
popękały kryształowe lustra, dach był poważnie uszkodzony, przed teatrem piętrzyło się gruzowisko
tarasujące ulicę Karasia. Na szczęście nikt z obrońców teatru nie zginął.
Pierwsze miesiące okupacji Szyfman poświęcił dźwiganiu teatru ze zniszczeń. Pisał prośby do
urzędującego jeszcze prezydenta Starzyńskiego o dotacje na remont oraz jednorazowe zasiłki dla
pracowników. Sobie znanymi sposobami zdobywał materiały budowlane. Chciał ratować gamach, oraz
na nowo dać zatrudnienie pracownikom. Wobec niemożności grania zaplanował otwarcie spółdzielni
świadczącej usługi rzemieślnicze dla ludności Warszawy - dał tym samym szansę zarobkowania
teatralnym szewcom, stolarzom, krawcom. Aktorom zaproponował otwarcie bufetu i stoisk z
rękodziełem w zniszczonym foyer. Mimo trudności, powoli realizowanego remontu i ostrej zimy, która
zniweczyła część wykonanych już prac w połowie 1940 roku prace renowacyjne były na tyle
zaawansowane, że teatr mógł wznowić działalność artystyczną. Niestety w czerwcu 1940 roku gmach
został przejęty przez hitlerowskie Biuro Propagandy przy gubernatorze dystryktu warszawskiego. Po
kilkutygodniowym remoncie, 6 października 1940 roku otwarto uroczyście Theater der Stadt
Warschau, bojkotowany przez większość polskich artystów i widzów.
W czasie Powstania Warszawskiego teatr zawiesił działalność. Gmach został "odbity" z rąk okupanta, a
wzdłuż ulicy Karasia powstała linia powstańczej obrony - barykadę zbudowano z dekoracji i mebli
teatralnych.
W 1944 teatr spłonął wraz z cenną biblioteką, zbiorami archiwaliów i scenografii. Ocalała jednak
kolekcja fotografii, które można dziś oglądać rozwieszone w budynku. Zawierusze wojennej oparły się
także mury teatru, co ułatwiło szybką powojenną odbudowę.
Odbudowany po zniszczeniach wojennych Teatr Polski wznowił działalność 17 stycznia 1946 roku "Lillą
Wenedą" Juliusza Słowackiego w reż. Juliusza Osterwy. W 1949 otwarto przy ulicy Foksal Scenę
Kameralną. Dyrektorem pierwszego upaństwowionego teatru został Arnold Szyfman. Początkowe
miesiące urzędowania poświęcił na rewindykację cennego mienia teatralnego, które przez niemieckich
zarządców teatru zostało rozdysponowane między instytucje i osoby prywatne głównie w Warszawie i
Krakowie. Do Polskiego wróciła część mebli, kostiumów, instrumenty muzyczne, zbiory biblioteczne.
Wkrótce, staraniem Szyfmana, do teatru powrócili także znakomici teatralni rzemieślnicy i plejada
gwiazd. Od stycznia 1946 roku do maja 1949 Teatr Polski dał 17 premier, głównie klasykę polską i
światową.
Niebawem, w 1949 r. z polecenia władz komunistycznych Szyfman został odsunięty ze stanowiska
dyrektora. Na jeden sezon 1949/1950 "dyrektorem przedsiębiorstwa" został STEFAN MARTYKA,
kierownictwo artystyczne objął LEON SCHILLER. Trwający od dawna konflikt dwóch dyrektorów –
odchodzącego i obecnego - nie przynosił scenie pożytku. Nasiliły się protesty aktorów. Batalia o Teatr
Polski była tylko słabym echem napięć w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym powojennej
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Polski. Rodziła się nowa linia ideologiczna. Teatr Polski stał się miejscem odczytów, "akademii ku czci",
koncertów okolicznościowych. W ciągu roku gościł 21 widowisk w ramach Festiwalu Sztuk Radzieckich.
Z afisza zniknęły premiery Szyfmanowskie. W repertuarze Teatru pojawiły się natomiast głównie sztuki
współczesne.
Uchwałą Rady Państwa z dnia 14 listopada 1953 r. "Za wybitne zasługi w dziedzinie sztuki teatralnej, za
cenny wkład do polskiej kultury – w związku z 40-leciem pracy" Państwowy Teatr Polski w Warszawie
odznaczony został Orderem Sztandaru Pracy I klasy.
15 września 1950 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki dyrektorem Teatru Polskiego został BRONISŁAW
DĄBROWSKI. Nowa dyrekcja uznała pracę Schillera za zakończoną i reżyser wkrótce otrzymał
wymówienie. Bronisław Dąbrowski rozpoczął reformę Teatru Polskiego od "rekonstrukcji" zespołu,
który uznał za "przypadkowy dobór wybitnych wprawdzie aktorów, którzy nie tworzą jednak
przemyślanego i świadomie skonstruowanego zespołu". Prasa wytykała nowemu dyrektorowi
nietrafne decyzje obsadowe i marnowanie potencjału aktorskiego. Atmosfera wśród pracowników
była zła. Do repertuaru wraca klasyka polska w myśl zasady "ukazywania postępowej myśli politycznej i
społecznej od Niemcewicza do Żeromskiego". Nie znajduje ona jednak uznania ani u krytyków, ani u
widzów. Pojawia się też kilka sztuk radzieckich. Partia uznaje dyrekcję Dąbrowskiego za porażkę.
W styczniu 1955 roku na swą czwartą i ostatnią dyrekcję powraca Szyfman, który, jak uznano, "przeszedł
pozytywną drogę ideowego rozwoju". Wraz z powiewami odwilży wrócił na scenę Polskiego dramat
romantyczny, odsłoniła się żelazna kurtyna dla dramatopisarzy zachodnich. Szyfman reorganizuje
zespół, do którego dołączają m.in. Tadeusz Fijewski, Ignacy Gogolewski, Władysław Hańcza, Stanisław
Jasiukiewicz i Czesław Wołłejko. Reżyserują: Aleksander Bardini, Adam Hanuszkiewicz, Bohdan
Korzeniewski, Edmund Wierciński. Do grona współpracujących scenografów należą: Otto Axer, Karol
Frycz, Teresa Roszkowska, czy Zenobiusz Strzelecki. W roku Mickiewiczowskim, kiedy znowu wolno
było wprowadzać na sceny repertuar romantyczny, Teatr Polski wystawia, długo oczekiwane, "Dziady"
w reżyserii Bardiniego (26 XI 1955). Konrada grali na zmianę Jasiukiewicz i Gogolewski.
W czerwcu 1957 roku Szyfman pożegnał się z Teatrem Polskim uzyskując tytuł dyrektora honorowego, a
kierownictwo na siedem lat przejął STANISŁAW WITOLD BALICKI (1957-1964). Zespół aktorski w
pierwszym sezonie nowej dyrekcji liczył 96. artystów. Repertuar zdominowały utwory klasyczne obce i
polskie (Szekspir, Molier, Słowacki, Fredro, Zapolska), rozbudowane inscenizacje, monumentalne
dekoracje Otto Axera, Andrzeja Stopki, Krystyny Zachwatowicz. Reżyserowali m.in. Kazimierz Dejmek,
Zygmunt Hübner, Bohdan Korzeniewski, Maria Wiercińska. Do niewątpliwych zasług Balickiego trzeba
też zaliczyć niezwykle starannie opracowywane tzw. "Listy Teatru Polskiego" towarzyszące każdej
premierze. Bogato ilustrowane zeszyty-programy mieściły szkice historyków literatury, krytyków
teatru, czy pisarzy. W 1963 roku Balicki zaangażował jako reżyserów Krystynę Skuszankę i Jerzego
Krasowskiego - głośnych wtedy twórców Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Wyreżyserowali m.in. "Sen
srebrny Salomei", "Braci Karamazow" oraz "Dziady". Współpraca jednak układała się konfliktowo i
przyczyniła się poniekąd do odejścia dyrektora.
Dwaj następcy Balickiego przewodzili Teatrowi Polskiemu po dwa sezony. JERZY JASIEŃSKI (1964-1966)
oraz JERZY KRECZMAR (1966-1968) utrzymywali klasyczny charakter repertuaru. Krytycy żałowali
jednak, że Teatrowi Polskiemu zabrakło w tym okresie wyraźnego programu artystycznego,
przemyślanego repertuaru i wybitnych reżyserów. Ważnymi wydarzeniami w tym czasie okazały się
gościnne występy Piccolo Teatro di Milano z "Awanturą w Chioggi" Goldoniego w reż. Giorgio Strehlera
(kwiecień 1966) oraz Comédie Française ze "Szkołą mężów" Moliera, "Igraszkami trafu i miłości"
Marivaux i "Elektrą" Giraudoux (maj 1966). W roku 1968 dyrekcję Teatru przejęli ANDRZEJ KRASICKI
jako dyrektor naczelny i AUGUST KOWALCZYK jako kierownik artystyczny. Powstał nieoczekiwanie
najbardziej stabilny, trzynastosezonowy tandem kierowniczy w powojennej historii Teatru Polskiego.
Recenzenci zauważali wagę repertuaru granego w tym czasie - na scenie pojawiły się bowiem sztuki
Bogusławskiego, Słowackiego, Fredry, Wyspiańskiego, Szekspira, Moliera, Czechowa. Wystawiano
znane tytuły klasyki polskiej i obcej, bogate inscenizacyjnie, od czasu do czasu z błyskotliwymi rolami,
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aczkolwiek widowiska te cechowała poprawność i niedomagania artystyczne. Wielkie pozycje
repertuaru rzadko stawały się wydarzeniami. Zarzucano dyrekcji zły dobór reżyserów i artystyczną
stagnację. W doborze współpracowników zaznaczył się pewien tradycjonalizm. Najbardziej wiernymi
reżyserami byli Krystyna Meissner, Jerzy Rakowiecki i Jan Bratkowski. Zespół artystyczny liczył na
początku tej dyrekcji około 105. osób.
Z początkiem sezonu 1981 dyrekcję i kierownictwo artystyczne objął KAZIMIERZ DEJMEK, z którym
środowisko teatralne wiązało wielkie nadzieje. Wraz z nowym dyrektorem do teatru napłynęły nowe
siły aktorskie: Barbara Rachwalska, Anna Seniuk, Bogdan Baer, Mariusz Dmochowski, Jan Englert,
Tadeusz Łomnicki, Zdzisław Mrożewski, Lech Ordon, Andrzej Szczepkowski, Stanisław Zaczyk, nieco
później dołączyli Halina Łabonarska, Gustaw Holoubek i Andrzej Łapicki. Przełom polityczny roku 1981,
przemiany solidarnościowe w całym kraju, strajki i pierwsze wygrane procesy przeciwko cenzurze,
umożliwiły wystawienie sztuk Mrożka, Iredyńskiego, Hłaski. Dotychczasowy kanon klasyki polskiej
wzbogaciły utwory staropolskie w opracowaniu i reżyserii dyrektora, m.in.: "Uciechy staropolskie",
"Gra o Narodzeniu i Męce", "Żywot Jozepha". W repertuarze dominowały również dramaty
romantyczne: "Fantazy", "Kordian", "Zemsta", "Pan Jowialski", "Śluby Panieńskie" oraz sztuki
Wyspiańskiego: "Wesele" i "Wyzwolenie". Dejmek bez wątpienia wydobył Teatr Polski z marazmu.
Zorganizował go niejako od podstaw reformując strukturę, wprowadzając etykę pracy i wyznaczając
nową linię artystyczną. Jak pisano, za jego dyrekcji Teatr wrócił do dobrej Szyfmanowskiej sławy,
często poziomem i wagą przedstawień pretendując do roli Teatru Narodowego.
W 1993 roku Kazimierz Dejmek objął stanowisko Ministra Kultury i Sztuki. 1 kwietnia 1995 roku
dyrektorem naczelnym teatru mianowano JERZEGO ZALESKIEGO (do 2009), który był pracownikiem
Teatru od 1958 roku. W 1996 ANDRZEJ ŁAPICKI został dyrektorem artystycznym (do 1998). Za jego
dyrekcji Teatr Polski został okrzyknięty "domem Fredry". Wydarzeniami stały się wyreżyserowane
przez dyrektora spektakle "Dożywocia" z Wojciechem Pszoniakiem w roli Łatki i Ignacym Gogolewskim
jako Twardoszem oraz "Zemsty" z Olbrychskim, Gogolewskim i Michnikowskim w rolach głównych. Za
dyrekcji Andrzeja Łapickiego w repertuarze pojawiła się również tzw. "mała polska klasyka": "Polityka"
Perzyńskiego, "Żabusia" Zapolskiej, czy "Turoń" Żeromskiego”. Publiczność bardzo dobrze przyjęła
"Kram z piosenkami" i "Pastorałkę" Schillera.
Od września 1999 roku do czerwca 2010 dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego był JAROSŁAW
KILIAN. Jego dyrekcja stała pod znakiem inscenizacji Szekspirowskich. W repertuarze Polskiego
pojawiły się: "Sen nocy letniej", "Burza", "Jak wam się podoba", "Opowieść zimowa" i "Makbet". Przez
kilka sezonów do ulubionych spektakli warszawskiej publiczności należała "Zielona Gęś" Gałczyńskiego
z Ireną Kwiatkowską w roli Hermenegildy Kociubińskiej. Wydarzeniem sezonu 2008/2009 stała się
premiera "Wujaszka Wani" w reżyserii Wieniamina Filsztyńskiego. W Polskim w tym okresie
reżyserowali również młodzi twórcy i debiutanci, wśród nich: Tomasz Man, Piotr Kruszczyński, Paweł
Passini, Adam Wojtyszko, Wawrzyniec Kostrzewski. Pojawił się również repertuar dla młodego widza spektakle "Przygody Sindbada Żeglarza" według Leśmiana i "Pinokio" według Collodiego zdobyły
uznanie widzów i krytyków, przez wiele sezonów utrzymując się na afiszu. Do niewątpliwych sukcesów
dyrekcji Kiliana należy zaliczyć cykl spotkań "Teatr jest światem", dający widzom szansę spotkania z
praktykami i teoretykami reprezentującymi różne obszary sztuki teatru.
7 XI 2009 roku dzięki staraniom dyrektora Jerzego Zaleskiego otwarty został budynek wybudowanej w
latach 2004-2009 Sceny Kameralnej. Nowy gmach stanął na tyłach głównego budynku Teatru
Polskiego, z osobnym wejściem od strony ulicy Sewerynów. Znalazły się tam również sale prób dla
dużej i małej sceny, wygłuszona sala prób muzycznych, magazyny dekoracji i kostiumów, archiwum
artystyczne i pomieszczenia dla części pracowni.

Teatr Polski obecnie:

227 | S t r o n a

Od stycznia 2011 roku dyrektorem naczelnym Teatru Polskiego jest ANDRZEJ SEWERYN, który tworząc
linię repertuarową tej sceny stawia przede wszystkim na realizowaną z najwyższą starannością
ambitną klasykę w opracowaniu najlepszych światowej sławy reżyserów, m.in.: Jacquesa Lassalle’a
("Szkoła żon"), Ivana Alexandre’a ("Cyd"), Dana Jemmetta ("Wieczór Trzech Króli"). Równie ważne są
wystawienia polskiego repertuaru: "Irydion" Krasinskiego w reż. Andrzeja Seweryna, "Mazepa"
Słowackiego w reż. Piotra Tomaszuka, "Parady" Potockiego w reż. Edwarda Wojtaszka czy "Polacy" na
podstawie tekstów Wyszyńskiego i Gombrowicza w reż. Gabriela Gietzky’ego. Szczególną cechą
planów artystycznych Teatru są kontakty i współpraca z artystami zza wschodniej granicy: Lembitem
Petersonem ("Zwiastowanie"), Nikołajem Chalezinem i Natalią Kaladą ("Czas kobiet") oraz tematyka
społeczna Wschodu podejmowana choćby w spektaklu "Niepokorni.ru" w reż. Michała
Sieczkowskiego. W Polskim pracują znakomici polscy twórcy: Krzysztof Jasiński, Ryszard Peryt, Janusz
Wiśniewski, Filip Bajon.
Pod kierownictwem Andrzeja Seweryna Teatr Polski odnowił wizerunek, poszerzył kierunki twórczych
poszukiwań, a do zespołu dołączyli znakomici artyści – Joanna Trzepiecińska, Anna Cieślak, Natalia
Sikora, Piotr Cyrus, Marcin Kwaśny, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Mastalerz, Jerzy Schejbal,
propozycję współpracy przyjęli m.in. światowej sławy reżyserzy: Ivan Alexandre, Jacques Lassalle, Dan
Jemmett, Lembit Peterson, Vlad Troicki.
W latach 2011- 2016 rozbudowana została oferta edukacyjna teatru, m.in. o projekty kierowane do
najmłodszych – np. Poranki filozoficzne i Spektakl z nianią. Pojawiły się także cenione przez widzów
stałe cykle: Salony poezji – poświęcone liryce polskiej i światowej, Listy w Polskim – poświęcone sztuce
epistolograficznej, Czytamy w Polskim – cykl czytań performatywnych, Polski dzieciom – pokazy
najciekawszych polskich spektakli dla młodych widzów.
W Teatrze odbywają się ponadto stałe cykle: Salony poezji, Listy w Polskim, Teatr Polski Dzieciom,
Goście Teatru Polskiego oraz przeglądy i festiwale teatralne. Premierom towarzyszą Fora dyskusyjne i
spotkania z zaproszonymi gośćmi. Budynek Dużej Sceny wraz z garderobami i zapleczem przeszedł
zakończone w roku 2015, prowadzone z konieczności etapami, gruntowne remonty, pozwalające na
zachowanie i jak najlepsze udostępnienie publiczności pięknego, stuletniego wnętrza teatru.
Produkcje Teatru Polskiego, takie jak „Szkoła żon” Moliera w reżyserii Jacquesa Lassalle’a i „Polacy”
według Gombrowicza i Prymasa Wyszyńskiego w reżyserii Gabriela Gietzky’ego – zostały
zarejestrowane przez TVP i TVP Kultura, dzięki czemu możliwe stało się dotarcie również do widzów,
którzy uczestniczą w kulturze głównie za pośrednictwem telewizji.
29 stycznia 2013 roku, podczas jubileuszu 100-lecia, Teatr Polski w Warszawie przyjął oficjalnie imię
swego założyciela Arnolda Szyfmana. W czasie ponad stuletniej działalności Teatr Polski wystawił na
swoich scenach 975 premier, z czego 606 na scenie przy ulicy Karasia.
Na przestrzeni lat z Teatrem współpracowali tacy artyści jak :




Aktorzy: Seweryna Broniszówna, Maria Dulęba, Maria Przybyłko-Potocka, Irena Solska,
Stanisława Wysocka, Kazimierz Junosza-Stępowski, Józef Węgrzyn, Stefan Jaracz, Ignacy
Gogolewski, Tadeusz Fijewski, Nina Andrycz, Elżbieta Barszczewska, Irena Eichlerówna, Zofia
Małynicz, Maria Modzelewska, Janina Romanówna, Jan Kreczmar, Józef Kondrat, Jan
Kurnakowicz, Jacek Woszczerowicz czy Marian Wyrzykowski, Stanisław Jasiukiewicz,
Władysław Hańcza, Czesław Wołłejko, Barbara Rachwalska, Anna Seniuk, Bogdan Baer,
Mariusz Dmochowski, Jan Englert, Tadeusz Łomnicki, Zdzisław Mrożewski, Lech Ordon,
Andrzej Szczepkowski, Stanisław Zaczyk, Halina Łabonarska, Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki,
Daniel Olbrychski, Ignacy Gogolewski, Wojciech Pszoniak, Wiesław Michnikowski
Reżyserzy: Leon Schiller, Aleksander Węgierko, Aleksander Bardini, Adam Hanuszkiewicz,
Aleksander Zelwerowicz, Jerzy leszczyński, Bohdan Korzeniewski, Edmund Wierciński, Zygmunt
Hübner, Bohdan Korzeniewski, Maria Wiercińska, Krystyna Skuszanka, Jerzy Krasowski,
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Krystyna Meissner, Jerzy Rakowiecki i Jan Bratkowski, Tomasz Man, Piotr Kruszczyński, Paweł
Passini, Adam Wojtyszko, Wawrzyniec Kostrzewski
Scenografowie: Otto Axer, Karol Frycz, Teresa Roszkowska, Zenobiusz Strzelecki, Andrzej
Stopka, Krystyna Zachwatowicz.

Od stycznia 2011 roku Dyrektorem Naczelnym Teatru Polskiego jest Andrzej Seweryn. Dyrektorem ds.
administracyjno-ekonomicznych jest Marek Szyjko, natomiast dyrekcję artystyczną do 2016 r. sprawował
Jarosław Gajewski, a od 2017 roku - Janusz Majcherek.
Obecnie Teatr powraca do najlepszych wzorców i staje się przestrzenią dla różnorodnych działań
i różnych grup odbiorców.
Linia repertuarowa Teatru oparta jest na ambitnej klasyce polskiej i światowej, w opracowaniu
najlepszych światowej sławy reżyserów, m.in.: Jacquesa Lassalle’a (Szkoła żon, Król Lear), Ivana
Alexandre’a (Cyd), Dana Jemmetta (Wieczór Trzech Króli i Burza). Równie ważne są wystawienia
polskiego repertuaru: Irydion Krasińskiego w reż. Andrzeja Seweryna, Wesele i Zemsta w reż.
Krzysztofa Jasińskiego, Parady Potockiego w reż. Edwarda Wojtaszka, Polacy na podstawie tekstów
Wyszyńskiego i Gombrowicza w reż. Gabriela Gietzky’ego.
Teatr ma w swój profil wpisaną działalność misyjną, która nie jest identyfikowana ze słowem
„rozrywka”, a jej zadaniem zarówno w odniesieniu do doboru repertuaru, jak i realizacji przedstawień
oraz i pozostałych działań statutowych jest między innymi kształtowanie gustów publiczności oraz
uczenie dojrzałego, mądrego i nowoczesnego patriotyzmu.
Tym samym Teatr Polski jest także miejscem edukacji kulturalnej i społecznej, która w jego historii nie
jest niczym nowym, ponieważ już Arnold Szyfman dbał o to, by Teatr Polski był miejscem kształtującym
gusta i poglądy widzów teatralnych poprzez programy do spektakli, periodyki oraz odczyty nt. rozwoju
sztuki teatralnej.

DZIAŁALNOŚĆ TEATRU W LATACH 2015-2017:
Zespół aktorski Teatru Polskiego w sezonie 2017/2018 tworzą:
Marta Alaborska, Piotr Bajtlik, Maja Barełkowska, Grażyna Barszczewska, Adam Biedrzycki, Tomasz
Błasiak, Eliza Borowska, Marcin Bosak, Izabella Bukowska-Chądzyńska, Anna Cieślak, Piotr Cyrwus,
Adam Cywka, Wojciech Czerwiński, Marta Dąbrowska, Maria Dębska, Ewa Domańska, Joanna
Halinowska, Katarzyna Herman, Marcin Jędrzejewski, Paweł Krucz, Barbara Kurzaj, Marta Kurzak,
Szymon Kuśmider, Marcin Kwaśny, Krzysztof Kwiatkowski, Dominik Łoś, Ewa Makomaska, Andrzej
Mastalerz, Grzegorz Mielczarek, Krystian Modzelewski, Antoni Ostrouch, Maksymilian Rogacki, Lidia
Sadowa, Jerzy Schejbal, Katarzyna Strączek, Joanna Trzepiecińska, Afrodyta Weselak.

Rok 2015.
Rok 2015 był rokiem zakończenia rozległego projektu modernizacji i przebudowy gmachu Teatru
Polskiego, co pozwoliło na planowanie i realizowanie śmiałych projektów artystycznych, a artystom
zatrudnionym w Teatrze na stałe i twórcom pracującym gościnnie na deskach Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana, zapewniło odpowiednie warunki pracy. Zwiększony poziom bezpieczeństwa obiektu
znacząco wpłynął na standard pracy, a także komfort widzów. Prace rewitalizacyjne poprawiły stan
zachowania jednego z najciekawszych zabytków stolicy, o unikatowej w skali kraju, a także Europy,
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wartości historycznej. Umożliwiło to poszerzenie oferty edukacyjnej Teatru o zwiedzanie
odrestaurowanego gmachu z przewodnikiem.
Dzięki modernizacji sceny możliwa też była w zaproponowanym kształcie w 2015 roku realizacja
„Wesela” Wyspiańskiego w opracowaniu scenicznym Krzysztofa Jasińskiego. Znacznie zwiększony
potencjał Teatru zaowocował również nawiązaniem współpracy ze znaną niezależną grupą teatralną
„Pożar w burdelu”. W efekcie tej współpracy powstał spektakl „Don Juan w Warszawie”, który grany
był przy pełnej widowni i odbił się szerokim echem w stolicy. A wszystkie możliwości zmodernizowanej
dużej sceny w pełni pozwoli docenić premiera spektaklu familijnego pt. „Przygody Guliwera” według
Jonathana Swifta w reżyserii Jarosława Kiliana, ze scenografią Julii Skrzyneckiej, muzyką Grzegorza
Turnaua, zdjęciami filmowymi i animacjami Piotra Niemyjskiego i Andrzeja Jobczyka oraz efektami
specjalnymi przygotowanymi przez utytułowane studio Platige Image.
Znacząco zwiększyły się możliwości goszczenia w Teatrze Polskim w Warszawie innych grup
teatralnych. W październiku 2015 roku odbyły się pokazy gościnne trzech spektakli Teatru Arabesky z
Charkowa – niezależnej grupy teatralnej ze wschodniej Ukrainy. Kompleksowy remont ponownie
uczynił dużą scenę Teatru Polskiego w Warszawie jednym z najpiękniejszych wnętrz teatralnych stolicy,
co przekłada się również na zwiększone zainteresowanie producentów prestiżowych wydarzeń
kulturalnych i biznesowych.
Prowadzona od 2010 roku i zakończona w roku 2015 modernizacja gmachu i sceny Teatru Polskiego
pozwoliła w pełni i na najwyższym poziomie realizować cele statutowe instytucji kultury. Pozwala też
nawiązywać do największych osiągnięć tej sceny i realizować linię repertuarową nakreśloną przez
Arnolda Szyfmana i kolejnych dyrektorów. Daje również możliwości by plany te rozwijać, kształtując
wizerunek Teatru jako miejsca w pełni odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania znakomitych
artystów i widzów. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt przywrócenia stolicy, w pełnym wymiarze,
jednego z najpiękniejszych zabytkowych gmachów użyteczności publicznej. Stan, który udało się
osiągnąć, pozwala na planowanie wielu istotnych dla przyszłości Teatru Polskiego produkcji
artystycznych. Daje też nadzieję na nawiązanie, w szerszej skali niż było to możliwe dotychczas,
kontaktów z innymi ośrodkami kultury z kraju i zagranicy.
Premiery zrealizowane w roku 2015:







„WESELE” S. Wyspiańskiego, reż. Krzysztof Jasiński
GOŚCIE W POLSKIM: POŻAR W BURDELU
DZIEWCZYNKI I. Iredyńskiego, reż. Bożena Suchocka
EMIGRANCI S. Mrożka, reż. Piotr Cyrwus
PODRÓŻE GULIWERA J. Swifta reż. Jarosław Kilian
THERMIDOR S. Przybyszewskiej, reż. Edward Wojtaszek

Ogółem w roku 2015 zrealizowano 239 przedstawień, a frekwencja wyniosła 76.703 osoby. W okresie
tym grano następujące sztuki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WESELE
GOŚCIE W POLSKIM: POŻAR W BURDELU
DZIEWCZYNKI
EMIGRANCI
PODRÓŻE GULIWERA
THERMIDOR
Bolesław Śmiały
Burza
Cyd
Cygan w Polskim
Irydion
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Karnawał
Końcówka
Król Lear
Królowa Śniegu
Listy na wyczerpanym papierze
Niżyński
Natalia Sikora śpiewa Norwida
Odprawa posłów greckich
Parady
Pinokio
Polacy
Quo vadis
Szekspir forever
Szkoła żon
Wieczór Trzech Króli
Wszędzie jest wyspa tu
Zemsta
Zwiastowanie

Ponadto zrealizowano następujące wydarzenia artystyczne i upowszechniające sztukę:
Tabela 29. Pozostałe wydarzenia artystyczne w roku 2015.

Tytuł

Wydarzenie

Lokalizacja

Termin

Liczba
edycji

Frekwencja

SALONY POEZJI (16)

Czytania poezji

W siedzibie

Rok 2015

16

5194

SZEKSPIR INSPIRACJE Festiwal
Teatrów Młodzieżowych
Listy w Polskim (3)

Festiwal - gala

W siedzibie

28.02.201
5

1

524

Czytanie

W siedzibie

3

155

12.02.201
5
10.03.201
5
20.10.201
5
MAJÓWKA W POLSKIM zmiana
nazwy: ŚWIĘTO SKARPY
WARSZAWSKIEJ
Kiermasz teatralny

Dzień otwarty
Kiermasz
Zabawy dla dzieci
Dzień otwarty
Kiermasz

W siedzibie

13.09.201
5

1

Około
200

W siedzibie

21.02.201
5

1

Około 500
osób

CZYTAMY W POLSKIM:
ANDERS – sztuka wojny i pokoju
W. Grodeckiego
CZYTAMY W POLSKIM :
BOSKA KOMEDIA – Piekło,
Czyściec, Niebo
WIECZORY FRANCUSKIE

Czytanie
performatywne

W siedzibie

21.04.201
5

1

416

Czytanie
performatywne

W siedzibie

29.10.201
5

1

156

Cykl 3 czytań
tematycznych
prezentujących
osiągnięcia
literatury
francuskiej

W siedzibie

19-21.
05.2015

3

462
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WIECZORY UKRAIŃSKIE

TUTAJ MIESZKAM – koncert
Agnieszki Wilczyńskiej z
udziałem Wojciecha
Młynarskiego
URODZINY WITKACEGO

NATALIA SIKORA - PAMIĘTAM

Cykl 3 czytań i 3
debat
prezentujących
literaturę
ukraińską i
dotyczących
historii
współczesnej
Koncert

W siedzibie

Czytanie
fragmentów
dramatów i
tekstów
teoretycznych
Koncert

„Jesteście na Ziemi, na to rady
Promocja książki
nie ma! Dialogi o teatrze
Samuela Becketta” – wokół
książki A. Libery i J. Pydy OP
Kościół Papieża Franciszka a
Promocja książki
sprawa polska. Debata wokół
książki 'Kościół na łamach
paryskiej Kultury w latach 19462000'
Na podstawie danych własnych Wnioskodawcy.

28.04.201
5
27.05.201
5
06.10.201
5
10.10.201
5
20.05.201
5

4

386

1

448

W siedzibie

24.02.201
5

1

51

W siedzibie

02.11.201
5
24.11.201
5

1

634

1

80

09.12.201
5

1

60

W siedzibie

W siedzibie

W siedzibie

Działalność impresaryjna:
Spektakle gościnne polskie na scenie Teatru Polskiego:










Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” ze spektaklami „Oratorium Pytyjskie” i „Ifigenia w
Taurydzie”, 27-29 marca 2015
Pokazy spektakli Teatru Polskiego na obcych scenach:
18 marca 2015 "Szekspir forever!" Miejski Dom Kultury "Prażakówka" w Ustroniu
17 kwietnia 2015 "Szekspir forever!" Ełckie Centrum Kultury w Ełku
28 maja 2015 „Szekspir forever!” Międzynarodowy Festiwal Teatromania w Bytomiu
21 czerwca „Cygan w Polskim” Centrum Kultury w Lublinie
1 lipca „Cygan w Polskim” Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach
25 sierpnia 2015 „Cygan w Polskim”, Olsztyńskie Lato Artystyczne
19 września 2015 „Zbigniew Herbert: Korespondencja rodzinna” (z cyklu „Listy w Polskim”, XVI
Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” w Kołobrzegu,
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Spektakle gościnne zagraniczne na scenie Teatru Polskiego:


Teatr Arabesky z Charkowa (Ukraina) z 3 spektaklami „Czarnobyl TM”, „Listy z Charkowa”,
"Dekalog: lokalna wojna światowa" w październiku 2015

Pokazy spektakli Teatru Polskiego na obcych scenach:
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16 czerwca 2015 "Szekspir forever!" Sibiu International Theatre Festival, Thalia Hall, Sybin,
Rumunia

Działalność wydawnicza w roku 2015:
Lp.

Tytuł

Nakład

Rodzaj

1

WESELE

1500

Program teatralny

2

DZIEWCZYNKI

750

Program teatralny

3

EMIGRANCI

750

Program teatralny

4

PODRÓŻE GULIWERA

1500

Program teatralny

5

THERMIDOR

750

Program teatralny

Na podstawie danych własnych Wnioskodawcy.

Działalność ekspozycyjna w roku 2015:
1. MROŻEK. Życie warte życia - Wystawa fotografii Pawła Chary połączona z projekcją filmu "Mrożek.
Życie warte życia" (13.10. 2015 projekcja filmu; czerwiec-grudzień 2015 - wystawa fotografii)
2. WESELE w Teatrze Polskim - wystawa czasowa zdjęć, projektów scenografii i kostiumów
scenicznych realizacji „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Działalność edukacyjna w roku 2015:
Lp.

Tytuł

Rodzaj

Frekwencja ilościowa

1

Fora dyskusyjne Teatru Polskiego

cykl debat

300 osób

2

Warsztaty „W świecie Mrożka” w ramach
Festiwalu Teatrów Młodzieżowych
Poranki Filozoficzne w Polskim

warsztaty aktorskie dla
młodzieży
warsztaty filozoficzne dla
dzieci (11 warsztatów)
warsztaty z animatorami,
udział w próbach,
zwiedzanie teatru, spotkania
z artystami
międzynarodowa
konferencja, w której udział
wezmą politycy, naukowcy,
dyplomaci, intelektualiści
i dziennikarze z Polski,
Ukrainy, Niemiec, USA,
Francji, Norwegii i Wielkiej
Brytanii
spotkanie z nauczycielami

22 osoby

3
4

„Podróże Guliwera” – program edukacyjny dla
dzieci z Domów Dziecka towarzyszący
premierze

5

Pękające granice, rosnące mury. Europejczycy
wobec kryzysu ukraińskiego. Debata publiczna

6

Czy teatr jest potrzebny szkole?

7

Spektakl z omówieniem: Król Lear

410 osób
20 uczestników

180 osób

50 osób
projekt edukacyjny dla
uczniów klas gimnazjalnych i

200 osób
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licealnych
8

Cykl „Teologia Teatru”

9

Spotkanie historyczno-literackie
„Węzły pamięci niepodległej”

10

Debaty oxfordzkie

11

Spotkania „Otwarta Rzeczpospolita”

Ogółem:

cykl paneli dyskusyjnych
(3 panele o końca 2015 r.)
realizowany we współpracy z
Centrum Myśli Jana Pawła II
spotkanie historycznoliterackie oraz publiczna
lektura tekstów o tematyce
niepodległościowej
cykl debat (4 debaty)

129 osób

cykl spotkań i dyskusji (2
spotkania)

130 osób

55 osób

575 osób

2071 osób

Na podstawie danych własnych Wnioskodawcy.

Rok 2016.
W 2016 roku w siedzibie Teatru Polskiego wystawiono 196 przedstawień (wraz z premierami) z udziałem
61 255 widzów. Były to następujące tytuły:




























Podróże Guliwera Jonathana Swifta- reż. Jarosław Kilian
Cygan w Polskim. Życie jest piosenką - reż. Jacek Cygan
Karnawał czyli pierwsza żona Adama Sławomira Mrożka- reż. Jarosław Gajewski
Królowa Śniegu Hansa Christiana Andersena - reż. Tomasz Konina
Król Lear Williama Sheakespear’a- reż. Jacques Lassalle
Thermidor Stanisławy Przybyszewskiej- reż. Edward Wojtaszek
Wszędzie jest wyspa Tu Wisławy Szymborskiej - reż. Magdalena Smalara
Szekspir forever wg Williama Sheakespear’a - reż. Andrzej Seweryn
Natalia Sikora śpiewa Norwida
Cyd Pierre'a Corneille'a - reż. Ivan Alexandre
Dziewczynki Ireneusza Iredyńskiego - reż. Bożena Suchocka
Emigranci Sławomira Mrożka- reż. Piotr Cyrwus
Burza Williama Sheakespear’a - reż. Dan Jemmett
Zemsta Aleksandra hr. Fredry- reż. Krzysztof Jasiński
Pinokio Carlo Collodiego - reż. Jarosław Kilian
Wesele Stanisława Wyspiańskiego- reż. Krzysztof Jasiński
Końcówka Samuela Beckett’a- reż. Antoni Libera
Żarcik a propos - recital Joanny Trzepiecińskiej
Dożywocie - według sztuki Aleksandra Fredry - reż. Filip Bajon
Anda - spektakl muzyczny Ewy Makomaskiej; opieka artystyczna Jarosław Gajewski
KRAPP i dwie inne jednoaktówki Samuela Beckett’a - reż. Antoni Libera
Ukraiński Dekameron Klima- reż. Vladimir Troicki
Szkoda, że nie jest nierządnicą Johna Forda- reż.Dan Jemmett
Irydion Zygmunta Krasińskiego- reż. Andrzej Seweryn
Quo Vadis słowami Sienkiewicza, Eliota, Audena i innych - reż. Janusz Wiśniewski
Wieczór trzech króli Williama Sheakespear’a - reż. Dan Jemmett
Szkoła żon Moliera - reż. Jacques Lassalle
234 | S t r o n a

ORGANIZACJA PRZEDSTAWIEŃ /KONCERTÓW/ INNE FORMY ARTYSTYCZNE
Tabela 30. Zrealizowane premiery w kraju

Lp.

Tytuł

Miejsce prezentacji

1.

ŻARCIK A PROPOS recital Joanny Trzepiecińskiej

2.

DOŻYWOCIE reż. Filip Bajon

3.

POŻAR W BURDELU
reż. Michał Walczak
ANDA opieka artystyczna Andrzej Seweryn

4.
5.
6.
7.

Scena Kameralna
Teatru
Scena Duża
Scena Duża
Café Teatr

KRAPP I DWIE INNE JEDNOAKTÓWKI
reż. Antoni Libera
UKRAIŃSKI DEKAMERON
reż. Vladimir Troicki
SZKODA, ŻE JEST NIERZĄDNICĄ reż.Dan Jemmett

Scena Kameralna
Scena Duża
Scena Kameralna

Tabela 31. Zrealizowane projekty w kraju – wydarzenia edukacyjne, koncerty, festiwale, inne - rok 2016.

Tytuł wydarzenia

Salon poezji (12)

Listy w Polskim (5)

Pestki w Wielkim jabłku
Czytanie Biblii (7)

Rodzaj

Miejsce
realizacji

Termin realizacji

Liczba

Frekwencja
Ilościowa

czytanie
performatywne
poezji

w siedzibie

12

3675

czytanie

w siedzibie

5

440

przedstawienie
teatralne
czytanie
performatywne

w siedzibie

24.01.2016
14.02.2016
28.02.2016
13.03.2016
20.03.2016
24.04.2016
8.05.2016
9.10.2016
27.11.2016
9.12.2016
11.12.2016
18.12.2016
09.02.2016
12.04.2016
20.10.2016
29.11.2016
8.12.2016
26.01.2016

1

136

17.04.2016
15.05.2016
05.06.2016
12.06.2016
30.10.2016
13.11.2016
4.12.2016

7

1027

w siedzibie
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Wieczór
sienkiewiczowski:
„Na jedną kartę”
Koncert Natalii Sikory (2)

czytanie
performatywne
koncert

w siedzibie

20.11.2016

1

117

w siedzibie

2

867

W świecie Mrożka- Festiwal
Teatrów Młodzieżowych

festiwal

w siedzibie

2.04.2016
2.11.2016
15.01.2016

1

698

Noc Muzeów – Teatr
Improwizowany Klancyk

dzień otwarty

w siedzibie

14.05.2016

1

189

Historyje
świeże
i
niezwyczajne
MARANATHA
„Przyjdź”
Festiwal Artystyczny Teatru
Polskiego:
~koncert Trio W. Pawlika
~pokaz
spektakli:
„Quo
vadis…” oraz „Irydion”
~debata
„Mały Książę”

koncert

w siedzibie

20.02.2016

1

105

festiwal
artystyczny

w siedzibie

1

2539

Czytanie
performatywne

w siedzibie

1

61

Anders
Molier- festiwal teatrów
młodzieżowych
Spektakl
Teatru
Improwizowanego KLANCYK
Urodziny Arnolda Szyfmana:
czytanie sztuki FIFI.
„Kuroniowie: miłość i bunt”
ZWYKI – festiwal teatrów
wiejskich

1.10.201624.11.2016

1.06.2016

przedstawienie
teatralne

w siedzibie

10.11.2016

1

219

festiwal

w siedzibie

14.12.2016

1

558

przedstawienie
teatralne
czytanie
performatywne

w siedzibie

22.10.2016

1

137

w siedzibie

23.11.2016

1

61

czytanie
performatywne

w siedzibie

15.12.2016

1

93

festiwal

w siedzibie

26.11.201627.11.2016

2

147

Frekwencja łącznie:

11.069

Działalność impresaryjna w roku 2016:








„Cygan w Polskim. Życie jest piosenką” – 1 spektakl w Teatrze Wielkim w Poznaniu,
15.02.2016
Prezentacja spektaklu „Pożar w Burdelu” spektakle luty, marzec, kwiecień, maj 2016 – Agencja
Eventowo-Marketingowa GTQX Igor Znyk
„Cygan w Polskim. Życie jest piosenką” – 1 spektakl we Wrocławiu, 7 marca 2016
„Wszędzie jest wyspa Tu” – 1 spektakl na Grudziądzkiej Wiośnie Teatralnej 2016, 12 marca
2016
„Tydzień Teatru Polskiego w Warszawie w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim”, w cyklu „Teatry
Polski”, prezentacji spektakli „Końcówka”, „Królowa Śniegu” (2), „Emigranci”, „Burza”, 1-5
kwietnia 2016
„Cygan w Polskim. Życie jest piosenką” – 1 spektakl na Festiwalu Filmów NieZwykłych w
Sandomierzu, 30 kwietnia 2016
Prezentacja spektaklu „Krapp i dwie inne jednoaktówki” na Międzynarodowym Festiwalu
Teatromania w Bytomiu, 12 maja 2016
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Prezentacja spektaklu „Hippolytos” (2) Teatru Thiasos, we współpracy z OPT Gardzienice, na
Scenie Kameralnej Teatru Polskiego, w cyklu „Goście w Polskim”, 17-18 maja 2016
Prezentacja spektaklu „Bal w operze” Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim,
na Dużej Scenie Teatru Polskiego, 8 czerwca 2016, w cyklu „Goście w Polskim”,
Prezentacja spektaklu „Billy Elliot” (3) Teatru Rozrywki w Chorzowie, na Dużej Scenie Teatru
Polskiego, w cyklu „Goście w Polskim”, 10-12 czerwca 2016
Prezentacja spektaklu: „Szekspir Forever!” oraz „Emigranci” na 41. Zamojskim Lecie
Teatralnym, 29 czerwca i 5 lipca 2016
Projekt edukacyjno-upowszechnieniowy „Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana dla Mazowsza” –
prezentacja 3 przedstawień (w sumie 8 spektakli) („Końcówka”, „Emigranci”, „Natalia Sikora
śpiewa Norwida”) w miejscach o utrudnionym dostępie do żywej kultury teatralnej na
Mazowszu, wrzesień-listopad 2016
Prezentacja spektaklu „Ilona Toth” Węgierskiego Teatru Narodowego w Budapeszcie, na Dużej
Scenie Teatru Polskiego, 21 października 2016, w cyklu „Goście w Polskim”
Prezentacja spektaklu „Cygan w Polskim. Życie jest piosenką” w Sosnowcu, 23 października
2016
Prezentacja spektaklu „Emigranci” w Teatrze Szekspirowskim w Gdańskim, 16 grudnia 2016
Prezentacja spektaklu „Emigranci” (2) w Teatrze Starym w Lublinie, 17 grudnia 2016

Działalność wydawnicza.
Tabela 32. Działalność wydawnicza w 2016 r.

Lp.

tytuł

nakład

rodzaj

1.

DOŻYWOCIE reż. Filip Bajon

1500

program teatralny

2.

750

program teatralny

3.

KRAPP I DWIE INNE JEDNOAKTÓWKI reż. Antoni
Libera
UKRAIŃSKI DEKAMERON reż. Vladimir Troicki

1500

program teatralny

4.

SZKODA, ŻE JEST NIERZĄDNICĄ reż.Dan Jemmett

750

program teatralny

5.

Wydawnictwo repertuarowe na sezon 2016/2017

1000

folder informacyjny

6

Wydawnictwo „Edukacja w Teatrze Polskim”

700

folder informacyjny

Działalność wystawiennicza.
Tabela 33. Działalność wystawiennicza w 2016 r.

Tytuł

Bolesławski
1050 lat
chrześcijaństwa w
Polsce na pięciu
popiersiach.

Termin
realizacji

Miejsce

maj 2016

W
siedzibie

wrzesień
2016

we
własnej
siedzibie

Okres
prezentacji
19 maja-19
czerwca 2016
wrzesieńpaździernik
2016

Rodzaj

Wystawa czasowa obca
wystawa czasowa
organizowana w ramach
festiwalu artystycznego
„Przyjdź! Marana tha!”

Frekwencja
ilościowa
Frekwencja trudna
do oszacowania
Frekwencja
trudna do
oszacowania

Działalność edukacyjna – zestawienie.
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Tabela 34. Działalność edukacyjna w 2016 r.

Lp.

Tytuł

1

Fora dyskusyjne Teatru Polskiego
(5 spotkań)
Poranki Filozoficzne w Polskim
(17 warsztatów)
Wyzwania tłumacza
(6 spotkań)
Teologia teatru
(6 spotkań)

2
3
4

5

Program edukacyjny „Szkoła widzów”

6

Debaty polityczno-naukowe dyskusje polityczne
( 9 debat )
Spektakle z nianią
(4 spektakle)

7
8

Warsztat dla nauczycieli (Dotknij Teatru)

Rodzaj

Frekwencja ilościowa

cykl debat

Ok. 150 osób

warsztaty filozoficzne dla
dzieci
Spotkania naukowoartystyczne
cykl paneli dyskusyjnych
realizowany we
współpracy z Centrum
Myśli Jana Pawła II

340 osób
Ok. 150 osób
Ok. 80 osób

Ok. 120 osób
cykl debat

Ok. 300 osób

Warsztaty dla dzieci
towarzyszące spektaklom

35 osób

Warsztaty teatralne dla
nauczycieli

Ogółem:

20 osób
Ok. 1195

Rok. 2017.
W 2017 r. zrealizowane zostały następujące premiery krajowe :
Tabela 35. Premiery krajowe w roku 2017.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tytuł
3x MROŻEK
reż. Piotr Cyrwus, Szymon Kuśmider, Jerzy Schejbal
POŻAR W BURDELU: UCIECZKA Z KINA POLSKOŚĆ
reż. Michał Walczak
CHICHOTEK
reż. Zuzanna Fijewska-Malesza
MĄŻ I ŻONA
reż. Jarosław Kilian
NIEZATAŃCZONE TANGO
reż. Leszek Bzdyl
Baśnie cygańskie – koprodukcja spektaklu dla dzieci i
młodzieży
DOM LALKI
reż. Agnieszka Lipiec-Wróblewska
MARLENA – OSTATNI KONCERT
reż. Józef Opalski
WUJASZEK WANIA
reż. Iwan Wyrypajew

Miejsce prezentacji
Scena Kameralna
Duża Scena
Scena Kameralna
Duża Scena
Scena Kameralna
Pałac Krasińskich/
Biblioteka Narodowa
Scena Kameralna
Scena Kameralna
Duża Scena
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W sumie w roku 2017 zrealizowano 274 przedstawienia, na których zanotowano frekwencję w liczbie
82.087 widzów.
Eksploatacja przedstawień:
1.PODRÓŻE GULIWERA reż. Jarosław Kilian
2. CYGAN W POLSKIM. ŻYCIE JEST PIOSENKĄ reż. Jacek Cygan
3. KARNAWAŁ CZYLI PIERWSZA ŻONA ADAMA reż. Jarosław Gajewski
4. KRÓLOWA ŚNIEGU reż. Tomasz Konina
5. KRÓL LEAR reż. Jacques Lassalle 6.THERMIDOR reż. Edward Wojtaszek
7. SZEKSPIR FOREVER reż. Andrzej Seweryn
8. CYD reż. Ivan Alexandre
9. EMIGRANCI reż. Piotr Cyrwus
10. ZEMSTA reż. Krzysztof Jasiński
11. WESELE reż. Krzysztof Jasiński
12. KOŃCÓWKA reż. Antoni Libera
13. SZKOŁA ŻON reż. Jacques Lassalle
14.DOŻYWOCIE reż. Filip Bajon
15. POŻAR W BURDELU. Ucieczka z kina „Polskość” reż. Michał Walczak
16. ANDA opieka artystyczna Andrzej Seweryn
17. KRAPP I DWIE INNE JEDNOAKTÓWKI reż. Antoni Libera
18. UKRAIŃSKI DEKAMERON reż. Vladimir Troicki
19. SZKODA, ŻE JEST NIERZĄDNICĄ reż. Dan Jemmett
20. WIECZÓR TRZECH KRÓLI reż. Dan Jemmett
21. NATALIA SIKORA ŚPIEWA NORWIDA reż. Natalia Sikora
22.WSZĘDZIE JEST WYSPA TU reż. Magdalena Smalara
23. ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH reż. Ryszard Peryt
24. 3xMROŻEK reż. Jerzy Schejbal, Piotr Cyrwus, Szymon Kuśmider
25. CHICHOTEK reż. Zuzanna Fijewska-Malesza
26. MARANATHA reż. Ryszard Peryt
27. IRYDION reż. Andrzej Seweryn
28.NIEZATAŃCZONE TANGO reż. Leszek Bzdyl
29. MĄŻ I ŻONA reż. Jarosław Kilian
30. DOM LALKI reż. Agnieszka Lipiec-Wróblewska
31. MARLENA - OSTATNI KONCERT reż. Józef Opalski
32. WUJASZEK WANIA reż. Iwan Wyrypajew
33. BAŚNIE CYGAŃSKIE, reż. Tomasz Cyz
Działalność upowszechnieniowa, organizacja wydarzeń:
Bardzo ważną i charakterystyczną dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie formą
działalności są organizowane cyklicznie czytania performatywne, podczas których widzowie mogą
w szczególny sposób obcować z bogatym dziedzictwem polskiej literatury. Wydarzenia te, realizowane
z udziałem aktorów Teatru wyróżniają się wysoką jakością artystyczną i są bardzo popularne wśród
publiczności. Czytania realizowane cyklicznie na deskach Teatru Polskiego to :




Salon poezji – performatywne czytanie poezji, odbywające się najczęściej w niedzielne
południe na Dużej Scenie. Salony poezji poświęcone najwybitniejszym polskim i
światowym poetom, zarówno klasycznym, jak i współczesnym, niejednokrotnie zapełniają
widownię w 100%
Czytamy w Polskim - teksty dramatyczne i teksty kultury w formule czytań
performatywnych, stanowiące uzupełnienie repertuaru Teatru oraz możliwość innego niż
w przypadku tradycyjnej formy spektaklu, bardziej indywidualnego odbioru
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Listy w Polskim – czytanie performatywne listów, wzbogacane zapiskami, fragmentami
wywiadów, wspomnieniami – wyjątkowe, bliskie spotkania wybitnymi postaciami polskiej
kultury od bardziej prywatnej niż artystycznej strony

Inne wydarzenia cykliczne zrealizowane w 2017 roku w przestrzeni Teatru Polskiego to:







Noc Muzeów – czytanie performatywne, interaktywne zwiedzanie Café Teatr, Foyer Dużej
Sceny i Kulis
Wielcy Teatru Polskiego – Anna Nehrebecka – spotkanie
104. Urodziny Teatru Polskiego: Kryminał w Polskim: Kłopoty ze spadkiem. A. Marczyński
reż. Tomasz Cyz – czytanie performatywne
Baśnie cygańskie – spektakl dla dzieci przygotowany z Fundacją im. Jerzego Ficowskiego w
ramach Imienin Jana Kochanowskiego, organizowanych przez Bibliotekę Narodową w
Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich
Klancyk improwizuje wokół rysunków Mrożka – przedstawienie
Mały Książę – czytanie performatywne z okazji Dnia Dziecka

W roku 2017 zrealizowano w sumie 46 wydarzeń, w tym edukacyjnych, festiwalowych,
upowszechnieniowych w których wzięły udział 7864 osoby.
Tabela 36. Pozostała działalność edukacyjna, organizacja wydarzeń i festiwali w 2017 r.

Lp.

Tytuł

1.

Salon Poezji (16)

2.

104. Urodziny Teatru
Polskiego: Kryminał w Polskim:
Kłopoty ze spadkiem. A.
Marczyński reż. Tomasz Cyz

3.

Klancyk improwizuje wokół
rysunków Mrożka
Listy w Polskim

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Czytamy w Polskim:
Kuroniowie: miłość i bunt, reż.
Agnieszka Lipiec-Wróblewska
Czytamy w Polskim: Odyseja
Homerowa
Czytamy w Polskim: Stalowe
magnolie, reż. Stephen E.
Dreikorn (2)
Czytamy w Polskim: Festiwal
Platoński
NOC MUZEÓW oraz Czytamy
w Polskim: Fifi, reż. Tomasz
Cyz

Rodzaj

Miejsce

Liczba
wydarzeń

Frekwencja
Ilościowa

czytanie
performatywne
poezji
czytanie
performatywne

na własnych
scenach

16

5 086

Duża Scena

1

569

przedstawienie
teatralne
czytanie
performatywne
czytanie
performatywne

Scena Kameralna

1

155

na własnych
scenach
Scena Kameralna

5

409

1

109

czytanie
performatywne
czytanie
performatywne

Scena Kameralna

1

188

Scena Kameralna

2

133

czytanie per
formatywne i
dyskusja
czytanie
performa-tywne i
zwiedzanie
interaktywne

Scena Kameralna

1

149

Cafe Teatr, Foyer
Dużej Sceny i Kulisy

1

70
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10.

Polski Ukrainiec to kto?

11.

Uroczystość wręczenia
Międzynarodowej Nagrody im.
Zb. Herberta 2017
Dzień Dziecka –
Mały Książę

12.
13.
14.
15.
16.

debata

Scena Kameralna

1

20

uroczystość

Scena Kameralna

1

180

czytanie
performatywne

Scena Kameralna

1

128

Bloomsday: święto Jamesa
Joyce'a
Zwyki – festiwal Teatrów
Wiejskich 2017
Ojciec Jan Góra i Przyjaciele.
W 2. rocznicę śmierci

dyskusja, czytanie

Foyer Dużej Sceny

1

45

festiwal teatrów
amatorskich
wieczór
wspomnieniowy

Scena Kameralna

2

183

Duża Scena

1

360

Teatr Polski Dzieciom na
Gwiazdkę

cykl czytań
performatywnych

przedszkola i
szpitale na terenie
Warszawy

10

80

Działalność edukacyjna.
Jak wspomniano, w codzienność Teatru Polskiego na stałe wpisana jest działalność w zakresie edukacji
kulturalnej, której istotne znaczenie dla rozwoju człowieka zarówno w wymiarze indywidualnym jak i
społecznym podkreślane jest przez badaczy kultury coraz częściej. Jak zauważa Katarzyna Kalinowska –
autorka książki „Edukacja teatralna w szkołach podstawowych. Raport z badań: Teatralny Plac Zabaw
Jana Dormana”: edukacja teatralna zapewniająca wielowymiarowy kontakt z ta formą sztuki od
najmłodszych lat, pozwala nie tylko kształtować gusta kulturalne, lecz również „Wpływa na wrażliwość,
empatię, kreatywność, obycie, śmiałość oraz szereg umiejętności intelektualnych, społecznych i
emocjonalnych”29. Badania wykazały, iż w szkołach, zwłaszcza tych ulokowanych w mniejszych
miejscowościach przejawiają się braki w edukacji teatralnej, zarówno w warstwie organizacyjnej jak i
świadomościowej, w związku z czym potrzebne staje się w tym zakresie wsparcie ze strony instytucji
sektora kultury.
Flagowym projektem edukacyjnym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest program
„Szkoła Widzów” - kilkumiesięczny, kompleksowy program warsztatów i spotkań dla dzieci (7-12 lat),
licealistów (15-18), nauczycieli oraz seniorów (+60), realizowany z udziałem funduszy zewnętrznych, w
tym dotacji z Narodowego Centrum Kultury i Województwa Mazowieckiego oraz środków pozyskanych
od sponsorów. Głównym celem projektu jest pobudzenie uczestników do kreatywności. Program jest
odpowiedzią na zgłaszane przez nauczycieli prośby o pomoc w teatralnych działaniach szkolnych. W
ramach Szkoły widzów realizowane są następujące działania, zakończone pokazem pracy warsztatowej
na deskach Sceny Kameralnej Teatru Polskiego:






Harmider - warsztaty teatralne dla dzieci, opierające się na metodzie pedagogiki zabawy
Akademia Dojrzałego Twórcy - warsztaty pisania i czytania poezji kierowane do seniorów;
Od słowa do słowa - warsztaty teatralne dla licealistów
Lekcja Teatru – kurs dla nauczycieli obejmujący wykorzystanie różnych metod i technik w
pracy instruktora teatralnego
Inspiracje – seminaria dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia spotkań i dyskusji
przy okazji spektakli teatralnych.

29

Katarzyna Kalinowska, „Edukacja teatralna w szkołach podstawowych. Raport z badań: Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana”, wyd.
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego; Fundacja sztuka.idea, Warszawa 2013, str. 95

241 | S t r o n a

Prowadzący warsztaty to specjaliści w swojej dziedzinie – aktorzy, instruktorzy warsztatów teatralnych
i scenograficznych. Do realizacji programu zaangażowane są kadry TP: dział programowo-literacki,
dział marketingu, księgowość, rekwizytorzy, magazyny kostiumów, prawnik. Nawiązana także została
współpraca z innymi organizacjami: Fundacją Artystyczną Młyn oraz Stowarzyszeniem Pedagogów
Teatru, ponadto przy pokazach pracy warsztatowej i tworzeniu dokumentacji audiowizualnej
angażowani są wolontariusze. Ewaluacja programu pokazuje, iż wśród wszystkich grup docelowych
cieszy się on dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem, ponadto wpływa na rozwój nie tylko
wiedzy o teatrze i umiejętności artystycznych, lecz także zainteresowań, kompetencji miękkich oraz
poziomu integracji. W 2016 r. w ramach programu odbyło się 49 wydarzeń z udziałem 200
uczestników, a także 2 pokazy pracy warsztatowej - 190 widzów.
Ponadto Teatr prowadzi takie działania edukacyjne jak:












Forum Dyskusyjne Teatru Polskiego - debaty, na które zapraszani są goście ze świata
kultury, sztuki, polityki, edukacji, kościoła i teatru – w 2016 r. 5 wydarzeń i 242
uczestników
Poranki filozoficzne - warsztaty dla dzieci - w 2016 r. 17 wydarzeń i 340 uczestników
Wyzwania tłumacza - spotkania naukowo-artystyczne – w 2016 r. 6 wydarzeń
i 155 uczestników
Teologia Teatru - panele dyskusyjne – w 2016 r. 6 wydarzeń i 295 uczestników
Debaty oxfordzkie - dyskusje polityczne – w 2016 r. 4 wydarzenia i 797 uczestników
Spektakl z nianią - warsztaty dla dzieci – w 2016 r. 3 wydarzenia i 35 uczestników
Premiery studenckie - spotkania i seminaria dla studentów poświęcone spektaklom
z repertuaru teatru – w 2016 5 wydarzeń i 242 uczestników
Debata Mrożkowska - spotkanie poświęcone twórczości Sławomira Mrożka
Tydzień czytania dzieciom - czytania aktorów z zespołu TP dla dzieci w SP nr 114 na
Targówku
Warsztaty ruchu scenicznego - warsztaty z Leszkiem Bzdylem w 2017 r. 20 uczestników
Warsztaty edukacyjne przy spektaklu „Mąż i żona” - warsztaty teatralne z grupą chłopców
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w 2017 r. - 48 godzin
zajęć, 16 uczestników oraz pokaz pracy z udziałem 100 widzów

Tabela 37. Działalność edukacyjna, w tym stałe cykle.

Lp.

Tytuł

Rodzaj
debata

Frekwencja
ilościowa
729

Poranki filozoficzne

Warsztaty dla dzieci

1654

3.

Wyzwania tłumacza

Spotkania naukowo – artystyczne

20

4.

Teologia Teatru

Panele dyskusyjne

128

5.

Program
edukacyjny
kontynuacja edycji 1

55

6.

Debaty oxfordzkie

Kompleksowy program
warsztatów i spotkań dla
nauczycieli
Dyskusje polityczne

470

7.

Spektakl z nianią

Warsztaty dla dzieci

64

8.

Spotkania dla nauczycieli „Inspiracje” szkoła
widzów

Spotkania poświęcone
spektaklom z repertuaru teatru

60

1.

Forum Dyskusyjne Teatru Polskiego

2.

„Szkoła

widzów
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9.

10.

Premiery
studenckie
(2)
(seminaria
organizowane przy premierach spektakli 3x
Mrożek 04.04 i spektakl Niezatańczone Tango
29.11)
Debata Mrożkowska

11.

Tydzień czytania dzieciom na Targówku

12.

Warsztaty ruchu scenicznego

13.

Warsztaty edukacyjne przy spektaklu „Mąż i
żona”

14.

Program edukacyjny „Szkoła widzów” – edycja
druga

15.

Program edukacyjny „Teatr Polski – tetr
sąsiedzki”

16.

V Festiwal Teatrów Młodzieżowych
Mazowszu „American Dream”

Ogółem:

na

Spotkania i seminaria dla
studentów poświęcone
spektaklom z repertuaru teatru

270

Spotkania poświęcone twórczości
Sławomira Mrożka
Czytania aktorów z zespołu TP dla
dzieci w SP nr 114 na Targówku
Warsztaty z Leszkiem Bzdylem

40

Warsztaty z grupą z
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego
Kompleksowy program
warsztatów i spotkań dla dzieci,
seniorów, nauczycieli i licealistów
Kompleksowy program
edukacyjny, socjalizujący
środowiska zagrożone
wykluczeniem społecznoekonomicznym
przygotowanie i zaprezentowanie
przez młodzież przedstawień
teatralnych opartych lub
zainspirowanych dziełami
klasyków amerykańskiej
dramaturgii

360
20
20

350

395

335

4 970 uczestników

Równie ważna w Teatrze Polskim jest działalność impresaryjna, realizowana zarówno w formie
wystawień własnych spektakli poza granicami Warszawy, jak i poprzez cykl „Goście w Polskim”,
podczas którego na deskach Teatru Polskiego wystawiane są przedstawienia innych, zaproszonych
teatrów.
Działalność impresaryjna krajowa:












Goście w Polskim: „Tryptyk” i „Wyzwolenie” Sceny Stu w Krakowie, 2 spektakle na Dużej
Scenie Teatru Polskiego, styczeń 2017
Goście w Polskim: „Droga ze szkła”, koncert Łesi i Hali Telniuk (Ukraina), 1 koncert na Dużej
Scenie Teatru Polskiego, luty 2017
„Krapp i dwie inne jednoaktówki” reż. A.Libera
2 spektakle w Teatrze Starym w Lublinie, marzec 2017
„Emigranci „ , reż . P.Cyrwus,
1 spektakl w Teatrze im.Jaracza w Olsztynie, marzec 2017
Goście w Polskim „Uf jer wełt”,Artes Liberales/Wilamowice, 1 spektakl na Scenie Kameralnej
Teatru Polskiego, marzec 2017
Goście w Polskim: „Beksiński. Obraz bez tytułu” Teatru im. Siemaszkowej w Rzeszowie, 1
spektakl na Dużej Scenie Teatru Polskiego, kwiecień 2017
Goście w Polskim :”Życie trzy wersje „, 1 spektakl na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego, maj
2017
„Szkoła żon” – Łódź, plener (współpraca z firmą WYD 4), 1 spektakl, czerwiec 2017
„Emigranci” reż. P.Cyrwus – Łódź, plener (współpraca z firmą WYD 4 ) 1 spektakl, lipiec 2017
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Goście w Polskim: Pożar w Burdelu, Muzeum Wolności, 5 spektakli na Dużej Scenie Teatru
Polskiego, wrzesień 2017
Goście w Polskim: Biały Teatr Tańca Izadory Weiss, Eros & Thanatos, 2 spektakle, wrzesień
2017
Goście w Polskim: Pierścień Wielkiej Damy, XXIV LO im. Norwida w Warszawie, 2 spektakle,
wrzesień 2017
Goście w Polskim: Dziennik czeczeński Poliny Żerebcowej, 1 spektakl, wrzesień 2017
„Emigranci” reż. P.Cyrwus – emisja spektaklu na antenie TVP 1, listopad 2017

Działalność impresaryjna zagraniczna



„Szekspir Forever” reż. A.Seweryn, 1 spektakl w Niemzeti Szinhaz w Budapeszcie, Węgry,
kwiecień 2017
„Szkoła żon”, reż. J. Lassalle „Emigranci reż. P.Cyrwus, 2 spektakle w Teatrze im. Zańkoweckiej
we Lwowie, Ukraina, grudzień 2017

Działalność wydawnicza w roku 2017:
Tabela 38. Działalność wydawnicza w 2017 r.

Lp.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tytuł

Nakład

Rodzaj

3 x MROŻEK
Reż. Piotr Cyrwus, Szymon Kuśmider, Jerzy
Schejbal
POŻAR W BURDELU
REŻ. Michał Walczak
NIEZATAŃCZONE TANGO
Reż. Leszek Bzdyl
MĄŻ I ŻONA
Reż. Jarosław Kilian
DOM LALKI
Reż.Agnieszka Lipiec - Wróblewska
MARLENA – OSTATNI KONCERT
Reż. Józef Opalski
WUJASZEK WANIA
Reż. Iwan Wyrypajew
SZLI
KRZYCZĄC
„POLSKA”
KALENDARIUM
OBCHODÓW
STULECIA
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

700

Program teatralny

1500

Program teatralny

700

Program teatralny

1500

Program teatralny

700

Program teatralny

700

Program teatralny

1500

Program teatralny

1500

Program teatralny

W roku 2017 zrealizowano następujące wystawy:



Wystawa poświęcona twórczości Sławomira Mrożka zorganizowana z okazji nadania imienia
autora Scenie Kameralnej; styczeń 2017 ; wystawa czasowa
Wystawa fotosów Renaty Pajchel do filmu Andrzeja Wajdy „Ziemia Obiecana”; kwiecień 2017;
wystawa czasowa

Teatr Polski poza repertuarową prezentacją spektakli prowadzi bardzo rozbudowaną działalność
dodatkową obejmującą m.in. organizację festiwali:



Festiwal Teatrów Wiejskich ZWYKI
MARANATHA „Przyjdź” Festiwal Artystyczny Teatru Polskiego
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Festiwal Teatrów Młodzieżowych

Współpraca Teatru Polskiego z innymi instytucjami i organizacjami
Bardzo istotnym, a także popartym zapisami Statutu, obszarem działań Teatru Polskiego, jest
współpraca z innymi instytucjami kultury oraz instytucjami oświatowymi. Od 2011 roku Teatr polski
pozostaje w ścisłym kontakcie z Uniwersytetem Warszawskim, a od 2015 roku wspólne działania
prowadzone z wydziałem Artes Liberales są usankcjonowane, co roku odnawianą umową. Współpraca
zakłada organizację wspólnych artystyczno-naukowych przedsięwzięć skierowanych do widzów, takich
jak spotkania z teoretykami i praktykami teatru, pod hasłem „Wyzwania tłumacza”, czy „Od rękopisu
dramatu do teatralnej premiery”, a także „premiery studenckie”. Studenci Artes Liberales korzystają z
biletów do Teatru Polskiego w specjalnej cenie 10 zł. W planach są również seminaria dla aktorów
Teatru Polskiego prowadzone przez profesora Artes Liberales mające na celu poszerzenie ich wiedzy
na temat literatury polskiej.
Ponadto w ramach projektów edukacyjnych oraz promowania spektakli Teatru wśród młodzieży i
studentów Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie prowadzi współpracę innymi podmiotami
oświatowymi, jak Politechnika Warszawska, SGGW, Szkoły podstawowe, Gimnazja oraz Licea na
terenie Warszawy i regionu.
W zakresie działalności statutowej, Teatr Polski prowadzi również współpracę z instytucjami kultury,
organizacjami pozarządowymi, czy placówkami dyplomatycznymi. Na przykładzie 2017 roku były to:









Centrum Myśli Jana Pawła II - organizacja paneli dyskusyjnych „Teologia Teatru”
Biblioteka Narodowa - Koprodukcja spektaklu dla dzieci i młodzieży wg Baśni cygańskich
Jerzego Ficowskiego
Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki - Czytamy w Polskim: Stalowe Magnolie Czytanie performatywne w języku angielskim.
Ambasada Irlandii w Polsce - Święto BLOOMSDAY – wystawa i spotkanie o Jamesie Joysie
i Irlandzkim Odrodzeniu
Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej - Organizacja Festiwalu Teatrów Wiejskich
ZWYKI
Pracownia Filozoficzna „Eureka” - organizacja Poranków filozoficznych w Polskim.
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita - organizacja Debat Otwarta Rzeczpospolita
Fundacja im. Zbigniewa Herberta - Organizacja Konferencji dotyczącej ogłoszenia Laureata
Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Z. Herberta 2017

Teatr Polski nawiązuje także współpracę w formie koprodukcji spektakli wystawianych na własnych
scenach. Przykładem jest kooperacja z grupą artystyczną Pożar w Burdelu (GTQX Igor Znyk), z którą
zrealizowano jak dotąd trzy przedstawienia, cieszące się dużym zainteresowaniem widzów Teatru.
Teatr prowadzi ponadto regularną współpracę z mediami:





Kampanię reklamową poprzez Google Adwords i w portalu Wirtualna Polska
Współpracę patronacką z portalem internetowym Dziecko w Warszawie – głównie
w odniesieniu do organizowanych Poranków Filozoficznych
Współpracę redakcyjną i reklamową z takimi mediami jak: Radio Kolor, Co Jest Grane
Nasze Miasto, RMF Classic, Radio Chilli Zet, TOK FM
Współpracę redakcyjną z: Polska The Times, Polskie Radio RDC, Radio Hobby, Pr. I Pr. II Pr.
IV Polskiego Radia, Polskie Radio 24, TVP Kultura, Radio Plus, Informacyjna Agencja
Radiowa, Radio Kampus, Radio RMF, Radio WAWA, Antyradio, PANI, Newsweek, Polityka,
WSieci, Czas Dzieci (portal internetowy), Qult Qultury (portal internetowy), Teraz Teatr
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(portal internetowy), Mówią na mieście (portal internetowy), Afisz teatralny (portal
internetowy).
Plany artystyczne na rok 2018.
Na początek roku 2018 zaplanowano premierę spektaklu Miny polskie wg Kitowicza, Bogusławskiego,
Wyspiańskiego i Gombrowicza w reż. Mikołaja Grabowskiego.
Będzie to inauguracja roku o wyjątkowym i rocznicowym charakterze, ponieważ Teatr Polski im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie weźmie aktywny udział w obchodach 100-lecia odzyskania
niepodległości Polski. W związku z tym zaplanowano szczególne przedsięwzięcia repertuarowe
nawiązujące do najlepszych tradycji Teatru oraz inne działania o charakterze upowszechnieniowym i
edukacyjnym. Poza realizacją Min Polskich, zaplanowano: Dziady Mickiewicza w reż. Janusza
Wiśniewskiego, Wyzwolenie Wyspiańskiego w reż. Moniki Strzępki, Żołnierz królowej Madagaskaru
Tuwima i Dobrzańskiego w reż. Krzysztofa Jasińskiego, W oczach zachodu Conrada-Korzeniowskiego w
reż. Janusza Opryńskiego, oraz Deprawator autorstwa i w reżyserii Macieja Wojtyszki.
Nawiązując do planowanych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, zaplanowano na rok
2018 także specjalne działania w zakresie wydarzeń cyklicznych oraz impresaryjnych.
Na deskach Teatru odbędą się czytania dzieł Gombrowicza, Żeromskiego oraz tekstów pochodzących z
kabaretów międzywojnia. Cykle Salony Poezji, Czytamy w Polskim i Listy w Polskim poświęcone będą
artystom i innym wybitnym polskim postaciom z okresu 1918-2018, planowane jest czytanie pod
warszawskimi pomnikami, pojawi się także nowy cykl inscenizowanych lektur traktujących o polskości
– Pisarze o Polsce. W ramach współpracy z Kolegium Artes Liberales UW, przygotowana zostanie
rekonstrukcja nieukończonego dramatu Juliusza Słowackiego, Książę Michał Twerski. Z dziejów
Wielkiego Nowogrodu.
Repertuar związany z rocznicą prezentowany będzie także w mniejszych ośrodkach na terenie
Mazowsza. Planowane są ponadto dwa festiwale nawiązujące do rocznicy – Festiwal Teatrów Polskich
(prezentacja przedstawień sześciu instytucji działających w różnych miastach pod nazwą Teatr Polski)
oraz Konkurs Na Nową Sztukę Polską, mający na celu zainspirowanie autorów do napisania sztuki
związanej z doświadczeniami Polaków w latach 1918-2018.

9.3.

Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów, w tym finansowanych
ze środków UE.

Najważniejszym projektem zrealizowanym w ostatnich latach (2010-2014) jest „Modernizacja z
elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” projekt realizowany jako kluczowy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013, w ramach osi priorytetowej 6 - Wykorzystanie walorów naturalnych i
kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji; Działanie 6.1. Kultura.
Projekt był realizowany w ramach dwóch powiązanych ze sobą funkcjonalnie etapów,
przeprowadzonych w latach 2010 -2012 (I etap) i w roku 2014 (II etap był realizowany w trybie
„zaprojektuj i wykonaj”). Taki podział projektu na dwa etapy był spowodowany dostępnością
finansowania, w tym zagwarantowania wkładu własnego dla inwestycji. Projekt ten był rozwinięciem i
kontynuacją długoletnich starań Wnioskodawcy wiążących się z zachowaniem gmachu Teatru
Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w jak najlepszym stanie i dostosowaniem go do potrzeb
społecznych i artystycznych.
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I. Działania realizowane w ramach I etapu inwestycji w latach 2010 – 2012 (realizacja zakończona
30.09.2012 r.) obejmowały:












Roboty elewacyjne obiektu zabytkowego: osuszenie i odgrzybienie ścian, reparacja ubytków,
naprawa i wykonanie nowych tynków, renowacja i odtworzenie metaloplastyki i wystroju
elewacji, malowanie elewacji,
Wykonanie nowej elewacji obiektu magazynowego od strony ul. Sewerynów,
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych zewnętrznych i wewnętrznych pionowych i
poziomych,
Wymianę naświetli dachowych, rynien i rur spustowych, montaż elementów komunikacji na
dachach, wymiana pokrycia tarasu,
Wymianę desek podłogi scenicznej, wymiana podłogi drewnianej w montowni i malarni,
wymiana posadzek w modelatorni, magazynie dekoracji, wymiana wykładzin podłogowych w
holu, kuluarach, korytarzach, garderobach, na klatkach schodowych, naprawa podłoża i
nałożenie nowej posadzki na podłodze widowni,
Uzupełnienie ubytków sztukaterii, renowacja i malowanie ścian, sufitów – na widowni, w
kuluarach, w garderobach, na klatkach schodowych, pomieszczeniach zaplecza,
Remont i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,
Renowacja lub montaż nowych elementów wystroju wewnętrznego, w tym: garderób,
Wymiana na nowe: foteli teatralnych wraz z systemem montażu do podłogi oraz krzeseł do
lóż,
Rozbudowa lub wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, w
tym z zakresu ochrony przeciwpożarowej: dźwiękowego systemu ostrzegania, systemu
gaszenia gazem, instalacji przeciwpożarowej wodnej, systemu oddymiania.

II. Działania zrealizowane w ramach II etapu projektu w latach 2014 - 2015:
Przestrzeń wnętrza podlegającego modernizacji w ramach II etapu projektu obejmowała pudło sceny
wraz z przyległymi pomieszczeniami technicznymi i technologicznymi, w których zlokalizowane są
urządzenia mechanizacji górnej i dolnej oraz oświetlenia scenicznego wraz z obsługującymi je
instalacjami. W zakresie prac budowlanych objętych II etapem projektu przewidziano zachowanie
całości istniejącej konstrukcji nośnej budynku oraz istniejącej wewnętrznej struktury instalacyjnej.
Zamierzenie inwestycyjne objęło modernizację wybranych fragmentów konstrukcji stalowej
(wzmocnienie konstrukcji), instalacji technologicznych, instalacji elektroenergetycznych, instalacji
oświetlenia scenicznego, instalacji przeciwpożarowych, w obrębie pudła dużej sceny i jego
bezpośredniego otoczenia. Zrealizowano:




Wymianę niesprawnych i przestarzałych urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny,
Montaż nowych i modernizację istniejących urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny
Zakup i montaż oświetlenia teatralnego wraz z system sterowania - do obsługi,
programowania, zapisywania w pamięci i wywoływania ruchu urządzeń napędowych górnej
mechanizacji sceny i widowni.

Powyższe rozwiązania techniczne pozwoliły na unowocześnienie i modernizację infrastruktury
teatralnej, której przyszłe wykorzystanie będzie odpowiadało popytowi ze strony obecnych, jak i
przyszłych widzów Teatru i wszystkich grup docelowych przedsięwzięcia. Realizacja projektu, w tak
bogatym zakresie technicznym, pozwoliła rozwijać ambitny program artystyczny (kulturalny) i
edukacyjny, w szerszej perspektywie zaś pozwoliła na zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Teatru jako instytucji i jako gmachu dla przyszłych pokoleń.
Poniżej w formie tabeli zaprezentowano zestawienie projektów inwestycyjnych, kulturowych i
edukacyjnych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ciągu lat 2011-2016 zarówno ze środków
organizatora –Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wszystkie dotacje inwestycyjne zostały
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zrealizowane i zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie. Teatr Polski posiada bardzo duże
doświadczenie związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków publicznych, a także
posiada odpowiednie struktury organizacyjne pozwalające na wdrażanie i rozliczanie pozyskanych
środków zgodnie w wymaganiami donatorów.
Tabela 39. Projekty zrealizowane ze środków publicznych w latach 2011-2016

Tytuł projektu

Lata
realizacji
2011

Koszt
całkowity
334 500,00

Premiera „Wieczoru trzech
króli” Shakespeare’a
Premiera „Zemsty”

2011

487 967,22

2013

365 140,11

Festiwal Teatrów
Młodzieżowych w ramach
obchodów w 2013 r.
„Roku Aleksandra Hrabiego
Fredry na Mazowszu”

2013

16 112,00

Premiera „Karnawał”

2013

359 030,14

Zakup fortepianu

2013

50 922,00

Monografia Arnolda Szyfmana

2013

39 810,00

Album Jubileuszowy

2013

62 900,00

Norwid w Polskim

2014

49 297,79

Zakup profesjonalnego
projektora
Premiera „Bolesława Śmiałego”

2014

208 000,00

MKiDN, SWM

2014

211 317,11

Premiera „Podróży Guliwera”

2015

380 430,27

Premiera „Ukraińskiego
Dekamerona”
Teatr Polski im. Arnolda
Szyfmana dla Mazowsza

2016

340 000,00

2016

96 500,00

MKiDN, środki
własne
MKiDN, SWM,
środki własne
MKiDN, SWM,
środki własne
MKiDN, SWM

„Przyjdź! Marana Tha!”
Festiwal Artystyczny Teatru
Polskiego
„Szkoła widzów”-program
edukacyjny Teatru Polskiego w
Warszawie

2016

128 000,00

NCK,
SWM,
środki własne

2016

61 400,00

MKiDN, SWM,
środki własne

Modernizacja z elementami

2010-

16 935 261,83

EFRR, BP, SWM,

Premiera „Szkoły żon” Moliera

źródła
finansowania
MKiDN
środki własne
MKiDN
środki własne
MKiDN
środki własne
SWM

Województwo
Mazowieckie,
środki własne
MKiDN
środki własne
NCK,
środki
własne
NCK,
środki
własne

NCK,
SWM,
środki własne

Zakres projektu
Produkcja premiery
Produkcja premiery
Produkcja premiery
Współorganizacja festiwalu

Produkcja premiery

Zakup środka trwałego
Wydanie pierwszej w historii
monografii Arnolda Szyfmana
Opracowanie dziejów Teatru
Polskiego w Warszawie
widzianych oczami artystów i
pracowników tej sceny
Projekt Norwid w Polskim to
szereg działań edukacyjnych i
artystycznych mających na
celu promowanie języka
polskiego
Zakup środka trwałego
Produkcja premiery
Produkcja premiery
Produkcja premiery
Prezentacja spektakli oraz
objazd artystów Teatru
Polskiego po Mazowszu
Produkcja festiwalu
artystycznego w 1050
rocznicę chrztu Polski
Zorganizowanie programu
edukacyjnego dla grona
widzów od uczniów szkoły
podstawowej do emerytów
Prace inwestycyjne
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przebudowy zabytkowego
budynku Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana w
Warszawie
(projekt kluczowy).
Modernizacja systemu
otwierania klap oddymiających
Dużą Scenę Teatru Polskiego

2015

środki własne

(remontowe, naprawcze,
instalacyjne)

2013

39 856,75

SWM,
własne

środki

2013

42 730,20

SWM,
własne

środki

Modernizacja
pneumatycznego systemu
klap odpowietrzającooddymiających oraz
demontaż i utylizacja
demontowanych czujek
izotopowych dymu.
Modernizacja węzła
pożarowego

Modernizacja węzła p.
pożarowego (pompowni
pożarowej)
E-Teatr Polski umożliwiający
świadczenie e-usług oraz
zarządzanie w oparciu o
technologie informacyjnokomunikacyjne, w Teatrze
Polskim im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie

2016

225 000,00

SWM,
własne

środki

Zaprojektowanie i wdrożenie
platformy e-Teatr Polski

Przebudowa sieci infrastruktury
obiektów Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana w
Warszawie – etap I
dokumentacja

20162017

870 000,00

SWM,
własne

środki

Modernizacja sieci
infrastruktury obiektów
Teatru

Opracowanie Wnioskodawcy.

9.4.

Trwałość i wykonalność organizacyjna projektu.

9.4.1. Obecna struktura organizacyjna Teatru Polskiego.
Jak wskazano powyżej, zgodnie z zapisami Statutu, Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz
Dyrektor Naczelny, który organizuje pracę Teatru i odpowiada za całokształt jego działalności.
Dyrektor Naczelny zarządza Teatrem przy pomocy:
1. Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych, zwanego dalej "Dyrektorem Artystycznym",
2. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych, zwanego dalej "Dyrektorem
Administracyjno-Ekonomicznym",
3. Głównego Księgowego.
Do zadań Dyrektora Naczelnego należy w szczególności:
1. Kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Teatru;
2. Podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zapewniających
funkcjonowanie Teatru na najwyższym poziomie artystycznym;
3. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Teatru;
4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
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5. Wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Teatru;
6. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz
wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
7. Stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Teatru;
8. Przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom planów
rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
9. Zapewnianie realizacji zadań obronnych;
10. Zapewnianie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w Teatrze;
11. Zapewnianie dostępu do informacji publicznej;
12. Sprawowanie kontroli zarządczej w Teatrze;
13. Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
Dyrektor Naczelny może upoważnić swoich Zastępców: Dyrektora Artystycznego i Dyrektora ds.
Administracyjno – Ekonomicznych do sprawowania nadzoru nad określonymi osobami na
samodzielnych stanowiskach i komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw jemu podległych.
Dyrektor Naczelny może także upoważnić pozostałych pracowników do wykonywania innych
obowiązków.
Dyrektorowi Naczelnemu przysługuje prawo ustanawiania pełnomocników i ich odwoływania z
prawem udzielania przez pełnomocników dalszych pełnomocnictw. Jego Zastępcom i Głównemu
Księgowemu, przysługuje prawo do działania w imieniu Teatru wyłącznie w zakresie udzielonego w
formie pisemnej upoważnienia.
Do zadań Dyrektora Artystycznego, należy w szczególności:
1. Opracowywanie programu artystycznego oraz wieloletnich i sezonowych planów
repertuarowych i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją;
2. Sprawowanie nadzoru i kontrola pracy pracowników artystycznych;
3. Sprawowanie nadzoru i kontrola przedstawień w czasie prób i eksploatacji;
4. Ustalanie z realizatorami nowych produkcji teatralnych i założeń artystyczno - technicznych;
5. Sprawowanie nadzoru nad procesem produkcji nowych przedstawień;
6. Dbanie o kształt artystyczny repertuaru;
7. Właściwy dobór zespołu artystycznego oraz nadzorowanie przeprowadzanych okresowych
ocen tego zespołu;
8. Ustalanie obsady i sprawowanie nadzoru nad działalnością realizatorów i wykonawców
przedstawień;
9. Akceptowanie projektów scenograficznych;
10. Sprawowanie nadzoru nad poziomem artystycznym druków i wydawnictw teatralnych.
Do zadań Dyrektora Administracyjno - Ekonomicznego należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Systematyczna kontrola nad przychodami, kosztami, dochodami i wydatkami
Teatru;
Dbanie o racjonalne wykorzystanie środków finansowych;
Planowanie przychodów i kosztów, bieżące sprawowanie nadzoru nad
Realizacją tych planów;
Zapewnienie prawidłowej pracy teatru od strony finansowej i gospodarczej;
Przygotowywanie we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi
Planu inwestycji i remontów bieżących;
Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją i rozliczeniem prowadzonych
Przez teatr inwestycji i remontów kapitalnych oraz zakupów inwestycyjnych;
Opiniowanie celowości i efektywności przedsięwzięć gospodarczych;
Dbanie o funkcjonowanie i rozwój sieci informatycznej;
Sprawowanie nadzoru nad pracą biura obsługi widzów;
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14. Organizowanie systemu obiegu dokumentów;
15. Dbanie o warunki pracy pracowników teatru i modernizację narzędzi pracy
Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości;
Przygotowywanie analiz i zestawień finansowych;
Prowadzenie kontroli wewnętrznej obiegu dokumentów księgowych;
Sprawowanie nadzoru nad rozliczaniem środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych;
Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej wewnętrzne zasady rachunkowości
Opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykonaniem;
Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz informacji dotyczących działalności Teatru
Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji związanej z wynagrodzeniami
wypłacanymi przez Teatr;
9. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń z ZUS I Urzędem Skarbowym.
Dyrektorowi Naczelnemu podlegają następujące komórki organizacyjne tworzące pion Dyrektora
Naczelnego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej – radca prawny;
Dział Kadr;
Stanowisko ds. zamówień publicznych;
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej;
Stanowisko ds. BHP;
Stanowisko ds. obrony cywilnej;
Stanowisko ds. produkcji teatralnej;
Dział Programowo – Literacki;
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Dyrektorowi Artystycznemu podlegają następujące komórki organizacyjne, tworzące pion Dyrektora
Artystycznego:
1) Zespół Artystyczny;
2) Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji pracy artystycznej i impresariatu;
3) Wieloosobowe stanowisko – asystent reżysera.
Dyrektorowi Administracyjno- Ekonomicznemu podlegają następujące komórki organizacyjne, tworzące
pion Dyrektora Administracyjno -Ekonomicznego:
1) Dział administracyjno-gospodarczy, w skład którego wchodzą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zespół ds. administracyjno – gospodarczych;
Stanowisko ds. ewidencji majątku trwałego;
Wieloosobowe stanowisko ds. zaopatrzenia i transportu;
Stanowisko ds. obsługi magazynu głównego;
Stanowisko ds. obsługi magazynu kostiumów;
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi portierni i informacji;
Zespół sprzątający;

2) Stanowisko ds. inwestycji i kapitalnych remontów;
3) Stanowisko ds. informatycznych;
4) Wieloosobowe stanowisko ds. energetycznych;
5) Stanowisko ds. pozyskiwania i administracji funduszy pomocowych;
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6) Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
7) Dział Techniczny w skład którego wchodzą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Stanowisko – asystent głównego inżyniera,
Pracownia scenograficzna,
Zespół rekwizytorów,
Zespół garderobianych,
Zespół montażystów,
Pracownia oświetleniowa,
Pracownia elektroakustyczna,
Pracownia stolarska,
Pracownia malarska,
Pracownia modelarska,
Pracownia tapicerska,
Pracownia ślusarska,
Pracownia szewska,
Pracownia krawiecka damska,
Pracownia krawiecka męska,
Pracownia stylizacji fryzur i charakteryzacji,
Pralnia;

8) Wydział Marketingu, w skład którego wchodzi:
a)
b)
c)
d)

Biuro Obsługi Widzów,
Wieloosobowe stanowisko ds. wizerunku i komunikacji,
Wieloosobowe stanowisko ds. edukacji i projektów audiowizualnych,
Stanowisko ds. kontaktów z mediami, sponsoringu i organizacji imprez;

4. Głównemu księgowemu podlegają następujące komórki organizacyjne tworzące pion Głównego
Księgowego:
1) Wydział Finansowo-Księgowy;
2) Wydział Płac.
Schemat struktury organizacyjnej Teatru stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.
Regulamin Organizacyjny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie przyjęty został uchwałą
Nr 1079/67/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Strukturę organizacyjną Teatru, liczącą 22 komórki organizacyjne i zakres zadań poszczególnych
komórek w ujęciu hierarchicznym określa Regulamin organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 1079/67/15
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Na mocy obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego, w skład Teatru wchodzą następujące komórki
organizacyjne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zespół artystyczny,
Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji pracy artystycznej i impresariatu,
Wieloosobowe stanowisko – asystent reżysera,
Dział Programowo – Literacki,
Działem Programowo - Literackim kieruje Sekretarz Generalny,
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej – radca prawny,
Dział Kadr,
Stanowisko ds. zamówień publicznych,
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej,
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Stanowisko ds. BHP,
Stanowisko ds. obrony cywilnej,
Stanowisko ds. produkcji teatralnej,
Dział Techniczny,
Dział Administracyjno-Gospodarczy,
Stanowisko ds. inwestycji i kapitalnych remontów,
Wieloosobowe stanowisko ds. energetycznych
Stanowisko ds. pozyskiwania i administracji funduszy pomocowych,
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
Wydział Finansowo – Księgowy,
Wydział Płac,
Wydział Marketingu,
Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

W ramach realizacji przypisanych im zadań komórki organizacyjne Teatru dokonują na bieżąco
wymiany informacji oraz współpracują ze sobą oraz z podmiotami i instytucjami właściwymi ze
względu na zakres realizowanych zadań, a w szczególności z administracją rządową oraz jednostkami
samorządu terytorialnego.
Potencjał kadrowy:
Według stanu na dzień 30 kwietnia 2018 roku, Teatr Polski zatrudnia 185 osób, co daje 181,25
etatów. Stan zatrudnienia w podziale na główne kategorie zaszeregowania przedstawia się
następująco:
osoby

etaty

Dyrekcja

4

4

Artystyczny

41

41

Techniczny

78

76,75

Administracja

49

46,5

Inni

13

13

185

181,25

Teatr Polski kładzie duży nacisk na profesjonalizację kadr z tych działów, które odpowiadają za
pozaartystyczną działalność instytucji i mają wpływ na jej konkurencyjność.
Wszystkich pracowników obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników Teatru Polskiego.
Kodeks Etyki pracowników Teatru Polskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2011 roku, wyznacza
standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Teatru w związku z wykonywaniem
przez nich swoich obowiązków służbowych.
Kodeks Etyki jest zbiorem zasad, którymi kierują się pracownicy Teatru w miejscu pracy, jak i poza nim,
w relacjach ze współpracownikami, kolegami, zwierzchnikami i przełożonymi, mając na względzie
uniwersalne zasady współżycia społecznego, dobro Teatru oraz uznając nadrzędność misji swojej pracy
nad innymi wartościami i celami jakie niesie praca. Pracownicy Teatru dążą do takiego wykonywania
swoich obowiązków, aby praca na każdym stanowisku była rozwijająca i twórcza, a będąc źródłem
osobistej satysfakcji, jednocześnie jak najlepiej służyła wszechstronnemu rozwojowi Teatru i wszelkiej
działalności kulturalnej prowadzonej przez Teatr.
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9.4.2. Wykonalność organizacyjna projektu – schemat zarządzania i zespół projektowy.
Etap przygotowawczy:
Przygotowania do opracowania projektu związanego z wprowadzeniem w Teatrze Polskim e-usług
rozpoczęły się jeszcze w roku 2016, kiedy to Zarządzeniem nr 02 / 2016 Dyrektora Naczelnego Teatru
Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie z dnia 16 lutego 2016 r. i na podstawie § 10 ust. 2 pkt.
5) Statutu Dyrektor Teatru powołał Zespół realizującego Zadanie - „e-Teatr Polski - Etap I
dokumentacja” pn.: „e-Teatr Polski umożliwiający świadczenie e-usług oraz zarządzanie w oparciu o
technologie informacyjno-komunikacyjne w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” .
Zadaniem zespołu było:




Podzespół A ds. zarządzania; opracowanie założeń do przygotowania podniesienia poziomu
zarządzania, usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zwiększenie wydajności
operacyjnej oraz interoperacyjności instytucji, zmniejszenie kosztów utrzymania i obsługi
infrastruktury IT.
Podzespół B ds. e-usług: opracowanie koncepcji dla nowej formy świadczenia e-usług poprzez
digitalizację i wirtualizację dóbr kultury tworzonych i będących w posiadaniu Teatru Polskiego.

Skład osobowy Zespołu projektowego:
1.
2.
3.
4.

Główny specjalista ds. informatyki: Leszek Czwarno – przewodniczący zespołu;
Główny specjalista ds. inwestycji: Małgorzata Bartoszewska – zastępca przewodniczącego
Główna Księgowa: Małgorzata Murawska – przewodnicząca podzespołu ds. zarządzania,
Sekretarz Generalna: Anna Skuratowicz – przewodnicząca podzespołu ds. e-usług,

A. Skład Podzespołu ds. zarządzania;
1) Zastępca Głównej Księgowej: Małgorzata Kuźmicz,
2) Kierownik działu marketingu: Olga Sander – Stachurska,
3) Kierownik działu administracyjno-gospodarczego: Izabela MrówczyńskaJaniuk,
4) Kierownik Działu Kadr: Ewa Nowakowska,
5) Główny specjalista ds. wynagrodzeń: Teresa Kurak,
6) Główny specjalista ds. zamówień publicznych: Sławomira Pakuła
B. Skład Podzespołu ds. e-usług
1) Kierownik działu marketingu: Olga Sander – Stachurska,
2) Specjalista ds. audiowizualnych i nowych technologii: Grzegorz Pindelski
3) Starszy specjalista ds. programowo-literackich: Patrycja Mikłasz-Pisula

W wyniku wprowadzenia Aneksu do ww. Rozporządzenia (Aneks nr 1 z dnia 08 czerwca 2016 r. do
zarządzenia nr 02 / 2016 Dyrektora Naczelnego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie z
dnia 16 lutego 2016 r.), skład Zespołu przedstawiał się następująco:

1) Przewodnicząca Zespołu - Małgorzata Bartoszewska
2) Z-ca Przewodniczącej - Główna Księgowa: Małgorzata Murawska
3) Z-ca Przewodniczącej - Główny specjalista ds. informatyki: Leszek Czwarno
Członkowie Zespołu:
4) Sekretarz Generalna: Anna Skuratowicz
5) Kierownik działu marketingu: Olga Sander – Stachurska,
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6)
7)
8)
9)

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego: Izabela Mrówczyńska-Janiuk,
Główny specjalista ds. zamówień publicznych: Sławomira Pakuła
Specjalista ds. audiowizualnych i nowych technologii: Grzegorz Pindelski
Starszy specjalista ds. programowo-literackich: Patrycja Mikłasz-Pisula.

Struktura przygotowania projektu przewidywała, że w pracach Zespołu uczestniczą eksperci / doradcy
zatrudnieni przez Teatr na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji Zadania oraz osoby
zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu. Zespół działał w ramach dotychczasowej organizacji
Teatru i istniejącej struktury organizacyjnej, zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie Teatru w
ramach jego działalności podstawowej. Uczestnictwo w pracach Zespołu nie zastępuje ani nie zwalnia z
indywidualnej odpowiedzialności merytorycznej osób – pracowników Teatru – wynikającej z ich
działań określonych zakresami obowiązków służbowych.
Bezpośredni nadzór nad pracą Zespołu sprawował Zastępca Dyrektora Naczelnego, Dyrektor ds.
Administracyjno-Ekonomicznych - Marek Szyjko.
Do podstawowych zadań Zespołu, w szczególności należało:
a) realizacja Zadania zgodnie z ustalonym harmonogramem,
b) bieżąca koordynacja i monitoring prac poszczególnych działań,
c) zapewnienie komunikacji wewnętrznej w ramach Zadania oraz zewnętrznej, w tym m.in. z
Wykonawcami i Urzędem Marszałkowskim WM,
d) analiza i weryfikacja rezultatów wypracowanych w poszczególnych działaniach,
e) analiza raportów i sprawozdań,
f) zarządzanie ryzykiem i zmianami oraz zapewnienie rozwiązania problemów wynikających z
bieżącej pracy,
g) przygotowanie ustnych informacji o stanie realizacji Zadania, które winny zawierać:
•opis wykonanych prac;
•szacunkową ocenę stopnia zaawansowania prac;
•ryzyka zagrażające terminowej realizacji poszczególnych zadań;
•propozycje zmian projektowych – zmiany do harmonogramu lub zakresu prac.
Do ogólnych zadań Przewodniczącego Zespołu, należało:
a) stała współpraca z członkami Zespołu i nadzór nad realizacją ich zadań, ustalanie terminów
posiedzeń Zespołu oraz podzespołów, zawiadamianie o tych terminach osób wchodzących w
skład Zespołu,
b) informowanie Dyrektora Naczelnego o postępach prac Zespołu, na podstawie okresowej
oceny i kontroli stopnia zaawansowania realizacji Zadania, w tym wczesnego wskazywania i
eliminacji zagrożeń dla jego prawidłowej realizacji,
c) występowanie do kierowników komórek organizacyjnych Teatru i ekspertów/doradców o
informacje, analizy i opinie dotyczące realizacji Zadania,
d) przedkładanie propozycji decyzji lub rozwiązań wypracowanych przez Zespół, dotyczących
problematyki występującej podczas realizacji Zadania,
e) reprezentowanie stanowiska Zespołu i współpraca z ramienia Teatru z przedstawicielami
Wykonawcy, doradców itd.
Zakres pracy Członków Zespołu:
1) Przewodniczący Zespołu - odpowiedzialny był za:


prawidłową realizację Zadania;
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2)

pozyskiwanie danych z działów Teatru oraz niezbędnych do prowadzenia pracy nad
Zadaniem,
współpracę z Wykonawcami przedmiotu projektu;
bezzwłoczne rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami,
przyjmowanie i akceptację sprawozdań z realizacji etapów przedmiotu Umowy;
przegląd, zgłaszanie uwag, akceptację oraz odbiór poszczególnych etapów umów
zawartych z Wykonawcami.;
zarządzanie i kontrolę zakresu Zadania – wspólne z Wykonawcą zarządzanie zakresem
umownym,
nadzór nad pracą Zespołu;
zarządzanie komunikacją – zapewnienie odpowiedniego procesu informacyjnego
dotyczącego prowadzonych prac i ich wyników oraz wspólnego z Wykonawcami
raportowania postępu prac;
zarządzanie ryzykiem – w ścisłej współpracy z Wykonawcami;
dokonywanie protokolarnych odbiorów etapów zadań przez Wykonawców i zakończenia;
zapewnienie zasobów ze strony Teatru koniecznych do terminowego i zgodnego z
założeniami wykonania prac;
monitorowanie realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego;
gromadzenie i archiwizację dokumentacji Zadania;

Zastępca Przewodniczącego Zespołu odpowiedzialny był za:







3)

prawidłową realizację Zadania – w przypadku absencji Przewodniczącego Zespołu
współudział w przygotowaniu materiałów dot. realizacji Zadania;
współpracę przy weryfikacji dokumentacji technicznej;
uczestniczenie w naradach Zespołu;
kontakty robocze z Wykonawcami;
określanie ryzyk związanych z realizacją Zadania.
Przewodniczący Podzespołu ds. zarządzania odpowiedzialny był za:






4)

nadzór nad pracą Podzespołu ds. zarządzania;
zarządzanie komunikacją – zapewnienie odpowiedniego procesu informacyjnego dotyczącego
prowadzonych prac i ich wyników oraz wspólnego z Wykonawcami raportowania postępu prac;
współudział w przygotowaniu materiałów dot. realizacji Zadania;
uczestniczenie w naradach Zespołu;
kontakty robocze z Wykonawcami;
Przewodniczący Podzespołu ds. e-usług odpowiedzialny był za:






5)

nadzór nad pracą Podzespołu ds. e-usług;
zarządzanie komunikacją – zapewnienie odpowiedniego procesu informacyjnego dotyczącego
prowadzonych prac i ich wyników oraz wspólnego z Wykonawcami raportowania postępu prac;
współudział w przygotowaniu materiałów dot. realizacji Zadania;
uczestniczenie w naradach Zespołu;
kontakty robocze z Wykonawcami;
Członkowie Podzespołów ds. zarządzania. oraz e-usług odpowiedzialni byli za:



współudział w przygotowaniu materiałów dot. realizacji Zadania;
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uczestniczenie w naradach odpowiedniego Podzespołu i ustne raportowanie;

6)
Eksperci / doradcy zatrudnieni przez Teatr ponoszą odpowiedzialność w zakresie określonym
w umowach cywilno-prawnych zawieranych na potrzeby realizacji Zadania.
Schemat zespołu powołanego w roku 2016 zaprezentowano poniżej na wykresie:
Rysunek 13. Schemat organizacyjny struktury Zespołu projektowego.

Źródło: Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 08.06.2016 do Zarządzenia Nr 02/2016 z dn. 16.02.2016 r.

Zespół opisany powyżej formalnie zakończył prace w dniu 31 grudnia 2016 r.
Głównymi produktami pracy zespołu były: koncepcja wdrożenia projektu zintegrowanego systemu
informatycznego oraz opracowane Studium Wykonalności do działania 2.1. "E-usługi dla Mazowsza"
(lub innych konkursów organizowanych dla przedmiotowego zakresu). W celu opracowania Studium
Wykonalności opracowano koncepcję techniczną, przeprowadzono analizę popytu (wraz z
ankietowaniem widzów i ankietami sprzedażowymi) o charakterze ilościowym i jakościowym.
W związku z faktem, iż decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego (Uchwała nr 1518/181/16)
odstąpiono od naboru konkursowego wniosków w ramach działania 2.1 RPO WM i Poddziałania 2.1.2
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, odstąpiono od przygotowania wniosku aplikacyjnego do ww.
konkursu.
Podsumowując, efekty merytoryczne działania powyżej opisanego Zespołu zawierało Studium
Wykonalności z analizą popytu oraz Koncepcja Techniczna - zrealizowano zatem zadanie "e-Teatr
Polski - Etap I Dokumentacja".
W związku z powyższym, wszelka dokumentacja przygotowawcza, wytworzona w roku 2016, a także
doświadczenie zespołu projektowego zostały wykorzystane (po niezbędnych aktualizacjach) na obecnym
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etapie, w związku ze sporządzaniem dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu w ramach Poddziałania
2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT (Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz
instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Etap wdrożeniowy:
Odrębny zespół projektowy dla potrzeb wdrożenia i realizacji projektu zostanie ustalony i powołany z
chwilą wyboru projektu do dofinansowania.

9.4.3. Zapewnienie trwałości projektu.
Wnioskodawca – Teatr Polski im. A. Szyfmana posiada pełną zdolność do utrzymania trwałości
rezultatów w perspektywie przynajmniej 5 lat po zakończeniu jego realizacji. Bezpośrednim
operatorem infrastruktury informatycznej oraz powstałej platformy edukacyjnej dla udostępniania
innowacyjnych e-usług w obszarze kultury i edukacji kulturalnej będzie również Teatr Polski.
Projekt posiada zdolność do funkcjonowania w perspektywie długoterminowej. Infrastruktura
informatyczna powstała w ramach projektu wejdzie w skład majątku Teatru Polskiego. W celu
przechowywania i udostępniania e-usług Wnioskodawca wybrał rozwiązanie chmurowe, za którego
utrzymanie będzie odpowiadała specjalistyczna firma świadcząca usługi cloud computingu na
najwyższym poziomie: z pełną ochroną danych, w tym danych osobowych i wrażliwych (w specjalnie
wydzielonej Strefie Danych Osobowych), bezpieczną transmisją.
Teatr pozostanie właścicielem produktów projektu i będzie podmiotem odpowiedzialnym za
zarządzanie oraz finansowanie działalności platformy edukacyjnej do udostępniania e-usług. Środki na
pokrycie działalności związanej z udostępnianiem e-usług będą pochodziły z budżetu Teatru
Polskiego, na którego wartość składa się dotacją podmiotowa od Organizatora – Województwa
Mazowieckiego oraz MKiDN jako organu współprowadzącego, oraz przychody z działalności
statutowej. Beneficjent zakłada również dalsze współfinansowanie inwestycji (w celu rozwoju
powstałej platformy) i działalności statutowej ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii
Europejskiej.
Czynnikiem wpływającym na zdolność do długoterminowej (dłuższej niż 5 lat) trwałości inwestycji jest
skala proponowanego przedsięwzięcia, która jest dostosowana do istniejącego zapotrzebowania ze
strony obecnej, jak i przyszłej widowni Teatru Polskiego i jego zdolności finansowych. Projekt nie
będzie generował dochodu netto.
Nie ma powodu, żeby zakładać, że okres trwałości będzie krótszy niż 5 lat szczególnie, że wytworzona
infrastruktura informatyczna niezbędna do rozwoju platformy cyfrowej e-usług będzie stale rozwijana
aby zapewnić konkurencyjność Teatru Polskiego również w obszarze cyfrowym na poziomie
regionalnym. Eksploatacja platformy e-usług powstałej w efekcie realizacji projektu będzie
długofalowo oddziaływać na otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym inne instytucje kultury (np.
teatry, muzea) poprzez stałą ofertę współpracy w dziedzinie kultury i edukacji kulturalnej.
Trwałość organizacyjna po zakończeniu realizacji projektu potwierdzona jest poprzez strukturę zespołu
zarządzającego w Teatrze Polskim. Teatr posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne dla
zarządzania rezultatami projektu. Wynikają one z następujących czynników:


Wieloletniej działalności artystycznej i powiązanej z tym działalności administracyjnotechnicznej, dzięki czemu teatr posiada kompetencje i doświadczenie wynikające z
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przeprowadzenia dużej liczby projektów inwestycyjnych i kulturowych realizowanych w
oparciu o zewnętrzne źródła finansowania;


Doświadczenia pracowników Teatru Polskiego, posiadających niezbędną wiedzę i
doświadczenie pozwalające na zrealizowanie projektu oraz utrzymanie jego trwałości przez
okres dłuższy niż 5-letni;



Posiadania odpowiedniej struktury organizacyjnej oraz procedur zapewniających właściwą
realizację projektu, a następnie zarządzanie wytworzoną infrastrukturą, jak również stabilnego
zaplecza finansowego do realizacji i utrzymania produktów, powstałych w wyniku realizacji
projektu.

Zapewnienie trwałości projektu w kontekście art. 71. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady
(UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
W trakcie co najmniej 5 lat od daty zakończenia inwestycji projekt nie zostanie poddany znaczącym
modyfikacjom, które mogłyby wpływać na charakter lub warunki realizacji projektu. Powstała w
ramach projektu infrastruktura wykorzystywana będzie na potrzeby prowadzenia działalności
kulturowej i w zakresie edukacji kulturowej i stanowić będzie własność Teatru Polskiego. Nie nastąpi
zmiana własności żadnego elementu infrastruktury, ani zaprzestanie prowadzenia działalności
instytucji.
Właścicielem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu w ciągu co najmniej 5 lat od daty
zakończenia inwestycji będzie Wnioskodawca.
Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i eksploatację inwestycji będzie również Wnioskodawca.
Majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu zarządzał będzie Wnioskodawca. Beneficjent
zakłada również współfinansowanie działań kulturowych w przyszłości ze środków zewnętrznych, w
tym między innymi ze środków Unii Europejskiej oraz MKiDN.
Wnioskodawca posiada stosowną strukturę organizacyjną i zespół ludzki o odpowiednich
kwalifikacjach, z jasnym i przejrzystym podziałem zadań i obowiązków. Tak przygotowany zespół
zadaniowy w pełni zabezpiecza odpowiednie przygotowanie projektu do realizacji, a także jego
wykonalność na etapie realizacyjnym.
Projekt wykazuje trwałość uzyskanych efektów, odpowiadającą celom strategicznym dokumentów o
zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz skutkuje znaczącym oddziaływaniem regionalnym w
skali województwa mazowieckiego oraz Warszawskiego Okręgu Metropolitalnego.
Nowe miejsca pracy powstałe w wyniku projektu:
W związku z utrzymaniem, eksploatacją i planowanym, rozwojem Platformy edukacyjnej e-usług
Teatru Polskiego, niezbędne jest utworzenie dwóch nowych miejsc pracy dla:



Content manager’a – 1 EPC
Edukatora – 0,5 EPC

Koszty osobowe związane z utworzeniem nowych miejsc pracy będzie ponosił Wnioskodawca w
oparciu o środki własne.

9.5.

Trwałość finansowa.
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W realizację projektu jest zaangażowany jedynie Wnioskodawca. W projekcie nie będzie występował
przypadek partnerstwa projektowego. Nie będzie też występował inny niż Wnioskodawca operator
odpowiedzialny za eksploatację projektu.
Wnioskodawca posiada zdolność finansową do realizacji projektu. Koszty kwalifikowane projektu
zostaną sfinansowane dotacją UE oraz wkładem własnym. Źródłem pokrycia wkładu własnego do
kosztów kwalifikowanych i kosztów niekwalifikowanych są środki Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
Wnioskodawca posiada zdolność finansową do utrzymania efektów realizacji projektu. W okresie
eksploatacji projektu środki finansowe niezbędne do utrzymania powstałej infrastruktury będą
pochodzić z przychodów Wnioskodawcy z innych obszarów działalności.
Trwałość finansowa jest zachowana, co potwierdzają wyliczenia przeprowadzone w Arkuszu
kalkulacyjnym do Studium wykonalności (Tabela 17).

9.6.

Uwarunkowania prawne realizacji inwestycji.

9.6.1. Informacja publiczna.
Informacje oraz zasoby i wytwory kultury, które będzie udostępniać Teatr Polski w postaci e-usług
dostępnych na innowacyjnej PLATFORMIE eDUKACYJNEJ nie będą mieć charakteru informacji
publicznej.
UZASADNIENIE:
Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W ich świetle informacją
publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych
w art. 6 ustawy. Obywatele mają prawo do dostępu do takich informacji, zaś jednostki zobowiązane
muszą publikować informacje w BIP.
Uwzględniając wszystkie te aspekty, należy orzec, że informacją publiczną będzie każda wiadomość
wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych
podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i
gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa .Jest nią zatem:




treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej,
treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są
one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.
Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do
organu władzy publicznej i dotyczących sfery jego działalności.

Art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, że zobowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze
publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy
publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z
odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby
prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki
organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne
osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem
publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub
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samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o
ochronie konkurencji i konsumentów.
Ponadto, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, tzw. ustawą reuse (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), rozszerzono zakres podmiotowy o biblioteki, muzea i archiwa, włączając
treści będące w posiadaniu tych podmiotów do kategorii informacji publicznej, o ile nie korzystają one
z ochrony praw autorskich (np. wizerunki muzealiów w przypadku muzeów, reprodukcje materiałów
archiwalnych w przypadku archiwów, reprodukcje materiałów bibliotecznych, katalogi, bazy danych w
przypadku bibliotek). Ustawa ta nie ma jednak zastosowania do państwowych instytucji kultury,
samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, do
której zaliczają się teatry.

9.6.2. Status prawny obiektów i zasobów kultury wybranych do cyfrowego
udostępnienia poprzez e-usługi w ramach platformy edukacyjnej Teatru
Polskiego.
W polskim systemie prawnym proces digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego nie jest
regulowany odrębnymi przepisami, nie funkcjonuje również ustawowa definicja digitalizacji. Pojęcie
digitalizacji obejmuje nie tylko wykonanie możliwie wiernego cyfrowego odwzorowania obiektu wraz z
metadanymi, ale w ujęciu całościowym powinno być traktowane jako proces cyfryzacji obejmujący
szereg działań, w tym przygotowanie obiektu do digitalizacji, wykonanie odwzorowania, opatrzenie
wizerunku cyfrowego metadanymi opisowymi aż po udostępnienie on-line. Podejmowanie takich
działań w odniesieniu do obiektów stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego należy
realizować z uwzględnieniem istotnych dla tego zagadnienia regulacji prawnych (zwłaszcza
dotyczących ochrony praw autorskich) do podlegających cyfryzacji utworów.
Kluczowym wyzwaniem dla instytucji, których celem jest popularyzacja on-line dziedzictwa
kulturowego, jest kwestia uregulowania stanu prawnego obiektów typowanych do digitalizacji i
udostępniania w postaci e-usług.. Niejasny status prawny wielu zbiorów uniemożliwia działania
poszczególnych podmiotów w zakresie udostępnienia cyfrowych odwzorowań w sieci, gdyż samo
wykonanie odwzorowania cyfrowego obiektu chronionego prawem autorskim, nie wymaga zgody
podmiotu uprawnionego. Wpływa to na ograniczenie powszechnego dostępu społeczeństwa często do
dużych zespołów wyjątkowo cennych kolekcji, co jest sprzeczne z misją podmiotów pełniących rolę
„opiekunów zbiorów” gromadzenia, zabezpieczenia również w postaci cyfrowej dziedzictwa
kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz jego popularyzacji on-line.
Istotnym etapem przygotowania zasobów Teatru (jak i każdej instytucji kultury) do procesu cyfrowego
udostępnienia w Internecie za pośrednictwem e-usług jest zatem uporządkowanie stanu prawnego
wybranych obiektów, w tym kwestii użytkowania ich reprodukcji cyfrowych oraz metadanych.
Brak jednoznacznych regulacji, a w związku z tym niejasny status prawny wielu obiektów prowadzi do
blokowania digitalizacji i udostępniania obiektów w postaci cyfrowej. Niepewność, czy dana instytucja
kultury uprawniona jest do eksploatacji posiadanych dzieł, w tym ich zwielokrotniania i
rozpowszechniania w sieci, powoduje, że często nawet całe zespoły cennych eksponatów są
wykluczane z procesu cyfryzacji. Tym samym ograniczony zostaje powszechny dostęp społeczeństwa
do zasobów kultury, który np. teatry, biblioteki, archiwa czy wreszcie muzea, zgodnie ze swoją misją
gromadzenia i udostępniania dziedzictwa kulturowego, powinny zapewniać.
W związku z tym, niezbędne jest przygotowanie, a następnie przestrzeganie procedury ustalania stanu
prawnego zasobów kultury (np. zgromadzonych dokumentów, kostiumów, muzealiów, wszelkich
teatralnych pamiątek wybranych do udostępniania w internecie. Procedura ta jest nazywana
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„czyszczeniem praw”, od angielskiego terminu rights clearance30. Termin ten stosowany jest
powszechnie w opracowaniach dotyczących prawa autorskiego.
Zakres niniejszego projektu w części dotyczącej udostępnienia poprzez platformę e-usług dotyczy
również tych zasobów kultury teatralnej, które są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i do
których – ewentualnie - prawa autorskie nie wygasły.
Na tym etapie Wnioskodawca będzie zobligowany, by zidentyfikować te obiekty, co do których Teatr
ma jasną sytuację prawną, w tym uregulowane prawa autorskie. Wymaga to sprawdzenia
dokumentacji Teatru – czy wraz z wejściem w posiadanie obiektu były zawierane jakieś umowy i jeśli
tak, czego dokładnie dotyczyły, a zwłaszcza, czy wyrażona była zgoda na udostępnianie w internecie.
Do zbiorów z uregulowanym stanem prawnym w zakresie możliwości udostępniania w internecie
zalicza się te, co do których:



przeniesione zostały prawa autorskie – podstawą jest umowa zawierająca zapisy o
przeniesieniu majątkowych praw autorskich ze wskazaniem pól eksploatacji;
zawarte zostały umowy licencyjne zezwalające na korzystanie z utworów, z wyraźnym
wskazaniem w polach eksploatacji digitalizacji oraz udostępniania przez internet.

Przykładowe klauzule z umów licencyjnych, odnoszące się do udostępniania w internecie:





zwielokrotnienie utworu techniką cyfrową (digitalizacja),
wprowadzenie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,
rozpowszechnianie utworu online,
udostępnienie w internecie dla wszystkich bez ograniczeń.

W związku z charakterem niniejszego projektu, którego ważnym komponentem będzie udostępnienie
zasobów i treści o charakterze edukacyjnym (w zakresie edukacji teatralnej i dotyczącej dramatu) w
pierwszej kolejności udostępnione cyfrowo zostaną te materiały, których prawa autorskie i prawa
pokrewne zostały już uregulowane i nie przedstawiają żadnych wątpliwości. W związku z tym, przede
wszystkim udostępnione zostaną materiały z ostatnich 7 lat (od roku 2011) oraz te, w stosunku do
których prawa autorskie wygasły.

9.6.3. Kwestia otwartego dostępu do udostępnianych poprzez platformę e-usług
zasobów kultury Teatru Polskiego:
Przez otwartość dostępu należy rozumieć brak ograniczeń w swobodnym używaniu, ponownym
wykorzystywaniu oraz dalszym rozpowszechnianiu zbiorów, materiałów i zasobów, z ewentualnym
wymogiem przywołania autora albo udostępniania dalej utworów zależnych na takich samych
zasadach, jak oryginał. Otwarte udostępnianie zbiorów oznacza redukowanie barier prawnych,
ekonomicznych i technicznych dla dostępu i korzystania z tych zbiorów. Musi się ono natomiast
odbywać z poszanowaniem prawa (w tym praw autorskich do niektórych zasobów). Ogólne zasady
otwartych instytucji kultury – w tym muzeów – są zdefiniowane w ramach „Open GLAM Principles” –
„Zasad otwartych instytucji kultury”.
Mając na uwadze jak najszersze możliwe udostępnianie zbiorów i zasobów kultury teatralnej w ramach
omawianej platformy edukacyjnej Teatru e-usług powinien przyjąć cztery podstawowe zasady:
1. Teatr nie powinien nakładać ograniczeń z tytułu praw autorskich na cyfrowe reprezentacje
zasobów znajdujących się w domenie publicznej.
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http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Prawne_aspekty_digitalizacji_i_udostepniania_NIMOZ_2014.pdf
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2. W procesie digitalizacji nie należy tworzyć praw do cyfrowych odwzorowań zbiorów/ zasobów
(np. kostiumów, plakatów, elementów scenografii itp.)dodatkowych wobec praw chroniących
same zasoby.
3. W przypadku utworów, do których istnieją prawa autorskie i są one w posiadaniu Teatru,
dobrą praktyką jest ich udostępnienie do swobodnego wykorzystania na wolnej licencji.
4. Metadane opisowe powinny zostać udostępnione w domenie publicznej.
W przypadku zasobów, do których prawa autorskie przysługują stronom trzecim, Teatr nie ma
uprawnień, by udostępniać ich cyfrowe reprezentacje online.
W ramach wytworzonych w projekcie 7 e-usług, Wnioskodawca deklaruje, że:




Przewidziano nieodpłatne udostępnienie e-usług umieszczonych na PLATFORMIE
eDUKACYJNEJ na podstawie obowiązujących przepisów,
Wytworzone e-usługi nie będą bazować na danych i zasobach pozyskanych z innych e- usług,
Wytworzone e-usługi zostaną udostępnione publicznie w formie umożliwiającej ich powtórne
wykorzystanie na publicznie dostępnej stronie internetowej, mającej charakter platformy
edukacyjnej.

Reasumując, w ramach projektu przestrzegane będzie 8 zasad otwartości danych, opracowanych w 2008
roku:31









Upubliczniane zasoby będą kompletne,
Upubliczniane będą w wersji źródłowej (a więc nie w postaci skrótów, podsumowań czy
danych zagregowanych),
Udostępnione zasoby i e-usługi będą aktualne,
Będą publikowane w standardowych, otwartych formatach, umożliwiając ich ponowne użycie,
niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania (np. XML czy CSV),
Będą przetwarzalne maszynowo, tj. publikowane w formie ustrukturyzowanej, wraz z opisem
pól danych (kluczowe jest zarówno zastosowanie odpowiedniego formatu, jak i odpowiedni
opis oraz struktura danych),
Będą udostępnione niedyskryminująco – dostępne bez konieczności rejestracji czy podpisywania
specjalnych umów (w szczególności, umów na wyłączność),
Będą dostępne bez ograniczeń licencyjnych,
Będą dostępne – opublikowane w Internecie, z troską o dostępność dla osób z upośledzeniami,
przy wykorzystaniu standardowych i jawnych formatów danych, w sposób, który nie utrudnia
ponownego wykorzystania.

9.6.4. Pozostałe uwarunkowania prawne:
Projekt cechuje się neutralnością technologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570) , co
wyraża się w deklaracji Wnioskodawcy, że wybór konkretnego rozwiązania technicznego na etapie
wykonawczym będzie podlegać przepisom prawa zamówień publicznych.
W myśl art. 3 pkt 19 tej ustawy neutralność technologiczna to zasada równego traktowania przez
władze publiczne technologii teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji,
w tym zapobiegania możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i modyfikacji
eksploatowanych systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkurencyjnych produktów i
rozwiązań.
31

The 8 Principles of Open Government Data (OpenGovData.org)
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W projekcie wypracowany został model prawny cyfrowego udostępnienia zasobów
na PLATFORMIE eDUKACYJNEJ, określający prawne możliwości ich ponownego wykorzystania (w
ramach obowiązujących norm prawnych):
W odniesieniu do zasobów kultury nie będących przedmiotem autorskich praw majątkowych:
Wizerunki cyfrowe obiektów planowanych do udostępnienia on-line nie podlegające ochronie
z tytułu autorskich praw majątkowych, udostępnione będą do dowolnego wykorzystania, co zapewni
otwarty dostęp. Oznaczone zostaną zestandaryzowanym narzędziem Creative Commons - Znakiem
Domeny Publicznej 1.0.

W odniesieniu do zasobów kultury będących przedmiotem autorskich praw majątkowych:
Podmioty będące właścicielem autorskich praw majątkowych obiektów typowanych do projektu
udzielają (na podstawie zawartego porozumienia) Teatrowi Polskiemu nieodpłatnej i niewyłącznej
licencji na wykonanie fotografii i publiczne ich udostępnienie w internecie oraz na cele promocyjne
projektu. W przypadku obiektów, do których prawa te podmiotowi nie przysługują (na etapie dalszej
rozbudowy platformy e-usług), zobowiązuje się ono każdorazowo pozyskać taką licencję od osób
uprawnionych. Sytuacja ta dotyczy dalszej perspektywy eksploatacji platformy e-usług, zwłaszcza w
sytuacji, gdy zasadnym okaże się dalsze rozwijanie zasobów udostępnionych cyfrowo, wykraczających
poza materiały z lat 2011-2018.
Wizerunki obiektów zostaną udostępnione na wybranej, spośród następujących, licencji Creative
Commons:




Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY);
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC);
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne- Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND).

W odniesieniu do metadanych:
Metadane (dane opisowe o obiektach) zawierające opisy naukowe są utworami w rozumieniu prawa
autorskiego i zostaną udostępnione – z zastrzeżeniem ochrony osobistych praw autorskich ich
twórców – w oparciu o Licencję Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY).
W pozostałym zakresie informacje zawarte w metadanych, należące do domeny publicznej,
udostępnione będą do dowolnego wykorzystania.
Realizacja projektu nie wymaga uzyskania jakichkolwiek dokumentów i decyzji administracyjnych,
które byłyby konieczne do jego realizacji, ani przeprowadzenia dodatkowych analiz warunkujących
jego realizację z uwagi na wdrożone już procedury regulujące kwestie:




ochrony danych osobowych oraz danych niejawnych i tajnych różnych kategorii,
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
warunków technicznych i bezpieczeństwa pożarowego.

Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych.
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację procedur w ramach PZP będzie Wnioskodawca projektu –
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Wszystkie usługi, dostawy realizowane w ramach
projektu będą dokonywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jako samorządowa,
artystyczna instytucja kultury Wnioskodawca stanowi, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) podmiot sektora
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finansów publicznych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (T.J. Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) ustawę stosuje się do udzielania
zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych.
Wnioskodawca deklaruje, że podczas stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych będzie
uwzględniał zasady jawności, niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia oraz równego dostępu
dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, zgodnie z obowiązującym
prawodawstwem.
W przypadku zamówień Wnioskodawcy niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień
publicznych lub ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczających kwoty obligującej do
stosowania ustawy (14 000 EUR), Wnioskodawca zastosuje się do zasad polityki konkurencyjności
obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.
Wnioskodawca posiada regulamin wewnętrzny dotyczący trybu udzielania zamówień publicznych.

9.7.

Obowiązkowe działania informacyjno-promocyjne.

Wszystkie działania promocyjne oraz informowanie społeczeństwa o realizacji projektu pn.
„PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” i jego efektach będzie przebiegać
będzie zgodnie z następującymi wytycznymi i zaleceniami:





Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r.
Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.;
Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w
zakresie informacji i promocji.
Wytycznymi dotyczącymi obowiązkowych działań promocyjnych i informacyjnych wskazanymi
dla RPO WM na lata 2014-2020

Ogólne założenia i cele działań promocyjno-informacyjnych:
Działania promocyjne zmierzać będą do upowszechniania informacji i wiedzy na temat możliwości
dofinansowania inwestycji polegających na wprowadzeniu szerokiej gamy e-usług przyczyniających się
do wzrostu dostępności i upowszechnienia kulturalnego dziedzictwa regionu Mazowsza w postaci
cyfrowej oraz wsparcia instytucji kultury z funduszy europejskich, a zwłaszcza z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a także do zwiększenia
poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści, wynikających z realizacji projektów
istotnych dla wzrostu potencjału i konkurencyjności kraju i regionów.
Na każdym etapie realizacji projektu Wnioskodawca projektu, Teatr Polski im. A. Szyfmana w
Warszawie przestrzegać będzie wymogu jawności i powszechności wszelkich działań związanych ze
współfinansowaniem projektu ze środków II osi priorytetowej RPO WM oraz Poddziałania 2.1.2 Eusługi dla Mazowsza w ramach ZIT.
Do publicznej świadomości zostanie przekazana obszerna informacja o działaniach finansowanych przy
udziale Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, dzięki czemu
promowana będzie publiczna świadomość dotycząca działań, jakie w ramach projektu uzyskają
dofinansowanie wśród wszystkich grup docelowych projektu, jak i w miarę możliwości, wśród jak
najszerszej liczby grup społecznych.
Ważnymi celami informacyjnymi będą:
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Szerokie rozpowszechnienie informacji o wkładzie finansowym Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w realizację inwestycji polegającej
Promocja potencjału kulturowego i kreatywności Teatru Polskiego, jako nowoczesnej instytucji
korzystającej z technologii cyfrowych oraz jako wiodącej instytucji kultury w mieście i regionie,
umiejętnie korzystającej ze środków finansowania zewnętrznego.

Działania promocyjne i informacyjne, przewidziane w projekcie mają także na celu:





Promocję logotypów Unii Europejskiej i znaku Funduszy Europejskich; w tym Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
Przekazanie informacji o pełnej dostępności do wdrożonego systemu (platformy) e-usług w
Teatrze Polskim, mającego wpływ na wzrost dostępności odbiorców do oferty kulturowoedukacyjnej w województwie mazowieckim;
Zwiększenia liczby osób korzystających proponowanych przez Wnioskodawcę w efekcie
realizacji projektu na poziomie lokalnym, regionalnym,
Wskazanie roli i znaczenia umiejętnie przebudowanej, w pełni funkcjonalnej infrastruktury w
działaniach kulturowych i edukacyjnych.

Wszystkie prowadzone działania promocyjne będą mieć zasięg regionalny.
Grupy docelowe, do jakich skierowane będą działania promocyjne i informacyjne:






Mieszkańcy województwa mazowieckiego, a zwłaszcza Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego – dzieci młodsze, uczniowie, studenci, nauczyciele i edukatorzy, rodzice;
Publiczność teatralna – zarówno obecni widzowie, jak i grupy widzów, do których Teatr
pragnie dotrzeć ze swoją ofertą poprzez zastosowanie e-usług oraz technologii cyfrowych;
Miłośnicy sztuki teatralnej z obszaru województwa mazowieckiego (a także pozostałych
regionów);
Osoby niepełnosprawne, dla których udostępnienie e-usług oraz zasobów teatralnych w
formie cyfrowej będzie stanowić istotne ułatwienie w procesie uczestnictwa w kulturze i
sztuce;
Środowiska naukowe i artystyczne Warszawy i województwa mazowieckiego.

Promocja koncentrować się będzie na działaniach związanych z udostępnieniem poprzez nową
platformę edukacyjną z dostępem do e-usług oraz zasobów cyfrowych o wysokich walorach
poznawczych i artystycznych, dostępną dla wszystkich odbiorców, bez względu na wiek, wykształcenie,
poziom sprawności, poziom kompetencji kulturowych. Promowana będzie także dostępność powstałej
platformy edukacyjnej, szereg ułatwień i udogodnień dla publiczności – związanych zarówno z
dostępem do materiałów archiwalnych, edukacyjnych i artystycznych, jak i z dostępem do ułatwień
związanych z zapisem na zajęcia edukacyjne i wniesieniem opłaty za nie.
W ramach prowadzonych działań promocyjno-informacyjnych przestrzegane będą następujące
obowiązki:
1. Oznaczenie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich wszystkich działań
informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu, dokumentów związanych z realizacją
projektu podawanych do wiadomości publicznej, dokumentów i materiałów przeznaczonych
dla uczestników projektów;
2. Umieszczenie tablicy informacyjno-pamiątkowej w miejscu realizacji projektu
3. Umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy wraz z odnośnikami do
platformy edukacyjnej (która będzie de facto mieć charakter odrębnego serwisu
internetowego);
4. Przygotowanie specjalnego newslettera oraz akcji mailingowej;
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5. Przekazywanie osobom i podmiotom uczestniczącym w wydarzeniach edukacyjnych
organizowanych przez Teatr Polski informacji o projekcie i uzyskanym dofinansowaniu np. w
formie odpowiedniego oznakowania wszelkich materiałów i zasobów związanych z projektem;
6. Ponadto przewidziano przygotowanie szerszej informacji o projekcie i jej stałą aktualizację na
stronie internetowej Teatru Polskiego oraz w mediach społecznościowych;
7. Przygotowane zostaną zestawy informacji medialnej (zawierającej informacje na temat
Programu i źródeł finansowania projektu) i przekazane mediom lokalnym i regionalnym oraz
współpracującym agencjom prasowym i wyspecjalizowanym mediom internetowym –
portalom kulturalnym itp.
Wnioskodawca będzie szczegółowo dokumentować wszelkie działania informacyjne i promocyjne
prowadzone w ramach projektu dla potrzeb archiwizacji, a następnie audytu i kontroli.

267 | S t r o n a

10.

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora.

10.1. Pojęcie i zakres e-usług realizowanych dla sektora kultury.
Usługi cyfrowe można w uproszczeniu definiować, jako „wszystkie treści cyfrowe, do których dostęp
może mieć konsument za pośrednictwem sieci […]” (Europe Economics 2011). Jest to dziedzina
obejmująca większość odbywającej się w internecie działalności – od dostarczania informacji i rozrywki
poczynając, poprzez komunikację, usługi finansowe, prawne, aż po olbrzymią liczbę niszowych
serwisów zaspokajających wszelkiego rodzaju potrzeby – od zapewnienie bezpieczeństwa danych
komputerowych, po usługi zdrowotne. Jest to zatem forma świadczenia usług przy wykorzystaniu
Internetu, zawierająca w szczególności prezentację usługi, zamówienie usługi, zapłatę za usługę oraz
korzystanie z usługi przez Internet, z zastrzeżeniem, że w przypadku wybranych usług korzystanie z
nich (konsumpcja) odbywa się w świecie rzeczywistym (niewirtualnym).
W literaturze przedmiotu występuje bardzo wiele definicji e-usług. Wydaje się wręcz niemożliwe
jednoznaczne wyznaczenie granic e-usługi ze względu na dynamiczny charakter środowiska, w którym
się ona tworzy i rozwija. Konsekwencją tego jest trudność w jednoznacznym określeniu, czy dana
aktywność internetowa jest e-usługą czy też nie.
E-usługę można świadczyć za pośrednictwem: Internetu, urządzeń mobilnych, telewizji satelitarnej i
cyfrowej.
W związku z trudnościami definicyjnymi, e-usługa jest identyfikowana i rozumiana jako usługa, która
spełnia następujące warunki:





jest świadczona w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany przez technologię
informacyjną,
jest realizowana w Internecie i za pośrednictwem Internetu,
jest zindywidualizowana względem odbiorcy (personalizowana),
strony świadczonej usługi znajdują się w różnych miejscach (usługa zdalna)32

E-usługi to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane
(może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w formie tradycyjnej e-usługę
odróżnia zazwyczaj brak udziału człowieka po drugiej stronie i świadczenie usługi na odległość.
E-usługi powinny być dostarczane za pomocą systemu informatycznego, np. aplikacji internetowej,
serwisu internetowego i świadczone na żądanie usługobiorcy (o każdej porze i w różnej formie).
Definicję elektronicznej usługi podano także w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
29 stycznia 2009 roku (Dz.U. 2009, nr 21, poz. 115). Zgodnie z ww. rozporządzeniem elektroniczna
usługa to usługa świadczona w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za
pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne
żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. Z definicji e-usługi
wyłączone są takie usługi jak:




32

usługi nadawcze radiowe i telewizyjne,
usługi telekomunikacyjne,
dostawy następujących towarów i świadczenie następujących usług:

M. Śliwiński: Modele biznesowe e-usług. http://parp.gov.pl
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o
o
o
o
o
o
o
o

towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się
elektronicznie,
płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne,
materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma,
płyty CD, kasety magnetofonowe,
kasety wideo, płyty DVD,
gry na płytach CD-ROM,
usługi świadczone przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielają
swoim klientom porad za pomocą poczty elektronicznej,
usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela
za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie).

Z kolei według definicji prezentowanej przez Portal Innowacji, „e-usługi to usługi, których świadczenie
odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału
człowieka) i zdalne.” Obejmują one więc zarówno usługi świadczone za pośrednictwem komputera, jak
urządzeń mobilnych oraz telewizji cyfrowej czy satelitarnej. Wyklucza się w ramach przytoczonej
definicji natomiast usługi, w których decydujący jest udział człowieka – co zresztą budzi spore
wątpliwości, jeśli chodzi o ocenę działalności np. portali społecznościowych.
Dokonując analizy e-usług należy zwrócić szczególną uwagę na obszary ich wdrożeń. Szczególnie
dynamiczny rozwój e-usług można zaobserwować w takich obszarach, jak komunikacja, administracja,
handel, bankowość, ochrona zdrowia, finanse, nauka, turystyka, kultura.
Autorzy badania poświęconego doświadczeniom konsumenckim w gospodarce cyfrowej
zatytułowanego „Cyfrowe usługi dla konsumentów” wykonanego na zlecenie Komisji Europejskiej
wymieniają kilka grup usług cyfrowych podzielonych ze względu na charakter interakcji, w jaki
wchodzą z nimi użytkownicy.
W badaniu tym wydzielono 6 grup e-usług istotnych dla działalności kulturalnej – są to te rodzaje
usług, których konsumpcja ma potencjał zaspokojenia potrzeb odbiorcy kultury:
1. Potrzeba ekspresji językowej i komunikacji
2. Potrzeba poznania, poszerzania horyzontów
3. Potrzeby estetyczne w życiu codziennym
4. Potrzeby estetyczne i artystyczne
a) Potrzeba poznania estetycznego
b) Potrzeba tworzenia (kreacji)

Tabela 40. Typy e-usług mających znaczenie dla odbiorców kultury.

Typ e-usługi

Charakterystyka

Media

Treść tekstowa, graficzna, audio lub wideo, która jest możliwa do pobrania
lub udostępniona bezpośrednio poprzez portal internetowy (platformę eusług) bez konieczności interakcji z innymi użytkownikami

Gry

Są to usługi, które dostarczają rozrywkę poprzez interaktywną relację
między użytkownikiem a treścią (ew. innymi użytkownikami)

Treść tworzona przez
użytkownika (z ang. Usercreated
content / UCC)

Usługi, które oparte są o konieczność aktywności użytkowników w zakresie
tworzenia unikatowych treści, moderowania lub oceny treści już istniejącej

Personalizacja usług/dodatki

Są to usługi, które umożliwiają konsumentom
użytkowanego sprzętu lub oprogramowania

personalizację
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Komunikacja

Usługi, które umożliwiają użytkownikom wzajemne komunikowanie się
poprzez medium cyfrowe

E-edukacja

Dostawa materiałów i programów edukacyjnych, czy rozwoju kompetencji
za pośrednictwem medium cyfrowego

Cyt. Europe Economics (2011) na podst. Raportu pt. Analiza determinantów popytu na usługi projektu e-muzea.
Trendy i pozycja strategiczna przedsięwzięcia”, Kraków, 2014.

Wszelkie usługi wpisujące się w grupy wymienione w powyższej tabeli, w tym e-usługi zaplanowane do
realizacji w ramach niniejszego projektu są usługami kulturalnymi tworzonymi w oparciu o treści
kulturowe. Należy zauważyć, że wiele e-usług dostępnych w polskich mediach cyfrowych ma
charaktery hybrydowy, a zatem wpisuje się jednocześnie w kilka z wymienionych kategorii.
Rozważając perspektywy rozwoju sektora e-usług na rynku polskim, który w tym względzie jest
rynkiem młodym i szczególnie dynamicznym, warto przytoczyć wyniki badań ekspertów (członkowie
zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”), według których
największe szanse rozwoju mają e-usługi w obszarze handlu, finansów i pracy. Jak wskazują wyniki
badań, mniejszy potencjał rozwojowy upatrywany jest w e-usługach wdrażanych na potrzeby
ubezpieczeń czy kultury.

Rysunek 14. Przewidywany rozwój e-usług w Polsce do 2020 roku

Źródło: E-usługi w Polsce – sytuacja bieżąca i perspektywy. W: R. Flis, J. Szut, B. Mazurek--Kucharska, J. Kucuński.

Należy jednak podkreślić, że e-usługi świadczone przez instytucje kultury niosą za sobą szereg
zauważalnych korzyści, które nie zawsze dają się oszacować kosztowo i nie przekładają się bezpośrednio
na wzrost poziomu przychodów danej instytucji.
Po pierwsze wspomnieć tutaj należy o poprawie dostępności informacji o życiu kulturalnym na obszarze
całego województwa oraz szersze udostępnienie zasobów kulturalnych danego regionu. Zauważalną
korzyścią e-kultury jest możliwość archiwizacji i ochrony utworów czy dzieł, które mają szanse
przetrwać tylko w formie cyfrowej. Również ważnym celem jaki spełnia e-kultura jest możliwość
upowszechniania kultury przy wykorzystywaniu nowych kanałów komunikacyjnych i umożliwienie
dostępu do niej osobom wykluczonym lub niepełnosprawnym.
Jak wynika z zaprezentowanej w Rozdziale 3 Studium analizy danych społeczno-ekonomicznych i stanu
cyfryzacji województwa mazowieckiego, w regionie istnieje szczególnie wysoki potencjał dla rozwoju
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usług cyfrowych w dziedzinie kultury, wynikający z jednej strony z dominującej pozycji Warszawy,
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i Mazowsza w dziedzinie kultury w skali całego kraju, a także
– z drugiej strony – z jednego z najwyższych w Polsce wskaźników cyfryzacji społeczeństwa i poziomu
dostępu do Internetu w rozumieniu infrastruktury.
Analizując jednak zasadność realizacji niniejszego projektu należy wziąć pod uwagę następujące
uwarunkowania:



Fakt, iż Warszawa, Warszawski Obszar Funkcjonalny oraz szerzej - województwo mazowieckie
cechuje nierównomierny , poza samą stolicą, dostęp do oferty instytucji kultury, w tym oferty
teatralnej;
Fakt, iż, jak wskazują badania Eurostatu, jedynie około 15% Polaków korzysta z oferty
teatralnej (w tym edukacji teatralnej), co plasuje Polskę na jednej z najgorszych pozycji w Unii
Europejskiej. W tym kontekście teatr wirtualny, a także wprowadzenie nowych technologii
cyfrowych do teatru należy traktować jako szansę rozwoju i pozyskania nowych grup odbiorców.
Może to być furtka do fascynującego świata teatralnego dla tych wszystkich, którzy dotychczas
nie byli zainteresowani tego rodzaju ofertą lub byli z niej wykluczeni. Jeśli środowisko teatralne
dostrzeże tę szansę i odpowiednio ją wykorzysta, to może stać się dużym beneficjentem
zwiększonego popytu na sztukę teatralną (który powinien być jednym z następstw szerszego
rozpowszechniania spektakli w świecie cyfrowym). Wzmocni także swoją legitymizację do
utrzymania obowiązującego modelu teatru publicznego – przez który należy rozumieć nie
tylko pewną formę organizacyjno-prawną i finansową, ale także szerszą misję działalności tego
rodzaju jednostek.33 Należy przy tym zauważyć, że oglądanie spektakli teatralnych poprzez
ekran komputera, telewizora, czy smartfona to nieco inna forma doświadczenia, niż
bezpośrednia obecność w budynku teatru (czy miejscu wystawiania danej sztuki). Trzeba
jednak pamiętać, że w wielu miejscach dostęp do instytucji teatralnych jest znacznie utrudniony,
a tam, gdzie są one obecne, dostępność do nich może być utrudniona poprzez wysokie (często
zaporowe) ceny biletów.

Mimo rozwoju i wysokiej dostępności technologii cyfrowych, których znaczenie dla rozwoju instytucji
kultury dostrzegły zwłaszcza muzea, poziom ich wykorzystania w sektorze teatrów jest nadal
niewystarczający.
Poniżej zaprezentowano wybrane przedsięwzięcia tego rodzaju zrealizowane na przestrzeni roku 2015,
który był obchodzony jako jubileuszowy rok 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Wskazano także
przykłady innych usług cyfrowych – bezpośrednio związanych z teatrem, ale nie ukierunkowanych
bezpośrednio na prezentację spektakli34. Są to w dużej mierze projekty o charakterze innowacyjnym,
spośród których można wyróżnić:



działania zmierzające do udostępniania pełnych zapisów spektakli teatralnych;
przedsięwzięcia nietypowe, oparte raczej o prezentację wiedzy o teatrze (niż samych spektakli)
w atrakcyjnej, multimedialnej formie.

Ninateka:
Ninateka to jedno z flagowych przedsięwzięć polskiej digitalizacji. Portal prowadzony przez Narodowy
Instytut Audiowizualny (NInA) udostępnia – na zasadach serwisu VOD – bogate zasoby dziedzictwa
audio- video. Wśród nich znajdują się także materiały związane ze sztuką teatralną. W dniu pisania
tego tekstu jest to łącznie 51 plików, na które – w znakomitej większości – składają się pełne zapisy
spektakli najwybitniejszych twórców polskiego teatru. Osoby zainteresowane znajdują tu dzieła m.in.
Krzysztofa Warlikowskiego, Krystiana Lupy, Grzegorza Jarzyny czy Jana Klaty. Dużą zaletą
33

Cyt. za: http://ekultura.org/digitalizacja-teatru/
Analiza przykładów w oparciu i na podstawie danych zgromadzonych na http://ekultura.org/digitalizacjateatru/
34
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udostępnianych materiałów jest dostosowanie większości z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
NInA zadbała, aby duża część spektakli posiadała transkrypcje bądź tłumaczenie migowe, dzięki czemu
zasoby te dostępne są dla osób niesłyszących. Osoby niewidome mogą z kolei skorzystać z
dodatkowych, dostosowanych do ich potrzeb, audiodeksrypcji.
Teatr Telewizji:
Teatr Telewizji posiada swoją odsłonę internetową - jest ona dostępna poprzez dedykowaną stronę
internetową: www.teatrtelewizji.tvp.pl bądź poprzez portal VOD Telewizji Publicznej. Mimo
olbrzymiego potencjału jakim dysponuje TVP w tym obszarze, na obu tych stronach internetowych
udostępnianych jest w pełnej wersji zaledwie pięć spektakli. Materiały te uzupełnione są
aktualnościami (gdzie prezentowane są głównie najbliższe plany emisji spektakli w tradycyjnych
kanałach telewizyjnych), fragmentami wybranych sztuk oraz wywiadami z twórcami i aktorami. Co
ciekawe, znacznie więcej spektakli – wyemitowanych w ramach Teatru Telewizji – znaleźć można na
portalu Youtube.com. Są one tam dostępne głównie poprzez prywatne konta użytkowników (TVP w
ramach swojego kanału na portalu YT – itvp.pl – udostępnia jedynie zwiastuny kolejnych odsłoń
spektakli emitowanych w ramach Teatru Telewizji drogą tradycyjną). Wiele z przywoływanych
materiałów jest chętnie oglądanych (liczba wyświetleń wynosi często kilkadziesiąt czy nawet kilkaset
tysięcy) i komentowanych.
Spacerownik teatralny:
Spacerownik teatralny to portal stworzony przez warszawski Instytut Teatralny bezpośrednio w
związku z obchodami 250-lecia teatru publicznego. Na portalu nie będzie zapisów spektakli. Będą tam
natomiast dostępne opisy miejsc i osób szczególnie istotnych dla historii teatru w Polsce. Unikatową
wartością portalu jest przygotowanie materiałów w taki sposób, aby użytkownik mógł wybrać się na
wirtualny bądź realny spacer śladami teatru w największych miastach kraju (m.in. Warszawa, Kraków,
Gdańsk, Wrocław). Ponadto, jak deklarują sami twórcy strony – Strona będzie zawierać specjalne
autorskie trasy tematyczne przygotowywane przez artystów i historyków teatru. Takie trasy
przygotowali m.in. Joanna Szczepkowska w Warszawie, Agnieszka Wanicka w Krakowie, Mieczysław
Abramowicz w Gdańsku. W Warszawie będzie można też wybrać się na spacer śladami Wojciecha
Bogusławskiego, Jerzego Grzegorzewskiego czy Tadeusza Łomnickiego oraz przejść szlakiem dawnych
kawiarni artystycznych i literackich. W Krakowie z kolei przygotowany jest spacer szlakiem Heleny
Modrzejewskiej, a w Łodzi ścieżkami Leona Schillera.
Portal TeatrPubliczny.pl
Opisywana strona internetowa jest pomyślana jako autorskie kompendium wiedzy o teatrze polskim i
jego historycznych dziejach od 1765 roku. Autorkami koncepcji przedsięwzięcia są Dorota Buchwald
(Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego) oraz Joanna Krakowska (Instytut Sztuki PAN). Strona
podzielona jest na pięć głównych okresów historycznych: (1) Oświecenie, (2) Wiek XIX; (3)
Dwudziestolecie; (4) PRL; (5) Demokracja. W każdym z cykli prezentowane są materiały multimedialne,
na które składają się m.in.: wykłady prowadzone w Instytucie Teatralnym, czy materiały archiwalne
(m.in. zapisy fragmentów spektakli – tak starszych, jak i bardziej współczesnych). Poszczególne cykle
udostępnione są użytkownikom w formie – dość trudnej i uciążliwej w nawigacji – mapy myśli (tu
ponownie trzeba jednak zastrzec, że strona jest wciąż w wersji roboczej i nie można wykluczyć, że
wskazywane kwestie będą jeszcze udoskonalane).
Oprócz powyżej wskazanych przedsięwzięć, o charakterze innowacyjnym i wyróżniającym się spośród
innych, wskazać można szereg projektów o charakterze wirtualnych spacerów po gmachach teatrów,
czy przedsięwzięć promocyjnych opartych na multimedialnych materiałach (np. strony internetowe
bądź aktywnie prowadzone konta społecznościowe instytucji teatralnych, udostępniające wyłącznie:
galerie zdjęć, wywiady z twórcami, fragmenty spektakli itp.).
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Projekty o takim charakterze są realizowane stosunkowo często, jednak cechuje je niewielki walor
innowacyjności.

10.2. Istotne korzyści i uwarunkowania wynikające z wdrożenia e-usług poprzez
PLATFORMĘ eDUKACYJNĄ Teatru Polskiego.
10.2.1. Oszczędności i uproszczenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw.
W niniejszym projekcie istotny będzie rezultat e-usługi, która „dla obywateli powinna zapewnić
oszczędność czasu, ograniczając konieczność osobistego stawienia się w urzędzie tylko do przypadków
niezbędnych”, dostarczając zarazem e-usług poprzez różne kanały komunikacji elektronicznej, w tym
aplikacje mobilne.
Realizacja projektu pozwoli osiągnąć oszczędności istotne zarówno z punktu widzenia obywateli, jak i
przedsiębiorstw, zwłaszcza działających w sektorze przemysłów kreatywnych i przemysłów czasu
wolnego:










Skrócenie czasu niezbędnego na załatwienie spraw związanych z zapisami na zajęcia
edukacyjno-kulturowe organizowane w Teatrze Polskim, wniesieniem opłaty i
wygenerowaniem dokumentów z tym związanych /oszczędność czasu/.
Oszczędność czasu związana z przejazdem do Teatru i z powrotem, w związku z
dokonywaniem zapisów, wnoszeniem opłat, skorzystaniem z bazy scenariuszy lub zasobów
bibliotecznych – dzięki wdrożonej e-usłudze e-biblioteki;
Ograniczenie ilości spalin przez mieszkańców WOF i Warszawy dojeżdżających do siedziby
Teatru;
Oszczędności związane z eksploatacją serwerowni zostaną wyeliminowane (opłaty za prąd ,
chłodzenie, obsługę), co wynika z zastosowania rozwiązań chmurowych; ponadto pośrednio
zmniejszona zostanie emisja CO2 do atmosfery;
Ograniczenie ilości informacji i dokumentów przetwarzanych ręcznie, związanych nie tylko z
procedurą zapisu i wniesienia opłaty za zajęcia, ale także w związku z korzystaniem z ebiblioteki, bazy scenariuszy lekcyjnych, ścieżek edukacyjnych;
Ograniczenie ilości dokumentów w formie papierowej /oszczędność zasobów/ - związanych
nie tylko z procedurą zapisu i wniesienia opłaty za zajęcia, ale także w związku z korzystaniem
z e-biblioteki, bazy scenariuszy lekcyjnych, ścieżek edukacyjnych
Podniesienie jakości obsługi widza, odbiorcy oferty kulturalnej Teatru Polskiego (zniesienie
konieczności miejsca i czasu) /oszczędność czasu i kosztów dojazdu/.
Podniesienie efektywności pracy kadr Teatru bezpośrednio zaangażowanych w działalność
związaną z edukacja kulturalną i upowszechnieniową.
Możliwość systematycznego monitorowania przez odbiorców przebiegu realizacji usług
związanych z edukacją kulturową (e-biblioteka, baza scenariuszy, baza ścieżek tematycznych)
bez konieczności osobistej wizyty w Teatrze Polskim (oszczędność czasu, paliwa, papieru,
tonera).

Zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom działającym na obszarze Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego oraz poza nim, a bezpośrednio z nim kooperujących korzystanie z e-usług wdrożonych
w ramach projektu zaoszczędzi czas, a także umożliwi kontrolowanie załatwianych spraw. Projekt
będzie miał szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych mających problemy z
poruszaniem się. Dzięki realizacji projektu będą oni mogli załatwić sprawy związane z edukacją
kulturową swoją lub swoich rodzin bez konieczności wychodzenia z domu.
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Należy mieć jednak świadomość, że w sektorze kultury korzyści (nawet wyrażone w pieniądzu) nie
zawsze przekładają się na bezpośrednie oszczędności dla danej instytucji kultury czy też całego sektora.
W związku z tym konieczne jest podkreślenie, że obecnie kultura staje się kapitałem zasilającym tzw.
przemysły kultury i przemysły kreatywne. Licznych argumentów, studiów przypadków i literatury
dostarczają wyniki badań zleconych przez Komisję Europejską pt. „Ekonomia kultury w Europie” („The
Economy of Culture in Europe”) z 2006 roku i „Wpływ kultury na kreatywność” („The Impact of Culture
on Creativity”) z lipca 2009 roku. W projekcie przewidziano ponowne użycie (re-use, zgodne z prawem
zasobów kultury
Wśród dodatkowych korzyści, jakie przyniesie realizacja projektu utworzenia powszechnie dostępnej
PLATFORMY eDUKACYJNEJ z gamą 7 e-usług należy ponadto wskazać:




Poprawę spójności społecznej – wprowadzane e-usługi będą szczególnie korzystne dla osób
niepełnosprawnych, nie tylko ruchowo, ale także w związku z dysfunkcjami wzroku i słuchu.
Wdrożenie e-usług pozytywnie wpłynie na możliwość integracji różnych grup społecznych,
pozwoli włączać do publicznego życia marginalizowane grupy.
Dostęp do e-usług kulturalnych może oznaczać „wzmocnienie” uczestnictwa w demokracji
(democratic empowerment) - rozwój jednostek przez kulturę jest jednym z warunków
efektywnej demokratycznej praktyki. Ponadto dostęp do kultury stwarza okazje dla
kształtowania „świadomości obywatelskiej”. Empowerment to wzrost zdolności
podejmowania decyzji i kompetencji mieszkańców służących uczestnictwie w sferze
publicznej.

10.2.2. Dostosowanie do obowiązujących norm krajowych.
Realizacja projektu obejmuje zakup zakupy infrastruktury, licencję nowych systemów informatycznych,
zastosowanie rozwiązań chmurowych (cloud computing) oraz wykonanie dedykowanych rozwiązań
informatycznych w związku z wprowadzanymi e-usługami. Zakres projektu nakłada na Teatr obowiązek
stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień na ww. komponenty
platformy dla świadczenia e-usług.
W związku z tym Wnioskodawca przy ogłaszaniu zamówień na powyższe komponenty PLATFORMY
eDUKACYJNEJ określi wymogi dotyczące interoperacyjności zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (dalej: KRI),
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W szczególności projektowany system
teleinformatyczny, jakim będzie PLATFORMA eDUKACYJNA będzie musiał spełnić określone warunki,
które zostaną ujęte w ramach Specyfikcji Technicznej, będącej częścią opisu przedmiotu zamówienia
publicznego. Zamawiany system wraz z e-usługami będzie musiały:






Zapewniać odpowiednią wydajność, niezawodność, a także charakter działalności
instytucji kultury, jaką jest Teatr Polski,
Mieć możliwość wymiany z innymi systemami teleinformatycznymi za pośrednictwem
protokołów komunikujących i szyfrujących;
Możliwość wymiany znaków wg standardu Unicode UTF-8 zwłaszcza w przypadku
dokumentów wysyłanych;
Umożliwiać udostępnienie zasobów informacyjnych (zasoby kultury) w co najmniej
jednym z formatów wymienionych w Załączniku nr 2 do ww. Rozporządzenia
dotyczącego KRI;
Dostosowanie do wymogów WCAG 2.0 w zakresie zgodnym z ww. Rozporządzeniem
dotyczącym KRI;
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Mieć możliwość tworzenia logów czyli zapisów w dziennikach systemu informacji
pozwalających m. in. na rozliczalność i autentyczność informacji;
Uwzględniać wymogi związane z bezpieczeństwem informacji i przetwarzaniem
danych;
Umożliwiać integracje z innymi systemami za pomocą usług wykorzystujących
protokół SOAP (Simple Object Access Protocol), będącym protokołem wymiany
informacji pomiędzy różnymi hostami i aplikacjami sieciowymi. Będzie on niezależny
od platformy i języka, gdyż wszelka wymiana danych odbywać się za pomocą
powszechnie używanego języka XML.

W postępowaniu przetargowym będzie wymagane oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia
powyższych uwarunkowań w odpowiednim, zgodnym z Rozporządzeniem, zakresie. Ponadto wszelkie
dostarczane przez Wykonawcę w ramach zamówienia rozwiązania zostaną zweryfikowane pod katem
wymagań dotyczących interoperacyjności, zgodnie z Rozporządzeniem.

10.2.3. Bezpieczeństwo wdrażanego systemu informatycznego oraz przetwarzania
danych zgodnie z obowiązującym prawem.
Udostępniona w wyniku projektu PLATFORMA eDUKACYJNA będzie zapewniać bezpieczeństwo
przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004. r., jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Rozporządzenie to nakłada na administratora danych osobowych
następujące obowiązki:
-

zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych, w tym zabezpieczenie ich przed
ujawnieniem,

-

zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem,

-

zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym (nieuprawnionym
pozyskaniem),

-

zabezpieczenie przed utratą danych,

-

zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem danych oraz przed ich nielegalną
modyfikacją.

Zgodnie z wymogami prawnymi, zamawiany przez Wnioskodawcę system teleinformatyczny, jakim
będzie PLATFORMA eDUKACYJNA z e-usługami, będzie musiał umożliwiać m. in.:



określenie daty pierwszego wprowadzenia danych - każde wejście użytkownika do platformy z
e-usługami będzie logowane, login użytkownika będzie zapisywany w przypadku
wprowadzenia danych wrażliwych, jak również ich modyfikacji;
odnotowanie informacji o odbiorcach – będzie następować z uwzględnieniem zakresu i celu, a
także poprzez wykonanie rejestru udostępnień,

W ramach każdej z e-usług zastosowane będą adekwatne metody i środki uwierzytelniania,
opisane szczegółowo w Rozdziale 5.1, a także procedury związane z ich zarządzaniem i
użytkowaniem, adekwatne do zakresu projektu i charakteru tworzonej platformy e-usług:



każdy z użytkowników loguje się do platformy używając swojej nazwy i hasła;
każdorazowo hasło będzie weryfikowane w systemie;
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możliwe będzie uwierzytelnianie wymagające dodatkowej rejestracji w serwisie
internetowym, uwierzytelnianie poprzez współpracujące systemy informatyczne
Facebook, Twitter, Google+.

W przypadku e-usług związanych z rezerwacją, zapisami i wniesieniem opłaty w związku z
uczestnictwem w zajęciach edukacyjnych, oraz dla usług związanych z korzystaniem z bazy scenariuszy
lekcji (w tym również w zakresie zasilania bazy o nowe scenariusze, lub ich aktualizację) połączenie dla
użytkowników zewnętrznych będzie zabezpieczone certyfikatem SSL. We wszystkich usługach
dostępnych przez sieć będą wykorzystywane bezpieczne protokoły HTTPS. Zastosowane rozwiązania
chmurowe będą umożliwiały nie tylko pasywną ochronę systemów, ale też stały nadzór nad nimi i
proaktywną analizę potencjalnych zagrożeń.
W związku z faktem, że w projekcie wykorzystane zostanie rozwiązanie chmurowe (public cloud
computing), Wnioskodawca bierze pod uwagę, że duży wpływ dla zapewnienie niezbędnego poziomu
bezpieczeństwa będzie mieć wejście w życie „RODO", zwane także „GDPR" lub „Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych". To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
W związku z tym należy mieć na uwadze, że Usługodawca świadczy usługi chmurowe, a usługobiorca –
czyli w tym przypadku Teatr Polski a powierza mu dane do przetwarzania, w tym dane osobowe osób
przebywających w UE, zatem pełni w świetle zarówno UODO, jak i RODO rolę podmiotu
przetwarzającego dane. RODO przewiduje w szczególności konieczność zawarcia między stronami
umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, która powinna wskazywać zwłaszcza
przedmiot i czas przetwarzania danych, ich rodzaj, charakter, a także cel przetwarzania. Przewiduje
także zastosowanie przez dostawcę chmury odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w
celu zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym (czego obowiązek powinna uwzględniać umowa z
dostawcą). Kolejnym obowiązkiem będzie zaakceptowanie przez administratora danych (usługobiorcę –
czyli Teatr Polski) wykorzystywania przez dostawcę podwykonawców oraz, jeśli mają oni świadczyć
usługi, nałożenia na nich takich samych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych,
jakie ciążą na dostawcy. Innym jest też obowiązek usunięcia lub zwrotu danych osobowych po
zakończeniu świadczenia usług oraz umożliwienia administratorowi (usługobiorcy) otrzymywania
informacji od dostawcy o zakresie ochrony danych oraz przeprowadzania audytu. Z uwagi na ten fakt
szczególnego znaczenia nabiera porozumienie o zachowaniu poufności (Non-Disclosure Agreement,
NDA), które należy zawrzeć w ramach umowy o świadczenie usług chmurowych.
W związku z powyższym, wybrany w postępowaniu PZP dostawca usług chmurowych będzie
zobligowany do wypełnienia szeregu obowiązków, które do tej pory dotyczyły głównie
administratorów. Nieprzestrzeganie tych obowiązków może wiązać się z sankcjami prawnymi, a Teatr
Polski jako wnioskodawca projektu będzie weryfikował w szczególnie uważany sposób kwestie
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych odbiorców e-usług.
Teatr Polski będzie systematycznie monitorował i przeglądał system teleinformatyczny stworzony w
ramach niniejszego projektu, utrzymywał go i doskonalił pod kątem zapewnienie niezbędnych
atrybutów bezpieczeństwa, tak, aby na całym etapie eksploatacji był to system zapewniający
dostępność, integralność, autentyczność rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.

10.2.4. Zgodność ze standardami WCAG 2.0. na poziomie co najmniej AA.
Wdrożona PPLATFORMA eDUKACYJNA będzie gwarantować pełną zgodność ze standardami WCAG 2.0
na poziomie co najmniej AA, tj. wyższej niż minimalna wymagana przez Rozporządzenie w sprawie KRI.
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Standard WCAG określa sposób projektowania witryn internetowych dostępnych dla możliwie
największej grupy użytkowników, a przede wszystkim dla osób niewidomych i niedowidzących. Jednym
z głównych celów tego standardu jest możliwość odczytywania strony internetowej przez programy
czytające.
Z udostępnionych w formie cyfrowej zasobów kultury i z zakresu edukacji kulturowej będą mogli
korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy, bez ograniczeń ze względu na stan zdrowia czy
stopień niepełnosprawności, ponieważ w projekcie spełnione wymagane kryteria dostępności WCAG
2.0 dla wszystkich odbiorców zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych. Interfejs zostanie zaprojektowany zgodnie z zasadami RWD (ang. Responsive
Web Design).
Kryteria WCAG 2.0 zostaną zagwarantowaniu przy projektowaniu interfejsu poprzez przekazanie
wytycznych zespołowi graficznemu oraz testowaniu wszystkich funkcjonalności tworzonej platformy i eusług pod kątem spełniania ww. wytycznych.
W wyniku dostosowania interfejsu PLATFORMY eDUKACYJNEJ i repozytorium cyfrowego do
powyższych wytycznych, powstały system udostepniających zasoby kultury gromadzone przez Teatr
Polski będzie w pełni dostosowany dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym w zakresie
zasady postrzegania, funkcjonalności, zrozumiałości i kompatybilności wszelkich udostępnionych
informacji, a także w zakresie budowy interfejsu całego systemu, uwzględniając specyficzne potrzeby
osób niepełnosprawnych. Projekt umożliwi tym samym osobom niepełnosprawnym łatwiejszy dostęp
do zasobów kultury w formie cyfrowej, zamieszczonych w internecie.

10.2.5. Poziom dojrzałości wdrażanych e-usług w sektorze kultury.
Poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w wyniku projektu
nastąpi wdrożenie oraz rozwój w sumie 7 e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości (poziom 3 i 4 –
łącznie z dokonaniem transakcji), z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy,
zwłaszcza z sektora kreatywnego, licznie reprezentowanego na obszarze Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego oraz w województwie mazowieckim.
W wyniku projektu zostaną wprowadzone następujące e-usługi: 6 usług o stopniu dojrzałości co najmniej
3 i 1 usługa o stopniu dojrzałości 4: łącznie 7 e-usług.
Tabela 41. Poziom dojrzałości wprowadzanych e-usług.

Poziom e-usługi
3 - interakcja dwustronna

3 - interakcja dwustronna

Nazwa e-usługi
Skrócony opis charakterystyki
KOMPONENT : TEATR POLSKI DZIECIOM ON LINE
W labiryncie teatru
ilustrowana wycieczka po kulisach teatru z zadaniami dla
odbiorcy w wieku 3-8 lat, usługa zaprojektowana ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci
niedowidzących.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania
formularzy, zaznaczania opcji wyboru itp.
Teatralne zagadki
Quizy o różnym poziomie zaawansowania i trudności
wprowadzające dziecko w świat teatru zbudowane na
bazie zdigitalizowanych zasobów teatru, dla odbiorcy w
wieku 8-13 lat.
E-usługa może być wykorzystywana jako element lekcji
szkolnej.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania
formularzy, zaznaczania opcji wyboru itp.
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3 - interakcja dwustronna
3 - interakcja dwustronna

KOMPONENT: EDUKACJA KULTUROWA
Baza zdjęć i materiałów audiowizualnych dostępnych na
e-biblioteka
potrzeby zajęć edukacyjnych
Baza pomysłów dla uczniów i nauczycieli na ciekawe
Ścieżki tematyczne:
wykorzystanie materiałów z e-biblioteki, propozycje
Szekspir, Mrożek,
quizów, zadań, poleceń gotowych do wykorzystania w
Fredro, Szyfman
procesie nauczania na każdym poziomie edukacji

3 - interakcja dwustronna
Scenariusze lekcji

3 - interakcja dwustronna
Książka mówiona

Poziom 4 - transakcyjny wiąże się z możliwością
dokonania wszystkich
czynności niezbędnych do
załatwiania danej sprawy
urzędowej całkowicie
drogą elektro

Rezerwacja i zapisy na
zajęcia edukacyjne
wraz z dokonaniem
opłaty drogą
elektroniczną,
dodatkowo opcja
powiadomienia i
przypomnienia smsem

Baza scenariuszy zajęć przygotowywanych przez
nauczycieli biorących udział w kursach organizowanych
przez Teatr Polski dla pracowników oświaty; możliwość
dodawania własnych scenariuszy lekcji, materiałów
wzbogacających, opcja forum dla potrzeb wzbogacenia
procesu nauczania
Udostępnienie w technologii streamingu nagrań
dramatów czytanych przez aktorów Teatru Polskiego,
usługa opracowana z pełnym uwzględnieniem potrzeb
osób niewidomych i niedowidzących.
Możliwość zapisu na zajęcia edukacyjne prowadzone w
Teatrze Polskim, z funkcją potwierdzenia rezerwacji
miejsca oraz przypomnienia smsem o wydarzeniu oraz
dokonaniem opłaty za udział w wersji elektronicznej

W oparciu o zidentyfikowane zasoby powstanie nowoczesne rozwiązanie przewidziane dla Teatru
Polskiego – unikalna Platforma e-usług w obszarze edukacji kulturowej i kultury, która będzie wspierać
jego użytkowników w obsłudze i zarządzaniu kontaktami z interesantami i widzami Teatru,
udostępniać zdigitalizowane zbiory Teatru, a także obsługiwać różne kanały komunikacji, w tym
współczesne media i portale społecznościowe.
Na etapie eksploatacji możliwa będzie integracja PLATFORMY eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego z
zewnętrznymi usługami on-line oraz innymi platformami i systemami teleinformatycznymi, w tym
także z planowaną do wdrożenia, nową Regionalną Platformą Informacyjną – Kultura na Mazowszu.

10.2.6. Interoperacyjność i minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych w
projekcie PLATFORMY eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego.
W ramach przyjętych rozwiązań w zakresie niniejszego projektu budowy PLATFORMY eDUKACYJNEJ
interoperacyjność na poziomie technicznym i semantycznym zostanie osiągnięta m.in. poprzez:




wdrożenie oraz eksploatację systemów informatycznych z zachowaniem funkcjonalności,
niezawodności oraz wydajności, przy zastosowaniu norm oraz uznanych w tej branży
profesjonalnych standardów,
rozliczalność w zakresie wiarygodnego dokumentowania w postaci elektronicznych zapisów w
dziennikach systemowych (logach) składowanych na zewnętrznych informatycznych nośnikach
danych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo informacji
kodowanie znaków w dokumentach wysyłanych z systemu lub odbieranych przez nie, także w
odniesieniu do informacji wymienianej przez system z innymi systemami na drodze
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teletransmisji, w charakterze wymiany znaków (standard Unicode UTF-8 określony przez
normę ISO/IEC 10646 wraz ze zmianami lub normę ją zastępującą),
spełnienie przez system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0).
PLATFORMA eDUKACYJNA zostanie zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (Web
Content Accessibility Guidelines) na poziomie minimum AA, którego istotą jest zniesienie barier
w korzystaniu z informacji grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, np. osób
niepełnosprawnych, seniorów. Każdy nowo powstały serwis musi być dostosowany do tego
standardu już na etapie jego tworzenia, a każda większa modernizacja będzie musiała być
przeprowadzona zgodnie z regułami dostępności. Serwis taki ma być z założenia serwisem
dostępnym, a dzięki temu lepszym, zapewniać pożądaną przez potencjalnych użytkowników
jakość obsługi (przyjazny, wygodniejszy w użyciu, ułatwiający wyszukiwanie) i charakteryzować
się wysoką przystępnością dla osób defaworyzowanych.

Przy projektowaniu nowej PLATFORMY eDUKACYJNEJ zgodnie z tymi wytycznymi, szczególna uwaga
zostanie zwrócona m.in. na odpowiednią jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów
graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy. Koncentrując się na eużytkowniku zgodnie z przyjętym założeniem planowana platforma e-usług powinna:





przedstawiać informacje oraz komponenty interfejsu w dostępny dla użytkowników sposób
(percepcja),
zapewniać funkcjonalność interfejsu użytkownika i nawigacji oraz pozwalać na interakcje,
zawierać treści zrozumiałe dla użytkownika i zapewnić zrozumiałą obsługę interfejsu
użytkownika,
prezentować rzetelną zawartość merytoryczną, którą można skutecznie interpretować przez
różne oprogramowania użytkowników.

Szczegółowe informacje w zakresie zaplanowanej interoperacyjności PLATFORMY eDUKACYJNEJ zostały
zawarte w Rozdziale 4.2.2.

10.2.7. Projektowanie i budowa e-usług zorientowane na użytkownika.
1. W procesie budowy PLATFORMY eDUKACYJNEJ oferującej dostęp do 7 e-usług w sektorze
kultury i edukacji kulturowej zostaną wykorzystane metody projektowania zorientowane na
użytkownika (User-centered design, UCD). Proces ten zakłada takie podejście do
projektowania, w którym proces projektowania opiera się na informacji o osobach, które będą
korzystać z systemu i proponowanych e-usług.
Opracowana w ramach zadania szata graficzna oraz interfejs zostaną poddane testowaniu: (1)
technicznemu (działanie poszczególnych funkcji, w tym interoperacyjność - kryterium dostępu 3), (2)
pod kątem user experience oraz (3) pod kątem spełniania kryteriów projektowania uniwersalnego i
WCAG 2.0.
Zorientowanie na użytkowników — w ramach projektowanych e-usług oraz projektowanych aplikacji
na urządzenia mobilne powstanie każdorazowo adekwatny interfejs webowy dla końcowego
użytkownika, Interfejs będzie projektowany przez specjalistów od projektowania przyjaznych
graficznych interfejsów użytkownika, wszystkie dostosowania będą przeprowadzane m.in. w obszarze
usability, zgodnie z metodami projektowania zorientowanego na użytkownika.
Użyteczność aplikacji na urządzenia mobilne będzie ważnym aspektem tworzenia oprogramowania.
Wśród wielu metod zapewnienia użyteczności jest projektowanie zorientowane na użytkownika –
łączy ono w sobie elementy odpowiedniego profilowania użytkownika – odkrywania potrzeb i
możliwości z włączeniem przedstawionych działań w proces wytwórczy.
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Uwzględnione zostaną następujące normy ISO związane z użytecznością aplikacji:





ISO 13407:1999 - norma zawierająca wytyczne dotyczące działań przeprowadzanych podczas
cyklu tworzenia interaktywnych systemów informatycznych przy zastosowaniu metody
projektowania zorientowanego na użytkownika. Norma dotyczy projektowania systemów
interaktywnych.
ISO/TR 16982:2002 4– norma przeznaczona dla kierowników projektów. Zawiera informacje
na temat metod, które mogą zostać użyte do projektowania i testowania systemów z
uwzględnieniem aspektów związanych użytecznością.
ISO-9241 5 – wieloczęściowy standard odnoszący się do wielu obszarów interakcji użytkownika
i systemu.

Wszystkie dostępne e-usługi będą w pełni dostosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w
tym w zakresie zasady postrzegania, funkcjonalności, zrozumiałości i kompatybilności wszelkich
udostępnionych informacji, a także w zakresie budowy interfejsu całego systemu, jakim będzie
platforma, uwzględniając specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych. Projekt umożliwi tym samym
osobom niepełnosprawnym łatwiejszy dostęp do danych publicznych z zakresu kultury i edukacji
kulturowej, zamieszczonych w internecie.
Efekty projektu będą powszechnie dostępne i niezależne od stosowanej przez użytkownika technologii
oraz miejsca zamieszkania. Wszystkie realizowane interfejsy użytkownika zostaną wykorzystane z
uwzględnieniem responsywnych interfejsów automatycznie rozpoznających środowisko klienta
(odbiorcy, uczestnika kultury) i optymalizujących obsługę zgodnie z jego potrzebami.
2. Wdrożona platforma e-usług będzie systematycznie monitorowana pod kątem dostępności i
użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich odbiorców, ciągłości działania i
powszechności wykorzystania. Wnioskodawca będzie cyklicznie (raz w roku) przeprowadzał
badanie efektywności i użyteczności platformy poprzez ankietowanie jej użytkowników
(ankieta dostępna w wersji elektronicznej, dostępna na PLATFORMIE eDUKACYJNEJ, poprzez
opracowane aplikacje oraz poprzez stronę internetową Teatru Polskiego.
3. Zagwarantowana zostanie możliwość korzystania z zaprojektowanych e-usług różnymi kanałami
dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii. W ramach
projektu przewidziano bowiem pełną kompatybilność e-usług z różnorodnymi urządzeniami
mobilnymi, co zostanie zapewnione dzięki zastosowaniu responsywnych interfejsów,
automatycznie rozpoznających środowisko klienta (użytkownika) i optymalizujących obsługę
pod jego potrzeby - interfejs zostanie zaprojektowany zgodnie z zasadami RWD (ang.
Responsive Web Design).

10.2.8. Wysoki poziom funkcjonalności wprowadzonych rozwiązań.
1. ROZWIĄZANIE CHMUROWE (PUBLIC CLOUD COMPUTING)
Projekt pod kątem technologicznym przewiduje wprowadzenie najbardziej efektywnego rozwiązania,
jakim jest wykorzystanie mocy chmury obliczeniowej (zakup usługi) i zmniejszenie tym samym roli
własnej infrastruktury informatycznej. Planowana do wykorzystania technologia „public cloud
computing” wykorzystując outsourcing bazy danych rozwiązuje potencjalne problemy z wydajnością
systemu informatycznego.
Jakkolwiek w projekcie przewidywane są zakupy infrastruktury okablowania, jednak system back-office
obsługujący PLATFORMĘ edukacyjną oraz wprowadzone e-usługi zostanie posadowiony na
infrastrukturze wybranego w ramach PZP dostawcy publicznych rozwiązań chmurowych (np. Amazon
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Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, itp.);. Tym samym platforma e-usług Teatru
Polskiego nie będzie wymagała zakupów serwerów, lecz będzie korzystać z zewnętrznych mocy
obliczeniowych. Zastosowanie publicznej chmury obliczeniowej jest związane z uzyskaniem
oszczędności kosztów opłat za prąd, klimatyzację – dzięki redukcji liczby fizycznych maszyn i urządzeń.
Rozwiązanie to wpływa także na obniżenie kosztów implementacji i wysokiej dostępności (HA) e-usług
oferowanych przez Teatr Polski.
Zastosowanie rozwiązania chmurowego zwiększy dostępność i niezawodność PLATFORMY
eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego, a otwarta specyfikacja zawartości będzie gwarantować maksymalny
stopień wielokrotnego wykorzystania i popularności danych z zakresu kultury teatralnej,
upowszechnianej w ramach e-usług. Do pozostałych zalet wybranego w projekcie rozwiązania należy
zaliczyć również: samoobsługowość, niezawodny dostęp przez sieć, współdzielenie wykorzystywanych
zasobów, alokowanie zasobów, mierzalność usług, różnorodność modeli świadczenia usług.
2. RESPONSYWNY INTERFEJS STRONY INTERNETOWEJ – PLATFORMY eDUKACYJNEJ.
W ramach projektu przewidziano pełną kompatybilność e-usług z urządzeniami mobilnymi, co zostanie
zapewnione dzięki zastosowaniu responsywnych interfejsów, automatycznie rozpoznających
środowisko klienta (użytkownika) i optymalizujących obsługę pod jego potrzeby - interfejs zostanie
zaprojektowany zgodnie z zasadami RWD (ang. Responsive Web Design).
Dzięki zastosowaniu Responsive Web Design (RWD) użytkownicy PLATFORMY eDUKACYJNEJ (stali i
potencjalni klienci) będą mogli przeglądać stronę www na dowolnym urządzeniu w sposób przejrzysty,
łatwy, kompleksowy. Strona w technologii RWD nie będzie ucinać treści i innych zawartości, poprzez
automatyczne dopasowanie strony do wielkości wyświetlacza użytkownika.
Responsive Web Design (RWD) to nic innego, jak projekt strony internetowej, której układ
automatycznie dostosowuje się do wielkości ekranu urządzenia. Wyświetlane na ekranie treści skalują
się tak, aby były one wygodne w odbiorze dla użytkownika. Strony responsywne cechuje
uniwersalność, czego dowodem jest ich wygląd na smartfonie czy tablecie. Do podstawowych zalet,
jakie zagwarantuje zastosowanie technologii RWD w niniejszym projekcie należy zaliczyć także:





dostosowanie do wielu urządzeń
możliwość zarządzania nią w jednym CMS
łatwiejsza analiza danych dzięki zachowaniu jednego adresu internetowego
możliwe szybsze zaindeksowanie strony RWD ze względu na jeden URL

3. APLIKACJA NA URZĄDZENIA MOBILNE – POWIĄZANA Z E-USŁUGĄ ZAPISÓW NA ZAJĘCIA.
W projekcie zostanie przewiduje się opracowanie aplikacji mobilnej zgodną z systemem operacyjnym
Android lub IOS, która umożliwi przekazywanie informacji w sposób zdalny i szybki - aplikacja będzie
stanowić komponent uzupełniający do e-usługi związanej z rezerwacją miejsca na zajęciach
edukacyjnych (wraz z wniesieniem opłaty) .
Użyteczność aplikacji będzie bardzo ważnym aspektem tworzenia oprogramowania. Wśród wielu
metod zapewnienia użyteczności jest projektowanie zorientowane na użytkownika – łączy ono w sobie
elementy odpowiedniego profilowania użytkownika – odkrywania potrzeb i możliwości z włączeniem
przedstawionych działań w proces wytwórczy.
Aplikacja mobilna do e-usługi rezerwacji i zapisów na zajęcia z wniesieniem opłaty za udział będzie
posiadać następujące funkcjonalności:



Prosta wyszukiwarka oferty zajęć wraz z kalendarium;
Szybkie i intuicyjne zapisy na wybrane zajęcia;
281 | S t r o n a




Możliwość wniesienia opłaty za udział poprzez bankowość elektroniczną lub platformy
płatnicze
Powiadomienie SMS-em na 24 h przed wybranymi zajęciami;

Aplikacja pozwoli także na:



podgląd/historię zapisanych zajęć, zrezygnowania z nich, a także ocenę zajęć edukacyjnych i
instruktora/edukatora
dostęp do wszystkich informacji na temat Teatru Polskiego i jego oferty, grafiku zajęć
edukacyjnych.

W opracowanej aplikacji zostaną wykorzystane otwarte specyfikacje JSON i XML, co zwiększy ich
użyteczność.
Na etapie projektowania aplikacji wyeliminowane zostaną elementy utrudniające korzystanie z aplikacji,
takie jak np.





Używanie czcionki zadanej z góry wielkości uniemożliwiając użytkownikowi zmianę w
konfiguracji przeglądarki. W szczególności dotyczy to wstawiania animacji flash, które nie
skalują się z wielkością ekranu. Właściwe jest używanie określenia wielkości względnej
pozwalając użytkownikowi/przeglądarce na przeskalowanie całości automatycznie.
Używanie form prezentacji wykorzystywanych przez reklamy.
Otwieranie nowych okien zamiast przechodzenia do nowych stron w tym samym oknie.

Aplikacje będą zaprojektowane z pełnym zorientowaniem na użytkownika (UEx).

10.2.9. Analiza procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług.
Poniżej zaprezentowano procesy biznesowe, związane ze świadczeniem 7 zaplanowanych e-usług
których właścicielem będzie Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Ze względu na charakter
zaplanowanych e-usług, analizy procesów biznesowych dokonano w podziale na usługi 3 poziomu
(interakcja ) – zaplanowano ich 6, oraz na usługę poziomu 4 (transakcja ) – zaplanowano 1 usługę.

10.2.9.1.

Mapy i modele procesów biznesowych dla e-usług Poziomu 3 - interakcja dwustronna

Poniższy schemat dotyczy następujących e-usług:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W labiryncie teatru
Teatralne zagadki
e-biblioteka
Ścieżki tematyczne: Szekspir, Mrożek, Fredro, Szyfman
Scenariusze lekcji
Książka mówiona

WŁAŚCICIEL:
Właścicielem procesów biznesowych rozpisanych dla powyższych e-usług poziomu 3 będzie
Wnioskodawca – Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie.
Właściciel:


Zarządza procesem i relacjami z klientem procesu (odbiorcą e-usługi).
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Porównuje przebieg procesu z najlepszymi w klasie, usprawnia go.
Ocenia proces pod względem wykorzystania zasobów ludzkich i materiałowych
Ocenia ryzyko zaniechania zmian w procesie.

MODEL:
Model świadczenia e-usług 3 poziomu (interakcja) zakłada procesy związane z tworzeniem i rozwijaniem
e-usług, jak i procesy wspomagające, istotne na etapie eksploatacji PLATFORMY eDUKACYJNEJ, takie jak
np.



monitorowanie efektywności i poziomu bezpieczeństwa systemu,
ankietowanie odbiorców e-usług (poziom satysfakcji, potrzeba wprowadzenia zmian czy
modyfikacji, rozwijania poszczególnych e-usług)

Wszystkie procesy związane ze świadczeniem e-usług mają na celu zaspokojenie potrzeb odbiorcy
kultury - widza, uczestnika zajęć edukacyjnych, bez względu na wiek i poziom kompetencji
kulturowych.
Model przewiduje także dostawcę rozwiązania chmurowego typu public cloud.
ZAKRES ZMIAN:
Teatr Polski jest w tym modelu instytucją kultury zorientowaną procesowo, co oznacza, że dla
wszystkich zaplanowanych e-usług opracowane zostaną procedury eksploatacji, rozwijania i zasilania w
nowe treści:





Ocena ‘jakości’ procesów biznesowych
Określenie przyczyn, dla których procesy biznesowe nie dostarczają oczekiwanych rezultatów
Identyfikacja słabych punktów w procesach wynikających z braku bądź nieefektywności
rozwiązań IT
Określenie usprawnień, których wdrożenie jest możliwe dzięki rozwiązaniom IT

Rozwiązania IT w zakresie e-usług zostaną zintegrowane i będą wspierać procesy edukacji kulturowej i
dostępu do kultury
Zapewniony zostanie wysoki poziom spójności informacji na temat dostępnych e-usług i oferty
kulturalnej Teatru Polskiego.
W celu efektywnego zarządzania PLATFORMĄ eDUKACYJNĄ w odniesieniu do e-usług 3 poziomu
wprowadzone zostaną procesy innowacyjne – na które składają się: procesy rozwijania istniejących eusług i zasilania ich w nowe treści i funkcjonalności.
MAPA PROCESÓW BIZNESOWYCH - na poniższym diagramie.
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Rysunek 15. Mapa procesów biznesowych dla e-usług 3 poziomu.

Opracowanie własne.
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10.2.9.2.

Mapa i model procesów biznesowych dla e-usługi Poziomu 4 – transakcja.

Poniższy schemat dotyczy e-usługi: Rezerwacja i zapisy na zajęcia edukacyjne wraz z dokonaniem opłaty
drogą elektroniczną, dodatkowo opcja powiadomienia i przypomnienia sms-em ( wraz z aplikacją)
WŁAŚCICIEL:
Właścicielem procesów biznesowych rozpisanych dla e-usługi poziomu 4 będzie Wnioskodawca – Teatr
Polski im. A. Szyfmana w Warszawie.
Właściciel:





Zarządza procesem i relacjami z klientem procesu (odbiorcą e-usługi).
Porównuje przebieg procesu z najlepszymi w klasie, usprawnia go.
Ocenia proces pod względem wykorzystania zasobów ludzkich i materiałowych
Ocenia ryzyko zaniechania zmian w procesie.

MODEL:
Model ten zakłada chęć uczestniczenia odbiorcy kultury w wydarzeniu kulturalnym/edukacyjnym
(edukacja kulturowa – np. warsztaty), rezerwacji miejsca i wniesienia opłaty.
Model świadczenia e-usług 4 poziomu (transakcja) zakłada procesy związane z tworzeniem i rozwijaniem
tej e-usługi, jak i procesy wspomagające, istotne na etapie eksploatacji PLATFORMY eDUKACYJNEJ,
takie jak np.




monitorowanie efektywności i poziomu bezpieczeństwa systemu, w tym w zakresie
przeprowadzania płatności (wykorzystanie bezpiecznej platformy płatności)
ankietowanie odbiorców e-usług (poziom satysfakcji, potrzeba wprowadzenia zmian czy
modyfikacji, rozwijania zakresu e-usługi)
model zakłada powiązanie e-usługi z aplikacją mobilną pozwalająca na przeprowadzenie eusługi na urządzeniu mobilnym (np. smartfon) i uzyskanie potwierdzenia/przypomnienia
poprzez sms,

Wszystkie procesy związane ze świadczeniem e-usług mają na celu zaspokojenie potrzeb odbiorcy
kultury - widza, uczestnika zajęć edukacyjnych, bez względu na wiek i poziom kompetencji
kulturowych.
Model przewiduje także dostawcę rozwiązania chmurowego typu public cloud oraz dostawcę usługi
pośrednictwa dokonywania płatności poprzez platformę płatniczą.
ZAKRES ZMIAN:
Teatr Polski jest w tym modelu instytucją kultury zorientowaną procesowo, co oznacza, że dla
omawianej e-usługi opracowane zostaną procedury eksploatacji, rozwijania i zasilania w nowe treści.
Rozwiązania IT w zakresie e-usługi zostaną zintegrowane i będą wspierać procesy edukacji kulturowej i
dostępu do kultury (zapisy na zajęcia, rezerwacja miejsca, opłata), przewidziano procesy w zakresie
zmian i usprawnień:





Ocena ‘jakości’ procesów biznesowych
Określenie przyczyn, dla których procesy biznesowe nie dostarczają oczekiwanych rezultatów
Identyfikacja słabych punktów w procesach wynikających z braku bądź nieefektywności
rozwiązań IT
Określenie usprawnień, których wdrożenie jest możliwe dzięki rozwiązaniom IT
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Zapewniony zostanie wysoki poziom spójności informacji na temat dostępnych e-usług i oferty
kulturalnej Teatru Polskiego.
W celu efektywnego zarządzania PLATFORMĄ eDUKACYJNĄ w odniesieniu do e-usług 4 poziomu
wprowadzone zostaną procesy innowacyjne – na które składają się:





procesy rozwijania istniejących e-usług i zasilania ich w nowe treści i funkcjonalności.
proces planowania sprzedaży w oparciu o badania potrzeb ;
Proces „od zamówienia do gotówki”;
Proces rachunkowości i zarządzania finansami.

MAPA – zaprezentowana na poniższym diagramie
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Rysunek 16. Mapa procesów biznesowych dla e-usługi 4 poziomu (transakcja)

Opracowanie własne.
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Wszystkie opisane procesy będą posiadać obszar wspólny, wyodrębniony jako grupa procesów
technicznych, przeznaczonych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zachowania integralności danych
w objętych projektem systemach informatycznych.
Tabela 42. Procesy techniczne.

Rodzaj procesu technicznego

OPIS

Administracja systemów
informatycznych
Zarządzanie tożsamością

Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury IT

Uwierzytelnianie

Weryfikacja
i
potwierdzenie
zadeklarowanej
tożsamości podmiotu biorącego udział w procesach

Autoryzacja

Udostępnienie zasobów po procesie pomyślnego
uwierzytelnienia

Synchronizacja i udostępnianie danych

Synchronizacja i udostępnianie danych Integracja
systemów informatycznych realizujących procesy eusług w systemie PLATFORMY eDUKACYJNEJ

Zarządzanie tożsamością użytkowników końcowych
systemu (PLATFORMY e-DUKACYJNEJ)

10.2.10. Informacja publiczna.
Informacje oraz zasoby i wytwory kultury, które będzie udostępniać Teatr Polski w postaci e-usług
dostępnych na innowacyjnej PLATFORMIE eDUKACYJNEJ nie będą mieć charakteru informacji
publicznej.
UZASADNIENIE:
Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W ich świetle informacją
publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych
w art. 6 ustawy. Obywatele mają prawo do dostępu do takich informacji, zaś jednostki zobowiązane
muszą publikować informacje w BIP.
Uwzględniając wszystkie te aspekty, należy orzec, że informacją publiczną będzie każda wiadomość
wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych
podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy
publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa .Jest nią zatem:




treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej,
treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są
one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.
Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do
organu władzy publicznej i dotyczących sfery jego działalności.

Art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, że zobowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze
publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy
publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z
odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby
prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki
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organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne
osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem
publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub
samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o
ochronie konkurencji i konsumentów.
Ponadto, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, tzw. ustawą
re-use (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), rozszerzono zakres podmiotowy o biblioteki, muzea i archiwa,
włączając treści będące w posiadaniu tych podmiotów do kategorii informacji publicznej, o ile nie
korzystają one z ochrony praw autorskich (np. wizerunki muzealiów w przypadku muzeów,
reprodukcje materiałów archiwalnych w przypadku archiwów, reprodukcje materiałów bibliotecznych,
katalogi, bazy danych w przypadku bibliotek). Ustawa ta nie ma jednak zastosowania do państwowych
instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność
kulturalną, do której zaliczają się teatry.

10.2.11. Metody uwierzytelniania adekwatne do celów i zakresu projektu
Z uwagi na charakter e-usług jakie będą świadczone w ramach projektu, nie będzie wymagane
uwierzytelnianie użytkowników PLATFORMY eDUKACYJNEJ za pomocą e-PUAP.
Metody uwierzytelniania będą zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5
października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które
powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz.U. 2016
poz. 1627).
Dominującym sposobem uwierzytelniania w zakresie e-usług o charakterze e-learningowym (np.
platforma edukacyjna) będzie konieczność logowania z podaniem loginu oraz hasła unikalnego dla
każdego użytkownika.
Dostępna będzie także opcja uwierzytelniania wymagającego dodatkowej rejestracji w serwisie
internetowym z wykorzystaniem standardów OAuth2 i OpenID – możliwe będzie uwierzytelnianie
poprzez współpracujące systemy informatyczne Facebook, Twitter, Google+.
Proces uwierzytelniania rozpoczyna klient żądając zarejestrowania w systemie (login). Serwer pyta o
identyfikator (nazwę) użytkownika, a następnie o hasło i decyduje o dopuszczeniu do sieci. W
większości przypadków nazwa użytkownika i hasło są przesyłane tekstem jawnym.
Dla usług poziomu 3 przeznaczonych dla dzieci młodszych (W labiryncie Teatru, Teatralne zagadki)
przewidziano uwierzytelnianie jednokrotne (SSO – single sign-on) - po pierwszorazowym
uwierzytelnieniu użytkownika, system może oddelegować specjalny moduł do przechowywania
odrębnych danych uwierzytelniających użytkownika i poświadczania w przyszłości jego tożsamości
wobec innych komponentów systemu. System takiego uwierzytelniania ułatwi korzystanie z ww. eusług dzieciom.
Szczegółowy opis metod uwierzytelniania dla każdej z e-usług został zawarty w Rozdziale 5.1.4.1.
niniejszego Studium.

10.2.12. Zasadność i adekwatność wydatków oraz efektywność kosztowa.
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Wnioskowane dofinansowanie spełnia warunek określony w Regulaminie konkursu dla działania 2.1 Eusługi (nie przekracza 3 mln PLN) oraz spełnia warunki efektywności kosztowej (średnia wartość
dofinansowania UE wsparcia jednej usługi udostępnionej on-line jest mniejsza od kwoty 680 280 EUR).
Przewidziane w projekcie koszty zostały oszacowane po szczegółowej analizie poszczególnych
składowych planowanych e-usług. Realizacja projektu zgodnie z założonym scenariuszem generuje
nakłady na kwotę 2 895 312,78 PLN netto (3 540 534,72 PLN brutto).
Zakładana wielkość nakładów pozwoli na realizację zaplanowanej ilości e-usług (W labiryncie Teatru,
Teatralne zagadki, e-biblioteka, Ścieżki tematyczne: Szekspir, Mrożek, Fredro, Szyfman, Scenariusze
lekcji, Książka mówiona, Rezerwacja i zapisy na zajęcia edukacyjne wraz z dokonaniem opłaty drogą
elektroniczną, dodatkowo opcja powiadomienia i przypomnienia sms-em).
W ramach projektu przewiduje się wydatki związane z zakupem środków trwałych dotyczących
zabezpieczenia niezbędnej dla realizacji projektu infrastruktury sieciowej. Wydatki stanowią niewielką
kwotę w odniesieniu do kosztu całego projektu. Zakupywana infrastruktura sieciowa zabezpiecza
przepustowość i możliwość zarządzania platformą edukacyjną.

Wnioskowane dofinansowanie spełnia warunek określony w Regulaminie konkursu dla działania 2.1 Eusługi (nie przekracza 3 mln PLN) oraz spełnia warunki efektywności kosztowej (średnia wartość
dofinansowania UE wsparcia jednej usługi udostępnionej on-line jest mniejsza od kwoty 680 280 EUR).
W ramach niniejszego projektu:


suma wartości docelowych wskaźników: „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja [szt.]” i „Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja [szt.]” wynosi 7,



wartość dofinansowania UE projektu wynosi 2 262 256,44 PLN.

Wartość dofinansowania UE została przeliczona z zastosowaniem kursu EUR wskazanym w
Regulaminie konkursu (1 EUR = 4,1808 PLN).
Wartość dofinansowania UE projektu (EUR) = 541 106,11
= 77 300,87

<= 680 280 EUR

Suma wartości docelowych wskaźników [szt.] = 7

W ramach niniejszego projektu średnia wartość dofinansowania UE wsparcia jednej usługi
udostępnionej on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 jest mniejsza od kwoty 680 280 EUR.
Realizacja projektu będzie przeprowadzona z zachowaniem efektywności kosztowej. Projekt sprzyja
efektywnemu wydatkowaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego.
W ramach niniejszego projektu średnia wartość dofinansowania UE wsparcia jednej usługi
udostępnionej on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 jest mniejsza od kwoty 680 280 EUR i wynosi
77 300,87 EUR.
Realizacja projektu będzie przeprowadzona z zachowaniem efektywności kosztowej. Projekt sprzyja
efektywnemu wydatkowaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego.
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11.

Pomoc publiczna.

W niniejszym projekcie nie wystąpi pomoc publiczna.
Wnioskodawca przeprowadził stosowną analizę potencjalnego wystąpienia pomocy publicznej w
projekcie poprzez sprawdzenie, czy z uwagi na charakter projektu, dotyczy on przedsiębiorcy w
rozumieniu unijnego prawa konkurencji, a także poprzez sprawdzenie, czy w przypadku tego projektu
spełnione są łącznie poniższe warunki wskazujące na brak pomocy publicznej:
1. Dofinansowanie nie skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu,
2. Dofinansowanie nie jest korzystniejsze od pozyskania środków na rynku,
3. W efekcie dofinansowania nie występuje - lub projekt nie grozi - wystąpieniem zakłócenia
konkurencji,
4. Dofinansowanie nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE.
W wyniku analizy stwierdzono, że nie zostaną spełnione przesłanki nr 3 i nr 4. Beneficjentem wsparcia
będzie samorządowa artystyczna instytucja kultury – Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana z siedzibą w
Warszawie.
Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest
plan finansowy ustalony przez Organ Zarządzający z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 3).
Działalność Teatru finansowana jest w szczególności z :


dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego lub
budżetu państwa;



wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 6 i § 7 Statutu Teatru;



wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;



wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;



środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;



wpływów z prowadzonej przez Teatr działalności gospodarczej.

Jak wynika z powyższych zapisów, Teatr prowadząc działalność w zakresie swoich statutowych celów,
uzyskuje dodatkowo przychody ze sprzedaży biletów na spektakle. Teatr może prowadzić także
działalność w zakresie wynajmu składników majątkowych oraz organizowania imprez kulturalnych.
Dotacje zapewniane w budżecie samorządu Województwa Mazowieckiego są głównym źródłem
dochodów Wnioskodawcy. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Teatrowi środki
finansowe w formie dotacji:


podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,



celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,



celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
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Teatr gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich
wykorzystywania. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, w zakresie
zbieżnym z jego zadaniami statutowymi. Zgodnie z zapisami Statutu Wnioskodawcy, środki uzyskane z
działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Teatru.
W ramach RPO Województwa Mazowieckiego, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla
Mazowsza w ramach ZIT; Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i
zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, Teatr Polski może otrzymać
wsparcie m.in. budowę i udostępnienie systemu (platformy) siedmiu e-usług w sektorze kultury,
zgodnie z poniższym zestawieniem:

Poziom e-usługi
3 - interakcja
dwustronna

3 - interakcja
dwustronna

3 - interakcja
dwustronna

3 - interakcja
dwustronna

Nazwa e-usługi
Skrócony opis
KOMPONENT PLATFORMY: TEATR POLSKI DZIECIOM ON LINE
W labiryncie teatru
ilustrowana wycieczka po kulisach teatru z zadaniami dla
odbiorcy w wieku 3-8 lat, usługa zaprojektowana ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niedowidzących.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania
formularzy, zaznaczania opcji wyboru itp.
Teatralne zagadki

Quizy o różnym poziomie zaawansowania i trudności
wprowadzające dziecko w świat teatru zbudowane na bazie
zdigitalizowanych zasobów teatru, dla odbiorcy w wieku 8-13
lat.
E-usługa może być wykorzystywana jako element lekcji
szkolnej.
Wypełnianie zadań wymaga interakcji, wypełniania
formularzy, zaznaczania opcji wyboru itp.

KOMPONENT PLATFORMY: EDUKACJA KULTUROWA
Baza zdjęć, druków i materiałów audiowizualnych dostępnych
e-biblioteka
na potrzeby zajęć edukacyjnych, przygotowanych do pobrania
w odpowiednich formatach

Ścieżki tematyczne:
Szekspir, Mrożek,
Fredro, Szyfman

3 - interakcja
dwustronna

Scenariusze lekcji

3 - interakcja
dwustronna

Książka mówiona

Baza pomysłów dla uczniów i nauczycieli na ciekawe
wykorzystanie materiałów z e-biblioteki, propozycje quizów,
zadań, poleceń gotowych do wykorzystania w procesie
nauczania na każdym poziomie edukacji; możliwość
dodawania
własnych
elementów,
materiałów
wzbogacających, uzupełniania, opcja forum dla potrzeb
wzbogacenia procesu nauczania
Baza scenariuszy zajęć przygotowywanych przez nauczycieli
biorących udział w kursach organizowanych przez Teatr Polski
dla pracowników oświaty; możliwość dodawania własnych
scenariuszy lekcji, materiałów wzbogacających, uzupełniania,
opcja forum dla potrzeb wzbogacenia procesu nauczania
Udostępnienie w technologii streamingu nagrań dramatów
czytanych przez aktorów Teatru Polskiego, usługa opracowana
ze uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych; opcja forum
dla potrzeb opiniowana i wymiany poglądów na temat
słuchowiska
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Poziom 4 transakcyjny wiąże się z
możliwością
dokonania
wszystkich
czynności
niezbędnych do
załatwiania danej
sprawy urzędowej
całkowicie drogą
elektro

Rezerwacja i zapisy na
zajęcia edukacyjne wraz
z dokonaniem opłaty
drogą elektroniczną,
dodatkowo opcja
powiadomienia i
przypomnienia sms-em

Możliwość zapisu na zajęcia edukacyjne prowadzone w
Teatrze Polskim, z funkcją potwierdzenia rezerwacji miejsca
oraz przypomnienia smsem o wydarzeniu oraz dokonaniem
opłaty za udział w wersji elektronicznej

Na etapie eksploatacji systemu wszelkie zasoby umieszczone na Platformie edukacyjnej, w tym eusługi będą udostępniane odbiorcom w całości nieodpłatnie. Z punktu widzenia projektu i
Wnioskodawcy, cały ten proces pozostaje w sferze wykonywania zadań statutowych Teatru Polskiego,
związanych z kształtowaniem i upowszechnianiem kultury teatralnej, tak więc nie jest działalnością
gospodarczą. Ponadto ze względu na charakter projektu, wszystkie środki zaangażowane w realizację
przedsięwzięcia będą uznawane za środki publiczne. Celem uzyskanego wsparcia jest bezpłatne,
szerokie udostępnienie informacji dotyczących zasobów Teatru Polskiego oraz prezentowanych na
jego deskach dzieł sztuki teatralnej za pośrednictwem mechanizmów cyfrowych – to znaczy
rozbudowanej, innowacyjnej platformy wraz z systemem e-usług.
Uzyskane wsparcie będzie zatem ukierunkowane na stworzenie mechanizmów pozwalających na
sprawniejsze udostępnianie informacji z zakresu edukacji kulturowej, zasobów kultury i wykorzystaniu
ich przez różnorodne podmioty i osoby. Należy też zaznaczyć, że z udostępnionych przez
Wnioskodawcę e-usług, a za ich pośrednictwem - informacji i zasobów będą docelowo korzystać nie
tylko obywatele dla własnej wiedzy, informacji i potrzeb, ale także przedsiębiorstwa i specjaliści (np.
badacze, naukowcy, graficy, projektanci, architekci, artyści). Zakłada się więc udostępnianie
zgromadzonych danych dotyczących dziedzictwa kultury teatralnej w celu ich ponownego
wykorzystania dla potrzeb różnorodnych odbiorców.
Wnioskodawca nie będzie pobierał także żadnych opłat związanych z wykorzystaniem i dalszym
przetwarzaniem informacji przedstawionych w ramach PLATFORMY eDUKACYJNEJ i repozytorium
cyfrowego. Projekt ma charakter niedochodowy.
Bezpłatne udostępnienie poprzez platformę e-usług zgromadzonych danych stanowi zatem realizację
prawa dostępu do informacji – jako prawa dostępu do informacji będącego w myśl konwencji
międzynarodowych jednym z podstawowych praw człowieka i obywatela. Tym samym, ze względu na
status Wnioskodawcy, jak i na fakt niespełnienia jednocześnie wszystkich przesłanek występowania
pomocy publicznej określonych powyżej, wsparcie udzielone dla Wnioskodawcy nie będzie stanowiło
pomocy publicznej. Do chwili złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca nie uzyskał
środków na realizację opisanego we wniosku zakresu projektu w ramach pomocy publicznej, w tym nie
uzyskał pomocy na działania inwestycyjne, ani nie uzyskał pomocy inwestycyjnej z Funduszy
Strukturalnych, z Funduszy Wspólnotowych, z Mechanizmów Finansowych. Wnioskodawca nie uzyskał
także środków w ramach pomocy de minimis na rzecz realizacji opisywanego w projektu. Nie nastąpiła
kumulacja żadnej otrzymanej pomocy.
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12.

Analiza oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z:








Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm);
Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z
poźn.zm);
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn.zm);
Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko;
Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z
krajowych lub regionalnych programów operacyjnych;
Wspólnotowymi regulacjami prawnymi w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, o
których mówią:










Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia
2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. L z 26 z 28.1.2012 s.1);
Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. 197 z
21.7.2001, s. 30),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE w sprawie
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 375).

A także ze względu, iż opisywane przedsięwzięcie ma charakter nieinfrastrukturalny;

Dla niniejszego projektu nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U.2010.213.1397, z późn. zm.), w związku z czym nie wystąpiła konieczność, aby występować do
Organu ds. ochrony środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Ze względu na charakter projektu, zgodnie z art. 59 ust. 1 oraz art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3
października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wymaga on uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Wpływ projektu na obszary Natura 2000.
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Wpływ projektu na środowisko nie przekroczy poziomu właściwego dla tego typu inwestycji,
związanych z przetwarzaniem i udostępnianiem danych w formie cyfrowej, a biorąc pod uwagę zakres
i charakter inwestycji, stwierdzono, że nie będzie ono w żadnej sposób oddziaływać na obszary
prawnie chronione, ujęte w ramach sieci Natura 2000. Projekt nie naruszy funkcjonalnej spójności
siedlisk, spójności korytarzy ekologicznych, nie naruszy reżimu hydrologicznego w obrębie obszarów, a
zatem w żaden sposób nie wpłynie na naturalna dynamikę siedlisk obszaru Natura 2000. Projekt nie
będzie oddziaływać na te siedliska ani przez wzmożony hałas, czy tez emisje gazów i pyłów. Realizacja
projektu nie pociąga za sobą żadnych zagrożeń środowiskowych, tym bardziej znacząco
oddziałujących, bezpośrednich, kumulujących się.
Biorąc pod uwagę charakter projektu, zakres techniczny oraz jego lokalizację, stwierdzono, że projekt
nie wpłynie negatywnie na siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000.
Wpływ projektu na gospodarkę wodną.
Projekt ze względu na swój zakres i charakter nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze
lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, nie wiąże się również z poborem wód podziemnych ani
powierzchniowych i nie stwarza zagrożenia zanieczyszczenia tych wód, dlatego nie wpływa w żadnej
sposób na stan jednolitych części wód.
Charakter inwestycji nie wymaga prowadzenia lokalnego monitoringu oddziaływania na środowisko.
KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU.
UE zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20 % do 2020 r. w
porównaniu z poziomem z 1990 r. i do poprawy efektywności energetycznej o 20 %. W realizacji tych
zadań kluczową rolę do odegrania mają technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Określenie tej
roli jest zadaniem europejskiej agendy cyfrowej, będącej jednym z projektów przewodnich strategii
Europa 2020, por. np. KOM (2010). TIK, do których zalicza się również szerokie wykorzystanie e-usług
na rzecz środowiska mogą potencjalnie umożliwić strukturalne przejście na mniej zasobochłonne
produkty i usługi, oraz mogą zapewnić oszczędności energii w budynkach i sieciach
elektroenergetycznych, jak również bardziej wydajne i mniej energochłonne inteligentne systemy
transportowe.
Z punktu widzenia środowiska naturalnego technologie informatyczno-komunikacyjne, w tym e-usługi,
mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (zwłaszcza dwutlenku węgla CO2) i zużycie energii,
wprowadzając między innymi rozwiązanie oparte na technologii chmury obliczeniowej (ang. cloud
computing), np. Accenture/WSP (2010), Kepes (2011). Zintegrowane centra przetwarzania danych,
wykorzystujące technologię chmury zapewniają odporność e-usług na awarie, będące wynikiem
negatywnych zjawisk przyrodniczych i klimatycznych, takich jak np. black-out.
Z założenia technologie chmury bazują na wirtualizacji. Efektem wirtualizacji zasobów IT jest
zmniejszenie liczby serwerów obsługujących aplikacje. Wirtualizacja powoduje, że serwer, którego
moc obliczeniowa była dotychczas wykorzystywana jedynie w części, zaczyna działać na pełnych
obrotach. W związku z tym można kilkakrotnie zredukować liczbę sprzętu i ograniczyć pobór energii –
na serwerownię i jej chłodzenie. Drugim efektem wirtualizacji jest ograniczenie liczby sprzętu, który z
czasem trzeba będzie utylizować.
Realizacja projektu będzie zatem mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne, w szczególności w
zakresie zmniejszenia poboru energii (dzięki wykorzystaniu technologii chmury), oszczędnego
korzystania z zasobów naturalnych oraz produkowania odpadów (w tym utylizacji zużytego sprzętu IT).
Na każdym etapie realizacji projektu przestrzegane będą zasady zrównoważonego rozwoju, a przyjęte
rozwiązania oparte są na najnowocześniejszych technologiach informatycznych i elektronicznych,
gwarantujących jego trwałość.
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Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji projektu Wnioskodawca będzie mieć na uwadze
przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, zrównoważone korzystanie ze środowiska i jego
zasobów, także w kontekście utylizacji zużytego sprzętu komputerowego związanego z realizacją
projektu, jak również efektywność energetyczną nowego instalowanego sprzętu.
Podsumowując, projekt przyczynia się do wprowadzenia zaleceń w zakresie ochrony klimatu i
przeciwdziałania jego zmianom, zawartym w "Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020" ponieważ:









Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny i oparty jest o technologie informatyczne, nie
generujące zanieczyszczeń do środowiska i nie wpływające na zmiany klimatu;
Projekt będzie wykorzystywał technologię chmury obliczeniowej, pozwalającej na
zabezpieczenie zasobów cyfrowych i płynności oferowanych e-usług przed negatywnymi
skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych i przyrodniczych;
Realizacja projektu i stworzenie repozytorium danych cyfrowych o zasobach Teatru Polskiego,
a także budowa platformy edukacyjnej pozwolą na ograniczenie papierowej dokumentacji,
czyli zużycia papieru, tonerów i tuszu dla drukarek, co pozwoli ograniczać emisję gazów
cieplarnianych.
Dzięki technologiom cyfrowym projekt będzie zatem w neutralny sposób oddziaływał na
powierzchnię ziemi, klimat, roślinność, zdrowie ludzi i zwierząt.
Planowany do zakupów sprzęt informatyczny związany z modernizacją sieci LAN, wymianą
switchy będzie cechował się optymalnymi parametrami zużycia energii, co pozwoli na
racjonalne zarządzanie kosztami na etapie eksploatacji. Wnioskodawca wykorzysta sprzęt,
który cechuje się m.in. oszczędnością zużycia energii, aby minimalizować wpływ na
środowisko. Utylizacja zużytego sprzętu przebiegać będzie zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska, a także wewnętrznymi regulacjami Wnioskodawcy w tym zakresie.
Projekt nie wywiera żadnych negatywnych oddziaływań na zagadnienia klimatyczne, nie jest
związany z większym poborem energii. Podczas realizacji projektu jak również w okresie
funkcjonowania projektu (platformy edukacyjnej Teatru Polskiego ze wszystkimi
funkcjonalnościami) nie będą wykorzystywane technologie mogące mieć negatywny wpływ na
środowisko

Ze względu na charakter projektu nie przewiduje się, by na etapie realizacyjnym i eksploatacyjnym,
wystąpiły jakiekolwiek oddziaływania na środowisko naturalne.
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