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STUDIA PODYPLOMOWE 
2014/2015 

 

Zarządzanie Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej, 

XII edycja studiów 

  

Zajęcia odbywają się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ulicy ul. Nowy Świat 72, 00-330 

Warszawa (Pałac Staszica) raz w miesiącu (piątek 15.45 – 19.00, sobota i niedziela 9.00 – 16.00). 

 

Studia przygotowują do wykonywania zawodu nowoczesnego menedżera kultury. 

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności, pozwalających na samodzielne zarządzanie podmiotem 

prowadzącym działalność w sferze kultury (samorządową instytucją kultury, organizacją pozarządową lub 

przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sferze kultury). 

Studia skierowane są zarówno do osób już pracujących w obszarze kultury, jak i tych, które chcą zacząć pracę 

właśnie w tym obszarze lub po prostu interesują się nowoczesnymi narzędziami marketingowymi oraz zarządzaniem 

kulturą.   

  Po ukończeniu studiów będziecie Państwo wiedzieli jak: 

 zaplanować działania PR i marketingowe odpowiednie do prowadzonej działalności, 

 komunikować się z odbiorcami Państwa oferty, 

 współpracować ze społecznością lokalną, 

 wykorzystać nowe możliwości (tendencje) w przygotowaniu i realizacji działań kulturalnych, 

 zarządzać zespołem pracowników i współpracowników, 

 zarządzać instytucją/ podmiotem i realizowanymi projektami, 

 przestrzegać przepisów prawa w realizowanych działaniach, 

 prowadzić sprawozdawczość finansową zgodnie z wymogami. 

Studia umożliwią Państwu nabycie umiejętności: 

 skutecznego promowania realizowanych działań, 

 zaplanowania i realizowania współpracy w partnerstwie, 

 uwzględniania we wszystkich realizowanych działaniach kwestii zrównoważonego rozwoju w wymiarze 

środowiskowym i społecznym, 

 identyfikowania potrzeb instytucji/ podmiotu i zaplanowania strategii rozwoju. 

 Zajęcia prowadzą specjaliści z dziedziny zarządzania, prawa i reklamy, znawcy programów europejskich, 

menadżerowie kultury, praktycy. 

Studia trwają dwa semestry (180 godzin). 

Wykłady i ćwiczenia odbywają się raz w miesiącu (piątek w godz. 15.45-19.00, sobota i niedziela w godz. 9.00-16.00) 

w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica). Istnieje możliwość 

zorganizowania dla słuchaczy tanich noclegów. 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

Kierownik studiów: dr Agata Roćko (adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. Kierownik Szkoły Języka i 

Kultury Polskiej WNH UKSW w Warszawie, nagrodzona w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce I 

nagrodą w kategorii instytucjonalnej za wdrażanie nowoczesnych technologii, metod, organizacji przy realizacji 

kursów finansowanych z programów unijnych EILC.),agata.rocko@wp.pl, 602 430 795. 
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  Sekretarz: Anna Ryjak 

  Sekretariat studiów podyplomowych i kursów: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I 

piętro, pok. 107. 

  Dyżury sekretariatu: 

  środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00. 

 Telefon codziennie w godzinach 10.00-17.00: 530 064 008,  

 dodatkowo w czasie dyżurów: (22) 826 69 17. 

 E-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl 

 

 Cena: wpisowe 300 zł przy zapisywaniu się na studia, czesne 1.900 zł za semestr (można opłacać 

semestralnie) – I semestr do 30 września 2014, II semestr do 15 lutego 2015. Świadectwo ukończenia studiów płatne 

30 zł. 

 

 Wymagane dokumenty: podanie i karta informacyjna (formularze), odpis dyplomu, opłata wpisowego 300 

zł na konto Instytutu Badań Literackich PAN: 

Bank Millennium nr konta – 50 1160 2202 0000 0000 8101 3819. 

 

Inauguracja XII edycji – październik 2014 

Zapisy od 10 maja 2014. 

 

Będzie nam miło gościć Państwa w Instytucie Badań Literackich PAN. 

Serdecznie zapraszamy, ale jednocześnie zwracamy uwagę, że ilość miejsc jest ograniczona. 

 

 

Opis przedmiotów i informacja o wykładowcach: 

 

1. Elementy prawa dla pracowników instytucji kultury 

Katarzyna Kosińska-Polańska – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez kilka 

lat pracowała w Kancelarii Radców Prawnych, która specjalizowała się m.in. w zagadnieniach związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Zajmuje się problematyką prawa zamówień publicznych oraz prawa 

autorskiego. 

Zakres tematyczny: 

 prawo własności intelektualnej 

 praktyczne zasady konstruowania umów 

 prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń 

 warunki prawne funkcjonowania organizacji pożytku publicznego 

 przepisy regulujące organizację zbiórek publicznych oraz organizacji wydarzeń w przestrzeni publicznej 

(prawo zgromadzeń, organizacja imprez masowych) 

 zamówienia publiczne 

  

2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz Konstruowanie programów edukacyjnych związanych z 

działaniami w obszarze kultury  

Marta Dulinicz – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (archeologia), Uniwersytetu w Southampton (historia) i 

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (filologia angielska). Przez cztery lata pracownik Działu Edukacji Domu 

Spotkań z Historią, gdzie zajmowała się współtworzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów, studentów i rodzin. 

Obecnie współpracownik Centrum Pieniądza, powstającego Centrum Edukacyjnego Narodowego Banku Polskiego, 

gdzie zajmuje się przygotowaniem programu popularyzującego wiedzę o bankowości i historii pieniądza. Interesuje 

się metodami prowadzenia edukacji w instytucjach kultury (muzea, fundacje, domy kultury), zagadnieniami 

komunikowania się instytucji z odbiorcami ich oferty: czyli badaniem potrzeb i oczekiwań odbiorców, sposobami 

skutecznego docierania z przekazem do odbiorców poprzez wystawy i programy edukacyjne oraz badanie 

satysfakcji osób korzystających z oferty instytucji kultury.  

mailto:podyplomowe@ibl.waw.pl
http://m.in/


  

 
 

Zakres tematyczny: 

 nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

 konstruowanie ofert  w zakresie działań kulturowych i edukacyjnych 

 analiza potrzeb i oczekiwań partnerów  

 konstruowanie programów edukacyjnych  

   

3.   Dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnością 

Karolina Zioło-Pużuk – magister wiedzy o kulturze (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003), doktor 

nauk humanistycznych (University of Sheffield, Wielka Brytania, 2010), w 2013 ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu 

Psychologicznego (Ośrodek Intra). W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się problematyką dostępności.  

 Zakres tematyczny:  

 problemy osób z niepełnosprawnością w obcowaniu z kulturą  

 bariery architektoniczne  

 audiodeskrypcja – wprowadzenie  

 ułatwienia dla osób Głuchych  

 kultura i osoby z niepełnosprawnością intelektualną  

  

4.  (1) Media elektroniczne w działalności artystycznej. Kamil „Jakuza” Jaczyński. (2) Współpraca z artystami. 

Promocja zespołu wydarzenia i zespołu muzycznego. (3) ABC managera - praktyczne aspekty pracy z 

artystami  

Kamil Jaczyński – Dyrektor Zarządzający w wytwórni muzycznej Wielkie Joł. Specjalista do spraw public relations i 

marketingu muzycznego. Publicysta i animator kultury. Swoje artykuły publikował między innymi w: Ślizgu, 

Dosdedos, Bleku, Dlaczego i magazynie Trendy. Niegdyś redaktor portalu HIP-HOP.PL – największego obecnie 

serwisu o tej tematyce w Polsce, sędzia ogólnopolskich bitew w stylu wolnym – WBW. Był producentem 

wykonawczym m.in takich bestsellerów jak płyta formacji Warszafski Deszcz „Powrócifszy”, czy Tede „Ścieżka 

Dźwiękowa”. Ponadto jest współautorem koncepcji oprawy muzycznej widowiska teatralnego 12 Ławek (reż. Jarek 

Staniek) prezentowanego na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. Producent wielu dużych wydarzeń muzycznych 

oraz wykładowca Akademii Menedżerów Muzycznych i Hip-Hop Akademii, powołanej do życia przez Wytwórnię 

Wielkie Joł oraz formację taneczną SonicDance. 

  

5.  Zarządzanie projektami w obszarze kultury oraz Marketing w kulturze  

Olga Wysocka – politolog, doktor (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji). Studiowała w Warszawie, Berlinie 

i Florencji. Laureatka stypendium im. Józefa Tischnera (Instytut Nauk o Człowieku, Wiedeń). Pracowała w Instytucie 

Polskim w Berlinie. Od 2009 roku pracownik Instytutu Adama Mickiewicza (Warszawa), w którym prowadziła 

Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 2011, a obecnie jest menedżerem projektu Turcja 2014. Autorka 

artykułów i opracowań nt populizmu, demokracji oraz promocji kultury. 

  

6.  Finansowanie kultury 

Jerzy Lach – Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, były Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

  

7.  Współpraca z mediami 

Przemysław Kuk – dziennikarz, specjalista w dziedzinie kontaktów z mediami, Dyrektor Biura Prasowego 

Narodowego Banku Polskiego. 

Zakres tematyczny: 

 planowanie działań w mediach 

 informowanie i organizacja konferencji 

 działania w sytuacjach kryzysowych 

 pisanie informacji prasowych 

 współpraca z dziennikarzami branżowymi 
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8.  Kampanie informacyjne i promocyjne. Komunikacja wewnętrzna w instytucji. Zarządzanie wizerunkiem 

Maciej Antes – doradca w Departamencie Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego, specjalista w 

dziedzinie PR w instytucjach publicznych oraz komunikacji wewnętrznej i nowych technologii jako narzędzi 

komunikacyjnych. 

  

9.  Zarządzanie marką w instytucjach publicznych 

Marcin Kaszuba – Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, w latach 2003-2005 Wiceprezes Polskiej 

Agencji Informacji i Promocji, kierował pierwszą kampanią promującą polską gospodarkę za granicą; specjalista w 

dziedzinie kreowania marki i prowadzenia kampanii informacyjnych oraz promocyjnych w instytucjach publicznych 

na skalę ogólnokrajową i europejską. 

  

10.  Instytucje Unii Europejskiej 

Katarzyna Grzybowska-Walecka – ukończyła studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

(2001) i obroniła doktorat na European University Institute we Florencji (2009), w latach 2009-2010 pracowała w 

Parlamencie Europejskim. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zainteresowania 

badawcze: instytucje Unii Europejskiej, demokracja i demokratyzacja. 

  

11.  Współpraca z agencją reklamową  

Joanna Osieka – dziennikarka specjalizująca się w reklamie i PR. Od początku kariery zawodowej związana z 

agencjami reklamowymi i wydawnictwami prasowymi. Zaczynała jako Account Manager, odpowiedzialna za kontakt 

z domami mediowymi. Następnie pełniła obowiązki Redaktora Naczelnego jednej z warszawskich gazet 

ogłoszeniowych, gdzie planowała oraz nadzorowała wszelkie działania promocyjne (zarówno wewnętrzne jak i 

zewnętrzne) oraz odpowiadała za pełny proces realizacji kampanii przez zewnętrzne agencje. Ostatnio zajmowała 

stanowisko Szefa Działu Sprzedaży w wiodącym wydawnictwie prasowym sektora B2B. Obecnie prowadzi własną 

działalność i samodzielnie zajmuje się wszelkimi działaniami promocyjno-marketingowymi. 

 

11.  Zarządzanie strategiczne  

Bartłomiej Osieka – absolwent berlińskiej Hertie School of Governance, nowosądeckiej WSB-NLU oraz ISP PAN. W 

latach 2006-2011 zarządzał programem Ernst & Young Sprawne Państwo. Uczestniczył w wielu międzynarodowych 

projektach badawczych w ramach zespołów LSE, Uniwersytetu Emory oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. Obecnie 

menedżer marki oraz koordynator badań społecznych. 

 

Zasady zaliczenia studiów: grupowy projekt działań w kulturze w oparciu o zasady podane na zajęciach 

warsztatowych (dr K. Zioło-Pużuk) 

 

 

PLAN ZAJĘĆ  

 

Zjazd I 10-12 października 2014r.   

piątek 15.45 - 19.00 Marketing w kulturze (1/5) dr Olga Wysocka 

sobota 9:00 - 12.15 Dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnością (1/3) dr Karolina Zioło-Pużuk 

sobota 12.45 - 16.00 Zarządzanie projektami w obszarze kultury (1/2) dr Olga Wysocka 

niedziela 9.00 - 12.15 Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (1/1) Marta Dulinicz 

niedziela 12.45 - 16.00 
Elementy prawa dla pracowników instytucji kultury. Prawo 
autorskie. (1/5) 

Katarzyna Kosińska-Polańska 

   



  

 
 

Zjazd II 14-16 listopada 2014 r.   

piątek 15.45 - 19.00 Marketing w kulturze (2/5) dr Olga Wysocka 

sobota 9:00 - 12.15 Dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnością (2/3) dr Karolina Zioło-Pużuk 

sobota 12.45 - 16.00 Zarządzanie projektami w obszarze kultury (2/2) dr Olga Wysocka 

niedziela 9.00 - 12.15 
Współpraca z artystami. Promocja wydarzenia i zespołu 
muzycznego (1/1) 

Kamil "Jakuza" Jaczyński 

niedziela 12.45 - 16.00 
Elementy prawa dla pracowników instytucji kultury. Prawo 
autorskie (2/5) 

Katarzyna Kosińska-Polańska 

   

Zjazd III 5-7 grudnia 2014 r.   

piątek 15.45 - 19.00 Marketing w kulturze (3/5) dr Olga Wysocka 

sobota 9:00 - 12.15 Dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnością (3/3) dr Karolina Zioło-Pużuk 

sobota 12.45 - 16.00 Zarządzanie marką w instytucjach publicznych (1/1) Marcin Kaszuba 

niedziela 9.00 - 12.15 ABC managera- praktyczne aspekty pracy z artystami (1/2) Kamil "Jakuza" Jaczyński  

niedziela 12.45 - 16.00 
Elementy prawa dla pracowników instytucji kultury. Prawo 
autorskie (3/5) 

Katarzyna Kosińska-Polańska 



  

 
 

 

   

Zjazd IV 9-11 stycznia 2014 r.   

piątek 15.45 - 19.00 Marketing w kulturze (4/5) dr Olga Wysocka 

sobota 9:00 - 12.15 Zarządzanie strategiczne (1/2)  Bartłomiej Osieka   

sobota 12.45 - 16.00 Wydawnictwa kulturalne (1/1) Paweł Dunin-Wąsowicz  

niedziela 9.00 - 12.15 ABC managera- praktyczne aspekty pracy z artystami (1/2) Kamil „Jakuza” Jaczyński 

niedziela 12.45 - 16.00 
Elementy prawa dla pracowników instytucji kultury. Prawo o 
zamówieniach publicznych (4/5) 

Katarzyna Kosińska-Polańska 

   

Zjazd V 20-22 lutego 2015r.   

piątek 15.45 - 19.00 Marketing w kulturze (5/5)  dr Olga Wysocka  

sobota 9:00 - 12.15 Zarządzanie strategiczne (2/2) Bartłomiej Osieka   

sobota 12.45 - 16.00 
Finansowanie kultury . Pozyskiwanie środków. Pisanie 
skutecznych wniosków (1/4) 

Jerzy Lach  

niedziela 9.00 - 12.15  Instytucje Unii Europejskiej (1/3)  
dr Katarzyna Grzybowska-
Walecka  

niedziela 12.45 - 16.00 
Elementy prawa dla pracowników instytucji kultury. Prawo o 
zgromadzeniach, stowarzyszenia i fundacje (5/5) 

Katarzyna Kosińska-Polańska 

   

Zjazd VI 13-15 marca 2015 r.   

piątek 15.45 - 19.00 
Konstruowanie warsztatów. Praca nad projektem 
dyplomowym (1/1) 

dr Karolina Zioło-Pużuk 

sobota 9:00 - 12.15 
Kampanie informacyjne i promocyjne. Komunikacja 
wewnętrzna w instytucji. Zarządzanie wizerunkiem (1/3) 

Maciej Antes 

sobota 12.45 - 16.00 
Finansowanie kultury . Pozyskiwanie środków. Pisanie 
skutecznych wniosków (2/4) 

Jerzy Lach 

niedziela 9.00 - 12.15 Instytucje Unii Europejskiej (2/3) 
dr Katarzyna Grzybowska-
Walecka 

niedziela 12.45 - 16.00 Współpraca z mediami (1/3) Przemysław Kuk 

   

Zjazd VII 17-19 kwietnia 2015 r.   

piątek 15.45 - 19.00 Współpraca z mediami (2/3) Przemysław Kuk 

sobota 9:00 - 12.15 
Kampanie informacyjne i promocyjne. Komunikacja 
wewnętrzna w instytucji. Zarządzanie wizerunkiem (2/3) 

Maciej Antes 

sobota 12.45 - 16.00 
Finansowanie kultury . Pozyskiwanie środków. Pisanie 
skutecznych wniosków (3/4) 

Jerzy Lach 

niedziela 9.00 - 12.15 Instytucje Unii Europejskiej (3/3) 
dr Katarzyna Grzybowska-
Walecka  

niedziela 12.45 - 16.00 Współpraca z agencją reklamową (1/2)   Joanna Osieka   



  

 
 

 

   

Zjazd VIII 15-17 maja 2015 r.   

piątek 15.45 - 19.00 Współpraca z mediami (3/3) Przemysław Kuk 

sobota 9:00 - 12.15 
Kampanie informacyjne i promocyjne. Komunikacja 
wewnętrzna w instytucji. Zarządzanie wizerunkiem (3/3) 

Maciej Antes 

sobota 12.45 - 16.00 
Finansowanie kultury . Pozyskiwanie środków. Pisanie 
skutecznych wniosków (4/4) 

Jerzy Lach  

niedziela 9.00 - 12.15 Media elektroniczne w działalności artystycznej (1/1) Kamil "Jakuza" Jaczyński 

niedziela 12.45 - 16.00  Współpraca z agencją reklamową (2/2)   Joanna Osieka  

   

Zjazd IX 12-14 czerwca 2015 r.   

piątek 15.45 - 19.00 
 Konstruowanie projektów edukacyjnych związanych z 
działaniami w obszarze kultury (1/1)  

 Marta Dulinicz  

sobota 9:00 - 12.15  Prezentacja projektów dyplomowych (1/4) 
 dr Agata Roćko, dr Karolina 
Zioło-Pużuk 

sobota 12.45 - 16.00  Prezentacja projektów dyplomowych (2/4) 
 dr Agata Roćko, dr Karolina 
Zioło-Pużuk 

niedziela 9.00 - 12.15  Prezentacja projektów dyplomowych (3/4) 
 dr Agata Roćko, dr Karolina 
Zioło-Pużuk 

niedziela 12.45 - 16.00 Prezentacja projektów dyplomowych (4/4) 
dr Agata Roćko, dr Karolina 
Zioło-Pużuk 

 

  

 

 

 

 


