
 1 

Protokół z drugiego posiedzenia Społecznej Rady Kultury 

15 stycznia 2013 r. godz.14.00 (Biuro Kultury ul. Niecała 2 s. 330) 

 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady pani Bogna Świątkowska i przedstawiła 

zebranym porządek obrad  wynikający z ustaleń na wspólnym posiedzeniu Społecznej Rady 

Kultury i Zespołu Sterującego, które odbyło się 10 stycznia.: 

 

1. Sprawozdanie z przebiegu spotkania z 10 stycznia. 

2. Sformułowanie tez do spotkania z przedstawicielami Rady m. st. Warszawy. 

3. Sformułowanie stanowiska Społecznej Rady Kultury w sprawie cięć budżetowych.  

4. Określenie stanu pracy na mapą warszawskiej kultury. 

5. Określenie możliwości włączenia się członków SRK w prace Zespołu Sterującego 

6. Wolne wnioski. 

 

Następnie Pani Bogna  zgodnie z 1 punktem  porządku obrad zrelacjonowała przebieg 

posiedzenia  z 10 stycznia. Oprócz tematów związanych z cieciami budżetowymi  poruszona 

została kwestia mapy warszawskiej kultury. Mapa ma pełnić funkcję informacyjną i będzie 

narzędziem do dalszej pracy nad Programem Rozwoju Kultury w następnych latach. Do 

zbudowania mapy potrzebne jest określenie obszarów kultury, które zostaną poddane 

badaniom. Członkowie Zespołu Sterującego stwierdzili, że w tej kwestii niezbędne będzie 

zatrudnienie eksperta, który przebada wskazane obszary i ustali wskaźniki. Mapa 

warszawskiej kultury będzie stanowiła bazę do opracowania programów operacyjnych do 

których następnie zostaną przypisane określone zespoły robocze. Na spotkaniu ustalony został 

zakres współpracy pomiędzy członkami Zespołu Sterującego i Społecznej Rady Kultury. 

Członkowie SRK będą mogli uczestniczyć także w zespołach roboczych w ramach swoich 

określonych kompetencji.. Zespół Sterujący nie będzie mógł występować ze swoim 

stanowiskiem w sprawach spornych (jak np. kwestia cięć budżetowych). Ponieważ w jego 

składzie znajdują się przedstawiciele biur Urzędu m. st. Warszawy. Doszło by wtedy do 

konfliktu  lojalności pomiędzy przedstawicielami poszczególnych Komórek organizacyjnych 

a Radą m. st. Warszawy. Ustalono więc że w kwestiach spornych Społeczna Rada Kultury 

przedstawiała rekomendacje i stanowisko wypracowane przez oba ciała.  
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Nawiązując do tematu cięć budżetowych  pani Bogna  chciałaby uzyskać informację od Biura 

kultury w jaki sposób dokładnie cięcia zostaną przeprowadzone. Jej zdaniem ciecia powinny 

dotknąć wszystkich pozycji w budżecie w sposób proporcjonalny.  

 

Następnie Bogna Świątkowska poprosiła Pełnomocnika  Prezydenta ds. Programu Rozwoju 

Kultury pana Marcina Jasińskiego o przedstawienie dokładnych informacji na temat obecnej 

sytuacji budżetowej Biura Kultury na rok 2013. 

 

Marcin Jasiński potwierdził, że na ostatniej sesji budżetowej Rada m. st. Warszawy 

dokonała cięcia w zakresie kultury decyzja ta nie była w żaden sposób konsultowana z 

Biurem Kultury, które już od lipca 2012 roku tworzyło plany budżetowe na rok 2013.. Rada  

wskazała że ciecia w kwocie 4 mln zł, mają objąć zakres  pozycji nieinstytucjonalnej.  W tej 

pozycji znajduje się kwota 19 mln zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

pieniądze na wdrażanie Programu Rozwoju Kultury i Warszawskiego Programu Edukacji 

Kulturalnej, pieniądze na nagrody i stypendia, które wynikają wprost z uchwał Rady m. st. 

Warszawy oraz dotacje celowe na instytucje narodowe. Na chwilę obecną Biuro Kultury nie 

sformułowało nowej propozycji budżetu wynikającej z cięć. Ciężko jest określić obszary z 

których można by te pieniądze zabrać ponieważ są to przede wszystkim zobowiązania biura 

bądź wieloletnie umowy z organizacjami pozarządowymi oraz ogłoszone w listopadzie 

otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Jedna z propozycji Biura Kultury jest 

zwrócenie się do radnych z prośba by cięcia mogły objąć także pozycję instytucjonalną. 

Zdaniem Marcina Jasińskiego pewna forma lobbingu ze strony Społecznej Rady Kultury 

mogłaby wpłynąć na decyzję radnych o przywróceniu pieniędzy bądź proporcjonalnego 

rozłożenia kwoty na obie propozycje w Biurze Kultury. 

 

Maria Wojtysiak poparła propozycję spotkania z Radą Warszawy. Jej zdaniem ważne jest by 

SRK zajęła stanowisko w sprawie cięć budżetowych. Jednak należy brać pod uwagę to, że 

opinia Rady, mimo że słuszna  może nie zostać uwzględniona przez radnych w procesie 

decyzyjnym. Rada powinna postępować jedynie w sposób nie wykraczający po za swoje 

kompetencje. 

Pani Maria poparła także ideę tworzenia zespołów roboczych. Zaznaczyła, że w ich skład 

muszą wchodzić osoby o odpowiednich kompetencjach. Praca zespołów będzie wtedy 

bardziej efektywna. Natomiast w kwestii cięć proporcjonalnych pani Maria miała odmienne 

zdanie  Stwierdziła, że może to być bardziej szkodliwe niż cięcia w określonym obszarze 
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ponieważ  niektóre obszary kultury poradzą sobie z mniejszym budżetem  natomiast inne nie. 

Zdaniem pani Marii karygodne jest to, że obcięte zostały pieniądze na rozwój kultury jak np. 

stypendia. Podkreśliła także, że w obecnej sytuacji finansowej wydawanie 700 000 zł na 

badania potrzebne do realizacji mapy warszawskiej kultury jest niestosowne. Mapa powinna 

być zrealizowana  w ramach zadań Biura Kultury. 

 

W ramach sprostowania Marcin Jasiński stwierdził, że kwota 700 000 zł obejmuje realizację 

Programu Rozwoju Kultury w trzech aspektach. Jednym z nich jest opracowanie mapy. Cześć 

zadań będzie z pewnością wykonanych przez Biuro Kultury natomiast zbadanie niektórych 

obszarów nie będzie możliwe bez pomocy eksperta 

 

Marcel Andino-Velez także poparł propozycję spotkania z radnymi. Jego zdaniem należy się 

także spotkać z przedstawicielami Komisji kultury i promocji miasta. Społeczna Rada Kultury 

powinna zarządzać od radnych wyjaśnienia decyzji w sprawie cieć budżetu na kulturę. 

W kwestii mapy pan Marcel stwierdził, że powinna być ona przygotowana przez niezależnych 

ekspertów. 

 

Maria Wojtysiak w odpowiedzi powiedziała, ze jeśli mapa miała by powstać w sposób 

całkowicie niezależny, to należałoby zatrudnić  ekspertów z poza Warszawy tak aby uzyskać 

niezafałszowany obraz sytuacji. 

 

Andrzej Pągowski: W jego rozumieniu mapa warszawskiej kultury jest pewnego rodzaju 

usegmentowaniem tego co nazywamy kulturą, czyli wszelkich instytucji miejskich, 

prywatnych i pozarządowych. Mapa byłaby swego rodzaju  „remanentem” infrastruktury 

kulturalnej. 

 

Bogna Świątkowska przeszła do podsumowanie tej części spotkania. Członkowie wspólnie 

zadecydowali, że należy jak najszybciej spotkać się i przedstawić swoje stanowisko w 

sprawie cieć budżetowych Radzie m. s.t. Warszawy. W tej kwestii podjęto następujące 

uchwały 

 

 

1. Głosowanie nad propozycją spotkania z przedstawicielami Rady m. st. Warszawy i 

Komisji kultury i promocji miasta. 
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Za: 11 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Wniosek został przyjęty 

 

2. Głosowanie nad przygotowaniem pisma do przedstawicieli Rady m. st. Warszawy i 

Komisji kultury i promocji miasta zawierającego rekomendacje  w sprawie cięć 

budżetowych. 

Za: 11 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się : 0 

Wniosek został przyjęty 

 

Następnie Bogna Świątkowska przeszła do ostatniego punktu posiedzenia: wolne wnioski. 

 

Anna Żórawska poruszyła temat uzupełnienia składu SRK. Jak wiadomo pani Agnieszka 

Glińska wycofała swoją kandydaturę. W Radzie obecnie brakuje osoby która reprezentowała 

by środowisko teatralne.  

W odpowiedzi Marcin Jasiński powiedział, ze temat uzupełnienia składu Rady nie został 

jeszcze poruszany z panią Prezydent z powodu choroby dyrektora Marka Kraszewskiego, 

który przebywa obecnie na zwolnieniu. 

 

W tej sytuacji członkowie Społecznej Rady Kultury podjęli jeszcze jedna uchwałę. 

 

3. Głosowanie w sprawie wystosowania prośby do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz  

Prezydent m. st. Warszawy o uzupełnienie składu  Rady 

Za:11 

Przeciw:0 

Wstrzymało się: 0 

Wniosek został przyjęty 

Wobec braku kolejnych wniosków posiedzenie dobiegło końca.  

Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 
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