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Protokół z posiedzenia Społecznej Rady Kultury 

W dniu 10.12.2013 ((Biuro Kultury g 13.30 s. 27)  
 

 

Uczestnicy posiedzenia: 

1. Paweł Dangel, 

2. Mamadou Diouf, 

3. Stefan Laudyn, 

4. Hubert Kowalski, 

5. Andrzej Pągowski, 

6. Maria Pomianowska, 

7. Anna Czyżewska, 

8. Jarosław Chołodecki, 

9. Tomasz Thun-Janowski, 

10. Beata Obrębowska. 

 

Tematy posiedzenia: 

1. Omówienie propozycji budżetu Biura Kultury na rok 2014. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Posiedzenie otworzył Paweł Dangel. Przekazał głos dyrektorowi Biura Kultury Tomaszowi 

Thun-Janowskiemu. 

 

Tomasz Thun-Janowski poinformował, że budżet Biura Kultury został zwiększony w 

stosunku do budżetu z roku 2013 i wynosi ok. 185,5 mln zł.  

Pan Janowski przedstawił strukturę budżetu na 2014 rok: 

46% - wydatki na prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry; 

22% - wydatki na prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea; 

14% - pozostałe instytucje kultury; 

10% - współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi; 

2% - współpraca miasta z wojewódzkimi instytucjami pozarządowymi; 

6% - pozostałe zadania biura. 

 

Wysokość kwoty przeznaczonej na utrzymanie i działalność miejskich instytucji kultury w 

dużej mierze wynika z ustawy. Zmiana polityki finansowej wobec instytucji wymaga  

przeprowadzenia długofalowych działań. Dyrektor Biura Kultury powiedział, że jest gotów 

podjąć się przeprowadzenia tych zmian w perspektywie dwóch trzech lat. Pan Thun-Janowski 

przypomniał, że przy Zespole Sterującym PRK powołany został zespół roboczy ds. Teatrów, 
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który zajmuje się obecnie opracowaniem nowych kryteriów merytorycznych dla tych 

instytucji. W połowie stycznia wypracowana propozycja zostanie przedstawiona dyrektorom 

teatrów miejskich, a także skonsultowana ze Społeczną Radą Kultury i Zespołem Sterującym 

PRK. 

 

Paweł Dangel zapytał  jak przedstawia się wzrost budżetu Biura Kultury w stosunku 

zwiększonej liczby instytucji miejskich jak np. Muzeum Historii Żydów Polskich czy 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 

 

Pan Thun-Janowski powiedział, że mimo tego kwoty przeznaczone na poszczególne zadania 

Biura Kultury wzrosły średnio od 2% do 5%. O 66% wzrósł przyszłoroczny budżet na 

pozostałe zadania BK. Ma to związek m.in. z 70 rocznica wybuchu Powstania 

Warszawskiego, światowego kongresu teatrów dziecięcych który będzie odbywał się w 

Warszawie w maju 2014, oraz kanonizacją Jana Pawła II. 

 

Dyrektor BK zaznaczył, że w perspektywie kilkuletniej chciałby wypracować lepszy system 

dotowania miejskich instytucji kultury poprzez przeprowadzanie odpowiednich inwestycji tak 

by w przyszłości koszty utrzymania placówek zaczęły spadać. Istnieje kilka instytucji np. 

teatry: Roma, Syrena czy Kwadrat posiadających potencjał zarobkowy, który nie jest w pełni 

wykorzystywany. Wykorzystanie potencjału tych placówek pozwoli im zaoszczędzić więcej 

środków we własnych budżetach co spowoduje uwolnienie pewnego kapitału Biura Kultury. 

Zachowane pieniądze będzie można przeznaczyć na działalność pozostałych instytucji 

posiadających bardziej eksperymentalny, autorski charakter i niosących za sobą inną wartość 

kulturotwórczą. Dyrektor poinformował, że prowadzi na ten temat rozmowy z Panią 

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Poprosił także o wsparcie Społecznej Rady Kultury w 

tej kwestii. 

 

Marcel Andino-Velez odniósł się do  zaprezentowanej struktury budżetu BK na 2014 rok. 

Zapytał czy polityka Biura Kultury zakłada, że podział procentowy pomiędzy 

poszczególnymi obszarami budżetu ulegnie widocznej zmianie np. w przypadku działalności 

teatrów czy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.  

 

Tomasz Thun-Janowski powiedział, że nie posiada szczegółowych danych by odpowiedzieć 

na to pytanie. Polityka Biura Kultury zakłada stworzenie instytucjom kultury takich 
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warunków, w których nie będą one musiały być dotowane ze środków Biura Kultury w takim 

stopniu jak obecnie. Założenie to wymaga stworzenia biznes planu dla każdej z miejskich 

instytucji. Należy podkreślić, że każda z nich jest obecnie na innym etapie rozwoju. Jak widać 

jest to problem bardzo złożony, nie pozwalający na wyznaczenie progów procentowych w 

budżecie, które da się osiągnąć. Dyrektor BK powtórzył, że przedstawione zmiany nie mogą 

być wprowadzane interwencyjnie, a wymagają zmian systemowych. 

 

W kwestii współpracy miasta organizacjami pozarządowymi pan Thun-Janowski powiedział, 

że jego intencją jest zwiększenie poziomu finansowania NGO’sów, a co za tym idzie udziału 

procentowego współpracy w całym budżecie BK. W roku 2014 przewiduje się 

dofinansowanie mniej więcej jednej trzeciej ofert złożonych na poszczególne zadania, co 

mimo nieznacznego wzrostu budżetu dla NGO nie jest wynikiem zadowalającym. 

 

Paweł Dangel zaproponował by Biuro Kultury przygotowało wykres przedstawiający podział 

kosztów oraz przychodów poszczególnych instytucji miejskich. 

 

Tomasz Thun-Janowski powiedział, że Biuro Kultury posiada takie dane i nie ma problemu 

w przygotowaniu odpowiedniego wykresu. Analizując dane dotyczące kosztów i przychodów 

instytucji miejskich można zauważyć ogromne rozbieżności. Niektóre instytucje zarabiają na 

siebie w 5% a inne w 75%, natomiast najwięcej środków pochłaniają tzw. koszty stałe 

związane z utrzymaniem, etatami i wynajmowaniem powierzchni. Często także koszty 

eksploatacji nie są skalkulowane z przychodami np. ze spektakli teatralnych. 

 

Maria Pomianowska poruszyła temat współpracy zagranicznej Warszawy w zakresie 

kultury. Zapytała na jakie konkretne działania w tym zakresie miasto przeznacza środki z 

budżetu BK. 

 

Beata Obrębowska (wicedyrektor BK) powiedziała, że środki przeznaczane są głównie na 

współpracę Warszawy z miastami partnerskimi, współpracę na rzecz programu partnerstwa 

wschodniego, wizyty studyjne dla dziennikarzy, kuratorów i menadżerów kultury, oraz 

realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

 

Maria Pomianowska powiedziała, że jako muzyk podróżujący często po krajach 

dalekowschodnich spotyka się z propozycjami nawiązania współpracy partnerskiej na 
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poziomi budżetu miasta. Zapytała czy Warszawa  w swojej polityce rozwoju kultury zakłada 

współpracę z miastami położonymi na dalekim wschodzie np. w Korei Płd. Zdaniem pani 

Pomianowskiej współpraca z tymi partnerami może okazać się bardziej rokująca niż z innymi 

zwłaszcza pod względem finansowym. Współpraca zagraniczna z krajami dalekiego wschodu 

daje Warszawie wiele możliwość z zakresu promocji kultury. 

 

Tomasz Thun-Janowski powiedział, że Warszawa jest członkiem organizacji zrzeszającej 

miasta – Eurocities. Współpraca w ramach tej organizacji polega na wspólnej wymianie 

doświadczeń m .in. w zakresie kultury jak np. wykorzystywaniu pustostanów na działalność 

kulturalną, czy współpracę artystów z różnych krajów. 

Jednocześnie w Centrum Komunikacji Społecznej pracuje zespół zajmujący się relacjami 

Warszawy z partnerskimi miastami zagranicznymi.    

 

Mamadou Diouf powiedział, że rozmawiał z przedstawicielami zespołu, o którym 

wspomniał dyrektor Janowski. Otrzymał informację, że Warszawa mimo, że jest miastem 

partnerskim dla miast na całym świecie, to jest nastawiona głównie na współpracę z miastami 

państw sąsiadujących. Jego zdaniem nawiązanie współpracy z miastami np. z dalekiego 

wschodu ma poziomie artystycznym (a nie jedynie oficjalnych wizyt urzędników) pomogłoby 

zbudować pozytywny wizerunek Warszawy, zwłaszcza, że wspomniane miasta wykazują 

zainteresowanie promowaniem warszawskiej oferty kulturalnej i są gotowe za to zapłacić.  

 

Paweł Dangel zaproponował zorganizowanie seminarium na którym urzędnicy i artyści 

mogliby wymienić się  doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat współpracy zagranicznej 

Warszawy w dziedzinie kultury.  

 

Andrzej Pągowski powiedział, ze dobrym pomysłem byłoby udostępnianie szerszemu gronu,  

doświadczeń we współpracy i kontaktów które nawiązują artyści podczas swoich podróży 

zagranicznych. 

 

Marcel Andino-Velez zasugerował, współpraca zagraniczna miasta może być tematem, 

którym powinna zająć się Społeczna Rada Kultury. Jego zdaniem Biuro Kultury powinno 

opracować i wydać pakiet informacyjny dla artystów zagranicznych ułatwiający im 

nawiązywanie kontaktów w Warszawie. Taki pakiet mogliby wręczać artyści polscy 
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(pozyskujący fundusze z miasta na swoje projekty międzynarodowe) wyjeżdżający za 

granicę. Poparł ideę zorganizowania seminarium/warsztatu na ten temat. 

 

Tomasz Thun-Janowski powiedział, że Warszawa (przy udziale instytutu Adama 

Mickiewicza) prowadzi współpracę w zakresie kultury z miastami dalekiego wschodu np. w 

Korei.  Poparł ideę udostępniania i rejestracji kontaktów, szerszemu gronu, które posiadają 

artyście. Zgodził się z pomysłem zorganizowania spotkania na ten temat, zaznaczył, że w tym 

spotkaniu powinni wziąć udział także przedstawiciele KDSów. Jednocześnie zaznaczył, że 

wyjazdy urzędników do poszczególnych miast zagranicznych mają dość duże znaczenie. 

Pozwalają przede wszystkim na wymianę doświadczeń oraz spojrzenia na to jak władze 

innych państw radzą sobie z różnymi zagadnieniami jak. Np. rynek kreatywny w kulturze 

(wykorzystanie potencjału kulturotwórczego dla poprawy sytuacji ekonomicznej). Dyrektor, 

przypomniał, że w ramach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi Biuro 

przyznaje tzw. małe granty w wysokości do 10 000 zł. Środki te mogę być również 

przeznaczane na współpracę zagraniczną artystów. Zaproponował także by jedno z kolejnych 

posiedzeń zaprosić przedstawiciela Wydziału Współpracy Zagranicznej w Biurze Kultury. 

 

Marcel Andino – Velez nawiązał jeszcze do tematu budżetu. Przypomniał, że zeszłoroczne 

cięcia budżetu na współpracę miasta z NGO’sami. Ten temat był dyskutowany także na 

posiedzeniach Rady, której cześć członków reprezentuje organizacje pozarządowe. Zapytał 

czy wszystkie punkty sporne dotyczące projektu budżetu BK zostały przedyskutowane z 

Komisjami Dialogu Społecznego, a jeśli nie to czy Rada powinna w jakiś sposób włączyć się 

w tę rozmowę. 

 

Tomasz Thun – Janowski odpowiedział, że przede wszystkim należałoby doprowadzić do 

spotkania przedstawicieli wszystkich ciał reprezentujących stronę społeczną, które zabierają 

głos w sprawie budżetu Biura Kultury (KDS,y, Zespół Sterujący PRK, Społeczna Rada 

Kultury, Warszawska Rada Pożytku Publicznego). Takie spotkania mogłyby odbywać się raz 

lub dwa razy w roku, ponieważ najwięcej tematów wspólnych pojawia się właśnie przy 

opiniowaniu projektu BK.  

Przy opiniowaniu projektu BK z połączonymi KDS’sami pojawiły się spory dotyczące 

wysokości środków na konkursy festiwalowe i upowszechnieniowe. Biuro Kultury 

przedstawiło propozycję budżetu, która z punktu widzenia pojedynczych organizacji może nie 

być satysfakcjonująca, ale jest kompromisem biorąc pod uwagę ograniczone środki. Dyrektor 
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przypomniał, że w tym roku kończą się umowy pięciu największych warszawskich festiwali, 

do tego należy doliczyć mniejsze festiwale, które będą aplikowały do konkursu. Członkowie 

komisji wysuwali argumenty dotyczące festiwalizacji kultury kosztem jej upowszechniania. 

Zdaniem Tomasza Janowskiego należałoby wrócić do tej dyskusji np. w październiku 2014 

kiedy znana jest już pierwsza propozycja budżetu a Biuro Kultury nie będzie znajdowało się 

pod presją finansów. Należy wówczas rozważyć jakie funkcje dla rozwoju kultury 

warszawskiej mogą pełnić festiwale, a jakie upowszechnianie kultury.     

 

Paweł Dangel poruszył temat promocji warszawskiej kultury i informacji kulturalnej, która 

jego zdaniem jest niewystarczająca. Brakuje dostatecznej informacji o wydarzeniach 

kulturalnych oraz jednego punktu informacyjnego, w którym można byłoby np. kupić bilety 

do wszystkich teatrów itp. 

 

Tomasz Thun-Janowski powiedział, że w tej chwili głównym źródłem informacji o 

wydarzeniach kulturalnych, finansowanym przez Biuro Kultury jest portal internetowy 

Kulturalna Warszawa. Na zlecenie dyrektora Janowskiego został przeprowadzony audyt 

portalu, z którego wynika że strona ma ponad 400 000 tys. zł użytkowników w skali roku, co 

jest dobrym wynikiem zwłaszcza w przypadku portalu traktującego o wydarzeniach 

kulturalnych. W 2014 roku portal ulegnie gruntownej modernizacji według założeń 

przygotowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej. 

Biuro Kultury zainicjowało wspólne spotkania dyrektorów miejskich instytucji kultury, 

polegających na wymianie doświadczeń, dobrych praktyk i spostrzeżeń m. in. dotyczących 

informacji kulturalnej.  

Trzecią kwestią jest wprowadzenie od 2014 roku karty warszawiaka i karty młodego 

warszawiaka, dzięki którym osoby plącące podatki w Warszawie otrzymają zniżki na bilety 

komunikacji miejskiej oraz w wybranych ośrodkach sportu i instytucjach kultury. Nie 

wszystkie instytucje zdecydowały się przyłączyć do tej inicjatywy ponieważ obawiają się 

spadku przychodów, jeśli część oferowanych przez nie wydarzeń będzie sprzedawana po 

niższej cenie. Biuro Kultury stara się przekonać niezdecydowanych dyrektorów i instytucji 

przedstawiając korzyści jakie płyną z przystąpienia do projektu karty warszawiaka np. 

pozyskanie ogromnej bazy 600 000 kontaktów, do których można bezkosztowo rozsyłać 

informacje o wydarzeniach kulturalnych. 
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Andrzej Pągowski zasugerował, że podobne rozwiązanie obejmujące zniżki do instytucji 

kultury powinno być zastosowane wobec osób nie posiadających kart miejskiej, które 

sporadycznie korzystają z komunikacji miejskiej. 

 

Marcel Andino – Velez zapytał jak obecnie wygląda podział obowiązków, które wcześniej 

wykonywało zlikwidowane Biuro Promocji. 

 

Tomasz Thun – Janowski odpowiedział, że większość zadań z wiązanych z promocją 

przejęło Centrum Komunikacji Społecznej, cześć kompetencji przejęło także Biuro Pomocy i 

Projektów Społecznych, Biuro Kultury oraz Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju 

Gospodarczego.    

 

Mamadou Diouf nawiązał do kwestii promocji kultury i informacji kulturalnej, Jego zdaniem 

miasto powinno położyć większy nacisk na promocję kultury i wydarzeń kulturalnych w 

mediach regionalnych np. tvp.info Warszawa. 

 

Tomasz Thun-Janowski powiedział, że wydział prasowy urzędu m. st. Warszawy pozostaje 

w ścisłej współpracy z dziennikarzami. Kultura nie jest niestety tematem tak popularnym jak 

zagadnienia związane z komunikacją, polityką i bieżącymi wydarzeniami. Biuro Kultury stara 

się informować dziennikarzy bezpośrednio o wydarzeniach związanych z kulturą. 

 

Marcel Andino-Velez zaproponował by Społeczna Rada Kultury przygotowała uchwalę, w 

której zawrze wszystkie swoje sugestie spostrzeżenia i pytania odnośnie części promocji 

Warszawy związanej z kulturą.    

 

Członkowie Rady przystali na tę propozycje. 

 

Maria Pomianowska zaproponowała by na kolejnym spotkaniu porozmawiać o szczegółach 

Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEKu) 

 

Tomasz Thun-Janowski powiedział, że w spotkaniu mogłaby wziąć udział Anna Michalak-

Pawłowska Pełnomocnik ds. Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, która 

przedstawi szczegółowe założenia programu. 
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Na tym zakończyło się spotkanie Społecznej Rady Kultury. 

 
                                                                                                                                                                     Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 

                                                                                                                                                                 (Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy)     
 

       

 

 

     

 

   

 

 


