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Protokół z posiedzenia Społecznej Rady Kultury  

w dniu 29 września 2015 r., godz. 13.30 (ul. Niecała 2, sala 27, parter) 

 
 
Tematy posiedzenia: 

1. Rekomendacje zmian w regulaminie Społecznej Rady Kultury; 

2. Tryb powołania Rady na nową kadencję; 

3. Sprawy różne. 

 
Uczestnicy: 
Ze strony Społecznej Rady Kultury 
Bogna Świątkowska  
Marta Białek-Graczyk 
Anna Czyżewska 
Mamadou Diouf 
Jarosław Chołodecki 
Stefan Laudyn 
Andrzej Pągowski 
Maria Pomianowska  
Agata Adamiecka-Sitek  
 
 
Ze strony Urzędu Miasta 
Jarosław Jóźwiak 
Tomasz Thun-Janowski 
Joanna Szwajcowska  
Adam Sienkiewicz 
Monika Czerska  

  

 

Posiedzenie rozpoczęło się od powitania zebranych przez Przewodniczącą 
Społecznej Rady Kultury Bognę Świątkowską, która podsumowała dotychczas  
zebrane od członków rady propozycje co do zapisów nowego regulaminu. 
Poinformowała, iż tekst scalony, ujednolicony propozycji nowego regulaminu 
zostanie przekazany przez SRK jako rekomendowany na ręce Pani Prezydent i Biura 
Kultury. 
 
Tomasz Thun-Janowski dodał, iż proponowany regulamin nie odpowiada na 
kluczowe pytanie i nie wskazuje, co jest przedmiotem obrad Społecznej Rady 
Kultury, czyli w jakim zakresie ma udzielać rad. Wskazał, iż zapisy Programu 
Rozwoju Kultury w Warszawie są bardzo ogólne. Myślę, że nie zdefiniowanie tego 
pola spowoduje dalszą obecność problemu, z którym spotykamy sie dziś. Jeśli 
zgodzić się z tym, co zapisane w PRK, to SRK opiniuje decyzje strategiczne i 
związane z polityką kulturalną. 
 
Bogna Świątkowska podzieliła opinię przedmówcy i wskazała, iż zgodnie z obecnie 
obowiązującym regulaminem to organ powołujący, czyli Pani Prezydent decyduje, co 
będzie przedmiotem obrad rady. Przykładem zapisu konkretyzującego w obecnie 
obowiązującym regulaminie zakres pracy rady jest wydawanie opinii nt. programów 
operacyjnych i projektów pilotażowych. Przykładem był WPEK oraz dokument 



2 

 

dotyczący nowego programu rewitalizacji. Byłoby wskazane, aby organ powołujący 
radę zaczął formułować pytania z prośbą o opinię do rady. Chcielibyśmy, aby 
regulamin kolejnej rady miał bardziej precyzyjne zapisy, aby rada mogła sensowniej 
działać. SRK nie może działając w ramach obecnie obowiązującego regulaminu 
dokonać zmian swego własnego regulaminu, niemniej dla członków kolejnej kadencji 
obecni członkowie przygotują swoją propozycję regulaminu, która zostanie złożona 
do urzędu jako rekomendowana. Podkreśliła, iż pierwsza kadencja rady była bardzo 
pouczająca i pozwoliła w praktyce wypracować pewne rozwiązania, którymi obecna 
rada chętnie się z nowymi członkami rady podzieli. SRK powinna być zwoływana jej 
zdaniem w odpowiedzi na konkretne potrzeby.  
 
Ponieważ nikt z zebranych nie zgłosił uwag czy propozycji do brzmienia regulaminu 
Bogna Świątkowska przeszła do omawiania punktu drugiego porządku posiedzenia, 
czyli trybu powoływania SRK na nową kadencję. Zwróciła się do Jarosława Jóźwiaka, 
Zastępcy Prezydenta, z pytaniem o to jaki urząd ma pomysł na powołanie rady na 
nową kadencję.  
 
Jarosław Jóźwiak wskazał, iż niewątpliwie z okazji zakończenia kadencji obecnej 
Rady będzie się chciała z jej członkami spotkać Pani Prezydent aby podziękować za 
współpracę. Podkreślił, iż w urzędzie jesteśmy dopiero na wstępnym etapie dyskusji 
na temat przyszłego kształtu SRK i pomysłu na nią. Zastanawiamy się nad kilkoma 
rzeczami. Po pierwsze nad ilością członków, pod kątem tego czy mniejsze ciała nie 
są jednak bardziej sprawne i sprawcze. Do podobnego wniosku doszedł zresztą 
ostatnio Zespół Sterujący PRK, który w sposób znaczący ograniczył swój skład. 
Dodatkowo będziemy chcieli, żeby nowy skład został powołany najpóźniej od 
początku przyszłego roku. Kadencja rady kończy się niebawem i zbiega się z 
okresem wyborczym, co nie sprzyja dobrej, merytorycznej dyskusji.  
 
Bogna Świątkowska zaznaczyła, iż oznacza to, że przez jakiś czas SRK nie będzie 
funkcjonować.  
 
Jarosław Jóźwiak dodał, że być może uda się SRK na nową kadencję powołać 
jeszcze w grudniu bieżącego roku, niemniej zależeć to będzie m.in. od tego jak 
szybko uda nam się uzyskać zgodę od osób, które widzielibyśmy wśród członków 
SRK nowej kadencji.  
 
Bogna Świątkowska zapytała, czy postanowiono, iż będą wystosowane 
zaproszenia do konkretnych osób i nie będzie naboru, jak to było poprzednim razem. 
 
Jarosław Jóźwiak zaznaczył, iż tej decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Myślimy o tym, 
aby po części być może był to nabór otwarty, ale mamy też pomysły, aby konkretne 
osoby zaprosić do pracy w radzie. 
 
Andrzej Pągowski zadał pytanie, czy będzie to w jakikolwiek sposób konsultowane 
z obecnymi członkami rady, aby zorientować się kto potencjalnie miałby zajmować 
się poszczególnymi tematami i obszarami, za które odpowiadali obecni członkowie 
SRK.  
 
Jarosław Jóźwiak odpowiedział, że tego nie wie i nie wie też w jakim trybie miało by 
to być konsultowane. Podkreślił, iż oczywiście urzędowi będzie zależało, aby  - 
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podobnie jak to było dotychczas, gdzie obecni członkowie reprezentowali różne 
dziedziny kultury – nowy skład był reprezentatywny jeśli chodzi o dziedziny 
reprezentujące poszczególne dziedziny sztuk.  
 
Andrzej Pągowski wskazał, iż bardziej chodziłoby mu o to, że  gdyby wiedział, że 
dana osoba jest brana pod uwagę ze środowiska plastyków,  to wówczas on mógłby 
doradzić czy jest na tyle mobilna i czy potrafiłaby się w takim ciele społecznym 
odnaleźć. Podkreślił, iż teraz dopiero, po przepracowaniu prawie całej kadencji wie 
dopiero jak wygląda taka praca i mógłby wyrazić opinię, czy osoba, osoby brane pod 
uwagę są w stanie udźwignąć to zadanie. Mógłby również podzielić się z nią swymi 
obserwacjami. Wskazał, iż ma tu na myśli merytoryczne wspomożenie tego procesu.  
 
Mamadou Diouf przekazał, iż jego zdaniem mamy dwie możliwości. Albo obecna 
rada spotka się z kandydatami i wówczas podzielmy się doświadczeniami pracy w tej 
pierwszej kadencji, jakie były problemy albo też spotka się – co wydaje się już 
gorszym rozwiązaniem – z członkami nowo powołanymi już na kolejną kadencję.  
 
Tomasz Thun-Janowski dodał, iż podsumowanie doświadczeń członków SRK 
pierwszej kadencji jest bardzo ważne i winno zostać uwzględnione w porządku 
spotkania z Panią Prezydent. Zapytał zebranych czy takie wspólne podsumowanie 
jest planowane i będzie przygotowane? Pyta także w kontekście pojawiających się 
komentarzy medialnych, których nie chciałby traktować jako oficjalnego 
podsumowania prac i rekomendacji na przyszłość. Dlatego też, te głosy 
przedmówców wydają się bardzo ważne, żeby nie stracić takiego poczucia ciągłości. 
Wskazał, iż zależnie od trybu wskazanego wybierania nowych członków, dobrze 
byłoby przewidzieć możliwość rozmowy obecnych członków w nowo wybranymi, 
bądź kandydatami na nich.  
 
Agata Adamiecka–Sitek zwróciła się do koleżanek i kolegów z rady z pytaniem, czy 
nie powinni oni przygotować po prostu raportu analizującego, co udało się zrobić ale 
też wyciągnąć pewne wnioski  i potem upublicznić ten dokument. 
 
Bogna Świątkowska stwierdziła, iż raport ten powinien podsumować wszystkie 
protokoły z prac rady znajdujące się w portalu PRK. Skonkludowała, iż takie 
podsumowanie w zespole roboczym zostanie przez SRK przygotowane. Bogna 
Świątkowska zapytała członków rady czy mają jakieś rekomendacje dotyczące 
powoływania członków kolejnej kadencji SRK. Rysują się oczywiście dwa sposoby, 
czyli system naboru otwartego – jaki miał miejsce przy powoływaniu rady na 
pierwsza kadencję – oraz zaproszenie wybranych osób  do współpracy. 
 
Jarosław Jóźwiak dodał, iż rozważany jest też system mieszany, kiedy pewna część 
członków będzie na podstawie zaproszenia a druga na podstawie otwartego naboru.  
 
Tomasz Thun-Janowski wskazał, iż oba te przeciwstawne systemy mają swoje 
wady i zalety. Open call (nabór otwarty) ma tę wadę, iż zawsze istnieje ryzyko 
niereprezentatywności takiego grona, a ponadto- biorąc pod uwagę funkcję SRK 
doradczą dla Pani Prezydent, to powinna być  możliwość doboru tych doradców 
przez Panią Prezydent właśnie. 
 
Bogna Świątkowska wskazała, że ciekawą propozycją wydaje się system mieszany. 
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Tomasz Thun-Janowski przekazał, iż urząd ma siatkę ciał społecznych, z którymi 
konsultujemy różnego rodzaju decyzje. Jednym z problemów czy wyzwań, które 
sygnalizowaliśmy jest to, jak skonstruować tę siatkę w sposób skuteczny. Nam nie 
zależy na tym, żeby być oderwanym od mandatu społecznego czy od rozmowy i 
konsultacji z szeroko reprezentowanymi przedstawicielami strony społecznej 
natomiast widzimy, ze obecny system jest mało funkcjonalny. Podobne głosy 
słyszeliśmy choćby na spotkaniach SRK, gdzie Państwo mówili o niewykorzystanym 
potencjale osób będących jej członkami. Wskazał, iż Biuro Kultury zaprosiło do 
rozmowy na ten temat dwójkę akademików i przedstawiciela ngo i zwrócimy się o 
przygotowanie dla biura rekomendacji dotyczących uporządkowania siatki ciał 
społecznych (np. KDS’ów, DKDS’ów, Praskiej Platformy Kultury, Komisji Kultury, 
Rady Pożytku Publicznego, SRK i innych ciał), aby wskazać co należy konsultować z 
jakim ciałem i żeby dla wszystkich ten porządek był czytelny. Kwestia Społecznej 
Rady kultury i jej powoływania powinna też w jakiś sposób być tu rozpatrywana.  
 
Stefan Laudyn wskazał, iż takie ciała nie powinny liczyć więcej niż 12 osób bo się 
nie sprawdzają. Może dobrym pomysłem jest połączenie sześciu osób z naboru 
otwartego z sześcioma mianowanymi bezpośrednio przez Prezydenta. 
 
Andrzej Pągowski podkreślił, iż wiedza obecnych członków SRK jest bardzo ważna 
bo sam rozpoczynając pracę w radzie sądził, że będzie opiniował konkretne 
problemy przedstawiane SRK przez miasto. I to było największe zaskoczenie, że 
rada nie otrzymywała takich tematów do opiniowania. Rada sama sobie wyszukiwała 
tematy, które uważała za istotne w danym momencie. Dlatego tak istotne jest dla 
mnie możliwość przekazania doświadczeń kolejnej kadencji, aby nowi członkowie nie 
byli oni rozczarowani rozminięciem się ich oczekiwań ze stanem faktycznym. 
 
Bogna Świątkowska dodała, iż SRK jest radą przy Prezydencie, dlatego też wydaje 
się, że trzeba to pozostawić organowi powołującemu. Ponowiła pytanie czy 
członkowie SRK rekomendują otwarty tryb naboru czy inny, np. mieszany. 
 
Mamadou Diouf opowiedział się za naborem otwartym. Dlatego, że informując o 
naborze zawsze można również wysłać zaproszenia do konkretnych osób. 
 
Maria Pomianowska opowiedziała się za systemem mieszanym. 
 
Bogna Świątkowska zaproponowała, aby rada zagłosowała za swoją 
rekomendacją.  
 
Tomasz Thun-Janowski dopytał, czy jeśli będzie nabór otwarty i zaproszenia to kto 
ten nabór ma zweryfikować. Wskazał, iż zrozumiał wypowiedzi przedmówców w ten 
sposób, że jeśli Pani Prezydent zaprasza daną osobę, to nie do konkursu tylko do 
składu rady.  
 
Agata Adamiecka-Sitek powiedziała, że Pani Prezydent widząc listę wszystkich 
kandydatów, w tym także osób o których wcześniej nie pomyślała, będzie może 
jednak chciała z tego wyboru skorzystać.  
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Tomasz Thun-Janowski dodał, że formuła mieszana sprawdziła się dotychczas w 
wielu ciałach doradczych czy zespołach roboczych w urzędzie. Podkreślił, że mamy z 
jednej strony potrzebę realizmu prac tego ciała a z drugiej otwarcia. 
 
Marta Białek zapytała, kto dokonywałby wyboru w tej formule otwartego konkursu.  
 
Jarosław Jóźwiak odparł, iż dokumenty z rekomendacją szykuje biuro niemniej 
decyzja podejmowana jest przez Panią Prezydent. Nie ma komisji. 
 
Jarosław Chołodecki dodał, iż dla przykładu prof. Markowski przekonuje, by 
lansować deliberatywny model demokracji. Wskazał, iż jego zdaniem SRK spełnia te 
kryteria. Tyle tylko, że musiałaby być ta filozofia deliberatywna w pełni zastosowana. 
Zasugerował przyjrzenie się bliżej temu modelowi, gdyż może byłaby to taka 
pierwsza jaskółka włączenia obywateli do współdecydowania. 
 
Tomasz Thun-Janowski  zapytał co to mogłoby oznaczać w praktyce. Instrumenty, 
które są oddane w większym lub mniejszym stopniu obywatelom (np. rada miasta czy 
budżet partycypacyjny), gdzie to przez nich w pewnym zakresie są podejmowane 
decyzje.  
 
Jarosław Jóźwiak dodał, iż stosowane są mieście głównie dwie metody wyboru. 
Wspomniany już system mieszany lub wskazanie przez inne ciała społeczne, czyli 
przykładowo można by przyjąć model, że tę część społeczną delegowałyby – po 
jednej osobie – KDS’y. Jest też taka możliwość, jak przy wyborach do Rady Pożytku 
Publicznego, gdzie każda organizacja wskazuje, ale jest to już system bardzo 
czasochłonny. W przypadku SRK skłaniamy się raczej do tej formuły, aby część osób 
stanowiłyby te z zaproszenia Prezydenta, i część na podstawie otwartego naboru, po 
zebraniu zgłoszeń i wytypowaniu. Istotne będzie też oczywiście zachowania balansu 
i reprezentatywności dziedzin sztuki.  
 
Jarosław Chołodecki przywołał ostatnią konferencję organizowaną przez Edwina 
Bendyka i Biuro Kultury, gdzie byli obecni przedstawiciele SRK i mieliśmy okazję 
wysłuchać co o radzie myślą inni. Gdybyśmy mieli rekomendować kolejnej 
kilkunastce tego typu funkcjonowanie i brak satysfakcji, to dobrze było by wprowadzić 
rodzaj jakiegoś kontraktu. Przykładem takiej fantastycznej współpracy jest budżet 
partycypacyjny, bowiem udaje się dzięki swoistemu kontraktowi właśnie uzyskać 
zaangażowanie społeczne.  
 
Marta Białek-Graczyk powiedziała, że może dobrze byłoby połączyć ten nabór czy 
nominacje z ogłoszeniem np. nowej formuły czy nowych zadań rady. Wskazała, iż dla 
chętnych niosłoby to jasny komunikat. 
 
Joanna Szwajcowska wskazała, iż jest jeszcze długa droga do tego, są to techniki 
zaawansowane i nie do wprowadzenia w mieście od razu, bo są w mieście procedury 
– o których dziś była tu mowa – których przestrzegamy i ciała społeczne, z którymi 
urząd w tej chwili współpracuje. Ciała te działają jako ciała konsultacyjne głównie i 
doradcze, a nie decyzyjne. My zajęliśmy się tym tematem, przymierzając się do 
ewaluacji tego, co teraz występuje. Chcemy spróbować wypracować  z ekspertami: 
prof. Markowskim, prof. Gizą-Poleszczuk, Jakubem Wygnańskim pewne 
rekomendacje do tego, w jaki sposób mógłby wyglądać model takiej współpracy, 
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również biorąc pod uwagę bardzo nowatorskie dla polskich warunków rozwiązania, 
bo deliberatywna demokracja to jest tylko jeden z funkcjonujących modeli przy 
udziale strony społecznej, niemniej to długa droga. W tej chwili to, o czym możemy 
zdecydować to wysłuchać Państwa rekomendacji dla tego w jaki sposób ta rada 
mogłaby być powoływana, czy przyjąć taki system mieszany albo też spróbować 
ukonkretnić, co rada powinna opiniować. Na pewno nie jesteśmy w stanie  w tej 
chwili zmienić ustroju samorządowego na to, aby decyzje rady były decyzjami dla 
miasta.  
 
Tomasz Thun-Janowski dodał, iż padające dziś głosy są niezwykle ważne, ale 
jednak chciałby zwrócić uwagę na konsekwencje. Wydaje mi się, że określenie czym 
rada ma się zajmować czy też jakie sfery rada chce opiniować jest kluczowe i bez 
tego będziemy brnęli za każdym razem w problem interpretacji mandatu udzielonego 
Społecznej Radzie Kultury. Nie jest to kwestia wymówki czy chowania się za 
istniejącym stanem prawnym, tylko Państwo doskonale wiedzą, że my jesteśmy 
ustawowo poddani decyzjom Rady Miasta, Rady Pożytku Publicznego i KDS’om. 
Możemy oczywiście mówić o zmianie kompetencji ale trzeba mieć świadomość, że 
wówczas mówimy o zmianie ustawy. I teraz pytanie brzmi: czy chcemy jako jeden z 
samorządów lobbować za zmianami ustawowymi.  
 
Marta Białek-Graczyk przekazała, iż poza bardzo precyzyjnymi rozwiązaniami, na 
które należy czekać, byłoby dobrze chociaż poznać intencję ze strony Pani 
Prezydent i Miasta Warszawy. W jakim celu Rada jest potrzebna Pani Prezydent? 
Dlaczego chce ją powołać? W jakich sprawach chce się radzić? Radę powołuje Pani 
prezydent więc przyszli kandydaci powinni mieć jasną informację, że Pani Prezydent 
Rady potrzebuje i będzie w takich i takich sprawach z niej korzystać. Dla osób, które 
chciałyby zgłosić swój udział do rady dobrze byłoby poznać intencję, z jaka ta rada 
jest powoływana. Nie jest to jasne. Podkreśliła, iż jej osobiście zależałoby na takim 
prostym komunikacie dlaczego Prezydentowi potrzebna jest Społeczna Rada Kultury. 
 
Tomasz Thun-Janowski podkreślił, iż swego czasu biuro złożyło do regulaminu 
konkretne propozycje twierdząc, że SRK winna opiniować minimum sprawozdanie z 
działań związanych z PRK i budżet. W skali naszej codziennej działalności 
(zarządzenia, uchwały) pytanie, w którym momencie SRK włączyć. Jest to realny 
problem.  
 
Jarosław Jóźwiak podsumował, iż chodzi o wskazanie, co jest decyzją strategiczną 
a co jest zarządczą. Intencją na ten moment jest to, aby SRK przez kolejną 
opiniowała sprawozdanie SRK i budżet. 
 
Bogna Świątkowska skonkludowała wypowiedzi przedmówców, stwierdzając iż 
chodzi o sformułowanie planu, wobec którego potencjalni kandydaci będą mogli 
ocenić swoja przydatność. I to jest bardzo istotna propozycja także pod kątem 
podejmowanego przez Biuro Kultury wysiłku sformułowania konkretów wynikających 
z PRK. 
 
Tomasz Thun-Janowski zaznaczył, że jego głos nie jest już przesądzony i tak 
naprawdę Biuro Kultury kieruje też to pytanie do SRK. Nie wiemy czy ta propozycja 
jest wystarczająca.  
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Bogna Świątkowska powiedziała, iż realizacja PRK  - co zapisano – powinna być 
ewaluowana. W trakcie takiej ewaluacji powinna zostać zbadana i oceniona wartość 
ciała powołanego na bazie tego dokumentu. Ponieważ powraca problem 
namnażania ciał doradczych, to być może w trakcie takiej ewaluacji okaże się, że 
Społeczna Rada Kultury w obecnym kształcie nie jest efektywna i nie spełnia swojej 
roli, to trzeba będzie zastanowić się czy z niej nie zrezygnować lub znaleźć inną 
formułę jej działania. Przecież chodzi o to, żeby ta energia, którą gromadzimy dawała 
sensowne efekty.  
 
 
Mamadou Diouf wskazał, iż problem polega na tym, że jeśli w naszym gronie są 
osoby lepiej lub gorzej zorientowane w jaką stronę kultura powinna się rozwijać w 
Warszawie, to inicjatywy wychodzą z samej SRK. I w przypadku takich inicjatyw 
prośba o zwołanie rady wychodzić będzie od członków rady. I problemem jest to, że  
to było dominujące do tej pory. 
 
Jarosław Jóźwiak powiedział, że znowu wracamy do momentu, kiedy musimy 
wskazać czego chcemy. Przywołał doświadczenia pracy w Radzie Pożytku 
Publicznego, gdzie na pierwszym posiedzeniu kadencji z góry określone zostały 
tematy, którymi ta rada będzie się zajmować. Dlatego takie tematy powinny być 
wypracowane dla tej rady. 
 
Mamadou Diouf wskazał, iż pierwsza kadencja takich gremiów ma zawsze 
najtrudniej. Doświadczenia z niej pomagają w lepszym funkcjonowaniu kolejnych 
kadencji. 
 
Jarosław Jóźwiak podkreślił, że zawsze są takie tematy, które na początku można 
przewidzieć i uwzględnić oraz potem pojawiają się nowe, którymi rada chce lub 
powinna się zająć. I zawsze będzie to działało w dwie strony. Ale powinniśmy 
najpierw wypracować regułę działania, a dopiero potem uzupełniać ją o wyjątki. 
 
Tomasz Thun-Janowski powrócił do propozycji miasta regulaminu rady, dotyczącej 
minimum tego czym rada powinna się zajmować. Poprosił, aby SRK się do tego 
odniosła. Kwestia skonkretyzowania tego, co SRK ma opiniować jest zasadna, 
bowiem opiniowanie wszystkiego co jest dla biura ważne jest niewykonywane.  
 
Bogna Świątkowska wskazała, iż tak naprawdę członkowie SRK mówią o czymś 
innym a mianowicie o realnym zaproszeniu do pracy, a przykładowo przy 
powoływaniu SRK na kolejną kadencję aby miasto sformułowało jakie są cele. 
Chodzi to to, aby wszyscy zainteresowani wiedzieli co na koniec ma zostać 
wypracowane. 
 
Marta Białek-Graczyk wskazała, iż rozumie, że jeden z poziomów to może być 
wskazanie pewnych dokumentów do opiniowania, ale może można wskazać np. trzy 
obszary tematyczne, w których miasto chciałoby zasięgnąć rady. 
 
Jarosław Jóźwiak wskazał, iż mamy Program Rozwoju Kultury i teraz mamy się 
wspólnie zastanowić, jak najlepiej ten dokument wdrożyć. Jak rozumiem, 
opracowywane są dokumenty operacyjne i jak je otrzymamy to będą one z radą 
konsultowane. Równolegle SRK może sama wyjść z inicjatywą, że brakuje nam 
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programu w jakimś zakresie i zgłosić potrzebę jego opracowania. Normalnym jest, że 
inicjatywy wychodzą z obu stron. Ta rada ma pomóc miastu w jak najlepszym stopniu 
wdrożyć i zrealizować PRK. 
 
Tomasz Thun-Janowski dodał, iż myśli bardzo podobnie. Wskazał, iż mógłby długo 
mówić o priorytetach pracy Biura Kultury, bo mamy rozpisaną misję i cele biura oraz 
priorytety poszczególnych wydziałów, a także o tym, co obecnie robi Zespół 
Sterujący PRK, na co czeka i przygotowanie jakich programów zlecił. Co nie zmienia 
tego, że obok tych wszystkich wymienionych przeze mnie spraw mamy wielkie 
inwestycje związane z infrastrukturą kulturalną. Pytanie, czy to jest temat dla SRK? 
Polityka kulturalna jest wskazana przez bardzo ogólny dokument napisany przy 
udziale strony społecznej, który nie przypadkowo jest bardzo ogólny i nie 
przypadkowo nie jest omiernikowany. Długa jest historia różnych prób obserwowania 
kultury w Polsce i wiemy z jakimi dylematami się to wiąże, i to nie jest wybieg z 
naszej strony tylko jest to bardzo złożona materia, która nie da się opisać trzema 
punktami na trzy lata działania SRK. 
 
Marta Białek-Graczyk podkreśliła, iż jest to problem zrozumienia czym jest SRK  
i korzystania z niego, z jego rad. Może trzeba to dookreślić np. obszarami. Wskazała, 
iż potrzebny jest bardzo prosty komunikat Prezydenta w jakim celu potrzebna jest 
SRK. 
 
Tomasz Thun-Janowski stwierdził, że przecież SRK jest po to, aby opiniować 
decyzje związane z polityką kulturalną opisaną w PRK. Taki stan mamy teraz. 
Podstawą do budowania sobie opinii jest sprawozdanie merytoryczne z tego, co się 
w ramach PRK wydarzyło w ostatnim roku oraz budżet, który daje możliwość 
porównania. Można zaobserwować, jak się rozwija, które punkty się zmniejszają a 
które zwiększają i na tej podstawie wyciągnąć wnioski.  
 
Jarosław Chołodecki przypomniał, iż na warsztacie podczas konferencji 
organizowanej przez Edwina Bendyka wysłuchiwaliśmy bardzo krytycznych opinii nt. 
działania SRK. Słuchanie ich powodowało dochodzenie do konkluzji, że źle 
wykorzystaliśmy czas. Przy scenariuszu zaciągu publicznego do nowej kadencji 
znaczyłoby to, że nowi członkowie z pasją podejmą się działania. Na ten moment 
brak poczucia potrzeby takiej rady. 
 
Tomasz Thun-Janowski zwrócił się do członków rady z prośbą o poradzenie co 
należałoby zrobić, bowiem jak czyta propozycje zapisów do nowego regulaminu to 
raczej uzupełniają i konserwują obecny stan, niż zmieniają charakter pracy tego 
gremium. 
 
Marta Białek-Graczyk wskazała, że to pytanie jest zasadnicze, jest to pytanie o sens 
istnienia takiego ciała, czyli czy jest potrzeba aby pewne decyzje konsultować. Może 
nie musi to być rada, tylko przykładowo zespół 50-ciu lotnych korespondentów z 
frontu kultury warszawskiej gdzie formuła doradztwa polega na tym, że każda z tych 
osób raz w miesiącu odnosi się do trzech jego zdaniem najważniejszych tematów, 
które aktualnie się dzieją w warszawskiej kulturze, kierując uwagę Pani Prezydent 
aby zajęła się tymi tematami. Podkreśliła, iż jej zdaniem replikowanie dotychczasowej 
formuły działania jest bez sensu. 
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Joanna Szwajcowska wskazała, iż Społeczna Rada Kultury została wpisana i 
funkcjonuje w Programie Rozwoju Kultury w systemie ciał, które wokół PRK mają 
działać. Zostało to wprowadzone w życie, niemniej doszliśmy do momentu kiedy 
zastanawiamy się co zrobić, bowiem ciała społeczne nie funkcjonują dobrze i nie 
wskazuję tego tylko w odniesieniu do SRK, bo także np. Zespół Sterujący PRK się 
przeformułował zmniejszając znacznie swój skład. Zastanawiamy się teraz, które z 
kompetencji we wszystkich tych ciałach się w jakiś sposób pokrywają. Nie jest to 
łatwy proces i na taką analizę potrzebujemy czasu, dlatego, że SRK nie działa w 
próżni i nie jest jedynym ciałem. Dlatego pomyśleliśmy sobie, żeby zastanowić się 
nad całym systemem i być może zaproponować zupełnie nowe rozwiązania, jak 
choćby te, których propozycje przedstawiono dziś podczas spotkania. Wymaga to 
jednak pewnej pracy i czasu na jej wykonanie. Dlatego wydaje się, iż teraz jesteśmy 
w takiej sytuacji kiedy jednak powinniśmy powołać radę bez większych zmian.  
 
Tomasz Thun-Janowski dodał, iż jakieś zrąbkowe pomysły na zmianę się pojawiły. 
Zaproponował, aby spróbować zapisać to, na co obie strony wyrażą zgodę, jako tzw. 
„zdrowe minimum”. Kiedy otrzymamy jakieś opracowanie, które będzie nam 
proponować możliwe warianty to wówczas pochylimy się nad nimi i będziemy się 
wspólnie zastanawiali. 
 
Marta Białek-Graczyk wskazała, że niestety nowa rada zostanie wybrana wcześniej. 
 
Tomasz Thun-Janowski odpowiedział, że mamy teraz takie alternatywy: albo nic nie 
zmieniamy, powołujemy radę w nowym składzie i ta frustracja, której jesteśmy 
świadkiem narasta i to po obu stronach, albo spróbujmy umówić się na rozpoczęcie 
jakiś zmian, zapisanie w nowym regulaminie jakiegoś ich minimum. 
 
Maria Pomianowska powiedziała, iż tu zebrani członkowie rady są specjalistami w 
swoich dziedzinach i w ich zakresie zostaliśmy zaproszeni do radzenia. Ten 
potencjał, przynajmniej w moim przypadku – jako muzyka, organizatora festiwali, 
twórcy – nie został wykorzystany. I jeśli miałabym odnosić się do budżetu, pochylać 
się nad uchwałami to nie jest ten obszar, w którym się odnajduję i mogę doradzać. 
Jeśli rada miałaby doradzać, to trzeba rozważyć, czy ma doradzać na etapie 
tworzenia, budowania i wówczas trzeba by pomyśleć o innym systemie doboru ludzi, 
którzy mogli by się w takim trybie zaangażować. Jej zdaniem, pojawiła by się 
wówczas bardziej urzędnicza praca, niż to z czym ona przyszła pracować w radzie, 
by dzielić się wiedzą specjalistyczną w danej dziedzinie. 
 
Bogna Świątkowska zaproponowała sformułowanie następującej rekomendacji 
SRK dla trybu wyboru rady na kolejną kadencję: SRK rekomenduje powołanie rady 
na nową kadencję w momencie, w którym organ powołujący będzie potrafił 
wypracować zadania dla tej rady na czas trwania kadencji. Czyli, że miasto zaprosi 
ludzi do pracy nad konkretnymi obszarami, bo jak widać na przykładzie obecnej rady 
budżet i kierunki polityki kulturalnej to jest za mało.  
Dodatkowo SRK rekomenduje tryb co najmniej mieszany jako ten, który miałby 
obowiązywać przy wyborze członków na kolejną kadencję.  
 
Agata Adamiecka-Sitek zaproponowała doprecyzowanie w jakich proporcjach 
miałby odbyć się taki nabór mieszany. 
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Po wymianie zdań członkowie rady zgodzili się na zarekomendowanie proporcji pół 
na pół.  
 
SRK przegłosowała jednogłośnie rekomendację w powyższym brzmieniu.  
 
Bogna Świątkowska przeszła do omówienia spraw różnych. Wspomniała, że zgłosił 
się do niej Krzysztof Gierałtowski, który ubiega się o zwolnienie podatkowe i jego 
sprawa jest egzemplifikacją sytuacji twórców w ogóle.  
 
Tomasz Thun-Janowski wskazał, iż sprawa jest mu znana o tyle, że wie iż Biuro 
Księgowości i Kontrasygnaty (wydział odpowiedzialny za podatki) odpowiedział na 
ten apel. Przekazał, iż rozmawiał z dwiema osobami, które udzieliły poparcia temu 
wnioskowi. Odpowiedź jest taka, że podatki nie są instrumentem precyzyjnym i 
wystarczającym do tego, żeby tego rodzaju wsparcia dla artystów urząd mógł 
udzielać. Dlatego, że podatek zaczyna obowiązywać wtedy kiedy mamy w KRS 
odpowiedni wpis. Oznacza to, że jeżeli prowadzę działalność gospodarczą i wpiszę 
sobie działalność kulturalną, to automatycznie podlegam takiemu a nie innemu 
opodatkowaniu. Rodzi się pytanie jakie służby mają to weryfikować. W 
przedstawionym przez Pana Gierałtowskiego opisie sprawy znajdują się dane z GUS 
ile osób prowadzi gospodarczą działalność kulturalną. Rzeczywiście to kryterium, kto 
się łapie na to wsparcie w kryterium podatkowym jest bardzo dyskusyjne, bowiem 
chcąc mieć dostęp do tej zniżki wystarczy w urzędzie zaznaczyć kulturalną 
działalność gospodarczą. A nie ma nikogo, kto jest w stanie zweryfikować czy taka 
działalność jest faktycznie prowadzona. Druga rzecz jest również ważna, bowiem 
mówimy o sytuacji, która dyskryminuje tych artystów, którzy nie prowadzą 
działalności gospodarczej. Taka właśnie odpowiedź przez wydział odpowiadający za 
podatki w Biurze Księgowości i Kontrasygnaty została wystosowana do pana 
Gierałtowskiego.  
 
Bogna Świątkowska dodała, iż ten przypadek to jest materiał dla Edwina Bendyka, 
który się zajmuje opracowaniem dokumentu operacyjnego PRK w zakresie 
twórczości. Być może to, co proponuje pan Gierałtowski wymaga dalszego 
opracowania, ale stwarzanie przyjaznego środowiska dla twórczości obejmuje m.in. 
takie problemy. Zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy są jakieś inne sprawy 
różne, które powinny zostać omówione na spotkaniu i zadała pytanie o sytuację 
związaną z losem Muzeum Karykatury.  
 
Joanna Szwajcowska odpowiedziała, iż sprawa Muzeum Karykatury jest na razie 
zawieszona. Została na Radzie m.st. Warszawy przyjęta uchwała intencyjna 
mówiąca o intencji urzędu ws. połączenia Muzeum Karykatury z Muzeum Warszawy. 
Do samego połączenia jest tak naprawdę jeszcze długa droga i staramy się znaleźć 
najlepsze rozwiązanie rozmawiając z zainteresowanymi stronami oraz z Radą 
Muzeów.  
 
Bogna Świątkowska  przypomniała, iż  SRK rekomendowała przeprowadzenie 
konkursu i jest to bardzo gorący temat. Pod  kątem pracy rady w kolejnej kadencji 
chciałaby zarekomendować dla niej kwestię organizacji pozarządowych pracujących 
w kulturze i będących pracodawcami, bo daje się zaobserwować, iż zagadnienie to  
wymaga bardzo sprawnych regulacji i my jako fundacja będziemy nad tym pracować. 
Zaznaczyła, iż chciałaby aby ten problem został dostrzeżony przez Biuro Kultury.  
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Joanna Szwajcowska wskazała, iż wszyscy pracując w sektorze kultury zdajemy 
sobie sprawę z problemu ale wiemy, że jest to kwestia regulowana przez ustawy i nie 
jest to kwestia do rozwiązania na poziomie miasta.  
 
Bogna Świątkowska wskazała, iż sektor organizacji pozarządowych znajduje się w 
trudnej sytuacji, a kluczem do sukcesu jest łącznie trzech źródeł finansowania: 
sponsorzy, dochody z działalności gospodarczej oraz granty. Istotną kwestią jest 
możliwość zawalczenia w konkursie o długoterminowe wsparcie, co jest postulatem 
środowiska zgłaszanym od wielu lat.  
 
Agata Adamiecka-Sitek wskazała, iż chyba tu nie było by problemu bo kwestie 
doprecyzowania konkursów wieloletnich leżą w gestii biura.  
 
Joanna Szwajcowska odpowiedziała, iż Biuro Kultury realizuje granty wieloletnie.  
 
Bogna Świątkowska wskazała, iż chodzi bardziej o granty nie tylko na projekty co o 
środki na prowadzenie działań ciągłych przez organizację.  
 
Agata Adamiecka-Sitek przekazała, iż chodzi o środki, które umożliwiłyby ścieżkę 
pewnej instytucjonalizacji tych podmiotów.  
 
Joanna Szwajcowska odpowiedziała, iż taka instytucjonalizacja jest to bardzo 
szeroki temat i najpierw trzeba by porozmawiać, co by miało się za tym kryć. W moim 
rozumieniu, jest ona niemożliwa, bo zakładałaby że miasto miałoby tworzyć kolejne 
instytucje. To natomiast, co wskazuje, że miałyby by być to długoletnie umowy 
zlecające pewne zadania organizacjom pozarządowym w zakresie wypełniania 
pewnych, konkretnych zdań publicznych, to być może mogłoby to być oparte o 
długofalowe umowy.  
 
Marta Białek-Graczyk wskazała, iż chodzi o zapewnienie takiego finansowania, aby 
dana organizacja mogła  funkcjonować poza jednorazowymi grantami, budować 
długofalowy program i dawać stałą ofertę. Dodatkowo zgłosiła kolejny temat dla rady 
następnej kadencji, a mianowicie chodzi o sytuację, iż w Warszawie od pewnego 
czasu (od ok. 2 lat) stowarzyszenia mają trudności z rozpoczynaniem i 
prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie dzieje się to w żadnym innym mieście. 
Dzieje się to na podstawie interpretacji prawa, która zakłada, że działalność 
gospodarcza będzie wiodła prym nad działalnością statutową. Jest to duży problem. 
 
Joanna Szwajcowska powiedziała, aby SRK napisała w tej sprawie do Biura 
Kultury.  
 
Członkowie SRK zaproponowali, aby zorganizować ostatnie, pożegnalne spotkanie 
SRK przed 5 listopada br. z udziałem Pani Prezydent, jeśli będzie to możliwe.  
 
Bogna Świątkowska poprosiła zebranych o zgłoszenia do pracy w roboczym 
zespole redakcyjnym ds. raportu z prac Społecznej Rady Kultury pierwszej kadencji, 
a także poprosiła zebranych o przesyłanie tez przez każdego z członków  SRK na jej 
adres e-mail oraz poprosiła członków SRK o dokończenie pracy nad zmianami  
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w regulaminie – w trybie roboczym, mailowo - po czym podziękowała zebranym i na 
tym zakończyło się spotkanie SRK. 
 

 

 

 

 

Protokół sporządziła 

Monika Czerska 

(Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy) 


