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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

24 stycznia 2013 r. Biuro Kultury (s. 27 ul. Niecała 2) 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zespołu Sterującego Prezydent Włodzimierz 

Paszyński. Wymienił  trzy główne tematy posiedzenia: 

1. Wypracowanie stanowiska w sprawie cięć w budżecie Biura Kultury. 

2. Omówienie materiałów dotyczących Programów Operacyjnych będących w fazie 

projektów oraz aktualnie realizowanych przez miasto. 

3. Omówienie spraw dotyczących bieżącej pracy Zespołu Sterującego. 

Na wstępie poruszona została kwestia konieczności jak najszybszego udostępnienia opinii 

publicznej strony internetowej Programu Rozwoju Kultury, na której na bieżąco 

zamieszczane są protokoły z posiedzeń Zespołu Sterującego i Społecznej Rady Kultury. 

Członkowie ZS ustalili, że nie można dłużej czekać na to aż strona zostanie dopracowana, 

musi zostać upubliczniona w obecnym kształcie, a wszystkie usprawnienia będą dodawane na 

bieżąco. 

Następnie Prezydent Paszyński przeszedł do omówienia tematu cięć budżetowych                 

i przekazał głos Zastępcy Dyrektora Biura Kultury Pani Beacie Obrębowskiej. 

Beata Obrębowska przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu Rady Budżetowej radni 

podjęli decyzję o zmniejszeniu budżetu Biura Kultury o 2 600 000 zł i wskazali konkretny 

rozdział (92105), w którym mają zostać przeprowadzone cięcia. Aktualny Budżet Biura        

w tym rozdziale na rok 2013 po przeprowadzonych cięciach wyniósł 24 971 208 zł. Najwięcej 

pieniędzy w tym rozdziale przeznaczonych jest na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi druga pozycją są dotacje celowe przyznawane państwowym instytucjom 

kultury. Pozostała kwota obejmuje inne projekty Biura Kultury m.in. projekty rocznicowe, 

nagrody, konkursy, stypendia etc. Biuro Kultury w bardzo krótkim czasie musiało podjąć 

decyzję o tym w jaki sposób przeprowadzi cięcia. Zapadła decyzja o obcięciu po 10 % kwot  

z największych pozycji w tym rozdziale. 
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Agata Diduszko-Zyglewska w odpowiedzi przypomniała słowa dyrektora Marka 

Kraszewskiego z poprzedniego spotkania, że decyzja w sprawie cięć miała być konsultowana 

z Zespołem Sterującym. Zespół według poprzednich ustaleń miał na obecnym spotkaniu 

omówić tę sprawę i wskazać pozycje, w których miałyby być przeprowadzone cięcia,             

a tymczasem z wypowiedzi wicedyrektor Obrębowskiej wynika, że decyzja dotycząca 

konkretnych cięć zapadła jeszcze przed poprzednim spotkaniem czyli członkowie ZS zostali 

wprowadzeni w błąd. 

Beata Obrębowska odpowiedziała, że decyzja Biura Kultury w jakich paragrafach ma być 

przeprowadzone cięcie była podyktowana bardzo krótkim terminem wyznaczonym przez 

radnych, natomiast do następnej sesji budżetowej w lutym można wnosić o poprawki w tej 

kwestii. 

Agata Diduszko-Zyglewska poruszyła kwestię cięcia w wysokości 10%. Przypomniała,        

że organizacje pozarządowe otrzymują dotacje jedynie z tej jednej pozycji, do tego                      

z 19 milionów przeznaczonych na ich działalność ponad 14 milionów stanowią zobowiązania 

związane z konkursami trzyletnimi, w których nie można dokonać cięć, ponieważ dotyczą 

zawartych wcześniej umów, a zatem cięcie rzędu 1 900 000 zł dotyka tylko budżetu rocznych 

konkursów dla organizacji pozarządowych i zmniejsza ten budżet o prawie połowę. Trzeba 

zaznaczyć, że z konkursów trzyletnich korzystają tylko najbardziej doświadczone organizacje, 

natomiast większość z kilkuset warszawskich NGOsów opiera swoje projekty na dotacjach 

uzyskiwanych w konkursach rocznych,  więc to cięcie jest bezprecedensowym i niezwykle 

dotkliwym uderzeniem w działalność kulturalna trzeciego sektora. Tymczasem w innych 

rozdziałach budżetu Biura pojawiły się zwiększenia wobec zeszłego roku, np. kilka teatrów 

ma powiększone budżety. Zdaniem Pani Agaty cięcia powinny objąć wszystkie rozdziały 

budżetu Biura, bo wtedy dla nikogo nie byłyby katastrofalne. 

Beata Obrębowska powiedziała, że Biuro Kultury ma zobowiązania wobec instytucji 

państwowych, na które w budżecie Biura muszą być zarezerwowane środki. 

Agata Diduszko-Zyglewska zwróciła uwagę na to, że nawet w rozdziale (92105) budżetu 

Biura Kultury na rok 2013 znajduje się kilka pozycji, na które przeznaczone są znaczne sumy 

pieniędzy jak, np. Juwenalia (400 000 zł) i obchody 100-lecia Teatru Polskiego (200 000 zł) – 

kilkudniowe wydarzenia, które zdaniem Pani Agaty nie przyniosą miastu takich korzyści       

w zakresie kultury jak całoroczna działalność kilkuset organizacji pozarządowych. 
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Prezydent Paszyński poprosił o to by nie oceniać budżetu Biura Kultury w taki sposób i nie 

kierować się pogardą wobec wybranych wydarzeń. Według niego nie da się jednoznacznie 

stwierdzić, że jedne działania kulturalne są bardziej istotne od drugich. 

Alina Gałązka zaznaczyła, że Zespół został powołany m.in. właśnie po to, żeby na podstawie 

wiedzy i doświadczenia jego członków dokonywać oceny merytorycznej różnych zjawisk       

z obszaru warszawskiej kultury, a niebezpieczne jest stosowanie mechanicznych cięć bez 

oceny rezultatów takich działań. Następnie  zaproponowała by Zespól Sterujący wystąpił                   

z propozycją  do Rady m. st. Warszawy by cięcia objęły także inne pozycje w budżecie Biura 

Kultury. Zespół powinien także przygotować propozycje, których konkretnie pozycji powinny 

dotyczyć cięcia. 

Grzegorz Lewandowski przypomniał, że członkowie Zespołu Sterującego reprezentują różne 

środowiska, nie tylko organizacje pozarządowe. Natomiast jego zdaniem decyzja radnych        

o przeprowadzeniu tak dużych cięć akurat w tym rozdziale powinna zostać w jakiś sposób 

umotywowana. 

Mamadou Diouf powiedział, że Radni podjęli decyzje o cieciu z konkretnej pozycji nie 

zdając sobie sprawy jak przedstawia się sytuacja kultury w Warszawie. Pan Mamadou 

nawiązał do wspomnianych wcześniej Juwenaliów – imprezy o charakterze eventowym 

organizowanej przez środowiska studenckie, która poza dotacjami z miasta otrzymuje także 

duże wsparcie od sponsorów. Organizacjom pozarządowym dużo trudniej jest pozyskiwać 

pieniądze w ten sposób dlatego dotacje z miasta często oznaczają dla nich być albo nie być. 

Prezydent Paszyński zadeklarował, że Biuro Kultury zrobi wszystko by kwestię cięć 

budżetowych rozwiązać w pozytywny sposób. Prezydent stwierdził także, że należy starać się 

o cofnięcie cięcia w budżecie Biura Kultury – jego zdaniem jest szansa by te pieniądze z 

powrotem trafiły do Biura, jednak trudno określić jak duża jest to szansa. Decyzja w sprawie 

cięć była dla wszystkich zaskoczeniem i na poziomie urzędniczym nie była z nikim 

uzgadniana, decyzja zapadłą wbrew woli Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Drugą 

możliwością jest wspomniana wcześniej przez innych członków Zespołu propozycja by radni 

skorygowali swoją uchwałę w ten sposób, że nie będą wskazywali konkretnego rozdziału, w 

którym mają być cięcia, ale wskażą wszystkie rozdziały -  i o to także Biuro będzie się starało. 

Zdaniem Prezydenta Paszyńskiego do Rady m. st. Warszawy powinni się zwrócić 
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przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale niekoniecznie pod postacią Zespołu 

Sterującego. 

Krzysztof Herbst również zakwestionował to, czy aby na pewno w kompetencji Zespołu 

Sterującego jest spotykanie się z Radą Miasta bądź Komisją Kultury. Pan Krzysztof podał 

także w wątpliwość, czy Rada bez pomocy ekspertów jest w stanie podjąć kompetentne 

decyzje w kwestii przesunięcia cięć na inne rozdziały w Biurze Kultury. 

Agata Diduszko-Zyglewska przypomniała, ze na poprzednim posiedzeniu zapadła decyzja, 

że to Zespół Sterujący przygotuje rekomendację w sprawie budżetu dla radnych. 

Marcel Andino-Velez stwierdził, że nie można dyskutować nad istotą działalności 

organizacji pozarządowych, ponieważ ich rola w kreowaniu warszawskiej kultury jest 

nieoceniona. Działalność organizacji jest przede wszystkim uzupełnieniem pracy instytucji 

miejskich. Nie można także zapominać o kapitale społecznym, który budują NGO’sy 

zwłaszcza w świetle ostatnich badań socjologów, które jednoznacznie wskazują na to, że 

Polska traci swój kapitał społeczny. 

Agata Diduszko-Zyglewska nawiązując do tej wypowiedzi uznała, że decyzja zabraniu 

niemal połowy pieniędzy z 4 700 000 zł budżetu na roczne konkursy dla organizacji 

pozarządowych jest tym bardziej szokująca i niezrozumiała. 

Prezydent Paszyński jeszcze raz poprosił o to by nie deprecjonować wydarzeń takich jak 

Juwenalia. Odbiorcami tego wydarzenia są studenci  stanowiący bardzo liczną grupę 

mieszkańców Warszawy, natomiast samorządy studenckie także są samodzielnymi prężnie 

działającymi organizacjami. Prezydent powtórzył także, że decyzja radnych w sprawie cięć 

była dla niego zaskakująca i niezrozumiała. Zdaniem prezydenta cięcia powinny objąć 

proporcjonalnie cały budżet Biura Kultury. 

Agata Diduszko-Zyglewska w nawiązaniu do Juwenaliów przypomniała, że budżet tego 

kilkudniowego wydarzenia jest równy budżetowi  jednego rocznego konkursu dla organizacji 

pozarządowych. Pani Agata powtórzyła wcześniejsze wnioski dotyczące spotkania z radnymi 

i przedstawieniu Radzie swojego stanowiska w sprawie cięć. 

Zdaniem Grzegorza Lewandowskiego potrzebny jest jasny komunikat ze strony miasta,        

że jest ono gotowe na reformę. W jego przekonaniu cięcia objęły najsłabszą grupę, która              
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w dodatku nie zalicza się do instytucji miejskich. Decyzja ta jest niezrozumiała zwłaszcza 

kontekście wzrostu dotacji dla niektórych instytucji miejskich np. teatrów. Także zdaniem 

pana Grzegorza Zespół Sterujący powinien wspólnie z Biurem Kultury wypracować 

stanowisko w sprawie cięć budżetowych i jak najszybciej przestawić je radnym. 

W odpowiedzi Beata Obrębowska stwierdziła, że sytuacja dotacji dla teatrów jest 

skomplikowana. Teatry jako instytucje miejskie posiadają osobowość prawną. Teatry 

otrzymują dotacje podmiotowe, w ramach których teoretycznie można by dokonać cięć         

na poziomie ok. 3% w skali roku jednak należy pamiętać, że teatry mają tzw. koszty stałe,     

na które składają się przede wszystkim wynagrodzenia. Dokonanie ewentualnych cięć 

wiązałoby się z przeprowadzeniem w tych instytucjach określonych reform. Jest to proces 

długotrwały obejmujący co najmniej kilka lat. 

Agata Diduszko-Zyglewska poprosiła by w tym momencie Zespół Sterujący w sposób jasny 

określił swoje stanowisko w kwestii cięć i zapytała wicedyrektor Obrębowską czy jej zdaniem 

skorygowanie budżetu oznaczające przesunięcie cięcia w wys. 2 600 000 zł na wszystkie 

rozdziały budżetu jest możliwe. 

Pani Obrębowska odpowiedziała, że owszem i w takiej sytuacji cięcie w każdym                    

z rozdziałów budżetu nie przekroczyłoby 1,5 – 2 %. 

Marcin Jasiński zaproponował żeby prezydium Zespołu Sterującego spotkało się z Komisją 

Kultury oraz Komisją Budżetową Rady Miasta i podjęło próbę wypracowania możliwości 

przesunięć w budżecie. Pan Marcin poinformował, że Społeczna Rada Kultury w tej kwestii 

również zwróciła się z prośbą o spotkanie z Radą m. st. Warszawy. Spotkanie Prezydium ZS 

powinno się odbyć w jak najszybszym czasie. Zespól upoważnił Marcina Jasińskiego do jak 

najszybszego ustalenia daty spotkania i poinformowania o tym przedstawicieli Zespołu, 

którzy mają w wziąć w nim udział – są to członkowie i członkinie Prezydium oraz 

wicedyrektor Obrębowska. 

Prezydent Paszyński powtórzył, że Zespół Sterujący może oczywiście wyrazić swoje 

stanowisko jednak nie należy zapominać, że w skład wchodzą osoby reprezentujące różne 

środowiska, nie tylko organizacje pozarządowe. Prezydent nie wyobraża sobie takiej sytuacji, 

że Zespół będzie określał które wydarzenia kulturalne w mieście są bardziej istotne, a które 

mniej. Poprzedni budżet był pewnego rodzaju kompromisem wypracowanym przez Biuro 
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kultury natomiast poprzez decyzje radnych na ostatniej Komisji Budżetowej kompromis ten 

został złamany. 

Prezydent zaproponował następujące stanowisko Zespołu Sterującego: 

1. prośba o przywrócenie budżetu Biura Kultury do poziomu wnioskowanego. Decyzja 

Rady była zdaniem Zespołu sprzeczna z podjętymi wcześniej przez Radę Warszawy 

uchwałami (m.in. w sprawie uchwalenia PRK, programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, ustanowienia nagród kulturalnych m. st. Warszawy, etc.) 

2. jeśli w obecnej sytuacji budżetowej nie jest możliwe przywrócenie budżetu do 

poziomu wnioskowanego, Zespół zwraca się z prośbą o niewskazywani konkretnego 

rozdziału, z którego mają być przeprowadzone cięcia, a zamiast tego wskazanie 

wszystkich rozdziałów budżetu Biura Kultury. 

Wywiązała się dyskusja czy Zespół nie powinien na spotkanie z radnymi przygotować 

propozycji cieć w konkretnych rozdziałach budżetu. 

Alina Gałązka zwróciła uwagę, że postulat przywrócenia budżetu do poziomu 

wnioskowanego raczej nie ma szans na realizację w kontekście ogólnych cięć w budżecie 

miasta, dlatego warto skupić się na punkcie drugim. 

Zdaniem Marcina Jasińskiego  decyzje dotyczące propozycji konkretnych cięć                      

w rozdziałach budżetu mogą być podjęte dopiero po spotkaniu z Komisjami Rady Miasta. Pan 

Marcin poparł dwustopniowe stanowisko w formie zaproponowanej przez Włodzimierza 

Paszyńskiego. Jego zdaniem, w ten sposób Zespół stwarza możliwość negocjacji z Radą 

Miasta. 

Pozostali Członkowie Zespołu Sterującego także poparli to stanowisko 

Podjęto w tej sprawie uchwałę: 

Głosowanie nad przyjęciem propozycji Włodzimierza Paszyńskiego dotyczącej 

stanowiska Zespołu Sterującego w sprawie cięć budżetowych: 

 

Za:15 

Przeciw: 0 
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Wstrzymało się:0 

 

Wniosek został przyjęty. 

 

Następnie Prezydent Paszyński poprosił Dyrektor Biura Promocji panią Katarzynę Ratajczyk 

o zabranie głosu w sprawie cięć w budżecie Biura Promocji. Zdaniem Prezydenta jest to także 

istotna kwestia do poruszenia podczas dzisiejszej dyskusji. 

 

Katarzyna Ratajczyk wspomniała, że budżet Biura Promocji został zmniejszony o 1/3. 

Obecny budżet jest nieporównywalnie mniejszy od zeszłorocznego kiedy to Warszawa była 

miastem-gospodarzem Euro 2012. Pani Katarzyna poprosiła by nie umniejszać także rangi 

koncertu sylwestrowego, ponieważ to wydarzenie ma oddźwięk nie tylko w Warszawie ale i 

w całej w Polsce i zdecydowanie wpływa na promocję miasta. Oglądalność ostatniego 

koncertu była bardzo wysoka i sięgnęła 13 000 000 widzów.  

Aktualny budżet na promocję miasta nie pozwoli Warszawie promować się w zagranicznych 

spotach reklamowych jak to miało miejsce w ubiegłych latach. Nie odbędą się także, żadne 

większe działania związane z promocją stolicy jako miasta Fryderyka Chopina etc. 

 

Prezydent Paszyński podsumował jeszcze raz ustalenia dotyczące stanowiska Zespołu 

Sterującego w kwestii cięć i zaproponował przejście do następnego punktu posiedzenia. 

 

Marcin Jasiński przypomniał, że tego samego dnia zbiera się także komisja konkursowa 

obradująca w sprawie zadania I i zadania VII otwartego konkursu ofert. Pan Marcin poprosił 

komisję by ta wstrzymała się na razie z decyzjami finansowymi. Zaproponował by Zespół 

Sterujący zarekomendował wszystkim komisjom konkursowym następujące rozwiązanie: 

przeprowadzenie dwóch rozstrzygnięć – pierwszego, obejmującego kwoty po cięciach 

budżetowych oraz  drugiego, w postaci rankingu projektów, które obejmowałoby kwotę 

pierwotnie zapisaną w danym budżecie konkursowym. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na 

rozstrzygnięcie konkursów według drugiego wariantu, w razie decyzji radnych o 

przywróceniu pieniędzy do budżetu Biura Kultury bądź o proporcjonalnym rozłożeniu cięć na  

wszystkie rozdziały w budżecie. 

 

Pozostali Członkowie Zespołu Sterującego przystali na tę propozycję. 
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Następnie Prezydent Paszyński przeszedł do tematu omówienia materiałów dotyczących 

Programów Operacyjnych, które są w fazie projektów oraz obecnie realizowanych przez 

miasto. 

 

Członkowie zadecydowali jednak, że tą kwestią zajmą się na następnym posiedzeniu             

po uprzednim zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi przez Biuro Kultury. 

 

Wobec braku innych wniosków Przewodniczący podziękował wszystkim i zakończył 

posiedzenie. 

 

Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 
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