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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury 

18.09.2013 g. 15.30 (s.330 Biuro Kultury ul. Niecała 2) -projekt 

 

Uczestnicy Posiedzenia: 
1. Marek Kraszewski 

2. Janusz Kostynowicz 

3. Marcin Jasiński 

4. Agata Diduszko-Zyglewska 

5. Alina Gałązka 

6. Wojciech Feliksiak 

7. Krzysztof Herbst 

8. Anna Michalak – Pawłowska 

9. Roman Osadnik 

 

Goście Zespołu Sterującego: 

1. Beata Obrębowska (Wicedyrektor Biura Kultury) 

2. Ewa Malinowska – Grupińska (Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy) 

3. Małgorzata Zakrzewska (Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta) 

4. Tomasz Janowski (Nowy Dyrektor Biura Kultury) 

5. Aneta Domańska – Machnio (Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) 

 

Przebieg posiedzenia: 

Omówienie propozycji budżetu Biura Kultury na rok 2014 

Posiedzenie otworzyła wiceprzewodnicząca Zespołu Sterującego Pani Alina Gałązka i 

przekazała głos Wicedyrektor Biura Kultury Pani Beacie Obrębowskiej.   

 

Beata Obrębowska zaprezentowała zmiany jakie nastąpiły w planowanym budżecie w 

stosunku do budżetu na rok 2013. Budżet Biura Kultury został zwiększony o 2 mln zł jednak 

jest to niewielka kwota w stosunku do aktualnych potrzeb. Podczas planowania budżetu nie 

udało się uwzględnić kilku ważnych zadań, które będą realizowane w 2014 roku. Są to: 70 

rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 75 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 25 

rocznica wyborów 89’ oraz kanonizacja Jana Pawła II. W nowym budżecie nie udało się 

znaleźć dodatkowych środków dla Muzeum Historii Żydów Polskich (koszty związane z 

nową siedzibą), Praskiego Oddziału Muzeum Historycznego (otwarcie jest planowane w 2014 

r.), na modernizację siedziby muzeum na starym mieście, oraz na koszty związane z 

utrzymaniem tymczasowej siedziby Orkiestry Symfonia Varsovia. Biuro Kultury zwróciło się 

w tej sprawie do Skarbnika informując, że na powyższe zadania potrzebna jest kwota ok. 

8 900 000 zł.  

 

Alina Gałązka krytycznie odniosła się do kwestii zmniejszenia dotacji na współpracę miasta 
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z organizacjami pozarządowymi. Powiedziała, że niezrozumiała jest dla niej część budżetu 

dotyczącego PRK. Środki na Warszawski Program Edukacji Narodowej, który ma być 

programem operacyjnym PRK zostały zapisane w innej części budżetu, natomiast na Projekt 

Kultura bez Barier przeznaczono konkretną kwotę mimo, że zakres projektu nie został 

dokładnie określony. 

 

Agata Diduszko-Zyglewska nawiązała do kwestii organizacji pozarządowych. Przypomniała 

sytuacje z przed roku, kiedy to Rada Miasta zmniejszyła ustalony wcześniej budżet Biura 

Kultury m.in. część dot. współpracy z NGO’s o ok. 2 mln zł (do kwoty 17 100 000 zł). Dużą 

część pozostałej kwoty (ok. 12 mln) stanowią środki przeznaczone na 3 letnie zadania. Na 

zadania jednoroczne, w których bierze udział ok. 1000 organizacji pozarządowych 

odpowiedzialnych za wiele istotnych wydarzeń kulturalnych pozostaje kwota ok. 5 mln. Jest 

to niewielka część całego budżetu Biura Kultury. 

 

Pani Diduszko-Zyglewska zauważyła, że zmniejszenie środków dla organizacji 

pozarządowych o 1% przedstawione w prezentacji nie jest informacją rzetelną ponieważ 

nowa kwota (17 000 000 zł) została zmniejszona względem kwoty 17 100 000, a nie 

wcześniej wyższej planowanej kwoty na rok 2013 (ok. 19 000 000), przekonsultowanej z 

KSDsem i ogłoszonej w zarządzeniu konkursowym pani prezydent . Natomiast tak jak zostało 

wspomniane, budżet Biura Kultury został zwiększony w stosunku do roku ubiegłego o 2 mln. 

zmniejszanie budżetu na współpracę z NGO nie jest dobrym kierunkiem i jest niespójne z 

zapisami Programu Rozwoju Kultury. 

 

Brata Obrębowska powiedziała, że projekt nowego budżetu planuje się do kwoty pierwotnie 

zapisanej w budżecie i przyjętej uchwałą budżetową Rady Miasta. Należy pamiętać, że środki 

dla NGO są tylko częścią budżetu, który składa się także z innych, obligatoryjnych dla biura 

wydatków m. in. dotacji dla instytucji kultury. Biuro Kultury prowadziło rozmowy z 

dyrektorami wszystkich miejskich instytucji kultury. Z rozmów oraz przeprowadzonych 

analiz wynika, że w roku 2014 koszty utrzymania instytucji wzrosną dlatego ta cześć budżetu 

musiała zostać zwiększona. 

 

Agata Diduszko – Zyglewska zauważyła, że zwiększenia dotacji objęły nie tylko instytucje 

kultury, ale także przedsięwzięcia związane z ochroną dziedzictwa kulturowego Warszawy, 
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przedsięwzięcia upamiętniające wydarzenia i osoby związane z dziejami Miasta czy projekty 

rocznicowe. 

 

Anna Michalak –Pawłowska odniosła się do zwiększonej dotacji dla instytucji kultury. 

zauważyła, że w dzielnicach budżet na działalność kulturalną i edukacyjną instytucji 

dzielnicowych został zmniejszony o średnio 30%. 

 

Ewa Malinowska-Grupinska powiedziała, że nie chciała by powtórzyła się sytuacja, która 

miała miejsce w zeszłym roku (zmniejszenie budżetu Biura Kultury). Rada będzie dążyć do 

tego by podobna sytuacja się nie powtórzyła. Nawiązała do zwiększenia dotacji dla instytucji 

kultury, zapytała o powody zwieszenia budżetów Teatru Komedia, Rampa i Studio. 

 

Beata Obrębowska powiedziała, że dotacja dla teatru Komedia w roku 2012 została 

drastycznie zmniejszona. Biuro zadecydowało, że teatr powinien utrzymywać się ze środków 

zgromadzonych na koncie. Jednak rok 2012 teatr zakończył ze stratą 1 mln zł, a w roku 

bieżącym prognozuje stratę ok. 1,5 mln zł. W teatrze przeprowadzony został także gruntowny 

remont widowni, wrósł również koszt czynszu. 

Sytuacja teatru Rampa jest podobna. Po zmniejszeniu dotacji w 2012 roku, teatr skonsumował 

środki zgromadzone na koncie i zaczął przynosić straty. 

 

Ewa Malinowska-Grupińska zauważyła, że poszukiwana kwota na zwiększenie dotacji dla 

NGO nie jest wygórowana (ok. 1 mln zł). Poprosiła by Biuro Kultury przeanalizowało jeszcze 

raz budżet i poszukało tych pieniędzy. Zaproponowała by biuro podobnie jak w przypadku 

rozmów z dyrektorami instytucji przeprowadzało analogiczne rozmowy z przedstawicielami 

NGO’sów i na ich podstawie decydować o ewentualnej wysokości dotacji.  

 

Krzysztof Herbst zauważył, że Zespół Sterujący powinien dyskutować na temat budżetu na 

wcześniejszym etapie jego tworzenia. Zasugerował by taką praktykę wprowadzić od 

przyszłego roku. Ponadto dyskusja nad budżetem powinna odbywać z uwzględnieniem 

sytuacji kultury w całym mieście (włączając w to budżety dzielnic). 

Pan Herbst powiedział, że zmniejszanie dotacji na NGO wiąże się z tworzeniem złego 

wizerunku Biura Kultury, a jednocześnie nie stanowi praktycznie żadnych oszczędności.  

Niemniej istotniejszy jest fakt, że przedstawiona propozycja budżetu nie odpowiada 

kategoriom zapisanym w Programie Rozwoju Kultury.  



 4 

Na chwilę obecną Zespół Sterujący może przeprowadzić w proponowanym budżecie jedynie 

drobne korekty w kilku możliwych do opanowania działach. Ważne jest ustalenie zasady 

rozdzielania środków zgodnie z wizją PRK.   

 

Marcin Jasiński przypomniał, że główną częścią raportu z realizacji Programu Rozwoju 

Kultury stanowiły projekty organizacji pozarządowych. Zmniejszenie pieniędzy na 

współpracę z NGO’sami jest równoznaczne z ograniczaniem zadań wynikających z PRK. 

Pan Jasiński przypomniał, że w roku 2009 planowana kwota dla NGO’sów wynosiła ok. 32 

mln zł, co oznacza że w ciągu ostatnich 4 lat budżet na te zadania został zmniejszony prawie 

o połowę co w żaden sposób nie obrazuje deklaracji miasta ze stawia na organizacje 

pozarządowe. 

 

Beata Obrębowska zauważyła, że na przestrzeni lat 2009- 2013 cały budżet Biura Kultury 

został drastycznie zmniejszony z kwoty 214 mln zł do 177 mln zł (proponowana kwota na rok 

2014 rok). Przypomniała, że duża część budżetu to koszty stałe, które nie zmniejszają się 

tylko rosną. 

Agata Diduszko-Zyglewska zauważyła, że z tych wyliczeń wynika, że budżet biura 

zmniejszył się wciągu kilku lat o 25 mln z czego prawie połowę ucięto z dotacji organizacji 

pozarządowych, co jest bardzo niepokojącą informacją, zwłaszcza w kontekście tego, że w 

tym samym czasie dofinansowanie instytucji miejskich wzrosło.  

 

Alina Gałązka poddała w wątpliwość efektywność instytucji kultury względem 

otrzymywanych dotacji z budżetu Biura Kultury. Zauważyła, że organizacje pozarządowe są 

zobowiązane do składania szczegółowych sprawozdań z wykonywanych zadań rozliczając się 

z każdej złotówki.  

 

Roman Osadnik (Dyrektor teatru Studio) powiedział, że kierując miejską instytucją kultury 

jest zobowiązany do przestrzegania wielu przepisów związanych m.in. z zatrudnieniem. Pan 

Osadnik przypomniał, że w ostatnich latach dotacje na teatry były zmniejszane. Panujący 

kryzys wpłynął także na mniejszą frekwencję w teatrach. Dalsze ścinanie dotacji 

doprowadziłoby do sytuacji, w której pieniądze były by przeznaczane jedynie na utrzymanie 

budynków i etatów a nie na samą kulturę. Miasto powinno sprecyzować swoje oczekiwania 

wobec teatrów i zastanowić się dlaczego niektóre teatry nie są w stanie wygenerować 

przychodu ze sprzedaży biletów. Zdaniem Pana Osadnika zwiększenie dotacji dla organizacji 



 5 

pozarządowych kosztem zmniejszenia środków dla teatrów nie jest korzystne. Należy 

poszukać innego rozwiązania. 

 

Marcin Jasiński powiedział, że niektóre instytucje kultury w pewien sposób przygotowały 

się do panującego obecnie kryzysu np. zmniejszając liczbę etatów czy racjonalizując swoja 

działalność Być może należało by tą sytuacje przeanalizować. Trzeba także sprawdzić czy 

instytucje po za swoją statutowa działalnością realizują inne zadania, istotne z punktu 

widzenia PRK. 

 

Tomasz Janowski (nowy Dyrektor Biura Kultury) podziękował za zaproszenie spotkanie. 

Powiedział, że na pewno należałoby przyjrzeć się całemu budżetowi jaki Warszawa 

przeznacza na kulturę. Dałoby to możliwość rozmowy ze Skarbnikiem bądź Radą Miasta 

dotyczącą z ogólnego finansowaniem kultury w miesicie. Trzeba także zastanowić się nad 

kształtem samego budżetu Biura Kultury. Zdaniem Pana Janowskiego, z punktu widzenia 

PRK środowisko organizacji pozarządowych w gorszej sytuacji niż miejskie instytucje 

kultury. Dokument wskazuje zobowiązania miasta m. in. wobec organizacji pozarządowych. 

Budżet w obecnym kształcie trudno jest przełożyć na obszary, które wynikają z PRK, należy 

tą sytuację jak najszybciej rozwiązać. Pan Janowski powiedział, że jest otwarty na dalsze 

rozmowy i sugestie odnośnie budżetu Biura Kultury. 

 

Agata Diduszko-Zyglewska przypomniała, że Biuro Kultury musi złożyć propozycję 

budżetu do 15 października. Poprosiła by zmniejszenia dotacji dla NGO’sów nie wiązać 

jedynie z dotacjami dla instytucji kultury. Zwróciła uwagą na inne punkty budżetu (nie 

wynikające z umów) w których nastąpiły zwiększenia np. projekty rocznicowe czy nagrody 

literackie.  

 

Alina Gałązka dodała, że koszt prowadzenia portalu kulturalna warszawa jest 

niewspółmiernie wysokie w stosunku do jego jakości. 

 

Krzysztof Herbst stwierdził, że projekt budżetu w obecnej formie jest nieczytelny. Poprosił, 

by sposób konstruowania budżetu odpowiadał obszarom i zadaniom które wynikają z PRK. 

 

Małgorzata Zakrzewska (Przewodnicząca Komisji Kultury) poparła to stanowisko. Budżet 

Biura Kultury powinien być skonstruowany na podstawie priorytetów zapisanych w PRK. 
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Pani Zakrzewska zasugerowała by Biuro Kultury poszukało możliwości finansowania zadań z 

zakresu promocji kultury wspólnie z CKS, które przejęło część obowiązków po 

zlikwidowanym Biurze Promocji. Przychyliła się do głosu, by poszukać oszczędności  w 

instytucjach kultury. 

 

Anna Michalak-Pawłowska zauważyła, że instytucje kultury często współpracują z 

organizacjami pozarządowymi udostępniając im powierzchnię do realizacji zadań. 

Zmniejszając dotacje dla instytucji należy się spodziewać, że ta współpraca zostanie w 

znacznym stopniu ograniczona. 

 

Alina Gałązka stwierdziła, że niestety zwykle ta współpraca polega na tym, że organizacje 

pozarządowe zwyczajnie płacą za używanie przestrzeni udostępnianych im przez instytucje. 

 

Tomasz Janowski zadeklarował, że w przyszłości jednym z kryteriów oceniania miejskich 

instytucji kultury powinno być ocenianie ich pod względem m.in. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi stowarzyszeniami itp. oraz nagradzanie tych, które chętnie taką współpracę 

nawiązują.   

 

Marcin Jasiński poruszył kwestę części budżetu dotyczącą współpracy z jednostkami sektora 

finansów publicznych oraz przedsięwzięć realizowane w ramach porozumienia z samorządem 

województwa mazowieckiego. Zaproponował by lista instytucji otrzymujących dotacje na 

zadania z tej części budżetu została zweryfikowana. 

 

Marek Kraszewski zauważył, że te zadania realizowane są w ramach programu otwartego. 

Miasto co roku ogłasza nabór dla instytucji kultury.  

 

Wojciech Feliksiak odnosząc się do festiwalu Chopin i Jego Europa zapytał, czy instytucje 

rozliczają się z otrzymanych dotacji po odbytym festiwalu. Proponowana kwota na ten 

festiwal wynosi 2 000 000 (zwiększenie o 1 600 000 zł w stosunku do zeszłego roku). 

Pan Feliksiak odniósł się także do budżetu na edukację kulturalną. Zauważył, że utrzymanie i 

rozwój systemu edukacji kulturalnej jest o połowę wyższa niż środki na samą Edukacje 

Kulturalną (m.in. WPEK, otwarte konkursy ofert, etc).   
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Marek Kraszewski powiedział, że 2 000 000 mln zł jest kwotą postulowaną przez 

organizację. Biuro Kultury w roku 2014 przeznaczy na ten cel 400 000 zł. Pan Kraszewski 

przypomniał, że omawiana propozycja budżetu jest dokumentem wewnętrznym i jej wygląd 

można modelować w dowolny sposób. Projekt składany przedkładany Radzie Miasta ma 

zupełnie inną konstrukcję (wynikająca z przepisów Ustawy Budżetowej. Natomiast założenia 

do budżetu Biura Kultury już od dwóch lat są konstruowane w oparciu o obszary PRK.  

 

Alina Gałązka ze względu na ograniczony czas spotkania zaproponowała by członkowie 

Zespołu Sterującego zgłaszali wszystkie szczegółowe uwagi dotyczące budżetu drogą 

mailową (do 25.09). Wiadomości zostaną przekazane dyrekcji Biura Kultury i 

przeanalizowane. 

 

Krzysztof Herbst poprosił o zbieranie uwag na przygotowanej wcześniej karcie. Opcjonalnie 

powinny znaleźć się na niej także uwagi odnoście następnej propozycji budżetu  

 

Marcin Jasiński zadeklarował wysłanie Zespołowi przygotowanej karty uzgodnień. 

 

Tomasz Janowski powiedział, że uwagi zostaną przeanalizowane w jak najszybszym czasie, 

a odpowiedzi przedstawione na najbliższym spotkaniu ZS. Zaproponował, by uwagi zostały 

jednak zgłoszone najpóźniej do 24.09 (tak by Biuro miało czas na przeanalizowanie i  

przygotowanie odpowiedzi). Zaprosił także do rozmów nad  konstrukcją budżetu na 2015 rok.  

 

Termin spotkania został wyznaczony na 27 września na godzinę 9.00. 

 

                                                                                                              Protokół sporządził Zbigniew Lisiecki 

                                                                                                                                                                  (Biuro Kultury urzędu m. st. Warszawy)               
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