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Czym jest program „DNA Miasta”?
„DNA Miasta” to program, który od 2009 r. upomina się o włączenie 
mieszkańców miast – ich opinii, oczekiwań i potrzeb – do kształtowania  
miejskiej polityki. Interesuje nas przede wszystkim kultura miejska.  
Nie tylko ta, którą można spotkać w teatrach, kinach i na koncertach,  
ale przede wszystkim taka kultura, która dzieje się w przestrzeni publicznej  
i decyduje o jakości życia. Chcemy urzeczywistnienia „prawa  
do miasta”, czyli idei miasta obywatelskiego, w którym mieszkańcy mają prawo  
do decydowania o tym, jak miasto ma wyglądać, czemu miasto ma służyć i jak 
miasto ma funkcjonować. 

Promujemy kulturę budowaną w dialogu, opartą na interakcji mieszkańców, 
twórców i władz miejskich. Szukamy odpowiedzi na pytanie o tożsamość  
miasta – jego kod DNA, aby na tej podstawie budować świadomą i opartą na 
zasadach współuczestniczenia i współodpowiedzialności strategię rozwoju  
kultury.

Wypracowaliśmy własną metodę partnerskiego dialogu – „DNA Miasta”, 
która poprzez połączenie serii warsztatów i dyskusji daje szansę na realizację  
dobrej, czyli uwzględniającej zainteresowania mieszkańców i możliwości 
miasta polityki kulturalnej. Prowadzimy badania uspołecznienia kultury  
i organizujemy dyskusje poświęcone miastu i jego mieszkańcom  
(DNA Miasta: Diagnoza). 

Nasze doświadczenie

Od 2009 r. Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego w ramach  
programu „DNA Miasta” zrealizowała: 

• projekt „DNA Miasta: Polska 2009” – cykl 7 debat w polskich miastach ubie-
gających się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – Warszawa, Poznań, 
Szczecin, Toruń, Łódź, Lublin, Gdańsk, 2009 r. 

• projekt „DNA Miasta: Diagnoza” – program badawczy nad sposobami 
uspołeczniania przygotowań miast kandydujących o tytuł Europejskiej  
Stolicy Kultury, 2010 r. 

• projekt „ESK – Start czy meta” – cykl 11 dyskusji we wszystkich miastach 
kandydujących o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, październik – grudzień 
2010 r.

• projekt „Warsztaty dla Warszawy” – konsultacje dla twórców i anima-
torów kultury przy przygotowywaniu aplikacji konkursowej Warszawy  
do konkursu ESK2016 – luty – marzec 2011 r.

• projekt „DNA Miasta: Łódź / Toruń / Elbląg / Bydgoszcz” – uspołecznianie 
procesu tworzenia polityki kulturalnej Torunia i Łodzi – 2011/2012 r. 
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Bezpośrednie efekty działań programu „DNA Miasta”  
w ciągu ostatnich dwóch lat to:

• Stworzenie dokumentu „Polityka Rozwoju Kultury 2020+  
dla Miasta Łodzi” uwzględniającego ponad 450 uwag mieszkańców 
i przedstawicieli środowiska kulturalnego. Gotowy dokument 
wszedł pod obrady Rady Miejskiej jako projekt Prezydenta 
Miasta Hanny Zdanowskiej i został uchwalony w marcu 
2013 r. Pośrednim efektem projektu było stworzenie Komisji  
Dialogu Obywatelskiego działającego przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta 
Łodzi.

• Stworzenie dokumentu „Lokalne Przestrzenie Kultury”, który stano-
wi odniesienie do celów strategicznych Masterplanu, a konkretnie jego  
programu operacyjnego „Uczestnictwo”. Definiuje on główne cele, 
adresatów, zadania i oczekiwane efekty programu Strategii Rozwoju  
Kultury Bydgoszczy do roku 2020 ze strony mieszkańców 30 bydgoskich 
osiedli.

• Stworzenie szkieletu dokumentu strategicznego dla rozwoju kultury  
w Elblągu po 2014 r. Dokument ten powstaje w sposób partycypacyjny  
i oddolny pod patronatem Departamentu Kultury Urzędu Miasta  
w Elblągu. Podczas realizacji projektu powołana została również społeczna 
Elbląska Rada Kultury i przyjęte zostało „Porozumienie dla Kultury” 
określające dalsze działania i prace nad dokumentem strategicznym.

• Realizacja unikatowego w Polsce badania stanu miejskich polityk 
kulturalnych  i publikacja raportu DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne.

Obecnie pracujemy nad stworzeniem szkieletu strategii rozwoju kultury w 
Gdyni. Przygotowujemy także książkę o efektach starań polskich miast o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jesteśmy także inicjatorami powstania 
Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych przy Narodowym Centrum Kultury
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DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne
Informacje o badaniu

Badanie DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne to projekt, którego  
nadrzędnym celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, jak wygląda 
polityka kulturalna polskich miast. Przygotowaliśmy narzędzia badawcze,  
by uzyskać miarodajną wiedzę w kwestiach: 1) procesów tworzenia i realizacji 
polityki kulturalnej; 2) wartości i zasad stojących za wyborem określonej  
polityki i jej realizacji; 3) możliwości ewaluacji i określania efektywności 
przyjętej i realizowanej polityki kulturalnej; 4) włączania środowisk twórczych  
i odbiorców kultury w tworzenie i realizację polityki kulturalnej; 5) wpływu  
istnienia oficjalnych dokumentów strategicznych odnoszących się do obszaru 
kultury bądź ich braku na jakość organizowanych wydarzeń kulturalnych.

Za realizację projektu był odpowiedzialny zespół badawczy DNA Miasta  
w składzie: Artur Celiński (szef zespołu), Aleksandra Niżyńska,  
Marta Sienkiewicz i Michał Wenzel. Współtwórcą projektu badania była 
również Ewa Jarosz. Badanie przeprowadzali także: Jędrzej Burszta, Łukasz 
Dalecki, Adam Kadenaci, Agnieszka Kleszcz, Katarzyna Kucharska, Ewa Nied-
ziałek, Anna Migdał, Zofia Penza oraz Klementyna Świeżewska.

Badanie zostało przeprowadzone w 2012 r. 

Warto powiedzieć, że naszą naczelną zasadą było mówienie nie  
o tym, jak powinno być. Nie sprawdzaliśmy także, czy rzeczywista sytuacja miast  
w jakikolwiek sposób zbliża się do arbitralnie wybranego przez nas ideału.  
Całemu badaniu przyświecała ciekawość tego, w jaki sposób polskie miasta 
formułują swoje cele dotyczące polityki publicznej w dziedzinie kultury oraz  
z jakich narzędzi korzystają, aby je realizować. Przyjęliśmy, że polityka kulturalna  
to zarówno mniej lub bardziej systematyczne działania władz miast i podległych 
mu instytucji kultury  w celu nadania kulturze określonego kierunku rozwoju, 
jak też wszystkie działania, które w sposób niezamierzony i niezaplanowany 
mają pozytywny bądź negatywny wpływ na kulturę.

Nasze badanie realizowaliśmy na grupie 66 polskich miast. Przyjęliśmy 
dwa kryteria selekcyjne. Najważniejszym była wielkość miasta – 
wybraliśmy największe ośrodki. Wywiady przeprowadziliśmy we wszystkich  
miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Spośród mniejszych miejscowości 
wyselekcjonowaliśmy ośrodki o dużym znaczeniu jako regionalne centra 
życia kulturalnego – wywiady przeprowadziliśmy w połowie miast liczących  
50–100 tys. mieszkańców, a także w trzech mniejszych miastach  
o prężnym  życiu kulturalnym. Ostateczna lista miast to: Bełchatów, Białystok,  
Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chełm, Chorzów, Cieszyn, Częstochowa, 
Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Ełk, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głogów, Gniezno, 
Gorzów Wielkopolski, Inowrocław, Kalisz, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Kielce, 
Kołobrzeg, Koszalin, Kraków, Legionowo, Legnica, Łódź, Lublin, Malbork,  
Mielec, Mysłowice, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Ostróda, Ostrów  
Wielkopolski, Oświęcim, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Przemyśl,  
Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Słupsk, Sosnowiec,  
Starachowice, Stargard Szczeciński, Suwałki, Szczecin, Tarnów, Toruń, Tychy, 
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Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zamość, Zawiercie,  
Zgierz, Zielona Góra. 

Metodologia oparta została na wywiadach prowadzonych metodą CATI  
i typu IDI, analizie dokumentów zastanych (strategie rozwoju), anlizie planów 
budżetowych z lat 2007–2012 oraz analizie danych uzyskanych na podstawie 
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Badanie podzieliliśmy na część 
ilościową i jakościową. Komponent ilościowy naszego badania to spojrzenie 
na politykę kulturalną miast z trzech perspektyw: urzędów odpowiedzialnych 
za jej kształtowanie, instytucji ją realizujących oraz organizacji pozarządowych 
zaangażowanych w życie kulturalne oraz analizy dostępnych dokumentów. 
Część jakościowa to realizacja pięciu studiów przypadku prezentujących obraz  
polityki kulturalnej w polskich miastach. Szczegółowe informacje  
na temat wybranej metodologii znajdują się na początku każdej z części raportu, 
a wykorzystane narzędzia zostały umieszczone w rozdziale „Materiały  
dodatkowe”.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Res Publica im. Henryka  
Krzeczkowskiego z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerem merytorycznym badania, zarówno na etapie jego realizacji,  
jak i pracy nad stworzeniem systemów wsparcia merytorycznego dla miejskich 
polityk kulturalnych jest Narodowe Centrum Kultury.

Raport z badania można pobrać ze strony internetowej www. http://publica.pl/
teksty/miejskie-polityki-kulturalne. 
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WPROWADZENIE
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WPROWADZENIE

Niniejszy raport powstał na podstawie badań socjologicznych oraz analiz 
finansowych, przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2013 roku w Radomsku. 
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Miejskiego Domu Kultury i miało  
na celu przygotowanie diagnozy lokalnej polityki kulturalnej i stanu sektora 
kultury w Radomsku. Opracowanie raportu przygotowane zostało w związku 
z organizacją Kongresu Kultury w Radomsku. Naszym zamierzeniem było 
zaprezentowanie wyników i wniosków jako punktu wyjścia do dalszej dyskusji 
w środowisku. Celem projektu było przyjrzenie się radomszczańskiej kulturze 
nie poprzez ewaluację projektów kulturalnych i oferty poszczególnych 
podmiotów, ale przez spojrzenie globalne na cały sektor  kultury. Naszym 
zadaniem było zidentyfikowanie najważniejszych obszarów potencjału  
i problemów w miejskiej kulturze, rozpoznanie jej celów i priorytetów, opisanie 
mechanizmów współpracy międzysektorowej i wzajemnych relacji w środowisku, 
poznanie sposobów finansowania i oceniania działań kulturalnych, a także wizji 
przyszłości i potencjalnych barier rozwojowych dla sektora.

Naszym nadrzędnym celem nie było jednak ocenianie sytuacji  
w Radomsku i przyrównywanie go do jakiegokolwiek arbitralnego, zewnętrznego 
modelu. Nie wystawiamy tutaj żadnej oceny. Chcieliśmy dokładnie opisać stan 
radomszańskiej kultury  - odpowiedzieć na pytanie, jak jest i dostarczyć Państwu 
materiałów do refleksji na temat tego, co można dalej zrobić? Przygotowany 
przez nas obraz kultury Radomska wyłonił się z z kilkunastu przeprowadzonych 
rozmów i analizy planowanych oraz zrealizowanych budżetów na kulturę. Zebrane 
dane porównaliśmy z efekami badania DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne.  
Na tej podsatwie wskazaliśmy obszary, które naszym zdaniem zasługują na uwagę 
i komentarz, a być może także przemyślenie i wypracowanie nowych wzorców 
działania. Pokazaliśmy zjawiska i zachowania ocenione przez rozmówców 
zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Staraliśmy się jak najdokładniej opisać 
złożoności procesów zachodzących w kulturze radomszczańskiej na co dzień, 
nie odnosząc ich jednak do żadnego zamierzonego punktu dojścia. Za realizację 
badania odpowiedzialny był zespół DNA Miasta Fundacji Res Publica: Jędrzej 
Burszta, Artur Celiński (szef zespołu) i Marta Sienkiewicz.

Metodologia

Badanie przeprowadziliśmy metodą jakościową, stosując technikę indywidualnych 
wywiadów pogłębionych. Wywiadów takich przeprowadzono siedemnaście, 
wszystkie na przełomie lipca i sierpnia 2013 roku. Naszymi respondentami byli 
reprezentanci wszystkich miejskich instytucji kultury, przedstawiciele Urzędu Miasta 
oraz Rady Miasta, a także prezesi i przewodniczący organizacji pozarządowych, 
działających na polu kultury. Zebrany materiał został poddany rzetelnej jakościowej 
analizie. Kwestionariusz badania bazował na szkielecie scenariusza wywiadu, 
wykorzystanego w ogólnopolskim projekcie badawczym DNA Miasta: Miejskie 
Polityki Kulturalne, przeprowadzonego w 2012 roku. Został on jednak dostosowany 
do potrzeb Radomska i zmieniony zgodnie ze szczegółowymi celami diagnozy. 
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Scenariusz wywiadu znajduje się w aneksie do niniejszego raportu.

Analiza finansowa została przeprowadzona na podstawie planów i sprawozdań 
budżetowych miasta oraz instytucji kultury. Nie mieliśmy jednak możliwości 
przyjrzenia się merytorycznej ofercie kulturalnej i nie badaliśmy programów 
instytucji, ani też meritum działań organizacji pozarządowych. Kwestia 
ewaluacji działań i oceny poszczególnych programów czy projektów jest miastu 
niewątpliwie potrzebna, ale ze względu na swoją naturę wykracza poza zakres 
naszej diagnozy.

Podziękowania

Dziękujemy za pomoc wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji 
badania – wszystkim respondentom oraz pracownikom Urzędu Miasta, którzy 
udostępnili niezbędne dane. Bez Państwa zaangażowania diagnoza i raport nie 
mogłyby powstać.

Zapraszamy do kontaktu z autorami raportu i Fundacją Res Publica - wszelkie 
pytania, prośby i uwagi prosimy kierować na adres poczty elektronicznej 
dnamiasta@res.publica.pl. Zapraszamy także na naszą stronę internetową 
www.res.publica.pl.
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Stan polityki kulturalnej w Radomsku

Jaka jest polityka kultura w Radomsku? Wojciech Browarny opisując  
rodzinne miasto Tadeusza Różewicza powiedział m.in., że Radomsko  
to „środkowa Polska, niczym się nie wyróżniająca. Na mapie nie jest żadnym 
punktem ogniskowym, to nie Wilno ani Lwów, Gdańsk, Kraków”. Obserwując 
życie kulturalne tego miasta można powiedzieć podobnie – sposób organizacji 
kultury przez władze miasta, finansowanie i funkcjonowanie instytucji 
kultury i zaangażowanie organizacji i mieszkańców w tworzenie kultury 
nie może zostać uznane za wybijające się na tle regionu czy kraju. W wielu 
aspektach, zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie kultury, Radomsko plasuje 
się poniżej średniej. Ale jednocześnie z roku na rok zauważalnie rośnie jakość 
i rozmiar oferty kulturalnej w Radomsku i właśnie tutaj organizowany jest 
lokalny Kongres Kultury – spotkanie lokalnych twórców i odbiorców kultury, 
którzy podejmą trud refleksji nad swoją pracą i stanem miejskiej kultury. 
Biorąc pod uwagę wielkość miasta i jego pozycję na kulturalnej mapie Polski 
trzeba uznać to wydarzenie za unikalne. To być może początek nowego 
sposobu myślenia o funkcjonowaniu i roli kultury – nie tylko w Radomsku, 
ale w innych podobnych mu miast. Taką samą rolę pełni nasz raport – jest 
rodzajem pretekstu do dyskusji i zaproszeniem do ciężkiej pracy nad miejską 
polityką kulturalną Radomska. 

Najważniejsze wnioski

Najważniejszym wnioskiem z naszych badań wydaj się być fakt,  
że w Radomsku brakuje wspólnego kierunku działań różnych podmiotów 
 i aktorów. Nie ma dokumentu strategicznego, który dotyczyłby wyłącznie sektora 
kultury, choć pośrednio jest ona obecna w Strategii Marki Miasta Radomska.  
W tym dokumencie zawarto bowiem zapisy dotyczące dwóch flagowych wydarzeń 
kulturalnych miasta – Festiwalu Zalewajki i Różewicz Open Festiwal – które 
wpisując się w logikę tej strategii mają na celu promowanie radomszczańskiej 
kultury, a pośrednio budowanie poczucia lokalnej dumy. Również  
w przygotowywanej obecnie Strategii Rozwoju Miasta mają znaleźć się elementy 
dotyczące kultury. Ponadto, samo zmienianie świadomości i edukowanie na 
temat myślenia strategicznego może sprawić, że wzory budowania i wdrażania 
strategii będą przenikać z poziomu zarządzania całym miastem na skalę polityk 
sektorowych. Jednak jak przyznaje jedna z rozmówczyń, praktyka działania 
oraz ustalenie realnych, nowych mechanizmów funkcjonowania podmiotów 
kulturalnych i relacji między nimi mogą być istotniejsze, niż samo spisanie 
dokumentu. 

Obecna sytuacja pokazuje, iż każdy z podmiotów działających w środowisku 
radomszczańskiej kultury realizuje swoją własną politykę kulturalną, 
niezależnie od szerszego, ogólnomiejskiego zapotrzebowania. Osobom 
zaangażowanym w kulturę w mieście brakuje refleksji na temat szerszej skali 
swojego działania, możliwości wpisania swoich celów, zamierzeń i projektów 
w priorytety i działania całego miasta (tj. Urzędu Miasta, ale także innych 
instytucji kultury czy organizacji pozarządowych). Sytuacja taka dotyczy 
właściwie wszystkich rozmówców, przy czym dla niektórych takie rozproszenie 
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działania jest problematyczne. Dostrzeżone zostały także jego negatywne 
konsekwencje: dublowanie się imprez, brak synchronizacji, rozproszenie 
efektów prowadzonych działań, trudność w określeniu celowości działania 
oraz precyzyjnej grupy docelowej, brak uporządkowania i określenia jasnych 
celów dla całej miejskiej kultury. Znalezienie wspólnego horyzontu wydaje 
się tym bardziej palące, im więcej się w kulturze dzieje. Wraz z rozszerzaniem 
się oferty kulturalnej, rośnie potrzeba koordynacji i szerszego spojrzenia  
na kulturę miejską jako całość. Dotychczas zbyt mocno zarysowuje się podejście 
zarówno instytucji, jak i organizacji pozarządowych, do postrzegania kultury 
jedynie przez pryzmat własnej działalności. To wpisuje się w ocenę jednego 
z przedstawicieli Urzędu Miasta – kultura nie ma w mieście jednego oblicza, 
trudno o jednokierunkową wizję, więc mimo że pewne wizje są konstruowane, 
nie są w praktyce jednoznacznie i jednokierunkowo realizowane.

Dzisiejsze myślenie o kulturze w Radomsku ograniczone jest do działań 
własnych instytucji czy organizacji pozarządowych, które nie szukają wspólnego 
horyzontu i planu dla sektora w skali całego miasta. Dotychczasowa koordynacja 
czy spójna polityka jest po prostu za słaba – brak globalnego spojrzenia, 
wyrastającego ponad działania każdego z podmiotów. Z drugiej strony, wśród 
osób, które sądzą, że w mieście jest realizowana określona polityka kulturalna, 
pojawia się kilka sposobów jej rozumienia. Zdaniem przedstawiciela jednej 
z instytucji, taka polityka jest realizowana, ponieważ widać troskę miasta o 
infrastrukturę, utrzymanie instytucji i rozwój kultury. W innej instytucji przez 
realizację polityki kulturalnej rozumie się sam fakt posiadania bogatej oferty 
kulturalnej, z której mogą korzystać różni mieszkańcy, choć również to spojrzenie 
zawężone jest do działalności poszczególnych instytucji osobno. Występuje tu 
sytuacja utożsamiania oferty kulturalnej z polityką kulturalną – jeśli jest bogata, 
nowoczesna i dostosowana do potrzeb użytkowników, automatycznie oznacza 
to również, że polityka kulturalna jest dobra (i jest realizowana). Jak mówi jedna 
z badanych: w tej polityce najważniejsze jest to, żeby było, żeby się działo. 
Wspólne działania dotyczą ogólnomiejskich tematycznych dużych wydarzeń, 
do których każda z instytucji się odnosi w swoich konkretnych propozycjach (np. 
obchody rocznicowe, święta państwowe, dni miasta, obchody patronów roku) 
– każda z instytucji odnosi się do tych tematów zgodnie ze swoimi zadaniami 
statutowymi. Przy tych okazjach ujawniają się główne działania koordynujące 
prowadzone przez Urząd Miasta.

W mieście funkcjonują więc dwa poziomy rozumienia samej polityki kulturalnej. 
W perspektywie codziennego zaangażowania miasta w działalność kulturalną, 
taka polityka istnieje (zgodnie z logiką „dzieje się – istnieje”). Jednak jeśli myślimy 
o polityce kulturalnej jako koncepcji programowej i narzędziach obejmujących 
cały sektor i wpisujących się celowo w politykę miasta – takie działanie jest zbyt 
słabe. Być może, zdaniem jednej z rozmówczyń, wynika to z przyzwyczajenia do 
dawnych schematów.

Dla części rozmówców ujednolicenie i większa koordynacja polityki miasta 
w kulturze byłaby potrzebna i pożądana. Dzięki temu można byłoby 
precyzyjniej wyznaczyć pole działalności wszystkich sektorów – urzędniczego, 
publicznych instytucji i NGO. Przedstawiciele tych ostatnich krytykowali 
rozbieżne wyobrażenia o funkcjach każdej ze stron. Jednocześnie wyraża się 
ze strony instytucji pewna ambiwalencja co do potrzeby posiadania spisanego 
dokumentu. Choć zarazem zwraca się uwagę na poczucie bezpieczeństwa 
i uniwersalność zasad, które można poprzez strategię zapewnić, wyraża się 
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również obawę, że strategia mogłaby być rodzajem ograniczenia. Świadomość 
sposobu tworzenia strategii, jej wdrażania i potencjalnych zysków jest jeszcze 
na tyle niewielka, że potrzeba nie jest jeszcze, w odczuciu instytucji, paląca. 
Każdy sam sobie rozpoznaje potrzeby i ustala cele działania.

Brak określonej polityki kulturalnej całego miasta wpływa na zmniejszone 
poczucie bezpieczeństwa i przewidywania przyszłości działań. Przedstawicielka 
jednej z instytucji przyznała, że bez jasno określonych zapisów łatwo w momencie 
zmiany politycznej zerwać ciągłość prowadzonych działań programowych. 
O ile dziś władze miasta oceniane są jako sprzyjające i dające dużo wolności 
to brak jest zapisów ochronnych, które pozwalałyby niezależnie od zmian 
politycznych realizować założone przez instytucje cele. Dobrze skonstruowany 
dokument mógłby ograniczyć polityczne wpływy, które przywoływane były 
przez respondentów jako jedna z barier w rozwoju kultury w mieście. Warto 
w tym kontekście przyjrzeć się historii przywołanej przez przedstawicielkę 
instytucji kultury. Opowiadała ona o próbach regulowania przez radnych 
zasad wynajmowania sal „dziwnym” organizacjom, o krytyce propagowania 
„niewłaściwych” wartości przez swoją działalność, a w efekcie dążeniach do 
ograniczenia wolności instytucji. To oczywiście wątki polityczno-ideologiczne, 
ale badanej trudno było wprost określić, jakie wartości czy cechy organizacji 
były przedmiotem sporu. Brak jasno określonej polityki kulturalnej wpływa 
na to, że nie ma uniwersalnych zasad, do których można byłoby się w takiej 
sytuacji odwołać.

Rola poszczególnych aktorów polityki kulturalnej

Mianem inicjatora polityki kulturalnej w Radomsku określa się dwa różne 
ośrodki w zależności od pytanego środowiska. Nie należy przywiązywać tu 
dużej wagi do samego pojęcia polityki kulturalnej, które jest nieprecyzyjne  
i niespójnie rozumiane. Bycie inicjatorem polityki kulturalnej może więc oznaczać  
po prostu inicjowanie działań kulturalnych czy też umożliwianie funkcjonowania 
podmiotom publicznym i pozarządowym. Dla instytucji kultury, inicjatorem 
polityki kulturalnej jest jednogłośnie Urząd Miasta, co wynika z bezpośredniej 
zależności ich funkcjonowania od urzędowych dotacji, a także realizowania 
zadań samorządu, wynikających z ustawy o samorządzie terytorialnym. 
Natomiast organizacje pozarządowe upatrują inicjatora polityki kulturalnej  
w Miejskim Domu Kultury, blisko współpracującym z Urzędem Miasta, i przez 
to nadającym ton pozostałym aktorom.

Rola Urzędu Miasta

Urząd Miasta postrzega siebie jako ustawowego organizatora instytucji 
kultury, poprzez które realizuje nałożone na siebie zadania. Rolą miasta jest 
koordynowanie sektora kultury i nadawanie spójnego kierunku wszystkim 
działaniom (przy czym jest to myślenie życzeniowe, obecnie taka sytuacja 
nie ma miejsca, a przynajmniej dzieje się to w niewystarczającym stopniu). 
Zdaniem przedstawiciela Rady Miasta, zadaniem Urzędu powinna być także 
promocja wyższej kultury – tej, po którą trudniej sięgnąć z uwagi na jej 
większą złożoność, która przegrywa z nowymi mediami i łatwym dostępem  
do telewizji czy internetu. Zdaniem przedstawicielki Biblioteki, zauważalne jest 
zainteresowanie Urzędu Miasta kwestią promocji twórców.
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Urząd – w szczególności wiceprezydent ds. kultury oraz Wydział Kultury –  
są postrzegani jako inicjatorzy polityki kulturalnej przez przedstawicieli 
instytucji. Oczywiście rolą urzędu jest także finansowanie instytucji i organizacji 
pozarządowych – co sami urzędnicy uważają za swoje główne zadanie, 
wynikające z ustawy. To finansowanie postrzegane jest (przynajmniej przez 
przedstawicielkę jednej z instytucji) za główne narzędzie polityki kulturalnej – 
przyznając środki na określone działania, urząd kształtuje sferę kultury. Polityka 
finansowa jest w takim rozumieniu środkiem kształtowania polityki kulturalnej. 
W tym także wyraża się odczuwalne wsparcie miasta, zarówno w oczach 
instytucji, jak i NGO. 

Urzędnicy nadają także rangi niektórym wydarzeniom poprzez honorowe 
patronaty i uczestnictwo w wydarzeniach, co ma miejsce regularnie i jest 
wyraźnym gestem wsparcia działań. Prezydent czy urzędnicy swoją postawą 
pokazują, że pewne wydarzenia są ważne, potrzebne i zasługują na uwagę. 
Pozytywna ocena zaangażowania urzędników wyrażana jest jednak raczej przez 
przedstawicieli instytucji. W środowisku pozarządowym pojawiła się krytyka 
urzędników, wskazywano brak widoczności przedstawicieli miasta na mniejszych 
imprezach. Powołując się na przykłady z innych miast, respondenci krytykowali 
zbyt małą aktywność władz, którzy ich zdaniem nie dość często pojawiają się na 
wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia. Zwrócono 
również uwagę (tym razem w instytucjach), iż przedstawiciele Rady Miasta 
nie uczestniczą zbyt często w wydarzeniach kulturalnych (także jako zwykli 
odbiorcy), co przekłada się na ich nie do końca dobrze uzasadnione opinie na 
temat podejmowanych przez instytucje działań. 

Przedstawiciele instytucji o obecnej roli urzędu wypowiadają się pochlebnie. 
Czują wsparcie i zrozumienie dla swoich działań oraz dużo wolności. Bardzo 
często padały słowa uznania pod kierunkiem prezydent i wiceprezydent miasta, 
które wywodząc się z ruchów artystycznych, mają w kulturze dobre rozeznanie 
i rozumieją specyfikę tego sektora.

Rola Urzędu Miasta wydaje się być kluczowa przede wszystkim ze względu  
na formalny charakter zadań, za które jest odpowiedzialna oraz fakt 
finansowania działalności kulturalnej instytucji i organizacji pozarządowych. W 
tym kontekście dosłownie inicjuje działalność kulturalną w mieście, choć nie 
pod względem merytorycznych wytycznych.

Rola instytucji

Na wstępie trzeba podkreślić, charakterystyczną dla mniejszego miasta, dużą 
specjalizację instytucji kultury w Radomsku. Każda z nich ma jasno określone 
zadania statutowe i to poświęca najwięcej uwagi.  Ze względu na tę specyfikację, 
oferta jest bardziej różnorodna, bowiem bywalcy jednej instytucji niekoniecznie 
korzystają równolegle z oferty drugiej. Rozmówcy nie chcieli jednoznacznie 
oceniać tego, która instytucja najbardziej wpływa na kształt kultury, 
podkreślając unikalność działań każdej z nich. Ewentualne oceny wynikały  
z personalnych gustów i preferencji kulturalnych, które nie można jednak uznać 
za miarodajne. Niezależnie jednak od bezpośredniego wskazywania tego, która 
z instytucji ma największy wpływ na miejską kulturę, w ocenie środowiska 
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pozarządowego Miejski Dom Kultury wskazywany był jako instytucja mająca 
największe możliwości. Pomimo częstego braku jasnych deklaracji widać 
wyraźnie, że w przestrzeni Radomska to właśnie MDK pełni rolę kulturalnego 
centrum, wokół którego organizowane są wszelkie wydarzenia. Z kolei w ocenie 
NGO najbardziej „empatycznym” zdaje się być Muzeum Regionalne, chętne do 
współpracy i rozumiejące specyfikę trzeciego sektora.

Rola instytucji jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania organizacji 
pozarządowych w Radomsku. Wystarczy zauważyć, że kilka NGO swoje siedziby 
ma właśnie w budynkach instytucji kultury . Jako że brakuje w mieście przestrzeni 
dedykowanej wyłącznie NGO-som, lokale czy przestrzeń do działania, dostają 
one od instytucji za darmo (po uzgodnieniu z ich harmonogramem własnych 
projektów). Taki stan rzeczy zagwarantowany jest poprzez zapisy w Rocznym 
Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Z perspektywy Urzędu Miasta, instytucje są miejscami skupiającymi lokalnych 
twórców, są odpowiedzialne za działalność wystawienniczą, edukacyjną, 
oferują kontakt z kinem czy teatrem, których nie funkcjonują obecnie w mieście 
jako odrębne przestrzeni kultury. Są uznawane także za wizytówkę kulturalną 
miasta. Pojawiają się także głosy, że ich działanie jest niewystarczające – 
potrzeba więcej przestrzeni dla działań nieformalnych, nieinstytucjonalnych, 
lepiej dostosowanych do potrzeb młodzieży.

Jako że najbardziej przekrojowe działania prowadzi Miejski Dom Kultury, stąd 
też padło wobec niego określenie „instytucja czasu wolnego mieszkańców 
Radomska”. Wewnątrz MDK istnieje przekonanie, że wykonuje gros 
samorządowych działań zlecanych w związku z kulturą. Znaczna część oferty 
kulturalnej miasta skupia się w instytucjach – także ta organizowana przez 
organizacje pozarządowe (co wynika z faktu, że często w instytucjach mają one 
swoje siedziby). 

Rola organizacji pozarządowych (NGO)

Organizacje pozarządowe uzupełniają ofertę instytucji kultury. W opinii 
większości rozmówców mają one duży potencjał, ciekawe pomysły i duży zapał 
do działania pomimo niełatwej sytuacji finansowej. W ocenie jednej z badanych 
osób, organizacje te niekoniecznie jednak mają potencjał organizacyjno-
finansowy, by realizować duże, międzynarodowe projekty. 

Jednocześnie NGO skupiają się również głównie na własnej działalności, 
są wyspecjalizowane i niekoniecznie zainteresowane działaniem w innych 
obszarach. Realizują właściwie własną mikro politykę kulturalną, a i współpraca, 
którą podejmują, ma głównie na celu wzmocnienie własnej działalności. Cechuje 
je partykularne spojrzenie na kulturę, sprowadzające się do zainteresowania 
przede wszystkim własnym polem działań, co wydaje się być pośrednio 
rezultatem niedoprecyzowania relacji pomiędzy odpowiednimi podmiotami.

Większość organizacji pozarządowych skupia osoby już dojrzałe wiekowo. 
Być może powinno się więc stwarzać więcej zachęt i ułatwień dla działalności 
młodych. Interesująca obserwacja jednej z respondentek z organizacji 
pozarządowej dotyczyła problemu starzenia się zarówno odbiorców, jak 
i twórców kultury. Według niej w mieście „kulturą zajmują się wyłącznie 
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osoby starsze”, a część organizacji przyznaje, że z biegiem lat coraz wyraźniej 
odczuwany jest brak „nowej krwi”, a więc wymiany pokoleniowej w obrębie 
stowarzyszeń. 

Każde stowarzyszenie zajmuje się ściśle wyznaczonym obszarem, bardzo często 
zawierającą się przede wszystkim w bieżącej działalności w ramach samej 
organizacji. Innymi słowy – oferta kulturalna proponowana przez te organizacje 
często jest adresowana bezpośrednio do samych członków organizacji. Sami 
przedstawiciele organizacji pozarządowych swoją działalność postrzegają 
raczej jako uzupełnianie luk w kulturze i animowanie niewielkich środowisk 
(np. środowisko literackie, grupy chóralne, lokalni historycy itp.).

Prężnie działa kilkadziesiąt stowarzyszeń – wśród wymienianych w wywiadach 
można znaleźć takie jak: Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, chóry (Towarzystwo 
Śpiewacze im. S. Moniuszki oraz chór Cantabile), dwa uniwersytety trzeciego 
wieku, związek harcerzy, Centrum Integracji Młodzieży, Towarzystwo 
Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa, Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum, Teatr Źródło, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 
Stowarzyszenie Literackie „Ponad”, Towarzystwo Numizmatyczne, Towarzystwo 
Kolekcjonerskie, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Teatr Źródło 
(Danuta Zawadzka), Stowarzyszenie Miłośników Militariów, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Izraela.

Aktywność twórców

Spośród twórców za najaktywniejsze uważa się środowisko plastyczne. 
Podkreśla się jednak, jak w przypadku wszystkich innych placówek i organizacji, 
jest ono raczej nastawione na realizację własnych działań i nie włącza się 
aktywnie w szerszy pejzaż miejskiej kultury i kształtowanie polityki kulturalnej 
całego Radomska. Postulaty i obszary dyskusji podejmowanej przez twórców 
dotyczą raczej możliwości prezentacji ich własnych prac czy osiągnięć, aniżeli 
kształtu sektora w mieście. 

Rola i wpływ mieszkańców

Głos zwykłych mieszkańców może być wyrażony na poziomie wpływania  
na poszczególne elementy oferty kulturalnej, nie zaś na strategiczne obszary 
myślenia o kulturze i jej przyszłości w skali całego miasta. Patrząc z poziomu 
strategicznego, mieszkańcy mogli uczestniczyć w konsultacjach strategii 
programowej MDK, a teraz także przy tworzeniu strategii miasta. Otwarcie 
na głos wszystkich zainteresowanych ze strony MDK zostało wśród badanych 
odebrane bardzo pozytywnie. W opinii jednej z badanych, często osoby biorące 
udział w konsultacjach (na poziomie miasta, nie tylko instytucji) są jednak 
głównie negatywnie i mało konstruktywnie nastawione. Wpływ mieszkańców 
na środowisko kulturalne zostanie szerzej opisany w wątku o współpracy. 
Trzeba jednak przyznać, że instytucje deklarują chęć prowadzenia dialogu  
i wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców.
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Wzajemne relacje

Władza a środowisko

Zainteresowanie władz kulturą jest duże. Podkreśla się zrozumienie prezydent 
miasta i wiceprezydent ds. kultury dla spraw sektora. Nie ma w instytucjach 
poczucia nacisków, decyzje dotyczące programu instytucji są konsultowane, ale 
poczucie swobody dominuje. Każda z instytucji ustala sobie strategię własnego 
działania, nie ma natomiast działań związanych z planowaniem strategicznym 
na poziomie ponadinstytucjonalnym. W związku z tym brakuje poczucia dokąd 
zmierza działanie w kulturze i rozwój tego obszaru.

Koordynacja nie musi, w przekonaniu urzędników, oznaczać narzucania 
czegokolwiek przez władze miasta. Zarówno sami przedstawiciele urzędu 
mają poczucie, że wpływanie siłą nie jest odpowiednim narzędziem, a także 
przedstawiciele instytucji kultury cenią sobie dotychczasową swobodę działania. 
Jak mówią, zarówno wiceprezydent ds. kultury, jak i Wydział Kultury, wspierają 
ich działania, dają dużą dozę wolności, a z pewnością nie przeszkadzają. Urząd 
jest też otwarty na dialog z instytucjami – jak twierdzi przedstawicielka jednej 
z nich, można różne sprawy negocjować, jest się wysłuchanym i przechodzi się 
do rzeczowej argumentacji.

Relacja pomiędzy trzecim sektorem a Urzędem Miasta sprowadza się według 
nich do kwestii finansowania przedsięwzięć NGO, którzy pozyskują granty 
pisane z myślą o rozpisywanych w danym roku konkursów. Krytykowano obecny 
układ, w którym miasto nie wykazuje zainteresowania skonsolidowaniem 
różnorodnych środowisk kulturalnych w celu stworzenia takiej polityki 
kulturalnej, która uwzględniałaby również pomysły i potrzeby organizacji 
pozarządowych. Jak przyznaje jeden z rozmówców: tego rodzaju hasła pisane są 
na sztandarach, są zapisane, ale nie widać specjalnej chęci, żeby je realizować. 
Częstym zarzutem stawianym przez przedstawicieli organizacji pozarządowych 
było poczucie niedocenienia - miasto nie traktuje na poważnie nieodpłatnej, 
społecznej aktywności pasjonatów, którzy w wolnym czasie zagospodarowują 
sferę kultury. Niektórzy pesymistycznie zakładali, że nawet jeśli trzeci sektor 
zapraszany jest do rozmów i przysłowiowej „burzy mózgów”, to niestety nie ma 
to żadnego realnego wpływu – ustalenia zostają zapisane ale niewprowadzone 
w życie.

Środowisko NGO rzadko zapraszane jest przez władze do rozmów czy konsultacji 
dotyczących najbliższych planów. Rozmówcy wyrażali opinię, że władze 
pomijają inicjatywy trzeciego sektora. Z perspektywy Urzędu Miasta, wątek 
finansowania wydaje się być główną przeszkodą w budowaniu dobrych relacji 
z organizacjami pozarządowymi. Z uwagi na ograniczone środki, związane  
z tym konflikty i roszczenia, nie można jeszcze mówić o obopólnej satysfakcji  
z wzajemnej relacji.
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Współpraca

Współpraca w środowisku kulturalnym jest widoczna i częsta, trudno jednak 
jednoznacznie określić czy produkuje wartość dodaną. Jest bowiem najczęściej 
doraźna, pozbawiona szerszego celu, raczej skupiona na wzmacnianiu 
własnych celów danej organizacji czy instytucji. Nie widać za bardzo łączenia 
potencjałów, każde działanie podyktowane jest własnym interesem,  
a niekoniecznie chęcią zrobienia czegoś naprawdę razem. Jednocześnie nie 
można mówić o nieprzychylności w środowisku. Instytucje starają się pomagać 
sobie nawzajem w codziennych kwestiach (jak choćby wypożyczenie krzeseł 
czy sprzętu), utrzymując poprawne relacje, ale także wychodzą bardzo w 
stronę organizacji pozarządowych, zapewniając im lokale, wsparcie duchowe 
czy niekiedy nawet finansowe. Dla NGO są one jednak bardziej gospodarzami, 
niż współorganizatorami wydarzeń czy projektów. Niezależnie od personalnych 
sympatii pewien stabilny poziom pomocy jest widoczny u każdej ze stron, choć 
instytucje zwracały czasem uwagę na nieco roszczeniową postawę niektórych 
organizacji pozarządowych.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie instytucji, każda z nich działa w ramach swoich 
kompetencji. Brakuje pomiędzy nimi elementu wiążącego na poziomie realnej 
współpracy merytorycznej. Instytucje rozwijały się do tej pory na zasadzie 
konkurencji. Podobnie jest z organizacjami pozarządowymi. Ich środowisko jest 
podzielone (w sensie fragmentacji, nie zaś konfliktu) i cechuje je brak refleksji 
nad siłą całości środowiska kulturalnego. Zamknięcie się w obrębie własnych 
działań skutkuje ograniczeniem horyzontu w postrzeganiu radomszczańskiej 
kultury miejskiej. Wspólne działanie jest doraźne, obliczone na podniesienie 
atrakcyjności wydarzenia, a nie wiąże się z szerzej zakrojoną wizją współpracy. 
Problemem jest jednokierunkowość działań – stowarzyszenia rzadko  
są zapraszane do współorganizowania imprez. Ich działalność wynika prawie 
wyłącznie ze składanych projektów podpiętych pod aktualnie rozpisany konkurs.

Palącym problemem, dostrzeganym przez przedstawicieli tak instytucji, jak 
i NGO, jest brak koordynacji działań nawet przy ustalaniu harmonogramu 
własnych przedsięwzięć. W rozmowach wielokrotnie pojawiały się zarzuty 
dublowania imprez, nakładania się terminów wydarzeń o podobnym profilu, 
skierowanej do zbliżonej publiczności. Taki stan rzeczy skutkuje niesprawiedliwą 
walką o odbiorców, a w praktyce zubaża krajobraz kulturalny i ofertę.

Współpraca w radomszczańskim środowisku kultury opiera się  
na indywidualnych relacjach osób chętnych do działania z instytucjami.  
Nie chodzi bynajmniej o „kolesiostwo”, ale część pomysłów pochodzących od 
twórców czy mieszkańców realizowana jest dzięki ich sile przebicia, a decyzja 
o wsparciu jest podejmowana na wyczucie przez pracowników instytucji czy 
urzędników. W instytucjach podkreśla się, że jeśli ktokolwiek z organizacji, czy 
też zwykłych mieszkańców, ma ciekawy pomysł i przyjdzie z propozycją oraz 
chęcią realizacji, wówczas jest on dyskutowany, a jeśli wyda się ciekawy lub 
instytucji potrzebny, jest realizowany. Brakuje przejrzystego systemu konsultacji, 
zgłaszania czy opiniowania projektów. Stwierdzenie to nie dotyczy konkursów 
dla organizacji pozarządowych, ale możliwości realizowania dodatkowych 
przedsięwzięć, jak choćby w ramach instytucji kultury. Takie zakulisowe 
poszukiwanie form współpracy może zniechęcać lub onieśmielać część osób. 
Ujawnił to po części projekt „Inicjatywy Lokalne” w Miejskim Domu Kultury, do 
którego zgłosiło się dużo chętnych, często osób prywatnych, nie do końca dobrze 
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znanych w instytucji. Ukazał się wówczas potencjał istniejący w mieszkańcach, 
którego nie spodziewali się sami organizatorzy projektu. Instytucje wpuszczają 
głosy i pomysły zainteresowanych i chętnych do działania osób (ich realizację 
uzależniają od własnych upodobań i bieżących potrzeb), nie wychodzą jednak 
z otwartymi zaproszeniami do dzielenia się potencjałem. Wyjątek stanowiły 
owe „Inicjatywy Lokalne”, pozytywnie odebrane w środowisku, a także 
prawdopodobnie konsultacje programu Miejskiego Domu Kultury .  

Nie tylko indywidualna siła przebicia, ale też charakter i wzajemna sympatia 
mają znaczącą rolę w budowaniu współpracy w mieście. W środowisku NGO 
dominuje przeświadczenie – czasem wypowiadane wprost, czasem nie do końca 
nieuświadamiane – o istotnej roli, jaką pełnią prezesowie stowarzyszeń: to od 
ich „siły charakteru”, umiejętności, wiedzy i determinacji zależy to, czy dana 
organizacja „utrzyma się na wodzie”, tzn. czy uda jej się zdobyć dofinansowanie 
od miasta, starostwa albo sponsorów prywatnych. Typ „wodzowski” w strukturze 
organizacji sprawia, że współpraca pomiędzy stowarzyszeniami uzależniona 
jest od prywatnych sympatii; pojawiały się zarzuty o panującej w środowisku 
rywalizacji, źle pojmowanej konkurencyjności – z drugiej strony widać też 
pozytywne efekty, w przypadku charyzmatycznych prezesów stowarzyszeń, 
którzy chętnie pomagają sobie nawzajem przy organizacji przedsięwzięć 
kulturalnych.

Pomimo głosów o udanej współpracy, pojawiały się również opinie aktywistów 
zniechęconych do wchodzenia we współpracę z miastem i instytucjami –  
z powodów politycznych, jak również osobistych animozji oraz braku 
zrozumienia dla działań trzeciego sektora – którzy decydują się rezygnować ze 
wsparcia z budżetu miasta i zamiast tego szukać dofinansowania na własną 
rękę u sponsorów prywatnych. 

Za przykład udanej współpracy łączącej potencjały można uznać 
radomszczańskie spotkania integracyjne, które zainicjowane oddolnie, 
przekształciły się w duży koncert organizowany nie tylko przez osoby związane 
z kulturą, lecz także z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym czy Domem Pomocy 
Społecznej. Połączyły się siły środowisk na co dzień ściśle nie współpracujących, 
którym udało się stworzyć ciekawe wydarzenie dla mieszkańców. Sam Miejski 
Dom Kultury deklaruje, iż współpracuje nie tylko z Wydziałem Kultury, ale także 
Wydziałem Spraw Społecznych czy Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Konflikty

Z badań wynika, że otwartych i gorących konfliktów merytorycznych  
w radomszczańskim sektorze kultury nie ma. Główne motywacje istniejących 
niezgodności zdań dotyczą względów politycznych lub kwestii podziału środków 
finansowych.

W instytucjach relacje są poprawne, ale wyczuwa się niewypowiedzianą 
wprost niechęć, która głównie motywowana jest względami politycznymi  
i personalnymi. Dyrektor Muzeum Regionalnego był opozycyjnym kandydatem 
na prezydenta miasta, co obecnie wpływa na relacje w środowisku kulturalnym.
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Konflikty, czy też raczej negatywne emocje, związane są z ograniczonymi 
zasobami środków finansowych, które antagonizują środowisko. W przypadku 
niezgodności poziomu dofinansowania z oczekiwaniami, łatwo o negatywne 
oceny i krytyczne nastawienie. 

Konfliktem nie tyle wewnątrz, co wokół sektora kultury, jest zagadnienie 
rywalizacji o znaczenie i środki z sektorem sportu. Ów sektor uważany jest za 
szczególnie doceniany przez miasto i mieszkańców, zdecydowanie bardziej niż 
kultura. Analiza finansowa pokazuje jednak, że na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego przeznaczane jest więcej środków finansowych.

Z punktu widzenia organizacji pozarządowych, konflikty związane są zazwyczaj 
z personalnymi animozjami w środowisku. Część rozmówców tłumaczyła 
konflikty odczuwalnym w mieście wpływem polityki na kulturę (stąd oskarżenia, 
że część pomysłów nie jest realizowana – nie dostaje dofinansowania od miasta 
– ze względów politycznych), inni wskazywali na osobiste konflikty pomiędzy 
prezesami stowarzyszeń, którzy np. blokują projekty innych organizacji. Jako 
przeciwwagę podawano urząd starostwa, do którego również można się zwrócić 
z prośbą o dofinansowanie, nie przejmując się kontekstem politycznym.

Aktywność kulturalna mieszkańców z perspektywy środowiska

Respondenci przyznają, że zainteresowanie kulturą wśród mieszkańców jest 
spore, choć jak w wielu miastach, mogłoby być większe, szczególnie wśród 
młodzieży oraz osób w wieku produkcyjnym. Grupa dorosłych i pracujących 
mieszkańców stanowi w mieście największe wyzwanie. Mieszkańcy często 
angażują się w działalność organizacji pozarządowych, ponadto chętnie 
odwiedzają instytucje, szczególnie Miejski Dom Kultury i Bibliotekę. Widać 
wzrost uczestnictwa i utożsamiania się z instytucjami w ciągu ostatnich kilku lat. 
Większej otwartości oczekuje się jednak od Muzeum Regionalnego – oczekuje 
się by przyciągało więcej odbiorców i to nie tylko w dniach otwarcia wystaw. 
Jednym ze sposobów na zwiększanie zainteresowania, praktykowanym przez 
instytucje, jest działanie w przestrzeni publicznej, docieranie do środowisk mniej 
zainteresowanych i rzadziej uczestniczących w kulturze. Stała grupa bywalców 
wydarzeń kulturalnych to wg szacunków jednego z rozmówców dwieście osób, 
natomiast wiele imprez przyciąga tłumy i wzbudza duże zainteresowanie. 

Na zainteresowania mieszkańców wpływają mody telewizyjne, promujące 
taniec czy śpiewanie. Uczestnictwo jest także skorelowane z edukacją –  
w instytucjach prowadzona jest współpraca ze szkołami (choć jest ona 
bardziej zależna od relacji z poszczególnymi nauczycielami i nie ma charakteru 
systemowego), większe czytelnictwo także spowodowane jest wzrostem 
odsetka osób studiujących i dłużej uczących się. Negatywny wpływ zdaniem 
naszych respondentów ma z kolei ubożenie społeczeństwa. Zdaniem jednego 
z rozmówców, mieszkańcy interesują się tylko kulturą niewymagającą 
intelektualnego zaangażowania. Brak zainteresowania kulturą wysoką był 
tłumaczony historycznokulturową specyfiką pochodzenia ludności w mniejszych 
ośrodkach miejskich – dziedzictwem kultury chłopskiej, której wzór kultury nie 
obejmuje oferty kulturalnej bardziej elitarnej. Stąd, zdaniem respondentów, 
sympatia do masowych, plenerowych imprez.
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Mieszkańcy faktycznie, w oczach środowiska, interesują się wydarzeniami 
masowymi, plenerowymi, o charakterze nieco piknikowym – takich jak Dni 
Radomska, Festiwal Zalewajki czy Radomsko Nocą. Trzeba jednak powiedzieć, 
że na frekwencję tych wydarzeń wpływa także zainteresowanie ze strony 
mieszkańców powiatu. Nie brakuje jednak chętnych do udziału w koncertach 
(nie tylko muzyki rozrywkowej, ale i poważnej czy folklorystycznej) oraz w 
spektaklach teatralnych. Większość koncertów i spektakli organizowana 
jest w MDK, co wynika m.in. z przeprowadzonych badań potrzeb bywalców 
tej placówki. Nie prowadzono jednak systematycznych badań osób 
niezainteresowanych ofertą MDK, stąd trudno powiedzieć, czy zwiększenie 
oferty w wytyczonym kierunku przyciągnęło nową publiczność. Jednym ze 
sposobów jej pozyskiwania mogą być działania plenerowe, nie tylko piknikowe, 
ale i artystyczne, o ile będą prezentowały dobry poziom. Rozmówcy wyrażają 
też nadzieję, iż uda się odzyskać i przekazać na cele kulturalne budynek kina 
Kinema, który jest darzony w mieście dużym sentymentem.

Warto zwrócić uwagę, iż pojawił się wśród rozmówców pogląd o zbyt 
wysokim poziomie części wydarzeń – m.in. spektaklów Teatru Jaracza, ale 
i festiwalu Różewiczów. Niekoniecznie przyciągają one tak wielu okolicznych 
mieszkańców, ambitniejsze działania wydają się być za trudne dla szerokiej 
publiczności. Wokół tego jednak częściej obracają się ludzie młodzi, otwarci. 
Być może należałoby te wydarzenia obudować większym programem edukacji, 
by oswajać mieszkańców z takim rodzajem kultury.

Ze strony organizacji pozarządowych pojawiały się obawy, że utrzyma się 
formułowana przez nich tendencja do zmniejszania się liczby uczestników 
działań kulturalnych. Propozycją wyjścia z tego impasu, według niektórych 
respondentów, jest m.in. organizowanie imprez charytatywnych, o ściśle 
określonym założeniu (np. zbiórka pieniędzy), które zachęcą mieszkańców 
do udziału w wydarzeniach kulturalnych. Pojawiały się głosy, że gdy kultura 
rozdawana jest za darmo, to pojawiają się zainteresowani mieszkańcy (np. 
publikacjami lokalnych historyków czy poetów). Dlatego też czynione są starania 
o to, aby zachować równowagę pomiędzy ofertą płatną a bezpłatną i zauważa 
się trudną sytuację materialną, która może być barierą w dostępie do kultury.

Priorytety

W związku z tym, że brak w mieście wspólnego kierunku i koordynacji 
ponad pojedynczymi instytucjami/organizacjami, trudno jest mieszkańcom 
jednogłośnie wymienić cechy radomszczańskiej kultury. Podobna sytuacja rysuje 
się w kontekście priorytetów. Badani odnosili się do priorytetów realizowanych 
przez własne instytucje lub organizacje, mówili o swoich wewnętrznych 
założeniach, nie wpisując ich w szerszy kontekst priorytetów ogólnomiejskich. 
Ich opinie były subiektywne i intuicyjne –  dotyczyły tego, co ich zdaniem 
może być uznane za priorytet, ale nie wynika bezpośrednio z zaobserwowanej 
działalności inicjatorów polityki kulturalnej, a więc władz miejskich i dyrektorów 
instytucji. Często też odnosiły się do myślenia życzeniowego, przyszłej sytuacji 
kultury w mieście i priorytetów, jakie powinna realizować, ale nie dotyczyły 
sytuacji teraźniejszej.

Zgodnie z tą logiką, priorytetem Biblioteki jest zwiększanie czytelnictwa, 
znoszenie barier w dostępie do książek, reagowanie na zmieniające się potrzeby 
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użytkowników i kreowanie pozytywnego wizerunku placówki. Zdaniem MDK, 
najważniejszym priorytetem jest edukacja, a także umożliwianie szerokiego 
dostępu do kultury osobom, które nie zawsze mogą sobie na to pozwolić. 
Organizowane jest wiele darmowych wydarzeń, dba się o równowagę pomiędzy 
tymi odpłatnymi, a bezpłatnymi. Miejski Dom Kultury stawia sobie za cel 
zacieśnianie więzi z mieszkańcami i tworzenie placówki opartej nie na relacji 
sprzedawca - klient, ale większym emocjonalnym zaangażowaniu. Tutaj także 
warto dodać promocję lokalnych twórców, nie tylko tworzących w mieście, ale i 
z miasta pochodzących. Ważnym priorytetem jest też promocja miasta (choćby 
z uwagi na wpisanie flagowych wydarzeń kulturalnych do strategii marki miasta), 
ale inaczej niż w innych miastach nie jest wymieniana jako najważniejsza.

Z wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Miasta również nie wyłania się jednolita 
wizja realizowanych obecnie priorytetów. Respondenci przyznają, że nie widać 
ukierunkowanego działania wszystkich trzech instytucji. Z jednej strony wskazuje 
się zwrot w stronę teatru i sztuki nieco wyższej (przykład organizacji sceny 
Teatru Jaracza), budowanie tożsamości lokalnej poprzez pamięć o dziedzictwie 
historycznym miasta, restauracja pamięci po okresie PRL. Szczególnie 
ważnym priorytetem jest rozwój czytelnictwa i zapewnienie podstawowego, 
bezpłatnego kontaktu z kulturą poprzez działalność Biblioteki. Z drugiej strony 
dostrzega się znaczenie kultury dla promocji miasta i budowania przyjaznego 
środowiska dla biznesu. 

Z perspektywy organizacji pozarządowych, brak spójnej wizji kultury – 
programu czy strategii, która określałaby cele działalności w sferze kultury 
i miejsce, jakie pełnią w nim poszczególne podmioty – przekłada się  
w środowisku na brak rozeznania w szerokim planie kultury i priorytetach 
ogólnomiejskich. Większość respondentów postrzega działanie w kulturze jako 
aktywność bieżącą, dostosowywaną do teraźniejszych potrzeb, wypadkową 
zaplanowanych projektów i funduszy, jakie uda się na nie uzyskać. Brakuje 
refleksji na temat priorytetów, którymi można się kierować przy planowaniu 
działań; jeśli już respondenci próbowali zarysować główne obszary działań 
w mieście, wskazywano przeważnie promocję miasta oraz zachowanie 
dziedzictwa, rozumianego jako tradycję lokalną oraz historię miasta.

Według badanych priorytety radomszczańskiej kultury wynikają z zapisów ustaw 
oraz z pośrednio z decyzji o finansowaniu, podejmowanych przez Radę Miasta. 
Pieniądze zaś przyznawane są w zależności od bieżących potrzeb, które pojawiają 
się w sprawozdaniach z działalności. Jednocześnie jedna z respondentek 
przyznaje, że ustalaniem priorytetów powinien zajmować się człowiek, bądź 
komórka, odpowiedzialny za realizowanie przyszłej polityki kulturalnej jako 
większej całości. Wówczas priorytety powinny być ustalane i wdrażane przy 
współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Część z 
priorytetów dotyczących kultury znajdzie się w przygotowywanej teraz strategii 
rozwoju miasta. Pojawił się jednak głos, iż strategia ta jest bardzo ogólna i nie 
wyraża pełni specyfiki Radomska, więc nie wiadomo na ile priorytety dotyczące 
kultury będą odpowiadały rzeczywistym potrzebom. Wiadomo natomiast, iż 
wokół strategii są prowadzone konsultacje społeczne, dzięki czemu istnieje 
więc możliwość wpływu na kształt jej zapisów.

Do tej pory, zdaniem przedstawiciela Rady Miasta, przełożenie społecznej 
wymiany poglądów na funkcjonowanie instytucji nie jest szczególnie widoczne. 
Podkreśla się jednak, iż w przypadku budowania strategii wewnętrznej 
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Miejskiego Domu Kultury odbyły się konsultacje i mieszkańcy mogli otwarcie 
wyrazić swoje opinie i potrzeby związane z funkcjonowaniem tej placówki. 
Oprócz tego, wpływ mieszkańców raczej nie jest znaczący, zwłaszcza jeśli 
chodzi o zaniedbany poziom ponadjednostkowej działalności podmiotów. 
Wpływ można mieć raczej na ofertę (kontaktując się z instytucjami, zgłaszając 
swoje potrzeby, pomysły czy zażalenia), nie zaś na szersze wytyczne działania. 
Co więcej, swoje pomysły i propozycje raczej zgłasza się jako stowarzyszenie. 
Rzadko spotykane są inicjatywy prywatne, wypływające ze strony osób 
zupełnie niezrzeszonych. Wpływ mieszkańców – aczkolwiek tych skupionych w 
organizacjach pozarządowych, a więc de facto jest to raczej wpływ środowiska 
– wyraża się we współpracy w ustalaniu planu rocznego współpracy z NGO. 
Na jego podstawie ustalane są konkursowe zadania, na których realizację 
wygranym organizacjom przyznawane są środki.

Z badania wynika również, że organizacje pozarządowe nie zdecydowały się na 
utworzenie ciała doradczego przy Wydziale Kultury, pomimo wystąpienia z taką 
inicjatywą przez Urząd Miasta.

Kultura lokalna

Atuty

Respondenci za największy atut miasta w dziedzinie kultury uważają działających 
tu ludzi (w tym również kadry kultury i wspierające władze) i ich potencjał 
organizacyjny. Podkreślają ich ciężką pracę, zdolności i zapał. Wskazuje się 
także na ważny z punktu widzenia promocji i marki miasta Różewicz Open 
Festiwal, działalność chórów oraz fotografików organizujących plenery. Za 
dobrą uważana jest baza lokalowa i techniczna. Część respondentów atutów 
szuka w ciekawej historii, działalności kulturalnej w czasach komunistycznych; 
wspominano także o interesującym żydowskim cmentarzu.

Niektórzy respondenci z organizacji pozarządowych stwierdzali, że Radomsko 
nie ma żadnego atutu, wizytówki „na zewnątrz”, niczego specjalnego ani 
wyróżniającego, czym mogłoby się poszczycić i wyróżnić na tle kraju. Czasem 
wymieniano reprezentacyjne imprezy, przyciągające widownię spoza miasta: 
festiwal chóralny, biennale fotografii czarnobiałej, festiwal Różewiczów. 

Deklaracje respondentów dotyczące potencjału ludzkiego ujawniają pewien 
paradoks. Słowa pochwały pod adresem kulturalnych aktywistów wyrażone 
w wywiadach nie istnieją w świadomości samych przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, którzy czują się niedocenieni. Być może należałoby bardziej 
efektywnie komunikować tego typu wzmacniającego treści, by lepiej układała 
się współpraca i relacje w środowisku.  

Sukcesy

Za największy dotychczasowy sukces w środowisku uważa się festiwal 
Różewiczów (Różewicz Open Festiwal). Imprezy wskazywane jako atuty miasta 
były też oceniane jako najważniejsze dotychczasowe sukcesy miasta w sferze 
kultury, choć ze względów prestiżowych wymieniano również otwarcie sceny 
Teatru Jaracza. Pozytywnie ocenia się wysokie wskaźniki i oddziaływanie 
Biblioteki oraz poprawę bazy, zmianę działalności i wzrost prestiżu Miejskiego 
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Domu Kultury. Inne ciekawe działania, które wymieniali rozmówcy,  
to koncert Filharmoników Wiedeńskich, działania związane z rocznicą Bitwy pod 
Grunwaldem w 2010 roku, Dni Integracji, Dni Rodziny czy spotkania autorskie 
dla dzieci i dorosłych w Bibliotece.

Potencjał

Respondenci dość krytycznie podchodzą do kwestii satysfakcji z radomszczańskiej 
kultury i realizacji potencjału kulturalnego, drzemiącego w Radomsku. Nie są 
bezkrytyczni, twierdzą, że ciągle znajdują się obszary, które wymagają więcej 
uwagi i nowych rozwiązań, mimo że większość respondentów chwali ofertę 
kulturalną za zróżnicowanie i bogactwo. Obszary te to przede wszystkim 
kwestia dotarcia do grupy odbiorców w wieku produkcyjnym – trudno jest 
bowiem zainteresować ofertą grupę w wieku 25-50 lat. Zdaniem niektórych 
respondentów, oferta konstruowana jest zgodnie z potrzebami dwóch grup – 
młodzieży i seniorów. Mimo to, wciąż brakuje dogodnej przestrzeni dla młodych 
ludzi, do działań amatorskich. Brakuje też sztuki wychodzącej poza kontekst 
lokalny, „z wielkiego świata”. Zdaniem jednego z respondentów, potrzeba 
również większej współpracy między instytucjami oraz między nimi, a Urzędem 
Miasta. Zauważa się jednak również pozytywne zmiany, które dają satysfakcję – 
stworzenie sceny Teatru Jaracza (pojawiają się jednak krytyczne głosy dotyczące 
jakości przedstawień oraz dominacji działań impresaryjnych nad twórczymi), 
wzrost liczby czytelników, większe utożsamianie się mieszkańców z Miejskim 
Domem Kultury, stworzenie kina.

Największy potencjał miasta upatruje się w Różewicz Open Festiwalu 
(promocyjny i artystyczny), ważny z punktu widzenia budowania tożsamości 
może być Festiwal Zalewajki, choć wzbudza on różne emocje. W krąg wydarzeń 
z dużym potencjałem wpisane są także spotkania chóralne oraz spotkania 
integracyjne.

Respondenci odwołują się także do twórców pochodzących z Radomska,  
o których powinno się w mieście pamiętać i ich doceniać, a w rezultacie oni zaś 
także mogą promować miasto. Jak już wspomniano, dużym potencjałem cechuje 
się środowisko kulturalne. Docenia się także potencjał działań „terenowych” - 
wychodzenia z działaniem do mieszkańców osiedli położonych dalej od centrum 
miasta, plenerowych aktywności, ingerencji w przestrzeń miejską. Działania w 
przestrzeni miasta prowadzą zarówno MDK, jak i Biblioteka, ale w świadomości 
respondentów funkcjonują jedynie działania prowadzone przez ten pierwszy. 

Porażki

Badani często mieli problem ze wskazaniem wydarzeń, przedsięwzięć czy 
zamierzeń, które w mieście się nie udały. Fizycznym miejscem-inwestycją, która 
się nie udała i nie wykorzystuje swojego potencjału ani pomysłów pierwotnie z 
nim związanych, jest zdaniem kilku rozmówców chata tatarska. Rozmówcy nie 
mają zbyt dużej wiedzy o tym, co właściwie się w niej odbywa - nie jest to ich 
zdaniem miejsce żywe w świadomości mieszkańców miasta. Jest też trudno 
dostępne przez ograniczone godziny otwarcia. Innym konkretnym przykładem 
nieudanego działania było odrzucenie pomysłu pokazania podczas Dni 
Radomska opery w plenerze, razem z Teatrem Muzycznym w Łodzi. Ubolewano 
także nad sytuacją Teatru Źródło, który z przyczyn nie do końca jasnych nie 
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jest wyraźnie wspierany przez miasto (nie tylko w sensie finansowym). 
Wskazywano również bardziej abstrakcyjne wady funkcjonowania sektora 
i środowiska kultury – wspomniany brak koordynacji i jasnego kierunku 
działań, krótkowzroczność połączona z poczuciem niewielkiej potrzeby zmiany, 
nieumiejętność przyjmowania krytyki i przekonanie o własnej wyższości oraz 
najlepszych kompetencjach. Za porażkę uznawany jest także zbyt niski stopień 
włączenia młodzieży w uczestnictwo w ofercie kulturalnej miasta, mniejsza 
aktywność środowiska plastyków oraz brak oferty ze sfery kultury wyższej, 
dla bardziej wyrobionego odbiorcy. Zauważono także nie do końca w pełni 
wykorzystane możliwości promocyjne Różewicz Open Festiwalu, co może 
wynikać z braku dedykowanej tylko temu wydarzeniu grupy pracowników.

Porównanie z miastami regionu

Respondentom trudno porównywać sąsiednie miasta – mają przeświadczenie, 
że brak im wystarczającej wiedzy o wewnętrznej sytuacji innych ośrodków,  
a także ze względu na odrębność i specyfikę każdego z nich. Pytanie o porównanie 
wydało się badanym trudne. W subiektywnych ocenach Radomsko plasuje 
się nie gorzej niż inne ośrodki, choć podkreśla się brak kultury akademickiej 
w mieście. Miasta są raczej porównywalne, zwłaszcza Bełchatów i Piotrków. 
Częstochowa stawiana była jako przykład miasta znacznie atrakcyjniejszego 
pod względem oferty kulturalnej (i to pomijając kontekst pielgrzymkowy).

Ze strony Miejskiego Domu Kultury wyrażono żal związany z poczuciem, iż nie ma 
regionalnej czy ponadregionalnej sieci wsparcia domów kultury, na wzór sieci 
bibliotek, dzięki którym mogą one osiągać większe poczucie bezpieczeństwa. 
Można odnieść wrażenie, że z uwagi na brak jasnego miejsca domów kultury 
w ustawodawstwie, nie ma pewności co do zasadności jego istnienia w 
wypadku zmiany politycznej czy nagłej zmiany myślenia o roli poszczególnych 
placówek w mieście. Jak już wspomniano, spisana polityka mogłaby zwiększyć 
przewidywalność działań.

Reprezentanci środowiska pozarządowego niekiedy wyrażali nie do końca 
jasne doprecyzowane przeświadczenie, że w innych miastach jest łatwiej 
coś zorganizować i przez to więcej się dzieje (nie podając jednak żadnych 
konkretnych przyczyn). 

Finanse

Jak we wszystkich polskich miastach, również w Radomsku środki przeznaczane 
na kulturę są w odczuciu środowiska kulturalnego niewystarczające.  
W subiektywnym odczuciu stanowią niewielką część budżetu i pokrywają 
działalność w większości niemerytoryczną – zapewnienie bazy, utrzymanie 
zespołu pracowników.

Opinie na temat racjonalności wydatkowania środków są raczej pozytywne, nie 
jest to jednak ocena wyraźna ani jednoznaczna. Przedstawiciele instytucji kultury 
i organizacji pozarządowych nie posiadają zbyt dużej wiedzy nt. finansowania 
działalności kulturalnej, poza tym, co dotyczy ich własnej działalności. 
Respondenci z NGO wskazywali jednak zaniedbania albo źle przemyślane decyzje 
finansowe, m.in. Festiwal Zalewajki, na który zaproszono – zdaniem wielu osób 
niepotrzebnie – restauratorkę Magdę Gessler. Ten przykład służył pokazaniu,  



31

POLITYKA KULTURALNA RADOMSKA

że olbrzymie pieniądze – z punktu widzenia stowarzyszeń, operujących zazwyczaj 
wielokrotnie mniejszymi sumami – zostają zmarnowane na zaproszenie osoby 
znanej z telewizji, po to by zachęcić mieszkańców do udziału w plenerowej 
imprezie. Z rozmów wynika, że Festiwal Zalewajki budził różne emocje  
w środowisku, a jego formuła – i związane z tym duże wydatki na przyciągnięcie 
gwiazd telewizyjnych – była krytykowana, m.in. w Radzie Miasta.

Krytyka efektywności wydatkowania środków związana jest poniekąd  
z rozproszeniem polityki kulturalnej, podkreślanym już na początku omawianych 
wniosków. Prowadzone działania wypełniają swoje założenia, ale głównie 
ilościowe. Przez brak wspólnego horyzontu i szerszego spojrzenia na efekty 
konkretnych działań trudno mówić o wartości dodanej, a także wpisywaniu się 
przedsięwzięć w szersze cele miasta czy kultury. Skutkiem jest także brak synergii 
i efektów jakościowych, które rzeczywiście wskazywałaby na efektywność 
w obszarze wykraczającym poza wskaźniki frekwencyjne czy sprawozdania 
finansowe. W kontekście efektywności wydawanych środków pojawiały się głosy, 
iż większa ich pula powinna trafiać do organizacji pozarządowych, ponieważ 
one relatywnie niewielkimi nakładami są w stanie zorganizować ciekawe 
przedsięwzięcia, środki w ich przypadku nie są marnowane, przyczyniają się 
natomiast do realizacji dużego potencjału.

Najwyżej dotowaną instytucją jest Miejski Dom Kultury. Dotacja dla MDK 
nie jest jednak przedmiotem kontrowersji wśród organizacji pozarządowych 
- jest to ich zdaniem największa i najprężniej działająca placówka, sprawnie 
zarządzająca kulturą. Według deklaracji Urzędu Miasta, dotacje przeznaczane 
są dla każdej instytucji w zależności od jej potrzeb, żadna z instytucji nie jest 
ani faworyzowana, ani dyskryminowana. Jeśli potrzebuje funduszy na pewne 
działania, miasto deklaratywnie ją wspiera. Pojawił się wątek krytyczny, 
wskazujący na przeniesienie odpowiedzialności za część prac infrastrukturalnych 
z organizatora – miasta – na instytucję, bez zagwarantowania pomocy, choćby 
w postaci gwarancji finansowych. Większość dotacji pokrywa koszty związane 
z utrzymaniem instytucji (budynków i personelu). Na działalność bieżącą 
instytucje starają się pozyskiwać środki zewnętrzne – takie jest też oczekiwanie 
miasta. Wielkość dotacji jest uzależniona od wielkości i rozmachu działania 
samej placówki.

Instytucje dość krytycznie odnoszą się do kwestii finansowania ich działalności. 
Po części wynika to z powszechnych tendencji do narzekania na niedobór 
środków, jako że w świadomości środowisk kulturalnych kwoty dotacji zawsze 
są zbyt niskie. Niemniej jednak parę kwestii zasługuje na uwagę i być może 
przemyślenie przez włodarzy. Muzeum Regionalne ma problem z ubieganiem 
się o środki zewnętrzne, gdyż, jak twierdzi, nie ma pieniędzy na wkład 
własny w konkursach, w których mogłoby brać udział. Nie ma także środków  
na zwiększenie zatrudnienia, choćby na stworzenie działu edukacji czy 
promocji. Najbardziej kontrowersyjną kwestią wśród instytucji jest możliwość 
ich samoutrzymania. Przedstawiciele Muzeum i Biblioteki sądzą, że istnieją 
zbyt duże dysproporcje w kwotach dofinansowania w stosunku do możliwości 
zarobkowania. Te dwie instytucje nie mają, w swoim przekonaniu, takich 
możliwości, bez straty frekwencyjnej.

Szczególnie krytykowana jest wysokość środków przeznaczanych dla organizacji 
pozarządowych. Z tego względu, tylko część ze stowarzyszeń faktycznie aktywnie 
działa, a podział środków pomiędzy zainteresowanych jest szczególnie trudnym 
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zadaniem (szczególnie gdy nie ma w mieście jasno sprecyzowanych celów). 
Finansowanie organizacji pozarządowych zagwarantowane jest w Rocznym 
Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Na jego treść mają 
wpływ same organizacje – do ustalonego terminu zgłaszają swoje pomysły  
i propozycje, które następnie są dyskutowane. O ile znajdą akceptację w Urzędzie, 
który również przedstawia swoje oczekiwania i potrzeby w sektorze kultury, 
pomysły NGO przekształcane są w zadania, na których realizację ogłaszany jest 
konkurs. W ten sposób rozdysponowywane są środki dla organizacji. Konkursy 
rozpatrywane są przez komisje, których połowę składu stanowią przedstawiciele 
organizacji pozarządowych (rzecz jasna niezwiązanych bezpośrednio z żadną 
z ofert). Elementem krytyki ze strony NGO są wątpliwe kompetencje osób 
związanych ze sportem, niedostosowane do oceny wydarzeń kulturalnych. 
Z deklaracji Urzędu Miasta wynika, iż wsłuchuje się on w potrzeby i pomysły 
środowiska. Pytaniem pozostaje natomiast na ile ów system jest jasny i otwarty 
dla wszystkich, promujący nowe pomysły i idee, znajdujący równowagę między 
działalnością cykliczną a nowymi pomysłami. 

Przez część respondentów system finansowania NGO oceniany był jako niejasny, 
zbiurokratyzowany i nie zawsze odpowiadający realiom (czyli np. założeniom 
projektu – te same wymagania dla publikacji oraz imprezy). Dominuje pogląd, 
że pieniądze dostają ci twórcy i te organizacje, które potrafią napisać poprawny 
wniosek, i są „obrotne”, a ich prezesi są w stanie „wydeptać” sobie potrzebne 
środki. System grantowy dla wielu jest utrapieniem, a jego główną wadą jest brak 
elastyczności. Trudno jest zdobyć dofinansowanie poza oficjalnym konkursem, 
co zdaniem badanych nie odpowiada realiom pracy w kulturze. Wiele projektów 
i działań po pierwsze nie zawsze podpada pod ustalone odgórnie rubryki  
i formularze, a po drugie – czasem potrzebne są dodatkowe pieniądze, i pojawia 
się problem z rozliczaniem. Znaczącym problemem jest także pozyskiwanie od 
miasta środków na działalność wykraczającą poza teren samego Radomska  
i promocję lokalnej kultury na szerszą skalę. Jest to o tyle zagadnienie warte 
uwagi, iż w poczuciu wielu respondentów oddziaływanie lokalnych twórców  
i aktywistów jest zbyt mocno ograniczone do samego Radomska i warto byłoby 
zwiększać zasięg działań, a także współpracę ponadregionalną.

Jeden z przedstawicieli Rady Miasta również zauważa, podobnie jak część 
środowiska organizacji pozarządowych, iż problemem jest niemożność wsparcia ich 
działań statutowych wprost z budżetu miasta. W związku z tym marginalizowane 
są te organizacje, które nie mają środków na podstawowe funkcjonowanie, „nie 
stoją jeszcze na własnych nogach”, co uniemożliwia im partycypację w procedurze 
konkursowej i składanie wniosków. Poza oficjalnym obiegiem konkursowym zdarzają 
się więc próby pośredniego dofinansowywania przedsięwzięć pozarządowych – m.in. 
przez pomoc finansową od instytucji kultury, kupowanie publikacji, które organizacja 
chce wydać, czy wspomaganie części większych przedsięwzięć (np. jednego  
z koncertów na większym festiwalu). Dodatkową pomocą jest funkcjonująca 
w Urzędzie komórka ds. środków zewnętrznych, która pomaga organizacjom  
i instytucjom w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy. Wydaje się jednak, że nie 
wszyscy korzystają z możliwości szkolenia czy zabierania głosu na spotkaniach 
organizowanych przez dom kultury czy władze miasta – po części z poczucia, że 
nie wpłynie to na jakąkolwiek zmianę, a po części z braku zainteresowania kulturą 
postrzeganą całościowo, jako wspólny obszar działań. Jednocześnie według 
niektórych respondentów z organizacji pozarządowych, miasto w ostatnich latach 
coraz bardziej otwiera się na dialog.
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Być może jednak procedura ubiegania się o środki zarówno z miasta,  
jak i z zewnętrznych źródeł, wciąż nie jest zbyt dobrze wyjaśniona, gdyż 
respondenci zwracają uwagę na problem biurokracji – przede wszystkim 
w odniesieniu do kwestii pozyskiwania grantów na projekty. Procedura 
ubiegania się o finansowanie jest określana jako niejasna, część rozmówców 
przyznawała, że samo pisanie wniosków przysparza wiele kłopotów, które nie 
zawsze są w stanie rozwiązać przedstawiciele władz. Pozyskiwanie pieniędzy na 
działalność to największe wyzwanie dla stowarzyszeń, które są zmuszone do 
modyfikowania swoich pomysłów i planów pod aktualnie ogłoszony konkurs o 
precyzyjnie zakreślonym obszarze działań. Stąd wniosek o konieczności jeszcze 
dokładniejszego wsłuchania się w potrzeby i pomysły organizacji, zbudowanie 
bardziej inkluzyjnych, przejrzystych i elastyczniejszych mechanizmów.

Gdyby w mieście pojawiły się znaczące dodatkowe środki, zdaniem i urzędników, 
i przedstawicieli instytucji, powinno się zainwestować w podobne rzeczy lub 
działania. Zdaniem przedstawicieli władz miasta, można byłoby wydać takie 
fundusze na stworzenie dodatkowej przestrzeni dla działań nieformalnych 
i młodzieżowych. To nawiązuje do potrzeby istnienia alternatywnej  
i nieinstytucjonalnej możliwości uczestnictwa w kulturze. Wtóruje temu 
przedstawicielka jednej z instytucji, która chciałaby, żeby stworzono miejsca 
spotkań – dla młodzieży, np. sale prób, przestrzeń twórczą, ale także dla 
organizacji pozarządowych. Dodatkowymi środkami można byłoby ich 
wesprzeć lokalowo w większym stopniu, niż dzieje się to dziś – obecność NGO 
w instytucjach nie zawsze jest dla obu stron najbardziej komfortowa. Zauważa 
się też, że więcej środków można byłoby przeznaczyć na działalność organizacji 
pozarządowych, aktywniej i mocniej je wspierać.

Ponadto pojawiły się głosy skłaniające do wspierania i rozwijania już prowadzonej 
działalności, np. dużych imprez w celu nadania im jeszcze większego rozmachu 
(a być może również obniżenia ceny za wstęp), promowania lokalnych twórców 
i tradycji. Jedna z rozmówczyń opowiadała o doświadczeniach partnerskiego 
miasta z Ukrainy, które podczas wydarzeń związanych ze świętem swojego 
miasta prezentowali alternatywne przedsięwzięcia lokalnych zespołów  
i w całości bazowali na potencjale środowiska. Jest to rozwiązanie nie tylko 
tańsze, ale jak słusznie zauważyła rozmówczyni, także budujące tożsamość 
lokalną. Popularnym postulatem było też zbudowanie sceny plenerowej (bądź 
jej zakup), przeznaczenie funduszy na odzyskanie dla celów kulturalnych 
budynku kina „Kinema” oraz uczynienie przestrzeni przyjaźniejszą, bardziej 
kolorową poprzez obecność sztuki na ulicach. 

Przedstawiciele trzeciego sektora przeznaczyliby je natomiast na wypełnienie 
luk w ofercie kulturalnej. Każdy jednak inaczej postrzega braki miasta, stąd 
pomysłów na zagospodarowanie tych pieniędzy wiele: nowa placówka (tu 
wspominano budynek po dawnym kinie Kinema, który nadawałby się na 
przekształcenie np. na scenę teatralno-koncertową), najlepiej sala albo muszla 
koncertowa; można by ogłosić dodatkowy konkurs na projekty, dając w ten 
sposób organizacjom wolną rękę w decydowaniu o programie kulturalnym; 
dofinansowanie NGO, doceniające wreszcie ich ważne zadanie i wpływ, jaki 
odnoszą na kulturę w Radomsku; edukacja kulturalna młodzieży. Pojawiły się 
sugestie, żeby rozwinąć współpracę z miastami partnerskimi np. wymiany 
pomiędzy miastami. Potrzebne jest też wyjście z kulturą do przestrzeni 
publicznej – nowoczesne spojrzenie na miasto, uwolnienie kultury z lokali 
i placówek i wyniesienie jej na ulice, do mieszkańców (imprezy na wolnym 
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powietrzu, ale też inicjatywy takie jak murale, graffiti itp.). Żaden z rozmówców 
nie przedstawił jednak spójnego projektu, przekonując, że na pewno znalazłby 
się sposób na właściwe zagospodarowanie tych środków. Dla niektórych 
niekorzystne jest rozdrobnienie funduszy przy rozdziale kwot grantów: w 
zasadzie każda organizacja dostaje jakieś dofinansowanie, przez co są to małe 
sumy – zamiast wspierania kilku dużych projektów wymagającej większego 
nakładu środków. Wynika to w pewnym stopniu z braku myślenia o priorytetach 
i dogłębnej ewaluacji.

Ewaluacja

Respondenci ze wszystkich środowisk przyznają, że nie ma prowadzonej 
szczególnie rozwiniętej, merytorycznej ewaluacji działań prowadzonych 
w kulturze. Praktykuje się ocenę na podstawie sprawozdań z działalności. 
Aktywność w kulturze ocenia się pod względem frekwencji lub nakładów 
finansowych, ale nie ma jakościowych wskaźników czy sposobu oceny wartości 
dodanej prowadzonych projektów. O ocenach decydują często subiektywne 
gusta, a zdaniem części respondentów, opinie nie są formułowane na podstawie 
własnych doświadczeń, gdyż wiele osób decyzyjnych (np. radni) nie uczestniczy 
w wydarzeniach osobiście. Niekiedy nie tylko własny smak, ale i poglądy stają 
się podstawą krytycznej oceny instytucji – jedna z nich została oskarżona o 
szerzenie niewłaściwych, choć niesprecyzowanych wartości. Nie skutkowało to 
jednak żadnymi poważnymi konsekwencjami. Dostrzega się w mieście problem 
oceny ilościowej, frekwencyjnej – nie wiadomo jak zmierzyć, która z imprez 
była bardziej skuteczna, a kryterium oglądalności nie wydaje się wystarczające. 
Nieco łatwiej jest prowadzić ewaluację Bibliotece, która ma porównywalne 
wskaźniki dla wszystkich tego typu placówek, choć niekoniecznie do działań 
instytucji innego typu. Zdaniem jednej z badanych osób, ewaluacja jest zwykle 
przeprowadzana w momencie zmiany politycznej, wówczas jest narzędziem 
pobieżnej i niekonstruktywnej oceny.

Bariery w rozwoju kultury

Respondenci z instytucji kultury podkreślali wielokrotnie dużą dozę swobody 
(merytorycznej, nie finansowej), którą mogą cieszyć się tworząc i realizując 
program. Poza oczywistą barierą finansową, najważniejsze wydają się problemy w 
indywidualnym porozumieniu na poziomie personalnym, próby ingerencji polityki 
i układów w działalność kulturalną – jej ocenę i podejmowanie kluczowych decyzji 
w sektorze – a także brak silnego poczucia lokalnej tożsamości i doceniania miasta 
przez mieszkańców. Respondenci zwracają uwagę, że często trudno o porozumienie, 
a niechęć personalna niweczy potencjalne działania na rzecz rozwoju kultury 
całego miasta. Jeden z respondentów wskazał obszar promocji działań instytucji, 
która przy obecnych środkach finansowych i strukturze instytucji nie może być 
efektywnie prowadzona (w ujęciu tym promocja oferty kulturalnej powinna 
znajdować się w kompetencjach Urzędu Miasta). Barierą związaną z mieszkańcami 
jest zmniejszająca się liczba osób młodych, przez co nie ma naturalnego inicjatora 
dużych zmian społecznych, mogących przyczynić się do rozwoju sektora kultury. 
Także sami odbiorcy, przez swoją zachowawczość i brak czasu na uczestniczenie 
w kulturze, mogą hamować jej rozwój. Pojawił się również wątek systemowej 
niemożności dotowania samej działalności organizacji pozarządowych, przez co 
mniejsze i początkujące nie mają siły przebicia. Dla rozwoju niektórych działań – 
głównie alternatywnych, ale i plenerowych – brakuje odpowiedniej bazy lokalowej.
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Przyszłość

Trudno jasno oddzielić odpowiedzi prognozujące przyszły stan kultury  
w Radomsku od pomysłów na lepsze rozwiązanie problematycznych kwestii 
sektora w nadchodzących latach. Dla części respondentów, krytycznie 
odnoszących się do istnienia celowej i systematycznej polityki kulturalnej  
w mieście, trudno w ogóle jest przewidywać przyszłość tego sektora, właśnie 
z uwagi na brak systematyzacji bieżących działań. Także kryzys ekonomiczny 
sprawia, że niełatwo wydawać sądy o przyszłości. Zdaniem części NGO, nic 
szczególnie się nie zmieni do czasu wyborów – a jeśli nie dojdzie do zmiany  
w strukturach rządowych, tendencja ta utrzyma się na kolejne lata.

Respondenci wyrażają obawy związane z sytuacją gospodarczą miasta i kraju. 
Boją się o bilans finansowy i rosnące koszty utrzymania placówek. Z perspektywy 
NGO, największym wyzwaniem będzie samo już utrzymanie obecnie działających 
instytucji przy zachowaniu ich programu oraz oferty dla mieszkańców. Sytuacja 
społeczno-gospodarcza może też sprawić, że kultura zatrzyma się na poziomie 
ludycznym, inna bowiem nie będzie znajdować odbiorców. Spodziewają się 
jednocześnie zwiększenia partycypacji obywatelskiej, zarówno w obszarze 
wpływania na ofertę instytucji, ale także w kwestii promowania i organizowania 
działań sprzyjających bardziej aktywnemu, włączającemu i zaangażowanemu 
uczestnictwu w kulturze. Poczynione zostaną starania by zapewnić w mieście 
dodatkową przestrzeń (być może dla działań mniej instytucjonalnych), a także 
większa część zadań będzie realizowana w trybie projektowym.

Myślenie życzeniowe w rozważaniach o przyszłości dotyka takich kwestii, jak 
potrzeba uproszczenia systemu grantowego, dojście do większej równowagi 
finansowania NGO i instytucji kultury, a przez to docenianie potencjału osób 
z organizacji; odświeżenie środowiska działającego w kulturze, tworzenie 
nowych miejsc i przestrzeni dla młodych; większe docenienie potrzeby 
budowania tożsamości lokalnej; łączenie kultury z biznesem, bardziej 
przedsiębiorcze podejście instytucji i silniejsze dążenie do samofinansowania. 
Dobrym kierunkiem, zdaniem rozmówców, byłoby zwrócenie się do tradycji 
kina i teatru w mieście (kwestia kina Kinema pozostaje do rozwiązania), a także 
większy nacisk na animację, prowadzenie działań, które nie są kapitałochłonne, 
a zależą od aktywności i pomysłowości ludzi, którzy, jak już zauważono, są w 
ocenie wielu rozmówców jednym z najważniejszych atutów radomszczańskiego 
sektora kultury. Na przyszłość lepiej byłoby także przeznaczać więcej środków 
na realizację celów biblioteki powiatowej oraz intensywniej promować kulturę 
wyższą. Zgłaszano również pomysł, żeby powołać stanowisko koordynatora  
ds. kultury, który służyłby jako mediator pomiędzy instytucjami oraz inicjatywami 
społecznymi, dzięki czemu można by uniknąć sytuacji, w której wydarzenia 
kulturalne albo dublują się w jednym terminie, albo są pomijane przez miasto 
przy planowaniu większych imprez; taka osoba powinna również angażować 
się w działania stowarzyszeń, animować ich pomysły i ogólnie przyczyniać się 
do polepszenia stosunków z władzą.

Ze strony organizacji pozarządowych szczególnie ważnym postulatem jest 
docenienie potencjału ludzkiego i społecznego pasjonatów, jakimi są członkowie 
NGO. Potencjał ów zauważany jest przez przedstawicieli instytucji kultury, być 
może należałoby jaśniej wyrażać dowody sympatii i wsparcia.
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Na liście priorytetów na przyszłość badani chcieliby widzieć: edukację 
kulturalną, tworzenie przyjaznych miejsc spotkań (a przez to odchodzenie 
od myślenia o kulturze w kategoriach przekształcania amatorów w artystów), 
włączanie mieszkańców w aktywne uczestnictwo, docieranie do coraz szerszego 
grona odbiorców z nowoczesną ofertą, nowymi zjawiskami i technologiami, 
wykorzystanie potencjału ludzi, promocja działań kulturalnych. Przedstawiciele 
organizacji pozarządowych prezentowali stanowisko konserwatywne, kładące 
nacisk na utrzymanie (w obliczu ciągłych cięć budżetowych) obecnej polityki 
kulturalnej – nie do końca wiadomo, o jakim obliczu.
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Finansowanie polityki kulturalnej w Radomsku

Wyjątkowość kultury polega również na tym, że wcale nie tak trudno stworzyć 
lepszą jakościowo kulturę dysponując mniejszą sumą pieniędzy niż inni. 
Nie znaczy to jednak, że finanse w kulturze nie są ważne. Na pewno zaś nie 
wtedy,  gdy o kulturze myśli się jako swojego rodzaju społecznej inwestycji, 
a politykę kulturalną traktuje się jako zestaw działań, które tej inwestycji 
mają zapewnić powodzenie. Dlatego też bardzo wnikliwie przyjrzęliśmy się 
finansom radomszczańskiej kultury. Nie zrobiliśmy jednak tego po to, by po 
prostu zajrzeć miastu, instytucjom i organizacjom do kieszeni i sprawdzić, 
ile i na co wydaje się dziś pieniędzy. Struktura miejskiego budżetu i poziom 
środków inwestowanych w kulturę dużo mówi o rzeczywistej polityce miasta, 
a przychody i koszty instytucji i organizcji pozwalają na zyskanie orientacji 
w rzeczywistych warunkach finansowaych ich funkcjonowania. Dzięki temu, 
że w 2012 r. przeprowadziliśmy badanie DNA Miasta: Miejskie Polityki 
Kulturalnej i jego ramach poddaliśmy analizie 396 uchwał budżetowych  
z 66 miast z lat 2007-2012 r. dane z Radomska mogliśmy porównać z sytuacją 
innych miast. 

Dzięki temu można uznać, że Radomsko jest miastem, które plasuje się 
w środku stawki objętych badaniem miast pod względem wysokości 
środków finansowych przeznaczanych na kulturę w latach 2007-2012. Mimo  
że zarówno wydatki na kulturę liczone jako procent całości miejskich 
wydatków, jak i po przeliczeniu na mieszkańca plasuje się poniżej średniej 
i mediany całego zbioru, to działające tu instytucje i organizacje mogą 
cieszyć się stabilnym finasnowaniem przez ostatnie lata. Cieszyć musi stała 
współpraca z doświadczonymi w mieście organizacjami pozarządowymi 
i porównywalna z innymi miastami pula na konkursy dla organizacji 
pozarządowych. Oczywiście pod warunkiem, że ta istniejąca od 2007 r. 
swojego rodzaju stabilizacja nie ma tendencji do zamykania się na nowe 
zjawiska, instytucje i środowiska w kulturze. 

Musi niepokoić fakt, że nakłady na kulturę ze strony urzędu miejskiego w 
stosunku do całego budżetu maleją. Choć wrażony w sumach bezwzględnych 
budżet wciąż oscyluje wokół sumy 5 mln zł, to po przeliczeniu na procenty 
widać doskonale, że kultura traci w Radomsku na znaczeniu. 

Radomsko w latach 2007 – 2013  planowało średnio wydawać rocznie na kulturę 
5,2 mln zł. Zakładając, że w tym czasie miasto zamieszkiwało średnio 48731 
osób, planowane wydatki na kulturę w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 
prawie 108 zł. Planowane wydatki różniły się od wydatków rzeczywiście 
poniesionych. Te drugie wynosiły średnio rocznie 5,9 mln zł, czyli o prawie 
700 tys. zł więcej niż to planowały władze miasta. Wydatki zrealizowane w 
przeliczeniu na mieszkańca osiągnęły więc sumę 121 zł. Wydatki bieżące na 
kulturę, a więc te, które służą finansowaniu bieżącej działalności kulturalnej 
(realizacja celów statutowych, wynagrodzenia, zakup usług i rzeczy) osiągnęły 
w badanych okresie sumę 4,4 mln zł rocznie. Po przeliczeniu tej sumy przez 
liczbę mieszkańców okazuje się, że Radomsko średnio planuje wydać 90 zł 
rocznie. 



39

POLITYKA KULTURALNA RADOMSKA

Tabela 1 Podstawowe rozmowy na temat finansowania kultury w Radomsku  
w latach 2007 - 2013

Średnie planowane roczne wydatki na kulturę 5 252 161,00 zł 

Średnie roczne wydatki na kulturę w przeliczeniu na 
mieszkańca 107,78 zł 

Średnie roczne zrealizowane wydatki na kulturę 5 903 133,11 zł 

Średnie roczne zrealizowane wydatki w przeliczeniu na 
mieszkańca 121,14 zł 

Średnie roczne wydatki bieżące na kulturę 4 390 728,71 zł 

Średnie roczne wydatki bieżące na kulturę  w przeliczeniu na 
mieszkańca 90,10 zł 

Powyższe sumy warto zestawić z innymi wydatkami Radomska w badanym 
okresie. W poniższych tabelach oraz wykresach został przedstawiony szereg 
interesujących informacji na temat pozycji wydatków na kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego w strukturze budżetu miasta. Tabela 2A pokazuje 
wydatki przeznaczane na wybrane obszary miejskiej polityki publicznej 
zestawione z całością wydatków miasta oraz środkami przeznaczonymi na 
kulturę. Tabela 2B wyraża zaś te wartości w procentach. Trzy kolejne wykresy 
mają za zadanie koncentrować uwagę czytelnika na porównaniu trzech lat 
budżetowych – 2007, 2010 i 2013 r. Trzeba pamiętać, że przedstawione tutaj 
wydatki są wydatkami planowanymi. Ich suma może się różnić od wydatków 
rzeczywiście zrealizowanych. 

Udział procentowy wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  
w strukturze całego budżetu w badanym okresie uległ zmniejszeniu – w 2007 
r. wynosił on 5,6% (w 2008 nawet 6,5%) a sześć lat później już tylko 3,1%. Warto 
zauważyć, że w tym czasie gwałtownym zmianom ulegał cały budżet miasta. W 
2012 r. wysokość wydatków urzędu miasta wzrosła o 81% w stosunku do 2007 r. 
Jednocześnie budżet wydatków na rok 2013 został zmniejszony o 3% w porównaniu 
do planów zeszłorocznych. Wydatki na kulturę zostały zaś zwiększone o ponad 100 
tys. zł. 

TABELA 2A Wydatki na kulturę na tle innych wydatków miasta

Średnia roczna suma zrealizowanych wydatków miasta 126 299 462,83 zł 

Procentowy udział wydatków na kulturę w budżecie miasta 4,7%

Średnia roczna suma planowanych wydatków miasta 134 347 670,83 zł 

Procentowy udział planowanych wydatków na kulturę  
w budżecie miasta 4,1%
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TABELA 2B Wydatki na kulturę na tle innych wydatków miasta

ROK 926 sport
854 edukacyjna 

opieka 
wychowawcza

852 pomoc 
społeczna

801 oświata i 
wychowanie

2007 1 681 000,00 zł      2 370 000,00 zł    22 123 746,00 zł    31 380 000,00 zł 

2008 1 759 933,00 zł          928 819,00 zł    21 925 709,00 zł    33 762 732,00 zł 

2009 2 066 312,00 zł      1 141 769,00 zł    22 435 135,00 zł    39 034 056,00 zł 

2010   2 487 932,00 zł      1 043 259,00 zł    22 840 151,00 zł    42 874 330,56 zł 

2011 2 399 231,00 zł      2 198 196,00 zł    27 780 942,00 zł    45 192 444,47 zł 

2012 2 519 033,00 zł      1 591 830,00 zł    14 115 971,00 zł    48 036 990,00 zł 

2013 2 457 714,00 zł      1 745 211,00 zł    15 836 987,00 zł    47 602 287,00 zł 

średnia 2 195 879,29 zł      1 574 154,86 zł    21 008 377,29 zł    41 126 120,00 zł 

ROK 757 obsługa 
długu

750 administracja 
publiczna

600 transport i 
łącznoś

921 kultura 
i ochrona 

dziedzictwa 
narodowego

2007 3 480 204,00 zł      9 098 385,00 zł      5 966 761,00 zł      5 307 335,00 zł 

2008 2 663 145,00 zł      9 531 356,00 zł    17 269 320,00 zł      7 359 496,00 zł 

2009 3 670 005,00 zł    10 857 769,00 zł    12 091 887,00 zł      4 064 050,00 zł 

2010 3 433 858,00 zł    11 863 251,00 zł    18 801 476,70 zł      4 936 246,00 zł 

2011 2 555 000,00 zł    12 007 067,88 zł    25 843 099,07 zł      4 670 000,00 zł 

2012 2 693 000,00 zł    11 805 757,00 zł    47 222 536,66 zł      5 276 000,00 zł 

2013 2 269 000,00 zł    11 740 576,00 zł    47 554 245,58 zł      5 152 000,00 zł 

średnia 2 966 316,00 zł    10 986 308,84 zł    24 964 189,43 zł      5 252 161,00 zł 

Wydatki Radomska zostały także porównane z wydatkami innych miast, które 
zostały włączone do bazy prowadzonego przez Res Publikę Nową badania 
„DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. W Tabeli 3 przedstawione zostało 
porównanie średniego dla okresu 2007-2012 udziału wydatków na kulturę 
w strukturze całego budżetu. Radomsko plasuje się w tym porównaniu  
w trzeciej dziesiątce objętych tamtym badaniem miast, które wydają 
stosunkowo najwięcej w Polsce na prowadzenie działań kulturalnych. Radomsko 
wyprzedziło w tej dziedzinie m.in. Częstochowę, Zgierz i Radom.
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1,8%

2,5%

23,3%

33,1%

3,7%

9,6%

6,3%

5,6%

14,2%
Struktura budżetu 2007

926 sport

854 edukacyjna opieka wychowawcza

852 pomoc społeczna

801 oświata i wychowanie

757 obsługa długu

750 administracja publiczna

600 transport i łącznoś

921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

pozostałe

2,0% 0,8%

18,3%

34,3%

2,7%

9,5%

15,0%

3,9%

13,4% Struktura budżetu 2010

926 sport

854 edukacyjna opieka wychowawcza

852 pomoc społeczna

801 oświata i wychowanie

757 obsługa długu

750 administracja publiczna

600 transport i łącznoś

921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

pozostałe
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Tabela 3 Procent wydatków na kulturę w strukturze całego budżetu

Pozycja Miasto
Wydatki 

majątkowe 
i bieżące

Pozycja Miasto
Wydatki 

majątkowe 
i bieżące

1 Zamość 20,8% 34 Szczecin 3,6%

2 Gorzów Wlkp. 8,7% 35 Płock 3,5%

3 Oświęcim 6,7% 36 Bielsko-Biała 3,5%

4 Katowice 6,4% 37 Piotrków Tryb. 3,5%

5 Toruń 6,2% 38 Dąbrowa Górnicza 3,5%

6 Koszalin 5,9% 39 Bydgoszcz 3,4%

7 Suwałki 5,9% 40 Chełm 3,4%

8 Malbork 5,8% 41 Inowrocław 3,3%

9 Zabrze 5,8% 42 Sosnowiec 3,3%

10 Bełchatów 5,6% 43 Elbląg 3,2%

11 Kraków 5,6% 44 Zawiercie 2,9%

12 Wałbrzych 5,5% 45 Gdynia 2,9%

13 Wrocław 5,4% 46 Siedlce 2,8%

14 Łódź 5,3% 47 Przemyśl 2,8%

15 Gdańsk 5,0% 48 Kielce 2,7%

16 Kędzierzyn-Koźle 4,9% 49 Gliwice 2,7%

17 Ostrów Wlkp. 4,7% 50 Tarnów 2,7%

18 Kołobrzeg 4,6% 51 Mysłowice 2,5%

19 Opole 4,6% 52 Zgierz 2,3%

20 Warszawa 4,5% 53 Rybnik 2,3%

21 Lublin 4,4% 54 Gniezno 2,3%

22 Stargard Szcz. 4,2% 55 Ostróda 2,3%

23 Chorzów 4,1% 56 Rzeszów 2,0%

24 Poznań 4,1% 57 Radom 1,9%

25 Radomsko 4,1% 58 Tychy 1,9%

26 Głogów 4,0% 59 Białystok 1,9%

27 Legnica 4,0% 60 Kalisz 1,8%

28 Mielec 3,9% 61 Zielona Góra 1,8%

29 Cieszyn 3,9% 62 Nowy Sącz 1,7%

30 Ełk 3,8% 63 Ruda Śląska 1,7%

31 Częstochowa 3,8% 64 Bytom 1,4%

32 Słupsk 3,7% 65 Włocławek 1,3%

33 Legionowo 3,6% 66 Olsztyn 1,2%
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Mając na względzie tylko 2012 r. trzeba przyznać, że Radomsko osłabiło znacznie 
swoją pozycję w  tym zestawieniu. Wartość omawianego tu wskaźnika w 2012 
r. wyniosła 3,1%, co dało miastu 37 lokatę w gronie 66 miast. Wartość udziału 
wydatków na kulturę w strukturze całego budżetu w 2007 r. dawała zaś miejsce 
w czołówce – planując wydanie 5,6% swojego budżetu na kulturę Radomsko 
stawiało się w lepszej sytuacji niż takie miasta jak Warszawa, Katowice, Gdańsk, 
Kraków, Łódź czy Częstochowa. 

1,5% 1,0%

9,4%

28,4%

1,4%7,0%

28,4%

3,1%

19,9%
Struktura budżetu 2013

926 sport

854 edukacyjna opieka wychowawcza

852 pomoc społeczna

801 oświata i wychowanie

757 obsługa długu

750 administracja publiczna

600 transport i łącznoś

921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

pozostałe

Trzeba jednak pamiętać, że Radomsko zmniejszyło udział wydatków na kulturę 
z poziomu 5,6% w 2007 do 3,1% w 2012 r., a powstała w ten sposób różnica 
jest jedną z największych w całej stawce 66 miast. Tylko 3 miasta zanotowały 
większą rozpiętość wydatków pomiędzy 2007 a 2012 rokiem. Te miasta  
to Kołobrzeg, Gorzów Wlkp. i Chorzów. 

Patrząc na wydatki Radomska na kulturę można zauważyć jedną niepokojącą 
tendencję – suma środków finansowych w badanym okresie oscyluje wokół 
sumy 5 mln złotych. Tylko w 2008 i 2009 roku nastąpiły istotne odchylenia  
od tej reguły – w 2008 planowany budżet wzrósł o 39% (zrealizowany  
o 44%), aby rok później spaść do poziomu niższego niż w 2007 (planowany  
i zrealizowany budżet zmalały o 45% w stosunku do roku 2008). Szczegółowe 
wyliczenia pokazane zostały w Tabeli 5. 
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Tabela 4 Budżet na kulturę a budżet całkowity miast w 2007 i 2012 roku

Miasto Procent budżetu na 
kulturę w 2012

Procent budżetu na 
kulturę w2007

Zmiana pomiędz 
2007 a 2012

Zamość 23,77% 22,56% 1,20%
Wałbrzych 11,76% 2,21% 9,55%
Suwałki 11,37% 3,24% 8,13%
Katowice 11,31% 4,69% 6,62%
Malbork 10,82% 2,07% 8,75%
Bełchatów 10,82% 3,17% 7,64%
Zabrze 9,61% 3,74% 5,88%
Wrocław 7,82% 3,48% 4,34%
Łódź 6,73% 3,74% 2,99%
Stargard Szczeciński 6,72% 2,55% 4,17%
Koszalin 6,43% 6,56% -0,14%
Toruń 6,05% 6,67% -0,62%
Poznań 5,81% 3,39% 2,42%
Gdańsk 5,73% 4,22% 1,51%
Szczecin 5,45% 2,21% 3,24%
Kraków 5,30% 4,09% 1,20%
Lublin 4,94% 2,55% 2,39%
Dąbrowa Górnicza 4,26% 3,66% 0,60%
Oświęcim 4,13% 4,15% -0,01%
Chełm 4,06% 2,57% 1,49%
Kędzierzyn-Koźle 3,90% 3,25% 0,65%
Głogów 3,76% 3,66% 0,09%
Cieszyn 3,66% 4,89% -1,24%
Opole 3,62% 2,77% 0,85%
Inowrocław 3,36% 4,32% -0,96%
Gorzów Wielkopolski 3,36% 8,37% -5,01%
Ostrów Wielkopolski 3,35% 3,54% -0,19%
Zawiercie 3,30% 2,56% 0,74%
Mielec 3,28% 4,89% -1,61%
Legionowo 3,27% 2,23% 1,04%
Gdynia 3,27% 1,70% 1,57%
Płock 3,26% 3,30% -0,04%
Warszawa 3,21% 4,50% -1,29%
Przemyśl 3,17% 3,56% -0,39%
Bielsko-Biała 3,12% 3,99% -0,87%
Tychy 3,12% 1,53% 1,58%
Radomsko 3,10% 5,60% -2,50%
Sosnowiec 3,08% 2,66% 0,42%
Ełk 3,06% 2,00% 1,06%
Kielce 2,99% 2,71% 0,27%
Chorzów 2,98% 8,47% -5,48%
Słupsk 2,72% 3,78% -1,05%
Elbląg 2,66% 2,17% 0,49%
Częstochowa 2,59% 3,43% -0,84%
Kołobrzeg 2,47% 5,93% -3,46%
Legnica 2,44% 4,15% -1,71%
Tarnów 2,35% 1,79% 0,56%
Ostróda 2,27% 2,51% -0,24%
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Rybnik 2,22% 2,23% -0,01%
Bydgoszcz 2,16% 2,70% -0,55%
Radom 2,16% 1,45% 0,70%
Gliwice 2,06% 2,88% -0,82%
Olsztyn 2,04% 2,64% -0,60%
Piotrków Trybunalski 2,02% 2,90% -0,89%
Zgierz 2,01% 1,91% 0,10%
Mysłowice 2,00% 2,41% -0,41%
Kalisz 1,99% 1,95% 0,05%
Gniezno 1,95% 2,33% -0,38%
Zielona Góra 1,76% 2,17% -0,41%
Białystok 1,73% 1,48% 0,26%
Rzeszów 1,49% 3,77% -2,29%
Bytom 1,42% 1,22% 0,20%
Nowy Sącz 1,42% 1,51% -0,09%
Ruda Śląska 1,20% 1,83% -0,62%
Włocławek 1,02% 1,86% -0,83%
Siedlce 0,91% 2,16% -1,24%
dla Lublina, Wałbrzycha i Gorzowa podane dane pochodzą z 2008 r.

Tabela 5 Planowane i zrealizowane wydatki na kulturę w Radomsku w latach 2007-2013

Rok Wydatki 
planowane 

Zmiana 
procentowa w 

stosunku do roku 
poprzedniego

Wydatki 
zrealizowane

Zmiana 
procentowa w 

stosunku do roku 
poprzedniego

2007       5 307 335,00 zł 0     6 113 769,10 zł 0
2008       7 359 496,00 zł 39%     8 822 429,78 zł 44%
2009       4 064 050,00 zł -45%     4 884 562,90 zł -45%
2010       4 936 246,00 zł 21%     5 319 634,16 zł 9%
2011       4 670 000,00 zł -5%     4 805 650,00 zł -10%
2012       5 276 000,00 zł 13%     5 426 425,61 zł 13%
2013       5 152 000,00 zł -2%

Pod względem wysokości planowanych wydatków na kulturę w 2012 r. 
Radomsko zajmowało 57 pozycję w zestawieniu 66 miast objętych badaniem 
„DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. Miasto wyprzedza tu m.in. Cieszyn, 
Legionowo, Siedlce, Gniezno i Zgierz. Biorąc pod uwagę wielkość planowanego 
budżetu trzeba uznać tą lokatę za dobrą. Radomsko w 2012 r. miało jeden  
z najmniejszych budżetów w zestawieniu. Całe zestawienie zostało 
przedstawione w Tabeli 6. 
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Tabela 6 Porównanie wydatków miast na kulturę w 2012 r. 

Miasto Łączne planowane 
wydatki miasta

Pozycja pod 
względem 
całości 
wydatków

Wydatki na kulturę

Pozycja pod 
względem 
wydatków 
na kulturę

Warszawa 13 425 561 172,00 zł 1 430 972 844,00 zł 1
Wrocław 3 804 126 358,00 zł 2 297 667 771,00 zł 2
Łódź 3 540 685 127,00 zł 3 238 267 623,00 zł 3
Katowice 2 074 534 503,00 zł 7 234 648 657,00 zł 4
Kraków 3 485 143 909,04 zł 4 184 563 949,00 zł 5
Poznań 2 962 217 195,00 zł 5 172 145 458,00 zł 6
Gdańsk 2 777 109 385,00 zł 6 159 018 942,00 zł 7
Szczecin 1 864 282 426,00 zł 8 101 584 800,00 zł 8
Lublin 1 770 788 930,00 zł 9 87 526 701,00 zł 9
Zamość 356 593 963,00 zł 44 84 755 591,00 zł 10
Zabrze 839 350 895,00 zł 20 80 671 964,00 zł 11
Toruń 1 199 040 000,00 zł 15 72 578 193,00 zł 12
Wałbrzych 429 477 726,00 zł 38 50 504 310,00 zł 13
Gdynia 1 306 619 849,00 zł 12 42 713 243,00 zł 14
Kielce 1 303 814 822,00 zł 13 38 952 366,00 zł 15
Suwałki 299 336 452,00 zł 46 34 024 442,00 zł 16
Bydgoszcz 1 510 717 710,00 zł 11 32 589 722,00 zł 17
Koszalin 501 463 043,00 zł 34 32 221 350,00 zł 18
Dąbrowa 
Górnicza 718 962 130,00 zł 24 30 634 150,00 zł 19

Białystok 1 677 454 685,00 zł 10 29 054 925,00 zł 20
Częstochowa 1 046 524 178,00 zł 17 27 084 198,00 zł 21
Gliwice 1 231 349 760,00 zł 14 25 350 127,00 zł 22
Płock 735 572 994,03 zł 22 23 947 420,00 zł 23
Sosnowiec 761 376 057,00 zł 21 23 485 230,00 zł 24
Opole 637 195 931,00 zł 28 23 085 981,00 zł 25
Bielsko-Biała 721 868 653,00 zł 23 22 531 095,20 zł 26
Tychy 650 362 247,00 zł 27 20 267 886,00 zł 27
Radom 881 780 731,00 zł 19 19 012 134,00 zł 28
Olsztyn 920 130 767,00 zł 18 18 807 784,00 zł 29
Elbląg 616 779 852,00 zł 30 16 403 913,00 zł 30
Bełchatów 146 594 944,68 zł 59 15 854 563,00 zł 31
Rzeszów 1 047 741 619,00 zł 16 15 568 302,00 zł 32
Rybnik 680 637 912,30 zł 26 15 115 646,00 zł 33
Chorzów 454 360 507,00 zł 36 13 560 368,00 zł 34
Słupsk 495 668 577,00 zł 35 13 490 088,00 zł 35
Tarnów 574 100 090,00 zł 31 13 481 893,00 zł 36
Gorzów 
Wielkopolski 396 351 451,00 zł 41 13 299 504,00 zł 37

Stargard 
Szczeciński 178 596 572,00 zł 55 12 004 020,00 zł 38

Przemyśl 356 327 101,00 zł 45 11 287 823,00 zł 39
Malbork 103 070 361,00 zł 65 11 154 340,00 zł 40
Bytom 714 729 664,00 zł 25 10 174 945,00 zł 41
Chełm 246 343 376,35 zł 47 9 989 407,58 zł 42
Legnica 390 036 622,78 zł 42 9 518 122,00 zł 43
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Zielona Góra 522 889 143,00 zł 32 9 196 500,00 zł 44
Głogów 240 799 145,00 zł 49 9 050 966,00 zł 45
Piotrków 
Trybunalski 448 074 040,92 zł 37 9 037 127,00 zł 46

Kalisz 413 723 026,91 zł 39 8 253 505,00 zł 47
Inowrocław 226 000 000,00 zł 50 7 595 800,00 zł 48
Kędzierzyn-
Koźle 194 072 364,05 zł 51 7 564 880,61 zł 49

Włocławek 617 490 945,00 zł 29 6 325 000,00 zł 50
Ostrów 
Wielkopolski 186 799 094,00 zł 53 6 258 270,00 zł 51

Ruda Śląska 513 191 510,00 zł 33 6 177 591,00 zł 52
Mielec 182 495 116,00 zł 54 5 985 408,00 zł 53
Oświęcim 139 169 763,00 zł 62 5 748 801,00 zł 54
Nowy Sącz 379 219 774,00 zł 43 5 371 449,00 zł 55
Ełk 174 494 760,00 zł 57 5 344 013,00 zł 56
Radomsko 137 389 165,52 zł 64 5 276 000,00 zł 57
Cieszyn 141 051 249,21 zł 61 5 156 736,00 zł 58
Legionowo 154 568 122,00 zł 58 5 061 549,00 zł 59
Mysłowice 243 712 719,00 zł 48 4 865 465,00 zł 60
Kołobrzeg 191 718 475,75 zł 52 4 744 600,00 zł 61
Zawiercie 137 588 077,00 zł 63 4 534 853,00 zł 62
Siedlce 412 645 281,00 zł 40 3 770 500,00 zł 63
Gniezno 178 527 072,00 zł 56 3 485 000,00 zł 64
Zgierz 143 037 217,00 zł 60 2 877 840,00 zł 65
Ostróda 101 006 719,00 zł 66 2 288 500,00 zł 66

Oczywiście powyższe porównanie nie bierze pod uwagę skali wielkości miasta. 
Dlatego w Tabeli 7 zaprezentowana została średnia wysokość planowanych 
budżetów na lata 2007-2012  w przeliczeniu na jednego mieszkańca.  
Dla Radomska ta wartość wynosi 107,8 zł, co lokuje to miasto na 45 pozycji w 
tym porównaniu. To wynik zarówno poniżej średniej dla wszystkich miast, która 
wynosi 159,2 zł, jak i mediany – 133 zł. 

Wydatki majątkowe

Radomsko w latach 2007 – 2013 w ramach tzw. wydatków majątkowych 
planowało przeznaczyć na kulturę średnio 885 tys. zł rocznie. Trzeba jednak 
zauważyć, że ogromna większość z tych środków wydatkowana została  
w 2007 i 2008 r. W 2009, 2010, 2011 oraz 2013 r. na inwestycje w infrastrukturę 
kulturalną Urząd Miejski nie planował przeznaczyć ani złotówki. To nie znaczy, 
że siedziby np. instytucji kultury nie były w ogóle remontowane. To wyliczenie 
wynika z kształtu uchwały budżetowej i klasyfikacji środków. Instytucje mogły  
i dokonywały niezbędnych zakupów bądź modyfikację ze środków finansowych 
zaklasyfikowanych, jako przychody własne bądź pochodzące z kredytów  
i dotacji zewnętrznych. 

W latach 2007-2012 średnia ta wyniosła ponad 1 mln zł i ta suma została 
uwzględniona w przedstawionym w Tabeli 8 zestawieniu. Wynika z niego, 
że Radomsko w badanym okresie planowało przeznaczyć 21 zł na jednego 
mieszkańca w ramach wydatków majątkowych w dziedzinie kultury i ochrony 
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dziedzictwa narodowego. Ta suma pozycjonuje Radomsko w dolnej części 
tabeli. Podobnie jak w przypadku planowanych całościowych wydatków na 
kulturę wydatki majątkowe Radomska plasują się zarówno poniżej średniej 
(74,95 zł), jak i mediany (49,22 zł) z wydatków 65 objętych porównaniem miast.

Tabela 7 Porówanie wydatków poszczególnych miast na kulturę w przeliczeniu na 
mieszkańca w latach 2007-2012

Pozycja Miasto Średnia liczba ludności
Wydatki w 

przeliczeniu na 
mieszkańca

1 Zamość 66331              1 126,9 zł 
2 Katowice 310167                  337,8 zł 
3 Warszawa 1710313                  320,3 zł 
4 Gorzów Wielkopolski 125234                  308,8 zł 
5 Wrocław 632683                  305,4 zł 
6 Toruń 205962                  270,3 zł 
7 Gdańsk 457005                  241,1 zł 
8 Kraków 756299                  240,1 zł 
9 Suwałki 69386                  231,5 zł 

10 Zabrze 187082                  230,4 zł 
11 Koszalin 107731                  229,2 zł 
12 Opole 125749                  221,5 zł 
13 Oświęcim 40307                  220,1 zł 
14 Poznań 557093                  216,5 zł 
15 Łódź 744189                  208,7 zł 
16 Kołobrzeg 45267                  198,2 zł 
17 Lublin 350368                  184,3 zł 
18 Płock 126304                  181,9 zł 
19 Wałbrzych 122092                  174,3 zł 
20 Dąbrowa Górnicza 127877                  154,7 zł 
21 Malbork 38417                  154,4 zł 
22 Piotrków Trybunalski 77879                  154,0 zł 
23 Szczecin 407555                  152,6 zł 
24 Słupsk 97021                  150,3 zł 
25 Chorzów 113035                  144,9 zł 
26 Kędzierzyn-Koźle 64738                  141,9 zł 
27 Legnica 104246                  140,9 zł 
28 Kielce 204773                  138,3 zł 
29 Bielsko-Biała 175456                  137,1 zł 
30 Siedlce 77061                  137,0 zł 
31 Gdynia 249244                  136,0 zł 
32 Przemyśl 66305                  133,8 zł 
33 Częstochowa 240184                  133,4 zł 
34 Elbląg 126143                  132,5 zł 
35 Bełchatów 61143                  132,5 zł 
36 Cieszyn 35559                  129,1 zł 
37 Bydgoszcz 360078                  127,6 zł 
38 Tarnów 115332                  124,9 zł 
39 Głogów 68304                  124,1 zł 
40 Gliwice 195178                  121,9 zł 
41 Chełm 67420                  112,3 zł 
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42 Legionowo 51889                  111,0 zł 
43 Ełk 57477                  109,5 zł 
44 Ostrów Wielkopolski 72485                  108,8 zł 
45 Radomsko 48861                  107,8 zł 
46 Sosnowiec 220048                  105,3 zł 
47 Stargard Szczeciński 69999                  103,8 zł 
48 Rybnik 141229                  102,2 zł 
49 Tychy 129650                    95,4 zł 
50 Inowrocław 76247                    92,8 zł 
51 Białystok 294568                    90,5 zł 
52 Mielec 61021                    90,2 zł 
53 Rzeszów 171941                    83,4 zł 
54 Mysłowice 75027                    81,6 zł 
55 Zawiercie 52176                    77,5 zł 
56 Radom 223565                    73,8 zł 
57 Kalisz 107076                    73,7 zł 
58 Zielona Góra 117932                    72,1 zł 
59 Nowy Sącz 84475                    71,0 zł 
60 Ostróda 33367                    69,4 zł 
61 Olsztyn 175856                    63,3 zł 
62 Włocławek 117732                    57,5 zł 
63 Ruda Śląska 143892                    55,0 zł 
64 Gniezno 69790                    50,6 zł 
65 Zgierz 58092                    49,3 zł 
66 Bytom 182601                    48,9 zł 

Tabela 8 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych w latach 2007-2012

Pozycja Miasto Średnia suma 
wydatków rocznie

Suma po 
przeliczeniu na 

mieszkańca
1 Zamość 64 488 753,00 zł         972,22 zł 
2 Gorzów Wielkopolski 32 350 001,00 zł         258,32 zł 
3 Katowice 69 153 203,67 zł         222,95 zł 
4 Wałbrzych 18 751 642,40 zł         153,59 zł 
5 Wrocław 93 314 751,83 zł         147,49 zł 
6 Suwałki 9 920 842,17 zł         142,98 zł 
7 Toruń 29 310 333,33 zł         142,31 zł 
8 Zabrze 25 006 477,00 zł         133,67 zł 
9 Kołobrzeg 5 832 000,00 zł         128,83 zł 

10 Warszawa 197 598 868,17 zł         115,53 zł 
11 Malbork 4 398 723,83 zł         114,50 zł 
12 Opole 14 124 451,17 zł         112,32 zł 
13 Gdańsk 50 408 428,00 zł         110,30 zł 
14 Łódź 80 839 760,83 zł         108,63 zł 
15 Oświęcim 4 317 716,33 zł         107,12 zł 
16 Siedlce 7 502 373,20 zł           97,36 zł 
17 Kraków 72 636 028,17 zł           96,04 zł 
18 Lublin 33 022 942,67 zł           94,25 zł 
19 Poznań 49 999 522,83 zł           89,75 zł 
20 Koszalin 9 377 286,83 zł           87,04 zł 
21 Piotrków Trybunalski 5 978 491,85 zł           76,77 zł 
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22 Bydgoszcz 27 186 088,67 zł           75,50 zł 
23 Szczecin 30 333 380,50 zł           74,43 zł 
24 Bełchatów 4 487 574,35 zł           73,39 zł 
25 Kędzierzyn-Koźle 4 572 378,44 zł           70,63 zł 
26 Przemyśl 4 655 525,17 zł           70,21 zł 
27 Elbląg 8 384 119,17 zł           66,47 zł 
28 Głogów 4 303 965,20 zł           63,01 zł 
29 Tarnów 7 119 036,00 zł           61,73 zł 
30 Dąbrowa Górnicza 7 021 723,33 zł           54,91 zł 
31 Ełk 3 137 179,80 zł           54,58 zł 
32 Ostrów Wielkopolski 3 686 201,67 zł           50,85 zł 
33 Kielce 10 078 417,83 zł           49,22 zł 
34 Częstochowa 11 132 248,67 zł           46,35 zł 
35 Legnica 4 243 288,17 zł           40,70 zł 
36 Olsztyn 6 974 036,33 zł           39,66 zł 
37 Chorzów 3 929 366,17 zł           34,76 zł 
38 Legionowo 1 662 365,33 zł           32,04 zł 
39 Chełm 1 968 174,46 zł           29,19 zł 
40 Stargard Szczeciński 1 855 712,17 zł           26,51 zł 
41 Rzeszów 4 474 431,25 zł           26,02 zł 
42 Gdynia 6 361 460,17 zł           25,52 zł 
43 Tychy 3 301 558,33 zł           25,47 zł 
44 Inowrocław 1 883 581,60 zł           24,70 zł 
45 Białystok 6 778 564,17 zł           23,01 zł 
46 Płock 2 672 151,00 zł           21,16 zł 
47 Radomsko 1 032 504,33 zł           21,13 zł 
48 Nowy Sącz 1 582 622,60 zł           18,73 zł 
49 Bielsko-Biała 2 766 868,33 zł           15,77 zł 
50 Gliwice 2 768 428,17 zł           14,18 zł 
51 Rybnik 1 904 476,56 zł           13,49 zł 
52 Mysłowice 958 450,00 zł           12,77 zł 
53 Mielec 747 660,25 zł           12,25 zł 
54 Sosnowiec 2 684 453,50 zł           12,20 zł 
55 Radom 2 399 053,17 zł           10,73 zł 
56 Zielona Góra 1 264 432,83 zł           10,72 zł 
57 Słupsk 981 675,83 zł           10,12 zł 
58 Ostróda 316 666,67 zł              9,49 zł 
59 Bytom 1 704 187,40 zł              9,33 zł 
60 Cieszyn 301 000,00 zł              8,46 zł 
61 Zgierz 460 500,00 zł              7,93 zł 
62 Włocławek 456 666,67 zł              3,88 zł 
63 Zawiercie 183 333,33 zł              3,51 zł 
64 Ruda Śląska 432 050,00 zł              3,00 zł 
65 Kalisz 220 166,67 zł              2,06 zł 
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Struktura wydatków w ramach budżetu

Budżet na kulturę każdego miasta podzielony jest pomiędzy poszczególne 
rozdziały. Ich nazwy wskazują przeznaczenie środków przypisanych do danego 
rozdziału – tak jak np. rozdział 92109 oznacza domy, ośrodki kultury, świetlice 
i kluby. Z racji tego, że w Radomsku funkcjonują trzy instytucje kultury analiza 
struktury budżetu jest stosunkowo łatwa. Każda z nich mieści się bowiem w 
innym rozdziale budżetowym i każdy obywatel może w prosty i szybki sposób 
sprawdzić, jakie środki z budżetu miasta dostaje interesująca go instytucja 
kultury.  

Tabela 
9A Struktura wydatków budżetowych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Rok
wydatki łączne na kulturę pozostałe 92105 domy, ośrodki kultury, świetlice, 

kluby 92109
plan na 1.01 wykonanie plan na 1.01 wykonanie plan na 1.01 wykonanie

2007 5 307 335,00 zł 6 113 769,10 zł 41 000,00 zł 40 000,00 zł 3 186 335,00 zł 3 957 900,75 zł 
2008 7 359 496,00 zł 8 822 429,78 zł 41 000,00 zł 40 000,00 zł 5 208 691,00 zł 6 585 057,11 zł 
2009 4 064 050,00 zł 4 884 562,90 zł 40 000,00 zł 70 000,00 zł 1 529 000,00 zł 1 736 055,12 zł 
2010 4 936 246,00 zł 5 319 634,16 zł 122 000,00 zł 169 661,37 zł 1 780 600,00 zł 1 943 500,00 zł 
2011 4 670 000,00 zł 4 805 650,00 zł 70 000,00 zł 70 000,00 zł 1 800 000,00 zł 1 800 000,00 zł 
2012 5 276 000,00 zł 5 426 425,61 zł 100 000,00 zł 98 985,50 zł 2 072 000,00 zł 2 045 946,00 zł 
2013 5 152 000,00 zł 100 000,00 zł 1 949 000,00 zł 

 rok 
biblioteki 92116 Muzea 92118 ochrona i konserwacja zabytków 

92195
plan na 1.01 wykonanie plan na 1.01 wykonanie plan na 1.01 wykonanie

2007 1 250 000,00 zł 1 262 000,00 zł 600 000,00 zł 633 916,00 zł 100 000,00 zł 44 213,68 zł 
2008 1 287 500,00 zł 1 345 740,00 zł 618 000,00 zł 645 331,00 zł 51 205,00 zł 33 974,96 zł 
2009 1 507 000,00 zł 1 562 500,00 zł 666 500,00 zł 784 500,00 zł 44 850,00 zł 42 528,87 zł 
2010 1 608 740,00 zł 1 674 340,00 zł 872 906,00 zł 993 206,00 zł 47 000,00 zł 43 914,77 zł 
2011 1 640 000,00 zł 1 640 000,00 zł 920 000,00 zł 920 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00 zł 
2012 1 660 000,00 zł 1 859 483,00 zł 1 040 000,00 zł 1 050 000,00 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł 
2013 1 687 000,00 zł 1 051 000,00 zł 30 000,00 zł 

rok
Pozostała działalność 92195 inne

plan na 1.01 wykonanie plan na 1.01 wykonane
2007 130 000,00 zł 175 738,67 zł -   zł -   zł 
2008 153 100,00 zł 172 326,71 zł -   zł -   zł 
2009 206 700,00 zł 205 777,98 zł 70 000,00 zł 483 200,93 zł 
2010 250 000,00 zł 249 473,96 zł 255 000,00 zł 245 538,06 zł 
2011 180 000,00 zł 209 913,84 zł 40 000,00 zł 165 636,16 zł 
2012 329 000,00 zł 332 011,11 zł 35 000,00 zł -   zł 
2013 335 000,00 zł -   zł -   zł 

Struktura wydatków budżetowych Radomska w latach 2007-2013 przedstawiona 
została w Tabeli 9a i Tabeli 9b. Można zauważyć, że w badanym okresie średnio 
92% rocznych planowanych środków przeznaczana jest na działalność trzech 
instytucji kultury. Ze względu na remont i modernizację Miejskiego Domu 
Kultury w badanym okresie na funkcjonowanie tej instytucji przeznaczono 
średnio 45% dostępnych pieniędzy rocznie. Dominująca pozycja MDK z lat 2007 
i 2008 została obecnie zniwelowana, ale to ta instytucja otrzymuje największe 
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wsparcie z budżetu miasta.

Tabela 
9b

Procentowa struktura planowanych wydatków budżetowych na kulturę  
i ochronę dziedzictwa narodowego

Rok Pozostałe 
92105

Domy, ośrodki 
kultury, 

świetlice, kluby 
92109

Biblioteki 
92116

Muzea 
92118

Ochrona i 
konserwacja 

zabytków 
92195

Pozostała 
działalność 

92195
inne

2007 0,8% 60,0% 23,6% 11,3% 1,9% 2,4% 0,0%
2008 0,6% 70,8% 17,5% 8,4% 0,7% 2,1% 0,0%
2009 1,0% 37,6% 37,1% 16,4% 1,1% 5,1% 1,7%
2010 2,5% 36,1% 32,6% 17,7% 1,0% 5,1% 5,2%
2011 1,5% 38,5% 35,1% 19,7% 0,4% 3,9% 0,9%
2012 1,9% 39,3% 31,5% 19,7% 0,8% 6,2% 0,7%
2013 1,9% 37,8% 32,7% 20,4% 0,6% 6,5% 0,0%

W rozdziale budżetowym 92105, czyli pozostałych wydatkach na kulturę 
i dziedzictwo narodowe znajduje się średnio 1,4% środków finansowych 
rocznie. W 2013 r. suma tych środków wyniosła 100 tys. zł. Zwykle wydatki 
tego rozdziału dotyczą udzielonych dotacji dla podmiotów, którym zlecono do 
realizacji zadania publiczne oraz wsparcia dla wydarzeń kulturalnych. W 2012 r. 
w ramach tego rozdziału wsparcie otrzymali: 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Radomsku – 5 000,00 zł,

• Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” – 14 000,00 zł,

• Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 18 000,00 zł,

• Miejski Teatr „Źródło” – 8 000,00 zł;

• Polskie Towarzystwo Historyczne, Koło w Radomsku –  
4 000,00 zł,

• Fundacja Inicjatyw Kulturalnych – 5 000,00 zł,

• Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – 2 999,63 zł;

• Miejski Teatr „Źródło” – 4 000,00 zł,

• Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki – 17 000,00 zł,

• ZHP, Komenda Hufca w Radomsku – 14 000,00 zł,

• Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” - 3 000,00 zł,

• Fundacja Inicjatyw Kulturalnych - 3 985,87 zł.

Rozdział budżetowy 912195, czyli pozostała działalność kulturalna to istotna 
pozycja w strukturze budżetu radomszczańskiej kultury. W ramach tego 
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rozdziału w 2013 r. zaplanowano wydatkowanie 335 tys. zł. W roku poprzednim 
wydano tutaj ponad 330 tys. zł. Wydatki te dotyczą, jak sama nazwa wskazuje, 
tych przedsięwzięć, które z różnych względów nie mogły zostać zaklasyfikowane 
w innych rozdziałach. W 2012 r. były to m.in. wydatki w wysokości 159 913,78 
zł dotyczące projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn. „Różewicz 
Open Festiwal – artystyczny biegun marki Radomsko”. Pozostałe wydatki tego 
rozdziału w kwocie 172 097,33 zł dotyczyły organizacji imprez i konkursów  
z zakresu kultury, historii i rocznic. 

Funkcjonowanie instytucji kultury – aspekty formalne

W Radomsku funkcjonują trzy instytucje kultury – Miejski Dom Kultury, Muzeum 
Regionalne im. Stanisława Sankowskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna.  
W Tabeli 10a liczba radomszczańskich instytucji pokazana została w porównaniu 
do sytuacji z innych, wybranych miast. Największa liczba instytucji kultury w 2012 
r. istniała w Warszawie (74), Krakowie (29), Poznaniu (15), Gdańsku i Szczecinie 
(11). Liczba instytucji po części wynika z wielkości powyższych miast. Aby 
umożliwić dokonanie analizy porównawczej pomiędzy miastami podzieliśmy 
liczbę instytucji przez liczbę mieszkańców. Efekty zostały przedstawione  
w Tabeli 10b. Trzeba pamiętać jednak, że funkcjonowanie instytucji nie wynika 
jednak z określonej liczby mieszkańców i nie można sugerować, że miasto 
posiadające najwyższą bądź najniższą wartość tego wskaźnika jest lepsze, bądź 
gorsze od innych.  Większa liczba instytucji może zaś świadczyć o ich węższej 
specjalizacji, rozprzestrzenieniu geograficznym bądź różnicach w strukturze 
zarządzania instytucjami kultury. Instytucja może mieć np. swoje filie, choć jako 
podmiot prawny liczy się pojedynczo.

Tabela 10a Liczba instytucji kultury w miastach
Miasto 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bełchatów 3 3 3 3 3 3
Białystok 6 6 6 6 7 7
Bielsko-Biała 6 6 6 6 6 6
Bydgoszcz 4 4 4 4 4 4
Bytom 3 3 3 3 3 3
Chełm 3 3 3 3 3 3
Chorzów 5 6 6 6 6 6
Cieszyn 5 5 5 5 6 6
Częstochowa 6 6 6 6 6 6
Dąbrowa Górnicza 4 3 3 3 3 3
Elbląg 4 4 4 4 4 4
Ełk 2 2 2 2 2 3
Gdańsk 9 10 11 11 12 12
Gdynia 4 4 4 4 4 5
Gniezno 2 2 2 2 2 2
Inowrocław 2 2 2 2 2 2
Kędzierzyn-Koźle 2 2 2 2 2 2
Kielce 9 9 9 9 9 9
Kołobrzeg 3 3 2 2 2 2
Koszalin 5 5 5 5 5 5
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Kraków 29 29 29 29 29 29
Lublin 7 8 8 8 10 11
Mysłowice 5 5 5 5 4 4
Nowy Sącz 3 3 3 3 3 3
Olsztyn 5 5 5 5 5 5
Opole 4 4 5 5 5 5
Ostróda 2 2 2 2 2 2
Płock 5 5 5 5 5 5
Poznań 13 13 14 15 15 15
Przemyśl 2 2 2 2 2 2
Radom 9 8 8 8 8 8
Radomsko 3 3 3 3 3 3
Ruda Śl. 4 4 4 4 4 4
Rybnik 7 7 7 7 7 7
Rzeszów 6 6 7 7 7 7
Siedlce 2 2 2 2 3 4
Sosnowiec 7 7 7 7 7 7
Suwałki 3 3 3 3 3 3
Szczecin 11 11 12 12 12 12
Tarnów 4 4 4 4 4 4
Toruń 6 7 7 7 7 7
Wałbrzych 4 5 6 6 6 6
Warszawa 73 74 74 74 74 74
Włocławek 5 5 5 5 5 5
Zabrze 7 7 7 7 7 7
Zamość 6 6 6 6 6 6
Zawiercie 2 2 2 2 2 2
Zgierz 3 3 3 3 3 3
Zielona Góra 2 2 2 2 2 2

W Radomsku jedna instytucja przypada na ponad 16 tys. mieszkańców. Polska 
średnia w tym przypadku to prawie 30 000 osób na instytucję. Najwięcej, bo 
ponad 90 tys. mieszkańców przypada na 1 instytucję kultury W Bydgoszczy. 
Zaraz obok znajduje się także Zielona Góra, Bytom i Gdynia. Na przeciwległym 
biegunie można znaleźć zaś Cieszyn i Zamość.

Tabela 10b Stosunek liczby mieszkańców do liczby instytucji kultury

Miasto

Liczba 
mieszkańców 

przypadająca na 
instytucję

Liczba 
instytucji 
kultury w 

2012 r.

Miasto

Liczba 
mieszkańców 
przypadająca 
na instytucję

Liczba 
instytucji 
kultury w 

2012 r.
Bełchatów 20074 3 Opole 24487,8 5
Białystok 42042,57 7 Ostróda 17029 2
Bielsko-Biała 29083,83 6 Płock 24863,6 5
Bydgoszcz 90755 4 Poznań 36904,27 15
Bytom 58702 3 Przemyśl 32364 2
Chełm 22058,67 3 Radom 27575,25 8
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Chorzów 18589,33 6 Radomsko 16044,33 3
Cieszyn 6029,67 6 Ruda Śl. 35756 4
Częstochowa 39299,67 6 Rybnik 20134,86 7
Dąbrowa 
Górnicza 41825 3 Rzeszów 25718,71 7

Elbląg 31064,25 4 Siedlce 19120 4
Ełk 19758 3 Sosnowiec 30751,71 7
Gdańsk 38376,42 12 Suwałki 23070 3
Gdynia 49787,8 5 Szczecin 34133 12
Gniezno 35131,5 2 Tarnów 28398,25 4
Inowrocław 37969 2 Toruń 29274,43 7
Kędzierzyn-
Koźle 31987 2 Wałbrzych 19992,5 6

Kielce 22423,89 9 Warszawa 23087,72 74
Kołobrzeg 23539 2 Włocławek 23269 5
Koszalin 21846,6 5 Zabrze 25761,71 7
Kraków 26177,14 29 Zamość 10964 6
Lublin 31687,91 11 Zawiercie 26394,5 2
Mysłowice 18857 4 Zgierz 19387,67 3

Nowy Sącz 28108,33 3 Zielona 
Góra 59598,5 2

Olsztyn 35084 5

Sprawdziliśmy również, ilu pracowników zatrudniają instytucje kultury  
w Radomsku i porównaliśmy te dane z informacjami zebranymi podczas realizacji 
badania DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne. W Tabeli 11a przedstawiony 
został stan zatrudnienia w miejskich instytucjach kultury w latach 2007 – 2013. 
Dokonany został tutaj podział na pracowników zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę oraz tych, którzy współpracowali z instytucją na mocy 
umowy cywilnoprawnej (to również np. występujący okazjonalnie artyści). 
Widać wyraźnie, że zarówno Miejska Biblioteka Publiczna, jak i Muzeum 
Regionalne w ciągu ostatnich sześciu lat utrzymują swój stan zatrudnienia. 
Jednocześnie jednak zwiększają ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. Miejski Dom Kultury w badanym okresie czasu zwiększył swoje 
zatrudnienie o 10 etatów. 

Tabela 11a Stan zatrudnienia w miejskich instytucjach kultury
lata Miejski Dom Kultury Miejska Biblioteka 

Publiczna
Muzeum Regionalne

um o pracę um cyw.pr um o pracę um cyw.pr um o pracę um cyw.pr

2007 23 188 25 31 14 23

2008 26 127 25 48 12 21

2009 31 146 26 56 14 17

2010 31 197 26 55 13 19

2011 32 233 26 67 14 33

2012 33 99 26 100 14 39

2013 (stan 
na lipiec)

33 38 25 55 14 21
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W Tabeli 11b przedstawione zostało porównanie ilość zatrudnionych 
pracowników (na podstawie umowy o pracę) z sytuacją w innych miastach. 

Tabela 11b Liczba pracowników instytucji kultury w 2007 i 2012 r.

Miasto

Liczba 
pracowników 

instytucji kultury 
w 2012 r.

Liczba 
pracowników 

instytucji kultury 
w 2007 r.

Zmiana 
ilościowa

Zmiana 
procentowa

Bełchatów 85 86 -1 -1,20%
Białystok 173 145 28 19,70%
Bielsko-Biała 492 405 87 21,60%
Bydgoszcz 222 156 66 42,30%
Bytom 121 139 -18 -12,90%
Chełm 136 135 1 0,70%
Cieszyn 96 80 16 20,00%
Częstochowa 404 401 3 0,70%
Dąbrowa Górnicza 282 266 16 6,00%
Elbląg 143 121 22 18,30%
Ełk 66 52 14 26,90%
Gdańsk 647 537 110 20,50%
Gdynia 224 203 21 10,30%
Gniezno 45 42 3 7,10%
Inowrocław 76 59 17 28,80%
Kędzierzyn-Koźle 72 71 1 1,40%
Kielce 292 255 37 14,40%
Kołobrzeg 49 33 16 48,50%
Koszalin 287 290 -3 -1,00%
Kraków 1577 1482 95 6,40%
Lublin 427 311 116 37,30%
Mysłowice 93 130 -37 -28,50%
Nowy Sącz 74 68 6 8,80%
Olsztyn 234 214 20 9,30%
Opole 198 172 26 15,10%
Ostróda 30 31 -1 -3,20%
Płock 158 158 0 0,00%
Poznań 855 808 47 5,80%
Przemyśl 80 82 -2 -2,40%
Radomsko 73 62 11 15,07%
Ruda Śl. 136 131 5 3,80%
Rybnik 218 227 -9 -4,00%
Rzeszów 189 142 47 33,10%
Sosnowiec 197 201 -4 -2,00%
Suwałki 181 117 64 54,70%
Szczecin 457 407 50 12,30%
Tarnów 160 164 -4 -2,50%
Toruń 323 263 60 22,80%
Warszawa 3615 1655 1960 118,40%



57

POLITYKA KULTURALNA RADOMSKA

Włocławek 120 131 -11 -8,30%
Zabrze 403 316 87 27,50%
Zamość 210 193 17 8,50%
Zawiercie 61 69 -8 -11,20%
Zgierz 55 54 1 1,90%
Zielona Góra 23 18 5 27,80%

Liczba dyrektorów instytucji kultury wybranych za pomocą 
konkursu

Na trzy istniejące w Radomsku instytucje kultury dwie posiadają dyrektora 
wybranego za pomocą konkursu. Władze miasta w obecnym stanie prawnym 
mogą korzystać z tego instrumentu przy wyłanianiu dyrekcji swoich instytucji 
kultury, ale nie jest to obligatoryjne. W Radomsku z tego narzędzia skorzystano 
przy wyborze dyrektora Miejskiego Domu Kultury i dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. W Tabeli 12 przedstawione zostało zestawienie z 47 miast dotyczące 
ilości stanowisk dyrektorskich obsadzonych za pomocą konkursu. Na podstawie 
danych ze wszystkich miast można powiedzieć, że na 336 działających w nich 
instytucji kultury w 134 z nich dyrekcję wyłoniono za pomocą konkursu. Konkurs 
był stosowany w niespełna 40% przypadków. 

Tabela 12 Liczba dyrektorów instytucji kultury wyłoniona za pomocą 
konkursu

Miasto

Liczba dyrektorów 
instytucji kultury 

wyłoniona za 
pomocą konkursu

Liczba miejskich 
instytucji kultury w 

2012 r.
Procent

Bełchatów 2 3 67%
Białystok 7 7 100%
Bielsko-Biała 5 6 83%
Bydgoszcz 3 4 75%
Bytom 2 3 67%
Chełm 1 3 33%
Chorzów 1 6 17%
Cieszyn 2 6 33%
Częstochowa 2 6 33%
Dąbrowa Górnicza 2 3 67%
Elbląg 4 4 100%
Ełk 3 3 100%
Gdańsk 7 12 58%
Gdynia 3 5 60%
Gniezno 0 2 0%
Inowrocław 2 2 100%
Kędzierzyn-Koźle 1 2 50%
Kielce 4 9 44%
Kołobrzeg 0 2 0%
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Koszalin 3 5 60%
Kraków 3 29 10%
Lublin 3 11 27%
Mysłowice 1 4 25%
Nowy Sącz 1 3 33%
Olsztyn 5 5 100%
Opole 2 5 40%
Ostróda 2 2 100%
Płock 1 5 20%
Poznań 3 15 20%
Przemyśl 1 2 50%
Radom 8 8 100%
Radomsko 2 3 67%
Ruda Śl. 0 4 0%
Rybnik 0 7 0%
Rzeszów 3 7 43%
Siedlce 1 4 25%
Sosnowiec 6 7 86%
Suwałki 1 3 33%
Szczecin 5 12 42%
Tarnów 3 4 75%
Wałbrzych 3 6 50%
Warszawa 16 74 22%
Włocławek 5 5 100%
Zabrze 2 7 29%
Zamość 2 6 33%
Zgierz 1 3 33%
Zielona Góra 0 2 0%

Budżety instytucji

W Tabeli 13a przedstawiona została struktura wybranych wydatków – 
wysokości wynagrodzeń, kosztów utrzymania budynków i zakupu materiałów 
i usług niezbędnych do realizacji celów statutowych. Tabela 13b poświęcona 
została zaś strukturze przychodów instytucji. Tabela 13c to zaś zestawienie 
dotacji dla miejskich instytucji kultury w latach 2007-2013. Nie poddawaliśmy 
tych danych szczegółowej analizie, gdyż każda z tych instytucji działa w innych 
obszarach kultury i wypełnia inne cele. Nie jest możliwym, a więc nie powinno 
mieć miejsce formułowanie jakichkolwiek ocen tylko na tej podstawie. 

Tabela 13a Struktura wybranych wydatków miejskich instytucji kultury w latach 2010-2013

Utrzymanie placówki
Rok 2013 2012 2011 2010
MDK        345 740,00 zł        296 595,00 zł        276 001,00 zł 1 034 995,00 zł* 
MBP        273 400,00 zł        265 123,00 zł        250 759,00 zł 272 801,00 zł 
MR        220 500,00 zł        241 676,98 zł        206 498,61 zł 305 298,11 zł 

Zakup towarów i usług 
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Rok 2013 2012 2011 2010
MDK        466 800,00 zł        552 401,00 zł        451 733,00 zł 470 109,00 zł 
MBP        210 411,00 zł        363 384,00 zł        326 323,00 zł 366 158,00 zł 
MR        113 700,00 zł        122 608,29 zł        110 942,26 zł 139 883,78 zł 

Wynagrodzenia
rok 2013 2012 2011 2010
MDK    1 680 990,00 zł    1 608 473,00 zł     1 669 824,00 zł 1 547 481,00 zł 
MBP    1 300 900,00 zł    1 156 625,00 zł             1 128,38 zł 1 051 047,00 zł 
MR        804 121,00 zł        751 573,64 zł        693 893,37 zł 663 901,66 zł 
* W w tej kwocie mieści się amortyzacja - 640 695,00 zł. Zapis wynika z kształtu 
sprawozdań budżetowych przekazanych do analizy.

Tabela 13b Struktura przychodów miejskich instytucji kultury w latach 2010-2013
Miejski Dom Kultury

rok 2013 plan 2013 
wykonanie 2012 plan 2012 

wykonanie 2011 plan 2011 
wykonanie 2010 plan 2010 

wykonanie

dotacja 
podmiotowa 1 959 000 zł 974 500 zł 1 897 000 zł 1 897 000 zł 1 800 000 zł 1 800 000 zł 1 943 500 zł 1 943 500 zł 

przychody 
własne 450 000 zł 364 439 zł 594 000 zł 594 283 zł 266 000 zł 265 834 zł 275 400 zł 275 333 zł 

dotacje 
celowe 169 354 zł 117 354 zł 368 778 zł 368 778 zł 383 300 zł 383 300 zł 192 900 zł 192 900 zł 

inne 
przychody 80 000 zł 62 788 zł 28 117 zł 28 048 zł 229 000 zł 228 887 zł 110 000 zł 110 000 zł 

ŁĄCZNIE 2 658 354 zł 1 518 081 zł 2 887 895 zł 2 888 109 zł 2 678 300 zł 2 678 021 zł 2 521 800 zł 2 521 647 zł 
Miejska Biblioteka Publiczna

rok 2013 plan 2013 
wykonanie 2012 plan 2012 

wykonanie 2011 plan 2011 
wykonanie 2010 plan 2010 

wykonanie
dotacja 
podmiotowa 1 767 000 zł 863 500 zł 1 720 000 zł 1 720 000 zł 1 675 000 zł 1 675 000 zł 1 657 340 zł 1 657 340 zł 

przychody 
własne 30 700 zł 12 566 zł 32 990 zł 32 990 zł 40 222 zł 40 222 zł 39 815 zł 39 815 zł 

dotacje 
celowe -   zł -   zł 184 231 zł 184 231 zł 16 315 zł 16 315 zł 8 600 zł 8 600 zł 

inne 
przychody 19 000 zł 16 624 zł 28 922 zł 289 222 zł 17 303 zł 17 303 zł 12 716 zł 12 716 zł 

ŁĄCZNIE 1 816 700 zł 892 690 zł 1 966 143 zł 1 966 143 zł 1 748 840 zł 1 748 840 zł 1 735 471 zł 1 735 471 zł 
Muzeum Regionalne

rok 2013 plan 2013 
wykonanie 2012 plan 2012 

wykonanie 2011 plan 2011 
wykonanie 2010 plan 2010 

wykonanie
dotacja 
podmiotowa 1 059 000 zł 525 500 zł 1 050 000 zł 1 050 000 zł 970 000 zł 970 000 zł 993 206 zł 993 206 zł 

przychody 
własne 77 555 zł 34 558 zł 93 500 zł 68 444 zł 128 000 zł 127 659 zł 95 100 zł 95 003 zł 

dotacje 
celowe -   zł                         

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 80 000 zł 80 000 zł 

inne 
przychody 105 374 zł 912 100 zł 193 223 zł 193 223 zł 320 866 zł 51 729 zł 367 300 zł 367 907 zł 

ŁĄCZNIE 1 241 929 zł 569 179 zł 1 336 723 zł 1 311 668 zł 1 418 886 zł 149 388 zł 1 535 606 zł 1 535 341 zł 

Tabela 13c Zestawienie dotacji dla miejskich instytucji kultury w latach 
2007-2013
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lata
Miejski Dom Kultury

Dotacja 
podmiotowa

Dotacja celowa/
mająt.

% budżetu 
instytutcji

2007 1 170 000,00 0 82
2008 1 598 642,00 0 86
2009 1 669 000,00 74 000,00 77
2010 1 943 500,00 0 77
2011 1 800 000,00 0 67
2012 1 897 000,00 148 946,00 71
2013 1 959 000,00 0 71

lata
Miejska Biblioteka Publiczna

Dotacja 
podmiotowa

Dotacja celowa/
mająt.

% budżetu 
instytutcji

2007 1 262 000,00 0 93,34
2008 1 345 740,00 0 93,43
2009 1 547 000,00 15 500,00 94,96
2010 1 674 340,00 0 96,48
2011 1 675 000,00 0 95,78
2012 1 720 000,00 139 483,00 96,85
2013 1 767 000,00 0 97,26

lata
Muzeum Regionalne

Dotacja 
podmiotowa

Dotacja celowa/
mająt.

% budżetu 
instytutcji

2007 600 000,00 0 92,09
2008 645 331,00 0 90,3
2009 766 500,00 0 85,04
2010 993 206,00 0 64,69
2011 970 000,00 0 84,4
2012 1 050 000,00 0 80,05
2013 1 051 000,00 0 93,83

Pensje w instytucjach kultury

Kolejna kwestia dotyczy średnich zarobków kierownictwa instytucji kultury  
i zatrudnionych w nich pracowników. Dane z Radomska porównaliśmy z danymi 
z 32 innych miast – zostały one przedstawione w Tabeli 14a. Średnie miesięczne 
wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury w Radomsku wynosi 7 068,85  zł.  
W żadnej z jednostek kultury na terenie miasta nie ma ustanowionych 
zastępców dyrektorów. Średnie miesięczne wynagrodzenie głównej księgowej 
wynosi 6 272,57 zł. Przeciętna pensja pracownika instytucji kultury to zaś 2 684 
zł, czyli ponad 40% średniej pensji kierownictwa. 

Tabela 14a Średnie pensje kierownictwa i pracowników miejskich 
instytucji kultury

Miasto

Średnie pensje 
kierownictwa 

miejskich instytucji 
kultury

 Średnie pensje 
pracowników 

miejskich instytucji 
kultury

Procentowy udział 
średnich pensji 
pracowników 

do pensji 
kierownictwa

Bełchatów 4358,16 2208,13 51%
Białystok 6668,84 3661,71 55%
Bielsko-Biała 6382,2 2710 42%
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Bytom 6 048,44 2 748,81 45%
Chełm 5078,67 2078,1 41%
Chorzów 6622,45 bd bd
Częstochowa 6283 3105 49%
Dąbrowa Górnicza 8 092 2361 29%
Elbląg 4825 2891,13 60%
Ełk 4836,66 2424 50%
Gdańsk 8997,06 3374,6 38%
Gdynia 6779 2 680,00 40%
Gniezno 7494,7 2805 37%
Inowrocław 4200 2008 48%
Kędzierzyn-Koźle 5189,5 3107,5 60%
Kielce 5902,44 2844,44 48%
Koszalin 6 836,29 2 879,48 42%
Kraków 8725,77 2 939 34%
Mysłowice 7348 2422 33%
Nowy Sącz 5652 2462,33 44%
Olsztyn 7200 2362 33%
Radomsko 6670,71 2684 40%
Ruda Śl. 3855 1998 52%
Rybnik 5642,89 2225 39%
Rzeszów 5686 2683 47%
Siedlce 6930,34 bd bd
Sosnowiec 5005 3253 65%
Suwałki 7890 2536,29 32%
Szczecin 6655 2884 43%
Tarnów 5381,7 2472,83 46%
Wałbrzych 5882,48 bd bd
Warszawa 11350 3347,02 29%
Zgierz 4946,08 2248,57 45%

Średnie pensje dyrekcji instytucji kultury we wszystkich badanych miastach wyniosły 
6335,77 zł brutto. Pensje pracowników liczone w analogiczny sposób wynoszą zaś 
2679,99 zł. Pensje pracowników stanowią 44% średnich pensji dyrekcji instytucji kultury. 

W Tabeli 14b przedstawione zostały przeciętne pensje pracowników 
radomszczańskich instytucji kultury w latach 2007-2013 r. Można zauważyć,  
że w Miejskim Domu Kultury przeciętne pensje pomiędzy 2007 a 2013 r. wzrosły 
o niespełna 20%, podczas gdy wzrost wysokości pensji w pozostałych dwóch 
instytucjach przekroczył wartość 50%. Trzeba jednak powiedzieć, że w 2007 r. 
przeciętne pensje w MDK były sporo wyższe od pensji w MBP i MR. 

Tabela 14b Przeciętne pensje osób zatrudnionych w instytucjach kultury

lata Miejski Dom Kultury Miejska Biblioteka 
Publiczna Muzeum Regionalne

2007 2258,00 1759,00 1705,90
2008 2423,00 2007,00 2150,11
2009 2635,00 2274,00 1870,90
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2010 2769,00 2294,00 2353,19
2011 2576,00 2491,00 2414,86
2012 2687,00 2487,00 2583,37
2013 2692,00 2738,00 2623,85

Zestawienie dotacji na działalność kulturalną realizowaną przez 
organizacje pozarządowe

Podczas analizy struktury budżetu miasta wykazano, że na rozdział 91105 czyli 
wydatki na pozostałą działalność kulturalną w latach 2007-2013 planowano 
wydać 513 tys. zł., co odpowiada 1,4% wartości całego radomszczańskiego 
budżetu na kulturę w tym okresie. W tabeli 15a wymienione zostały wszystkie 
organizacje pozarządowe, które skorzystały z dotacji na działalność kulturalną 
w tym trybie. Warto zaznaczyć, że przekazanie środków finansowych tym 
konkretnym organizacjom jest zależne tylko od decyzji władz miasta i nie podlega 
rozwiązaniom stosowanym np. w konkursach dla organizacji pozarządowych. 

Tabela 15a Zestawienie dotacji na działalność kulturalną realizowaną przez 
organizacje pozarządowe

Rok Kwoty (zł) Organizacja pozarządowa

2007

17 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

10 000 Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa

6 000 Towarzystwo Sympatyków Edukacji Artystycznej

3 000 Stowarzyszenie Parafiada

4 000 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

Razem 40.000

2008

2 000 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

16 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

2 500 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

6 000 Towarzystwo Sympatyków Edukacji Artystycznej

6 000 Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

1 000 Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa

1 000 Zadruga Wiertczan

3 000 Związek Harcerstwa Polskiego

2 500 Polskie Towarzystwo Historyczne 

Razem 40.000
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2009

5 000 Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa

15 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

3 000 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

5 000 Zadruga Wiertczan

3 000 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

10 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

10 000 Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile

3 000 Polskie Towarzystwo Historyczne

1 000 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

5 000 Polskie Towarzystwo Historyczne

Razem 60 000

2010

7 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

3 000 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

5 000 Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile

2 000 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

4 000 Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa

5 000 Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

19 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

2 880 Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

10 000 Związek Harcerstwa Polskiego

10 000 Zadruga Wiertczan

2 100 Stowarzyszenie Jazzowe

5 000 Stowarzyszenie Przywrócić Pamięć

5 000 Polskie Towarzystwo Historyczne

10 000 Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

3 000 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

7 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

5 000 Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło

10 000 Związek Harcerstwa Polskiego

5 000 Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile

Razem 119 980
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2011

4 000 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

14 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

6 000 Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło

9 000 Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile

3 500 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

5 000 Polskie Towarzystwo Historyczne

1 500 Stowarzyszenie Literackie PONAD

7 000 Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa

13 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

7 000 Związek Harcerstwa Polskiego

4 200 Polskie Towarzystwo Historyczne

8 000 Centrum Integracji Młodzieży

10 000 Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

9 000 Związek Harcerstwa Polskiego

3 800 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Pomagajmy Razem”

Razem 105 000

2012

5 000 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

8 000 Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło

14 000 Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile

18 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

4 000 Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

3 000 Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile

17 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

14 000 Związek Harcerstwa Polskiego

5 000 Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

4 000 Polskie Towarzystwo Historyczne

3 000 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Razem 99 000

2013

4 000 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

12 500 Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile

13 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

3 000 Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile

15 000 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki

14 000 Związek Harcerstwa Polskiego

4 000 Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa

4 000 Polskie Towarzystwo Historyczne

1 350 Stowarzyszenie Literackie PONAD

5 000 Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

75 850 wykorzystano

Razem 24 150 Pozostało do wykorzystania wg planu
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W Tabeli 15b zestawiono zaś sumę wysokości środków przekazanych danej 
organizacji z budżetu miasta w latach 2007-2013.

Tabela 15b Suma środków przekazanych danej organizacji z budżetu miasta w 
latach 2007-2013 (zł)

1 Centrum Integracji Młodzieży 8000
2 Fundacja Inicjatyw Kulturalnych 47880
3 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 21000
4 Polskie Towarzystwo Historyczne 32700
5 Stowarzyszenie Jazzowe 2100
6 Stowarzyszenie Literackie PONAD 2850
7 Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło 19000
8 Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile 61500
9 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Pomagajmy Razem” 3800

10 Stowarzyszenie Parafiada 3000
11 Stowarzyszenie Przywrócić Pamięć 5000
12 Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa 31000
13 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 15000
14 Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 7000
15 Towarzystwo Sympatyków Edukacji Artystycznej 12000
16 Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki 181000
17 Zadruga Wiertczan 16000
18 Związek Harcerstwa Polskiego 67000

Konkursy dla organizacji pozarządowych 

Urząd miasta Radomska organizuje zwykle jeden konkurs dla organizacji 
pozarządowych działających w zakresie kultury rocznie. Szczegółowe dane 
na ten temat zostały przedstawione w Tabeli 16a. W 2007 r. pula środków  
na konkursy stanowiła 0,8% sumy całości budżetu na kulturę i ochronę 
dziedzictwa kulturowego. W 2013 r. suma ta stanowi już niespełna 2% budżetu. 

Tabela 16a Konkursy dla organizacji pozarządowych

Rok Liczba konkursów Suma 
środków (zł)

Wysokość planowanego 
budżetu na kulturę

% 
budżetu

2007 1 40000 5 307 335,00 zł 0,8%
2008 1 40000 7 359 496,00 zł 0,5%
2009 1 60000 4 064 050,00 zł 1,5%
2010 1 120000 4 936 246,00 zł 2,4%
2011 3 105000 4 670 000,00 zł 2,2%
2012 1 100000 5 276 000,00 zł 1,9%
2013 1 100000 5 152 000,00 zł 1,9%

RAZEM 565000

Podobnie jak w innych przypadkach dane z Radomska zostały zestawione  
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z danymi z pozostałych miast. Efekt tego działania można znaleźć w Tabeli 
16b. Na podstawie otrzymanych z czterdziestu trzech miast danych można 
powiedzieć, że organizują one średnio rocznie prawie dwa konkursy dla 
organizacji pozarządowych przeznaczając na nie ok. 700 000 zł, co stanowi 
niewiele ponad 2% ich średniego rocznego budżetu na kulturę. Zwykle jednak 
miasta organizują jeden duży konkurs rocznie – taką praktykę stosuje 32 
badane przez nas miasta. Radomsko pod względem procentowej wysokości 
środków przeznaczanych na konkursy dla organizacji pozarządowych plasuje 
się w środowej części stawki.

Tabela 16b Średnie liczby konkursów dla organizacji pozarządowych  
i przeznaczanych na nie środków

Miasto

Średnia liczba 
konkursów 

dla organizacji 
pozarządowych w 
latach 2007-2012

Średnia pula 
środków w 

konkursach w 
latach 2007-

2012 (zł)

Procent środków w 
konkursach w stosunku 

do całego średniego 
budżetu na kulturę

Bełchatów 1 29966,67 0,37%
Białystok 3,83 1589204,17 5,96%
Bielsko-Biała 5,83 312700 1,30%
Bydgoszcz 1,5 1462833,33 3,18%
Bytom 1 256666,67 2,87%
Chełm 1,17 150500 1,99%
Chorzów 1,83 409706,67 2,50%
Cieszyn 1,17 148531,67 3,24%
Częstochowa 1,5 391666,67 1,22%
Dąbrowa Górnicza 1 102500 0,52%
Elbląg 7,33 250239 1,50%
Ełk 1 143662,5 2,28%
Gdańsk bd 3702162,5 3,36%
Gdynia 1 572890 1,69%
Gniezno 1,17 45000 1,27%
Inowrocław 1,17 85333,33 1,21%
Kędzierzyn-Koźle 1,17 bd bd
Kielce 2,5 542940,83 1,92%
Koszalin 2 248266,67 1,01%
Kraków 1,5 3685833,33 2,03%
Lublin bd 1207377,67 1,87%
Mysłowice 1,33 146666,67 2,39%
Nowy Sącz 1,33 269500 4,49%
Olsztyn 1,17 599984,38 5,39%
Opole 1,4 bd bd
Płock 1,83 473272,27 2,06%
Poznań 1,83 5228666,67 4,33%
Przemyśl 1,33 124000 1,40%
Radom 1,33 122050 0,74%
Radomsko 1,2 80714 1,60%
Ruda Śl. bd 104243,25 1,32%
Rybnik 1,17 271500 1,88%
Rzeszów 1,17 323333,33 2,25%
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Sosnowiec 1,67 166500 0,72%
Suwałki 1,2 122000 0,76%
Szczecin 5 1863733,33 3,00%
Tarnów 8 377254,17 2,62%
Wałbrzych 1,17 113958,33 0,54%
Włocławek 1,17 bd bd
Zabrze 1,17 260000 0,60%
Zamość 1,17 bd bd
Zgierz 0,67 18083,33 0,63%
Zielona Góra 1 bd bd

SCENARIUSZ BADANIA IDI

1. Diagnoza kultury w mieście tj. inwentaryzacja stanu kultury, instytucji, 
organizacji pozarządowych oraz ich wzajemne relacje

Polityka kulturalna w mieście:

1. Czy uważa Pan/i, że w mieście realizowana jest określona polityka 
kulturalna? 

Jeśli tak:

2. Czy mogłaby/ mógłby Pan/Pani ją krótko scharakteryzować? [Pytanie 
poboczne]

3. Kto jest wg Pana/i inicjatorem tej polityki? Kto nadaje jej główne 
kierunki? 

4. A kto wg Pana/i jest wykonawcą polityki kulturalnej? 

5. Jaką rolę mają następujące podmioty w realizacji polityki kulturalnej 
miasta?: 

a. urząd miasta, władze miasta 

b. instytucje kultury, 

c. organizacje pozarządowe, 

d. twórcy, 



POLITYKA KULTURALNA RADOMSKA

68

e. mieszkańcy 

/prosimy o ustosunkowanie się do wszystkich/  

Jeśli nie, pytamy: 

6. Dlaczego wg Pana/i brak w mieście działań kształtujących politykę 
kulturalną ze strony …. ? 

Realizacja polityki kulturalnej:

1. Jak wygląda środowisko kulturalne? Jak duże jest środowisko 
czynnych artystów i twórców kultury?

2. Czy władze wykazują zainteresowanie, wspierają i angażują  
się w projekty kulturalne? 

3. W kontekście działalności kulturalnej, między władzami i sektorem 
pozarządowym mamy do czynienia raczej ze współpracą  
czy z konfliktem? 

4. Czy mógłby/mogłaby Pan/i podać przykład takiego konfliktu/ 
współpracy? Jeśli konflikt: Czy został on rozwiązany, a jeśli tak,  
to w jaki sposób?

5. Czy jest Pan/Pani usatysfakcjonowany/a stanem kultury w Pana/i 
mieście? 

6. A jak ocenia Pan/i sytuację w sektorze kultury w porównaniu  
z sąsiednimi miastami? 

7. Czy wg Pana/i mieszkańcy interesują się kulturą? 

8. W jakich wydarzeniach kulturalnych najchętniej wg Pana/i 
uczestniczą mieszkańcy? 

9. Przez kogo organizowane są te wydarzenia? 

10. Czy mogłaby/mógłby Pani/Pan podać przykład takiego wydarzenia, 
które cieszyło się dużą popularnością? 

11. Czy słyszał/a Pan/i, że miasto będzie organizować więcej tego typu 
wydarzeń? 

12. Która z instytucji kultury działających w mieście ma wg Pana/i 
najbardziej pozytywny wpływ na rozwój kultury? Dlaczego? 

13. Czy jednostka ta otrzymuje większe środki z budżetu miasta niż 
pozostałe placówki? 

Cele polityki kulturalnej

14.  Jakie główne priorytety ma polityka kulturalna w Pana/i 
mieście? 

15.  Kto i w jaki sposób określa priorytety polityki kulturalnej?  
Czy istnieje oddzielny dokument określający te priorytet? 

16. Czy mieszkańcy mają jakiś wpływ na kształtowanie tych priorytetów? 

17. Jeśli tak, to proszę powiedzieć, w jaki sposób mogą go wywierać? 
Czy pamięta Pan/i kiedy ostatni mieszkańcy wpływali na priorytety 
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polityki kulturalnej i w jaki sposób?

2. Finansowanie kultury

1. Jakie placówki są najważniejsze w planach rozwoju miasta – dla 
których finansowanie ze środków gminy zostanie w przyszłym roku 
zwiększone?

2. Dlaczego miasto planuje zwiększyć nakłady na wskazane przez 
Pana/ią placówki? 

3. Ile wg Pana/i wiedzy procent środków z budżetu miasto wydaje na 
kulturę? 

4. Czy uważa Pan/i, że środki te są efektywnie wydawane, czy można 
byłoby polepszyć efektywność ich lokowania? 

5. Czy środki na kulturę wydawane są racjonalnie? 

6. Czy środki kierowane są do twórców i instytucji, które na nie 
najbardziej zasługują? 

7. Która instytucja kultury jest najlepiej dotowana? 

8. Czy wynika to ze strategii rozwoju kultury przyjętej przez Radę 
Miasta, czy z innych względów? 

9. Czy gdyby w mieście pojawiły się znaczące dodatkowe środki 
przeznaczone na kulturę – na co wg Pana/i zostałyby wydane? 

10. A na co powinny by być wg Pana/i wydane?

11. Jak wygląda system finansowania organizacji pozarządowych  
w mieście?

3. Kultura lokalna

1. Jaki jest największy atut waszego miasta jeśli chodzi o kulturę, wobec 
innych porównywalnych ośrodków?

2. Proszę powiedzieć, co uważa Pan/i za największy dotychczasowy 
sukces polityki kulturalnej miasta? Kto jest za to odpowiedzialny?

Jakie inne udane działania kulturalne były przedsięwzięte  
w Radomsku, z czyjej inicjatywy?

3. A co miasto planowało zrobić – ale się nie udało? Dlaczego? 

4. Jak ocenia Pan/i swoje miasto na tle kraju, jeśli chodzi o siłę środowiska 
kulturalnego i poziom instytucji kultury?  Dlaczego tak, a nie inaczej, 
co jest w nim ciekawe i wartościowe, a co nie?

5. Czy miasto wykorzystuje swój potencjał kulturalny? Dlaczego tak, 
dlaczego nie?

4. Szanse, zagrożenia, kierunki rozwoju kultury w Radomsku

1. Jak Pan/i uważa, jak będzie wyglądał rozwój kultury w Pana/i mieście 
w najbliższych 5 latach?

2. Jakie główne priorytety powinna mieć polityka kulturalna w Pana/i 
mieście?

3. Czy widzi Pan/i szansę na realizację tych priorytetów w przyszłości?
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4. Od czego zależy czy przedstawione przez Pana/Panią priorytety 
zostaną zrealizowane?

5. Czy działania miasta w sferze kultury są w jakiś sposób ewaluowane? 
Jeśli tak, to w jaki sposób? (podpowiedzi przy braku odpowiedzi 
spontanicznych: doradztwo firmy zewnętrznej, badania społeczne, 
konsultacje z mieszkańcami)

6. Wiadomo, że najważniejsza barierą rozwoju kultury jest brak 
środków. Co jeszcze – w znaczącym stopniu – utrudnia rozwój 
kultury w mieście?

5. Liderzy lokalni w kulturze

1. Kogo w radomszczańskiej społeczności można byłoby wskazać jako 
przykład lidera lokalnej społeczności? Czym się takie osoby zajmują, 
w jakich obszarach działają? Jak oceniane są ich działania?

2. Czy są w mieście takie osoby, które są liderami, społecznikami, ale nie 
działają w instytucjach ani w organizacjach? Czy są oni zauważalni 
w mieście, czy ich aktywność jest ważnym elementem miejskiej 
układanki?

3. Jak wygląda współpraca takich liderów czy społeczników z 
instytucjami miejskimi czy samym urzędem miasta? Czy mamy 
w kontekście takich działań do czynienia ze współpracą, czy też z 
konfliktami? Czy w ogóle podejmowane są interakcje?

a. Jeśli współpraca: kiedy jest podejmowana, w jakim celu, w 
jakich obszarach/tematach i przy jakich działaniach; innymi 
słowy: kto współpracuje z kim? Czy jest to sieciowanie 
oddolne, czy też podejmowane są relacje międzysektorowe?

b. Jeśli konflikt: z czego wynika, na czym polega, czy są 
podejmowane jakieś próby rozwiązywania
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