
Witam, w odpowiedzi na pytanie: 

Działania Samorządu Miasta Bydgoszczy  na rzecz wspierania i rozwoju kultury 

Rok 2012  w bydgoskiej kulturze to kontynuacja podjętej w 2011 roku  filozofii    i wynikających   z niej 

działań zmierzających do demokratyzacji procesów zarządzania kulturą. 

2011 rok był bowiem dla bydgoskiej kultury rokiem przełomowym, rokiem zmian  jakie zaszły w 

postrzeganiu kultury zarówno przez Samorząd, jak i przez środowiska społeczne oraz instytucje 

kultury. 

We wrześniu 2011 roku z inicjatywy społecznych środowisk kultury odbył się Kongres Kultury 

Bydgoskiej, który zaowocował wypracowaniem około 200 postulatów oraz decyzją o stworzeniu 

Masterplanu dla Bydgoszczy, który wskaże najważniejsze zadania służące rozwojowi kultury na lata 

2013-2020. 

Konsekwencją Bydgoskiego Kongresu Kultury było też powstanie Obywatelskiej Rady ds. Kultury 

(14/11/2011). Obywatelska Rada to ciało doradcze, reprezentujące interesy środowisk w dialogu z 

władzami miasta w rozmowach o kulturze. 

Kolejnym istotnym wydarzeniem ukierunkowującym politykę kulturalną Bydgoszczy było podpisanie 7 

grudnia 2011 roku  Bydgoskiego Paktu dla Kultury, pierwszej w Polsce stworzonej oddolnie umowy 

społecznej umożliwiającej środowiskom artystycznym i kulturalnym udział w zarządzaniu kulturą. 

Umowę zawarły władze Miasta ze stroną społeczną reprezentowaną przez Obywatelską Radę ds. 

Kultury. Umowa gwarantuje m.in. współudział obywateli w tworzeniu budżetu Miasta, współudział w 

tworzeniu zasad kontroli wydatkowania środków na kulturę. Wśród najważniejszych ustaleń 

zapisanych w umowie znalazły się m.in. współudział obywateli w tworzeniu budżetu Miasta oraz zasad 

kontroli wydatkowania środków na kulturę. 

  

Bydgoski Pakt dla kultury gwarantuje: 

•       wzrost wydatków na kulturę, nie mniej niż milion począwszy od 2012 do 2015 

•       inwentaryzację wszystkich środków i mechanizmy przejrzystego ich rozdysponowania 

•       partycypację obywatelską w procesie tworzenia budżetu miasta 

•       równy dostęp do środków finansowych 

•       opracowanie strategii rozwoju kultury do 2030 roku 

  

Jedno z postanowień Paktu brzmi : 

„Zapewnienie środków na finansowanie kultury to bardzo ważne zadanie  Samorządu ale równie 

ważne jest wypracowanie obywatelskiego , przejrzystego modelu zarządzania tymi środkami i 

stworzenie sprzyjającego klimatu do rozwoju twórczości, talentów i prowadzenia działalności 

artystycznej oraz aktywności obywatelskiej” 



Partycypacja społeczna to jedna z najważniejszych zasad  jakimi Miasto kieruje się  zarówno w 

tworzeniu jak i realizacji wszystkich przyjętych kierunków polityki kulturalnej. 

Finansowanie zadań związanych z realizacja polityki kulturalnej Bydgoszczy wytycza Uchwała nr 

IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 roku o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką , 

znowelizowana w 2005 roku oraz regulacje  Bydgoskiego Paktu  dla Kultury. 

W 2012 roku , w budżecie Miasta wydatki na kulturę (Dział 921) przewidziano w kwocie ogółem 

35 168 365  złotych,  z tego : 

- wydatki bieżące na kwotę                       23  694 682 zł 

- wydatki inwestycyjne na kwotę            11  473 683 zł 

Budżet Biura Kultury Bydgoskiej  w zakresie wydatków bieżących, w stosunku    do  wykonania 

roku 2011 został zwiększony   o  kwotę  2 415 099  złotych. Biorąc pod uwagę  zwiększenie 

wydatków budżetu Miasta na zadania z zakresu ochrony zabytków  o 500 000 

zł ,  budżet   zwiększono o kwotę  2 915 099  zł ) : 

·         Wzrosła wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji kultury – łącznie o 1 657 972 zł 

·         Wzrosła wysokość dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony 

dziedzictwa z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert – o 500 000 złotych. W 2011 roku 

dofinansowano 78 przedsięwzięć organizowanych przez 44 podmioty; w 2012 r. przewiduje się 

dofinansowanie 100 przedsięwzięć organizowanych przez 57 podmiotów. 

·         Zwiększono kwotę przeznaczoną na stypendia i nagrody – o 207 127 złotych (z 213 412 zł w 

2011 roku na 420 539 zł w 2012 r.) Uruchomiono nowe zasady wspierania działań artystycznych 

indywidualnych twórców kultury poprzez system stypendiów na realizację przedsięwzięć w zakresie 

twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury (wykonanie dzieła lub realizacja projektu 

artystycznego). W 2012 roku przeznaczono na realizację tej inicjatywy 300 000 złotych 

·         Zwiększono dotację z budżetu Miasta na pomoc finansową instytucjom kultury dla których 

organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie –  o 50 000 złotych 

( z 450 000  w 2011 roku na 500 000 w 2012 r.) . Dotacje otrzymały Filharmonia Pomorska , Opera 

Nova  oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” 

·         W 2012 roku ograniczono wydatki bieżące Biura Kultury Bydgoskiej przeznaczone na 

indywidualne umowy zlecenia realizowane poza trybem konkursowym i stypendialnym oraz zakupy i 

usługi 

Poza wzrostem wydatków bieżących, w 2012 roku podjęto się procesu  wdrażania 

mechanizmów  przejrzystego rozdysponowywania środków finansowych z budżetu Miasta na 

działalność kulturalną. Przedstawiciele Urzędu oraz organizacji pozarządowych tworzyli wspólnie 

projekty regulaminów otwartych konkursów ofert oraz najważniejszych aktów prawnych z dziedziny 

kultury, wykorzystując wzajemne  doświadczenia w tym zakresie. 



W kwietniu br.  uruchomiono nowe zasady wspierania działań artystycznych indywidualnych twórców 

kultury poprzez system stypendiów na realizacje przedsięwzięć w zakresie twórczości artystycznej 

oraz upowszechniania kultury, takich jak wykonanie określonego dzieła lub realizacja projektu 

artystycznego W I edycji konkursu stypendialnego udzielono wsparcia  37 osobom  na kwotę  W II 

edycji konkursu stypendialnego  udzielono wsparcia 30  artystom i działaczom kultury. Dzięki 

wprowadzeniu systemu stypendiów udało się po raz pierwszy w drodze konkursu  wesprzeć inicjatywy 

indywidualnych twórców. Dofinansowano m.in. publikacje wydawnictw książkowych i muzycznych, 

komiksów ,produkcje  filmów artystycznych, realizacje wystaw, koncertów,  projektów udział 

bydgoskich artystów w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych .Na każdy konkurs 

stypendialny zgłaszają   się  liczne grupy  artystów i działaczy kultury ,  w tym coraz większa 

ilość  młodych twórców.  Tak duże zainteresowanie tym systemem uzasadnia w pełni potrzebę jego 

wprowadzenia. Świadczy  też  o  dużym potencjale bydgoskich  środowisk twórczych  i   kulturalnych 

Od marca br. trwały prace nad Masterplanem dla Kultury. Dokument ten tworzony jest przez powołany 

przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Zespół ds. Masterplanu. W jego skład wchodzą przedstawiciele 

Obywatelskiej Rady Kultury, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz eksperci zewnętrzni wskazani przez 

Obywatelską Radę Kultury. 

Wypracowywany dokument ma charakter obywatelski. Wskaże najważniejsze, zdaniem obywateli 

zadania, służące rozwojowi  kultury naszego Miasta. Dokument ten zostanie poddany debacie 

publicznej oraz szerokim  konsultacjom społecznym, a następnie przedłożony  Radzie Miasta 

Bydgoszczy.   

Rok 2012 ustanowiono w Bydgoszczy  Rokiem Leona Wyczółkowskiego. W związku z 

przypadająca  w bieżącym roku 160.rocznicą urodzin Leona Wyczółkowskiego, Rada Miasta 

postanowiła uczcić postać patrona bydgoskiego Muzeum, które jest w posiadaniu jego spuścizny. W 

ramach Roku Leona Wyczółkowskiego zorganizowano ogromna ilość przedsięwzięć artystycznych, 

kulturalnych  i edukacyjnych : wystawy, plenery, venty, wydawnictwa. Powołano Komitet Honorowy 

obchodów Roku Leona Wyczółkowskiego, patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Bronisław Komorowski. W obchody Roku Leona Wyczółkowskiego włączyły się czynnie 

wszystkie instytucje kultury, liczne stowarzyszenia oraz placówki oświatowo-wychowawcze 

( przedszkola, szkoły, domy kultury). 

W lutym 2012 roku Miejski Ośrodek Kultury zmienił siedzibę i decyzją Rady Miasta zmienił nazwę na 

Miejskie Centrum Kultury. Miejskie Centrum Kultury ma być instytucją, w której tworzona będzie 

przestrzeń dla przedstawicieli wszystkich środowisk. Celem jej działalności jest tworzenie warunków 

dla rozwoju kultury, podejmowanie działań na rzecz aktywnego i świadomego uczestnictwa 

mieszkańców w kulturze, rozwoju kreatywności, dostępności kultury dla różnorodnych grup odbiorców 

oraz inicjowanie działań kulturotwórczych i prospołecznych. Miejskie Centrum Kultury stanowi także 

przestrzeń ekspozycyjną dla bydgoskich twórców.  Nowością jest to ,że model funkcjonowania 

Miejskiego Centrum Kultury stworzono w procesie partycypacji społecznej. Wypracowano go w formie 

warsztatów prowadzonych przy współudziale środowisk kulturalnych, organizacji pozarządowych , 

pracowników instytucji oraz przedstawicieli Urzędu Miasta. 



Potencjał  kulturalny Miasta jest znaczący. W Bydgoszczy funkcjonują uznane instytucje artystyczne : 

Filharmonia Pomorska im.I.J.Paderewskiego, Opera Nova, Teatr Polski, działa Akademia Muzyczna 

im.F.Nowowiejskiego. Rozwija się Muzeum Okręgowe im. L.Wyczółkowskiego , Galeria Miejska bwa 

oraz funkcjonujące od 2012 roku w nowej formule Miejskie Centrum Kultury. Organizowane są 

ogólnopolskie i międzynarodowe przedsięwzięcia o wieloletniej tradycji, rozwijają się nowe inicjatywy 

artystyczne , a to wszystko jak wiadomo wymaga nakładów finansowych. Rocznie w Bydgoszczy 

odbywa się ponad 4000 imprez , w których uczestniczy ponad pół miliona osób. 

Mimo realizacji w ostatnich latach  kilku istotnych dla poprawy infrastruktury kulturalnej Miasta 

inwestycji, ciągle mamy potrzeby w tym zakresie, szczególnie w zakresie modernizacji istniejących 

obiektów kultury. W ostatnich latach oddano do użytku nową siedzibę Miejskiego Centrum Kultury, 

odrestaurowano kompleksowo Zespół Pałacowo-Parkowy w podbydgoskim Ostromecku, gdzie z 

dużym powodzeniem organizowana jest działalność kulturalna, stworzono Skansen architektury 

przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG 

Fabrik. Bydgoszcz pochwalić się może unikatowym kompleksem budynków muzealnych Muzeum 

Okręgowego im.L.Wyczółkowskiego, zlokalizowanym w sercu Miasta na Wyspie Młyńskiej.  Realizacja 

tych inwestycji stworzyła nowe możliwości oraz znacznie poszerzyła zakres prowadzonej działalności 

kulturalnej. Od wielu już lat sygnalizowana jest potrzeba utworzenia w Bydgoszczy drugiej sceny, z 

przeznaczeniem na prezentacje teatralne i muzyczne. 

 

Cele wyznaczone na rok 2013 to kontynuacja podjętego procesu uspołeczniania zarządzania kulturą. 

Do najważniejszych zadań zaliczamy przyjęcie oraz podjęcie prac nad wdrażaniem  Masterplanu dla 
Bydgoszczy, który wskaże najważniejsze zadania służące rozwojowi kultury na lata 2013-2020. W 

konsekwencji czeka nas aktualizacja pozostałych dokumentów strategicznych w zakresie kultury , 

dostosowanie do nowych potrzeb aktów prawa miejscowego z zakresu kultury: uchwał Rady Miasta , 

strategii, przygotowanie Miejskiego Programu Edukacji Kulturalnej, opartego na współpracy 

wszystkich podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.  

W zakresie wydatków bieżących na kulturę, w budżecie Miasta na 2013 rok nastąpi wzrost wydatków 

o kwotę 1 miliona złotych,   w stosunku do  przewidywanego wykonania roku 2012 , bez 

jednorazowych zwiększeń . Jest to zgodne  z postanowieniami Bydgoskiego  Paktu dla Kultury. 

Jest to niezwykle istotne bowiem w sytuacji niesprzyjających uwarunkowań gospodarczych , wydatki 

bieżące budżetu Miasta na rok 2013 zostały obniżone o 2% w stosunku do roku poprzedniego. 

Kwota 1 miliona złotych została rozdysponowana w porozumieniu z Obywatelską Radą ds. Kulturyi 

została przeznaczona na : 

- zwiększenie puli środków na organizację otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 450 tysięcy złotych; w konsekwencji pula środków na ten 

cel w 2013 roku wynosić będzie 2 miliony złotych 

- uruchomienie systemu tzw. „małych grantów” na rzecz organizacji pozarządowych  – 200 tysięcy 

złotych; 



- realizację miejskich programów edukacyjnych m.in. programu Lokalne Przestrzenie Kultury 

realizowanego przez Miejskie Centrum Kultury– 350 tysięcy złotych; program ma na celu aktywizacje 

działalności kulturalnej w peryferyjnych dzielnicach Miasta. 

 

W zakresie inwestycji, rok 2013 będzie okres przygotowań Miasta do nowej perspektywy finansowej 

Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Miasto przygotowuje się do nowego rozdania środków unijnych 

podejmując działania zmierzające do tworzenia jak największej  nadwyżki operacyjnej w budżecie , 

która służyć będzie finansowaniu inwestycji.  W zakresie inwestycji kulturalnych 

zamierzamy   postawić na jedną z bydgoskich specjalności , czyli akademickość. W planach (w 

związku z nową perspektywą unijną) jest powstanie na Placu Teatralnym w Bydgoszczy 

wielofunkcyjnego obiektu kubaturowego z udziałem wielu partnerów. Projekt ma być realizowany pod 

auspicjami Akademii Muzycznej. 

Ważną  dla Miasta inwestycją ma być również zagospodarowanie  obiektu Młynów Rothera na 

centrum akademickie, które należeć będzie do czterech publicznych uczelni wyższych. 

W 2013 roku nie planujemy podjęcia  nowych zadań inwestycyjnych. Ukończona zostanie 

realizacja  inwestycji  rozpoczętej w latach poprzednich  tj.  Przebudowa  i rekonstrukcja zabytkowej 

barki na cele edukacyjno-kulturalne na kwotę 240 tysięcy złotych. 

Zmiany jakie zachodzą  w sferze kultury bydgoskiej wynikają z zapoczątkowanego prawie dwa lata 

temu procesu demokratyzacji zarządzania  kulturą  i budowania strategii  jej rozwoju   jako „koła 

zamachowego” rozwoju  miasta.  Proces ten zapoczątkowano oddolnie, a cały ruch jaki się wokół tego 

wytworzył  ma charakter całkowicie obywatelski.    Władze Miasta  podjęły dialog ze stroną społeczną, 

pierwszym krokiem było podpisanie Bydgoskiego Paktu dla Kultury, którego postanowienia są obecnie 

sukcesywnie realizowane. 
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