
Witam, 
Zgodnie z Pani prośbą, przekazuję krótkie odpowiedzi na postawione pytania, 
w podziale na bloki. 
  
 W 2012 r. przekazaliśmy na działalność związaną z kulturą 431 mln zł. Mimo 

coraz trudniejszej sytuacji budżetowej – proszę pamiętać, że w ciągu 
ostatnich kiolku lat w wyniku spowolnienia gospodarczego zmniejszyły 
się wpływy do miejskiej kasy pochodzące z podatków, zwiększyły zaś 
obciążenia wynikające ze zmian prawa powszechnego i nałożenia na 
nas szeregu nowych obowiązków – staramy się wspierać warszawskie 
instytucje kultury tak, jak tylko możemy. Zrealizowane zostaly wszystkie 
zaplanowane na 2012 r. zadania. Nie została zlikwidowana żadna 
miejska instytucja kultury – a trzeba pamiętać, że Warszawa ma ich 
najwięcej w kraju. W mijającym roku sfinalizowaliśmy kwestię działki 
przy ul. Madalińskiego, którą przekazaliśmy Nowemu Teatrowi, obecnie 
trwają prace nad projektem nowego centrum kultury, jakie tam 
powstanie. Same teatry i muzea miejskie przeznaczyły na remonty i 
ulepszenia 4 mln zł. Budujemy Muzeum Historii Żydów Polskich i 
Muzeum Warszawskiej Pragi, w dzielnicach powstają nowoczesne 
biblioteki i domy kultury – dość wymienieć Mediatekę na Bielanach, 
bibliotekę w Rembertowie, Służewski Dom Kultury. Wkrótce widzowie 
wrócą do zabytkowego budynku Teatru Ochoty, który za niemal 8 mln zł 
rewitalizujemy. 

Miniony rok to też ważna zmiana w systemie decydowania o kulturze. 
Wiosną Rada m.st. Warszawy zaakceptowała nasz Program Rozwoju 
Kultury. To pierwszy w naszym kraju taki dokument stworzony na 
podstawie społecznego consensusu, opracowany przez specjalnie 
powołany do tego celu zespół, złożony z twórców, dziennikarzy i 
aktywistów działających w stolicy, przy wsparciu Urzędu m.st. 
Warszawy, następnie zaś poddany szerokim konsultacjom 
społecznym. Pracę rozpoczęły wszystkie kluczowe organy 
przewidziane do realizacji PRK: Pełnomocnik oraz złożone z 
praktyków kultury Zespół Sterujący i Społeczna Rada Kultury. To 
pokazuje, w jakim kierunku chcemy się rozwijać – przede wszystkim 
stawiając na współpracę i zaangażowanie odbiorców i „wytwórców” 
kultury. 
Na najwyższym w kraju poziome pozostawało także wsparcie dla 
projektów realizowanych przez III sektor, zarówno dla dużych 
wydarzeń festiwalowych jak i małych przedsięwzięć o zasięgu 
lokalnym (małe granty). Realizowany był także Warszawski Program 
Edukacji Kulturalnej, pilotaż projektu Kultura bez barier skierowanego 
do osób z niepełnosprawnością oraz inne mniejsze projekty 
rocznicowe, międzynarodowe, stypendia twórcze i nagrody m.st. 
Warszawy. 
  
2. Mimo konieczności ograniczenia naszych wydatków środki 



przeznaczone na kulturę pozostaną na wysokim poziomie – w 2013 r. 
będzie to niemal 390 mln zł. Mimo trudności zabezpieczyliśmy środki 
na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury – dotacja dla 
stołecznych teatrów i muzeów będzie wyższa niż w roku ubiegłym. 
Najważniejszym zadaniem, jakie chcemy wykonać wspólnie z 
Zespołem Sterującym PRK i Społeczną Radą Kultury, jest 
opracowanie kompleksowej diagnozy – mapy stołecznej kultury. 
Przygotowanie mapy będzie wymagało kompleksowej kwerendy oraz 
dodatkowych badań i analiz obszarów wskazanych przez Zespół 
Sterujący. W budżecie Biura Kultury zostały zapisane środki na ten cel. 
Co roku miasto finansuje wiele inicjatyw realizowanych oddolnie, 
przez rozmaite organizacje pozarządowe – chcę dalej rozwijać tę 
formę ożywiania Warszawy i urozmaicania oferty kulturalnej stolicy. 
Bardzo ważne, byśmy nie tylko budowali muzea i teatry, ale też 
kształcili ich przyszłych widzów. Dlatego w 2013 r. już po raz czwarty 
zorganizujemy Warszawską Giełdę Programów Edukacji Kulturalnej, a 
kwota przeznaczona na realizację Warszawskiego Programu Edukacji 
Kulturalnej wzrośnie. 

  
Pozdrawiam, 
Monika Żukowska 
Wydział Prasowy 
Urząd m.st. Warszawy 


