Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale
Kultury Urzędu Miasta Poznania za rok 2016
Na wstępie niniejszego Sprawozdania chciałbym podziękować wszystkim Członkom Komisji za
całoroczną współpracę. Państwa zaangażowanie w prace Komisji Dialogu Obywatelskiego, udział
w życiu kulturalnym Miasta Poznania oraz niezwykle konstruktywna dyskusja są fundamentem
poznańskiego społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego chciałbym w tym miejscu podziękować
wszystkim, którzy w sposób szczególny włączyli się w prace Komisji w roku 2016: Panu
Prezydentowi Jędrzejowi Solarskiemu, przedstawicielkom Wydziału Kultury Pani Dyrektor
Justynie Makowskiej i Pani Bernadecie Jaśkowiak, wiceprzewodniczącym Komisji Pani Wioletcie
Dadej, Panom Pawłowi Gogołkowi i Witoldowi Zakrzewskiemu oraz sekretarzowi Panu
Aleksandrowi Rudawskiemu, Zastępcy Dyrektora Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania Panu
Tomaszowi Lisieckiemu oraz kierowniczce Oddziału Promocji Pani Barbarze Niewiadowskiej.
Ogromne podziękowania należą się także przedstawicielom i przedstawicielkom wszystkich
organizacji pozarządowych, którzy systematycznie uczestniczyli w pracach komisji, przyczyniając
się do skuteczności naszych działań. Podsumowując prace Komisji w 2016 roku chciałbym
podkreślić ogromną zmianę jaka zaszła we współpracy z Wydziałem Kultury i Gabinetem Pana
Prezydenta Jędrzeja Solarskiego. Ilość wzajemnych konsultacji, spotkań oraz rzeczywistego brania
pod uwagę stanowiska Komisji przez władze Miasta Poznania pokazują, że realny dialog jest
możliwy i wartościowy dla wszystkich stron. Ta niezwykle pozytywna zmiana pokazuje potrzebę
kontynuowania prac komisji w przyszłości i wzmacnianie jej roli w kształtowaniu polityki
kulturalnej Miasta Poznania.
Najważniejszymi celami Komisji Dialogu Obywatelskiego w roku 2015 były:
1. Pogłębienie współpracy z Wydziałem Kultury oraz wzmocnienie roli Komisji Dialogu
Obywatelskiego.
2. Działania na rzecz zwiększenia puli środków dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań w dziedzinie kultury.
3. Wspieranie działań na rzecz wdrożenia elektronicznego systemu składania i rozliczania
wniosków.
4. Działania na rzecz rozwiązania problemów lokalowych dotykających organizacji
pozarządowych i sfery kultury w Poznaniu.
5. Działania na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy Urzędem Miasta a organizacjami
pozarządowymi w obszarze promocji.
Wiele z ww. celów są kontynuacją działań podejmowanych przez KDO w latach poprzednich.
Przechodząc do części merytorycznej Sprawozdania omawia ono następujące punkty:
1. Podsumowanie prac i omówienie problematyki Posiedzeń KDO w roku 2016.
2. Skuteczność dokonań KDO przy Wydziale Kultury wobec przyjętych zamierzeń i
możliwości.
Ad 1. Podsumowanie prac i omówienie problematyki Posiedzeń KDO w roku 2016.
1. W dniu 25 stycznia 2016 roku na Posiedzeniu inauguracyjnym rozpoczynając formalnie kolejną
Kadencję Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania
dokonano wyboru Przewodniczącego i Prezydium KDO w osobach:
p. Andrzej Pakuła – Przewodniczący, p. Wioletta Dadej – Wiceprzewodnicząca, p. Paweł Gogołek –
Wiceprzewodniczący, p. Witold Zakrzewski – Wiceprzewodniczący, p. Aleksander Rudawski –

Sekretarz.
W trakcie kadencji Komisji Dialogu Obywatelskiego w roku 2015 odbyło się:
• 8 posiedzeń Komisji
• 5 spotkań Prezydium KDO
• 4 spotkania Prezydium KDO z Panem Prezydentem Jędrzejem Solarskim i Dyrektor
Wydziału Kultury Panią Justyną Makowską
• udział w posiedzeniach Zastępcy Dyrektora Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania Pana
Tomasza Lisieckiego, Kierowniczki Oddziału Promocji Pani Barbary Niewiadowskiej oraz
Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Pani Katarzyny Kamińskiej
• udział przedstawicieli Prezydium KDO w spotkaniu z przedstawicielami miejskich instytucji
kultury
• członkowie KDO aktywnie uczestniczyli w Posiedzeniach Komisji Kultury
i Nauki.
2. Liczba Organizacji Pozarządowych zrzeszonych w Komisji Dialogu wyniosła z końcem roku –
41. Zgodnie z Regulaminem KDO Wydział Kultury i pracownicy Urzędu Miasta oddelegowani do
KDO posiadają własne prawa głosu.
Niestety kilkakrotnie na posiedzeniach KDO nie było wymaganego regulaminem kworum. Nie
przyczyniło się to do zakłócenia prac merytorycznych komisji, ale skutkowało koniecznością
przekładania głosowań nad przyjęciem protokołów z poprzednich posiedzeń. Było to możliwe
dopiero na posiedzeniach posiadających kworum. Zaistniała sytuacja wynika z systematycznej
absencji części podmiotów występujących jako członkowie KDO i braku możliwości wg
regulaminu na skreślenie tych członków, którzy systematycznie tj. co najmniej trzy razy z rzędu są
nie obecne. Taki mechanizm jest konieczny ze względu na efektywność prac Komisji.
Ostatecznie wszystkie podjęte przez KDO w 2015 r. decyzje posiadały kworum i były
prawomocne.
Podsumowując przebieg Posiedzeń można z całą odpowiedzialnością stwierdzić fakt klimatu
współodpowiedzialności za kształtowanie wydarzeń realizowanych przez Organizacje
Pozarządowe.
Ad. 2.
1. Pogłębienie współpracy z Wydziałem Kultury oraz wzmocnienie roli Komisji Dialogu
Obywatelskiego.
W roku 2016 udało się się pogłębić współpracę KDO z Wydziałem Kultury poprzez systematyczne
konsultacje przedstawicieli Wydziału z Prezydium i Członkami KDO. Zaowocowało to wspólnymi
spotkaniami z Panem Prezydentem Jędrzejem Solarskim, na którym omawiano bieżące sprawy
poruszane na KDO oraz prezentowano i dyskutowano postulaty Komisji. Należy podkreślić fakt
wsłuchania się w potrzeby organizacji ze strony przedstawicieli Miasta Poznania, co zaowocowało
wieloma pozytywnymi rozwiązania, jak choćby programem dopłat do czynszów czy dodatkowym
konkursem ofert. Forum wzajemnych konsultacji KDO z Urzędem Miasta rozszerzono także o
spotkania z udziałem przedstawicieli Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania w obszarze zagadnień
związanych z promocją, a także włączeniem Prezydium KDO w spotkania z przedstawicielami
miejskich instytucji kultury.

2. Działania na rzecz zwiększenia puli środków dla organizacji pozarządowych na realizację
zadań w dziedzinie kultury.
Zgodnie z deklaracjami Wydziału Kultury i Pana Prezydenta Jędrzeja Solarskiego pula środków na
konkursy ofert w roku 2016 została zwiększona o 500 tys. złotych wraz z deklaracją zwiększania
corocznie puli środków o kwotę 500 tys. złotych, dzięki czemu pula środków na rok 2017 uległa
również zwiększeniu o kolejne pół miliona.
Dodatkowo – zgodnie z oczekiwaniami i postulatami KDO – w trakcie roku 2016 został ogłoszony
dodatkowy konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze kultury oraz
dopłaty do czynszów i opłat eksploatacyjnych połączony z konkursem „Lokal dla kultury”
organizowanym przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. W ramach tego konkursu do
rozdysponowania została przeznaczona kwota 1,5 mln złotych, a sam konkurs cieszył się
ogromnym zainteresowaniem, co tylko podkreśla potrzebę działań na rzecz zwiększania puli
środków dla organizacji pozarządowych w przyszłości. KDO uzyskało również zapewnienie, że
podobnie jak w roku ubiegłym, także w tym zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs na zadania w
obszarze kultury.
Warto również podkreślić, że Wydział Kultury rozpoczął również pracę nad zmianami dotyczącymi
stypendiów artystycznych Miasta Poznania, które w nowej formule miałyby również umożliwiać
nagrodzonym twórcom realizację projektów stypendialnych, co od dawna postulowało KDO i
przedstawicieli poznańskiego środowiska artystycznego.
3. Wspieranie działań na rzecz wdrożenia elektronicznego systemu składania i rozliczania
wniosków.
W latach poprzednich KDO wielokrotnie postulowało wdrożenie systemu elektronicznej obsługi
wniosków. Dopiero w roku 2016 udało się wdrożyć system Witkac, który – co już teraz odczuliśmy
jako przedstawiciele organizacji pozarządowych – znacznie ułatwił i usprawnił procedurę aplikacji,
ale także wpłynie pozytywnie na kwestie rozliczenia projektów. Warto podkreślić, że w oparciu o
sugestie KDO Wydział Kultury zorganizował szkolenia z obsługi systemu umożliwiające
wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z obsługą systemu.
W ramach konsultacji dotyczących systemu Witkac KDO ponowiło postulat wprowadzenia
obowiązkowej ewaluacji projektów, która mogłaby stanowić jeden z elementów rozliczenia
projektu w ramach wdrożonego systemu.
W związku z faktem, że system został wykorzystany do konkursów ogłoszonych pod koniec roku
2016 trudno było omówić i zanalizować jego efektywność oraz wskazać ewentualne problemy lub
sugestie zmian, dlatego jest zadania dla KDO w roku 2017.
4. Działania na rzecz rozwiązania problemów lokalowych dotykających organizacji
pozarządowych i sfery kultury w Poznaniu.
W latach ubiegłych KDO wielokrotnie podnosiło problem braku lokali użytkowych dedykowanych
organizacjom pozarządowym oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie na pokrycie
czynszów i opłat stałych. Ogłoszenie przez Wydział Kultury dodatkowego konkursu ofert w
połowie roku uwzględniało ten postulat, dzięki czemu organizacje pozarządowe mogły się ubiegać
o pokrycie ww. opłat. Na uwagę zasługuje fakt, że nie było to działanie jednorazowe. Możliwość ta
znalazła również miejsce w ogłoszonych na kolejne lata konkursie wieloletnim oraz konkursach
jednorocznych na rok 2017, co z całą pewnością przyczyni się do stabilizacji sytuacji lokalowych
poznańskich organizacji nie ograniczając ich – co niezwykle istotne – wyłącznie do korzystania z
zasobów ZKZLu.
Osobną kwestią jest współpraca z ZKZLem i ubieganie się o lokale użytkowe z jego zasobów. Co
prawda ZKZL ogłosił program „Lokal dla kultury”, ale zarówno kształt programu, jak i jego
przeprowadzenie pozostawia wiele do życzenia. Po pierwsze liczba i stan lokali proponowanych

przez ZKZL nie odpowiadała potrzebom organizacji pozarządowych. Po drugie zaś wskazały na
potrzebę wypracowania bardziej systemowego rozwiązania.
5. Działania na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy Urzędem Miasta a organizacjami
pozarządowymi w obszarze promocji.
W 2016 roku odbyły się dwa posiedzenia KDO z udziałem Kierowniczki Oddziału Promocji Pani
Barbary Niewiadowskiej. W jednym z posiedzeń uczestniczył także Zastępca Dyrektora Gabinetu
Prezydenta Pan Tomasz Lisiecki oraz Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Pani Katarzyna
Kamińska.
Intencją KDO było i jest wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta w
zakresie działań promocyjnych w obszarze kultury oraz wykorzystania potencjału trzeciego sektora
jako w promocji miasta. KDO zwróciło się z prośbą do Oddziału Promocji o przygotowanie
możliwych obszarów wsparcia i świadczeń w kwestii promocji wydarzeń kulturalnych: informacji o
dostępności nośników miejskich (słupy, ramki itp.) i promowaniu wydarzeń organizowanych przez
NGO kanałami promocyjnymi i informacyjnymi Miasta Poznania. KDO podkreśliło także potrzebę
współpracy z Wydawnictwem Miejskim w zakresie zwiększania informacji dotyczących wydarzeń
realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Andrzej Pakuła
Przewodniczący KDO przy Wydziale Kultury UMP
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