Sprawozdanie z prac Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania w roku 2019
Na wstępie sprawozdania chciałabym bardzo podziękować wszystkim Członkom i Członkiniom
komisji za kolejny owocny rok wspólnej pracy. Był to rok wyjątkowo trudny z racji na informacje o
cięciach budżetowych oraz brak konkursu wieloletniego. Bez Państwa dobrej woli, zaangażowania i
chęci dialogu działania Komisji nie byłyby możliwe. W szczególności, chciałam podziękować Panu
Prezydentowi Jędrzejowi Solarskiemu, przedstawicielkom Wydziału Kultury Pani Dyrektor Justynie
Makowskiej i Pani Bernadecie Jaśkowiak, wiceprzewodniczącym Komisji Pani Wioletcie Dadej,
Pawłowi Gogołkowi, Karolowi Wyrębowskiemu oraz Błażej Friedriechowi za sumienne sporządzanie
protokołów.
Wśród najważniejszych celów KDO w roku 2019 były:
1. Kontynuacja współpracy z Wydziałem Kultury oraz dalsze wzmacnianie roli Komisji
Dialogu Obywatelskiego, promocja KDO wśród nowych organizacji pozarządowych.
2. Działania na rzecz zwiększenia puli środków dla organizacji pozarządowych na
realizację zadań w dziedzinie kultury, a także finalizacja dyskusji dotyczącej podziału
środków w konkursach grantowych.
3. Usprawnienie współpracy oraz komunikacji na linii organizacje pozarządowe - inne
jednostki Miasta Poznań (Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg Miejskich).
4. Opiniowanie przez KDO bieżącej polityki kulturalnej Miasta Poznań.
5. Inicjacja dyskusji dotyczącej wysokości wynagrodzeń w sektorze kultury.
Ciąg dalszy sprawozdania obejmuje podsumowanie prac komisji oraz weryfikację obranych celów na
rok 2019.
W dniu 11 lutego 2019 roku na Posiedzeniu inauguracyjnym rozpoczynając formalnie kolejną
Kadencję Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania
dokonano wyboru przewodniczącej i Prezydium KDO w osobach:
p. Emilia Mazik – Przewodnicząca,
p. Wioletta Dadej – Wiceprzewodnicząca,
p. Paweł Gogołek – Wiceprzewodniczący,
p. Karol Wyrębowski – Wiceprzewodniczący,
p. Błażej Friedrich – Sekretarz.
W trakcie kadencji Komisji Dialogu Obywatelskiego w roku 2019 odbyło się:
●
●
●
●
●

8 posiedzeń Komisji, w tym 1 otwarte posiedzenie w siedzibie Inkubatora Kultury Pireus.
1 spotkanie grupy roboczej ds. wynagrodzeń
3 spotkania Prezydium KDO
2 spotkania Prezydium KDO z Panem Prezydentem Jędrzejem Solarskim i Dyrektor
Wydziału Kultury Panią Justyną Makowską
Przedstawiciele KDO brali udział także w pracach Komisji Kultury i Nauki oraz
posiedzeniach Rady Pożytku Publicznego.

Warto wspomnieć także o gościach obecnych na posiedzeniach KDO, w roku 2019 byli to, między
innymi: Prezydent Jędrzej Solarski, Wicedyrektor Wydziału Kultury Marcin Kostaszuk, p. Małgorzata
Cieślak, p. Katarzyna Chajbos, p. Tomasz Lisiecki, p. Małgorzata Sobieszczyk, p. Michał Kosicki.
W przeciągu roku łącznie we wszystkich posiedzeniach Komisji wzięło udział 123 osoby, a
średnia frekwencja wynosiła 15 osób.
Na początku roku 2019 komisja liczyła 24 podmioty. Na przestrzeni roku liczba organizacji
zrzeszonych w komisji wynosiła 27. Wszystkie decyzje podjęte przez KDO w roku 2019 były
prawomocne.
Ad. 1.
W roku 2019 Komisja kontynuowała kierunek obrany w ciągu lat poprzednich. Można powiedzieć, że
frekwencja na posiedzeniach KDO była w miarę stała dzięki obecności kilkunastu aktywnych
podmiotów. Wzorem lat poprzednich, zorganizowano także otwarte posiedzenie KDO - w siedzibie
Inkubatora Kultury Pireus.
Ad. 2.
Prezydium KDO spotkało się dwukrotnie z Prezydentem Solarskim w celu omawiania polityki
finansowej miasta. W marcu 2019 Komisja przyjęła uchwałę nr 1/2019 poświęconą podziałowi
środków, która wskazuje jakie kierunki działania powinien przyjąć Wydział w swojej polityce
przyznawania dotacji.
Ad.3.
Temu celowi poświęcono specjalne posiedzenie KDO z udziałem gości. Na spotkaniu omówione
bieżące procedury organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych, dyskutowano możliwość poprawy
komunikacji między wydziałami.
Ad.4.
Komisja wielokrotnie była miejscem wymiany poglądów na temat bieżącej polityki kulturalnej Miasta
Poznań. W listopadzie 2019 roku Prezydium KDO wystosowało także otwarty list “Nie dla cięć w
kulturze”, który podpisało ponad 600 osób z Poznania i całej Polski. Temat listu podchwyciły media,
w jego efekcie doszło do specjalnego spotkania z Panem Prezydentem Solarskim. Mimo tego, cięć nie
udało się zatrzymać. Środowisko otrzymało jednakże zapewnienie o alokacji środków na tzw. konkurs
dogrywkowy.
Ad. 5.
Wśród celów komisji na rok 2019 była także kontynuacja dyskusji o wynagrodzeniach w kulturze. W
listopadzie, w porozumieniu z komisją środowiskową pracowników i pracowniczek kultury
działającej przy Inicjatywie Pracowniczej powołano do życia grupę roboczą ds. wynagrodzeń w
kulturze, której celem będzie ustalenie minimalnych stawek wynagrodzeń dla działań realizowanych
przy wsparciu miejskich dotacji.
Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury UMP
Emilia Mazik
Poznań, 7. lutego 2020 r.

