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Wydział Kultury Urzędu Miasta Krakowa, realizując zadania Gminy w dziedzinie 
kultury, często podejmował próby zastosowania nowatorskich rozwiązań w sprawach 
związanych z zarządzaniem kulturą. Należy podkreślić, że bez pomocy i niezwykłej 
przychylności ze strony Prezydenta Miasta Krakowa Józefa Lassoty, Wiceprezydenta 
Krzysztofa Pakońskiego oraz Wiceprezydenta Krzysztofa Goerlicha, wiele z zapropo
nowanych odważnych i nowatorskich rozwiązań nie zostało by nigdy wprowadzonych 
w życie.

Instytucje kultury

Wydział Kultury prowadził nadzór merytoryczno-finansowy i koordynował działal
ność 28 instytucji kultury i placówek oświatowo-wychowawczych. Były wśród nich 
3 domy kultury, 4 ośrodki kultury wraz z 38 klubami, biuro festiwalowe, muzeum, 
orkiestra, galeria sztuki, 2 teatry, 4 biblioteki wraz z 72 filiami, 10 młodzieżowych 
domów kultury i międzyszkolny zespół pieśni i tańca. Instytucje te stanowiły tzw. za
dania własne Gminy zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie terytorialnym. Zostały 
one utworzone przez Gminę Miasta Krakowa lub przekazane Gminie w związku 
z reformą administracyjną państwa. W momencie powoływania do życia nowych in
stytucji kultury, zaproponowane formy i sposób działania tych instytucji, musiały być 
zgodne z regulacjami ustawowymi, tj. Ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działal
ności kulturalnej, o muzeach, o bibliotekach, o systemie oświaty, o prawie budżeto
wym, o samorządzie terytorialnym i związanych z nimi przepisami wykonawczymi.

Wśród krakowskich instytucji kultury najciekawszą formułę prawną posiadały 
utworzone po 1993 roku: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, Orkiestra Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa - Sinfonietta Cracovia, Biuro Festiwalowe - Kraków 
2000 oraz Krakowski Teatr - Scena STU. Zastosowane w uchwałach i aktach założy
cielskich tych instytucji rozwiązania prawne podyktowane były próbą znalezienia 
kompromisu między zasadami gospodarki rynkowej a koniecznością ochrony dzie
dzictwa kulturowego i stworzeniem możliwości realizacji działań artystycznych i upo-
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wszechniania kultury. Przedstawiona poniżej analiza wybranych zapisów z aktów za
łożycielskich i statutów tych instytucji uzupełniona jest okolicznościami podejmowa
nia decyzji o utworzeniu nowych instytucji kultury przez Radę Miasta Krakowa.

Na marginesie zauważyć należy fakt, iż instytucje te powołane zostały przez Gminę 
Miasta Krakowa w sytuacji, gdy wydatki administracji państwowej na rzecz kultury 
były ograniczane, a tworzenie kolejnych instytucji przez Gminę mogło być interpreto
wane jako luksus, na który Gminę niekoniecznie musiało być stać.

Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida

W maju 1994 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, w której wyraziła wolę 
przejęcia przez miasto placówek Ośrodka Kultury Huty im. Tadeusza Sendzimira 
i zobowiązała Zarząd Miasta do wynegocjowania z dyrekcją Huty porozumienia w tej 
sprawie. W grudniu, gdy projekt porozumienia został przygotowany, nastąpiło formal
ne powołanie do życia tej instytucji.

Ośrodek Kultury Huty im. Tadeusza Sendzimira, wcześniej Ośrodek Kultury Huty 
im. Lenina, został powołany przez przedsiębiorstwo jako zakładowa jednostka kultu
ralna i zasadniczym celem jego działalności miało być zapewnienie „godziwej rozryw
ki” pracownikom Huty i ich rodzinom. Przekształcenia własnościowe Huty rozpoczęte 
na początku lat dziewięćdziesiątych i konieczność ograniczania „niepotrzebnych” wy
datków, spowodowały, że dyrekcja Huty wystąpiła do władz miasta z propozycją prze
kazania zakładowego ośrodka kultury. Po długich i trudnych negocjacjach ustalone 
zostały warunki przekazania tej instytucji oraz sformułowana deklaracja o stałym 50% 
udziale finansowym Huty w pokrywaniu kosztów działalności i prowadzenia tej insty
tucji. Wówczas Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka 
Kultury im. C.K. Norwida, w której zawarty został zapis o równym udziale finanso
wym Gminy i Huty w pokrywaniu kosztów prowadzenia i działalności Ośrodka.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa zostało zawarte porozumienie między 
Gminą a Hutą im. T. Sendzimira w sprawie prowadzenia Ośrodka Kultury, w którym 
przedsiębiorstwo zobowiązało się m.in. do przekazania Gminie składników majątko
wych Ośrodka i podległych mu placówek oraz praw własności do jednego z obiektów 
Ośrodka.

Statut Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida nadany został uchwałą ZMK i jest 
w znacznej mierze standardowym statutem instytucji tego typu, zgodnym z zapisami 
ustawy O prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Różnice występują 
w paragrafie 2 ust. 2 statutu, mówiącego bardzo precyzyjnie o obszarze miasta, który 
Ośrodek będzie obejmował swoją działalnością (Nowa Huta) oraz w paragrafie 10 
określającym źródła finansowania, gdzie obok tradycyjnie występujących sformułowań 
o finansowaniu z budżetu Gminy, dochodów własnych, darowizn pochodzących od 
osób fizycznych i prawnych, umieszczony został zapis o 50% udziale środków finan
sowych Huty im. T. Sendzimira.

Był to najprawdopodobniej precendensowy w skali kraju zapis, zobowiązujący dwa 
podmioty prawne - jeden działający jako organ administracji publicznej, a drugi jako 
podmiot prawa handlowego - do wspólnej odpowiedzialności za istnienie instytucji 
kultury. W 1997 roku kwestia finansowania tej instytucji została ponownie podniesiona 
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przez dyrekcję Huty. Tym razem chodziło o zmiany w tych zapisach porozumienia, 
które dotyczyły obligatoryjnego udziału finansowego Huty w pokrywaniu kosztów 
działalności Ośrodka. Wnioskowana przez Radę Nadzorczą i Zarząd Huty nowelizacja 
miała zwalniać przedsiębiorstwo z obowiązku świadczenia obligatoryjnego i wprowa
dzić, niekorzystne z punktu widzenia interesów Gminy, zapisy o fakultatywnym 
udziale finansowym Huty w pokrywaniu kosztów działalności Ośrodka. Wysokość 
udziału finansowego Huty miała się stać przedmiotem corocznych negocjacji Gminy 
z Zarządem Huty. Spełnienie postulatu dyrekcji Huty wymagało wprowadzenia zmian 
w uchwale Rady Miasta Krakowa powołującej Ośrodek oraz aneksowanie zawartego 
porozumienia.

Najistotniejszym jednak elementem zmiany było odejście od zasady równego 
udziału finansowego stron porozumienia i, w przypadku braku woli lub możliwości 
finansowych przedsiębiorstwa, konieczność przyjęcia przez Gminę obowiązku całko
witego finansowania instytucji, której dyrekcja Huty, kilka lat wcześniej, ze względu 
na bardzo prawdopodobny sprzeciw społeczeństwa lokalnego, nie ośmieliła się zlikwi
dować.

Choć negocjacje w 1997 roku z przedstawicielami Huty zakończyły się powodze
niem i udział finansowy przedsiębiorstwa w pokrywaniu kosztów działalności Ośrodka 
został utrzymany na poziomie udziału finansowego Gminy, należało się spodziewać, 
że w przyszłości Huta im. T. Sendzimira będzie podejmowała próby obniżania swojej 
dotacji na rzecz do niedawna własnej jednostki kultury.

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - „Sinfonietta 
Cracovia”

Intencją powołania orkiestry „Sinfonietta Cracovia”, jako gminnej instytucji kultu
ry, było objęcie mecenatem przez Gminę istniejącego już i legitymującego się znako
mitymi rekomendacjami zespołu utalentowanych, młodych muzyków krakowskich. 
Prace związane z powołaniem orkiestry rozpoczęto wiosną 1994 roku i były one od
powiedzią na inicjatywę Konwentu Kultury przy Prezydencie Miasta Krakowa. Była to 
jedna z najbardziej dyskutowanych uchwał Rady, wielokrotnie i długo omawiana przez 
Komisje opiniujące projekt, tj. Komisję Kultury i Komisję Budżetową. Rekomendacji 
na forum Komisji i Rady udzielali przedstawiciele Akademii Muzycznej oraz środo
wisk kompozytorów i muzyków, a w szczególności pani Elżbieta Penderecka.

Opracowane wówczas przez Wydział Kultury „Zasady finansowania orkiestr miej
skich”, określały wielkość corocznej dotacji ze strony Gminy oraz zasady jej udziela
nia. Dotacja miała pokrywać roczne minimalne koszty stałego wynagrodzenia artys
tów, jak również pozostałego personelu, w liczbie uzgodnionej z organizatorem oraz 
koszty realizacji ustalonej liczby koncertów na rzecz mieszkańców Krakowa. Zgodnie 
z zapisami zawartymi w „Zasadach”, dyrektor orkiestry został zobowiązany do anga
żowania artystów-wykonawców wyłącznie na sezon lub do konkretnego wykonania 
utworów.

Realizacja tych zapisów oznaczała, że Gmina miała ponosić odpowiedzialność fi
nansową wyłącznie za tę część działalności orkiestry, która związana była z realizacją 
wybranych koncertów i doprecyzowana w corocznych porozumieniach z orkiestrą. 
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Orkiestra miała być orkiestrą kontraktową, zatrudniającą muzyków na sezon lub w celu 
realizacji konkretnych utworów.

25 maja 1994 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o utworzeniu miejskiej 
instytucji kultury: Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - „Sinfonietta 
Cracovia”.

Zapisy corocznych porozumień między Sinfoniettą a Gminą nie wykluczały możli
wości otrzymywania dodatkowych dotacji celowych z budżetu Gminy, które orkiestra 
pragnęła przeznaczać na specjalne przedsięwzięcia artystyczne o charakterze festiwa
lowym i promocyjnym. Stwierdzenie to zostało zawarte w Statucie instytucji w części 
dotyczącej gospodarki finansowej i stanowiło podstawę do ubiegania się przez Sinfo
niettę o wyższe, niż proponowane w budżecie, środki finansowe.

Czy orkiestra wykorzysta status krakowskiej instytucji kultury, ile zagra koncertów 
ponad te już ustalone, w ilu festiwalach weźmie udział i, wreszcie, jakie będą wyna
grodzenia pracujących w niej artystów i pracowników obsługi, zależy w znacznej mie
rze od niej samej. Miasto zapewnia skromną bazę; taka też była od początku umowa.

Biuro Festiwalowe - KRAKÓW 2000

20 listopada 1995 roku decyzją Rady Ministrów Kultury Unii Europejskiej, Kraków 
uzyskał tytuł Europejskiego Miasta Kultury roku 2000. Przyznanie Krakowowi tego 
zaszczytnego wyróżnienia było odpowiedzią na wniosek formalny, który w imieniu 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej złożył Wiceminister Kultury i Sztuki na posiedzeniu 
Rady Ministrów ds. Kultury Unii Europejskiej w kwietniu 1995 roku w Luksemburgu.

Na tym pomoc rządu się skończyła i przez kolejne dwa lata finansowanie i realiza
cja Programu Kraków 2000 stały się siłą rzeczy wyłączną sprawą miasta Krakowa. 
Sporadycznie otrzymywane wsparcie finansowe z budżetu państwa było jedynie ge
stem pomocy ze strony ministrów i nie świadczyło o oficjalnym uznaniu Programu 
Kraków 2000 za strategiczny projekt rządowy, co w kontekście przebiegających wów
czas konsultacji i rozmów, mających przekonać Unię Europejską o gotowości Polski 
do przystąpienia w poczet jej członków, mogło stanowić sympatyczny polityczny atut, 
zwłaszcza, że inne dziedziny życia gospodarczego czy społecznego nie stanowiły 
o wybitnym poziomie europejskości Polski.

Realizacją pierwszego etapu Programu Kraków 2000 w 1996 roku, tj. Festiwalu 
Andrzeja Wajdy, zajęła się wybrana w drodze konkursu warszawska Fundacja Kultury. 
Pomimo podpisanego porozumienia, określającego wyraźnie i precyzyjnie zakres od
powiedzialności Fundacji, realizacja ustaleń nie przebiegała prawidłowo. Reakcja 
Urzędu oraz Rady Miasta Krakowa była jednoznaczna - nie należało przedłużać umo
wy na rok następny i powołać własną instytucję do obsługi Programu Kraków 2000.

15 stycznia 1997 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie utworze
nia gminnej instytucji kultury: Biura Festiwalowego - Kraków 2000, które miało zająć 
się realizacją programu, informacją i promocją oraz prowadzić Centrum Informacji 
Kulturalnej. Przyjęta uchwałą Rady formuła prawno-finansowa Biura, jako zakładu 
budżetowego, była najbardziej „szczelnym” sposobem wydawania środków publicz
nych. Była ona równocześnie niekorzystna dla przyszłych pracowników Biura, w sto
sunku do których stosowane miały być taryfikatory płac ustalane przez Ministra Kultu
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ry i Sztuki oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Uchwała Rady zawierała zapis 
o konieczności konsultacji projektu statutu Biura Festiwalowego z Komisją Kultury 
i Ochrony Zabytków oraz z Komisją Promocji, Współpracy i Informacji Rady Miasta.

W stosunku do wszystkich innych statutów instytucji kultury nadawanych w trybie 
bezpośrednim przez Zarząd Miasta i niewymagających żadnych dodatkowych uzgod
nień, statut Biura był w najgorszej sytuacji. W każdej chwili mógł stać się punktem 
zapalnym w relacjach między Radą a Zarządem Miasta Krakowa.

16 stycznia 1997 roku Zarząd Miasta podjął uchwałę w sprawie nadania statutu 
Biuru Festiwalowemu. Pomimo wcześniejszych konsultacji dotyczących zawartych 
w nim zapisów, Komisja Kultury nie zaakceptowała go i, pod groźbą uchylenia 
uchwały Rady powołującej Biuro Festiwalowe, zażądała wprowadzenia zmian gwa
rantujących - w jej opinii - prawidłową drogę przyjmowania rocznych planów rze
czowo-finansowych stanowiących podstawę gospodarki finansowej Biura.

Postanowienia ogólne statutu Biura Festiwalowego określały podstawy prawne 
działalności Biura, odwołując się zarówno do Ustawy o samorządzie terytorialnym. 
Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ustawy o prawie 
budżetowym, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakładów budżetowych, jak 
i uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury - 
Biura Festiwalowego - Kraków 2000.

W tym samym rozdziale zawarte były również informacje ogólne o Biurze, tj. for
ma prawna, siedziba, zapis o posiadaniu osobowości prawnej, nadzorze merytorycz
nym Wydziału Kultury UMK i wreszcie o typach pieczęci używanych przez Biuro.

Rozdział II - cel i zakres działalności - określał podstawowe zadania Biura, wy
mieniając wśród nich: organizację corocznych edycji festiwali wchodzących w skład 
Programu Kraków 2000, realizację projektów programowych w drodze zlecania ich 
niezależnym producentom przy zachowaniu merytorycznego i finansowego nadzoru, 
promocję i marketing projektów festiwalowych, badania opinii publicznej w zakresie 
odbioru Programu Kraków 2000 oraz tworzenie i doskonalenie oprawy estetycznej 
festiwali, jak również niezwykle istotne - realizowanie uprawnień organizatora, tj. 
Gminy, w zakresie sprzedaży logo Kraków 2000 oraz europejskiego logo: Kraków 
2000 - Europejskie Miasto Kultury.

W kolejnym rozdziale statutu określony był zakres odpowiedzialności dyrektora, 
zastępcy dyrektora i głównego księgowego biura oraz sposób przyjęcia regulaminu 
organizacyjnego Biura. Zawarte w tym samym rozdziale zapisy dotyczące tzw. orga
nów doradczych miały inne, niż w przypadku pozostałych gminnych instytucji kultury 
brzmienie.

Ciałem doradczym - opiniodawczym była Rada Programowa Festiwalu Kraków 
2000, którą powołał prezydent miasta w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Ochrony 
Zabytków oraz z Komisją Promocji, Współpracy i Informacji Rady Miasta Krakowa.

Najwięcej dyskusji wśród radnych Komisji Kultury wywołały zapisy zawarte 
w rozdziale o gospodarce finansowej Biura. Zaproponowane przez Zarząd sformuło
wanie „Roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony uchwałą ZMK - po zaopinio
waniu przez Komisję Kultury i... oraz Komisję Promocji ...w zakresie programu - sta
nowi podstawę gospodarki finansowej Biura” musiał, pod groźbą uchylenia uchwały 
Rady powołującej Biuro, zostać zmieniony na „Roczny plan rzeczowo-finansowy po 
zaopiniowaniu przez Komisję Kultury oraz Komisję Promocji .., zatwierdzony uchwałą 
ZMK stanowi podstawę gospodarki finansowej Biura”.
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Biuro Festiwalowe rozpoczęło działalność, próbując określić program na rok 2000, 
przedkładając zarówno radnym, jak i Radzie Programowej do zaopiniowania coroczne 
plany działalności.

Stało się, z całą pewnością, najbardziej ze wszystkich instytucji kultury ograniczone 
w możliwościach samodzielnego podejmowania decyzji.

Krakowski Teatr - Scena STU

Jesienią 1996 roku Krzysztof Jasiński, twórca i dyrektor Teatru STU, zwrócił się 
z propozycją i prośbą do władz miasta o „wspólne prowadzenie” Teatru STU. Propo
zycja ta wynikała z dramatycznej sytuacji finansowej, w jakiej znalazł się teatr.

Teatr STU, dofinansowywany poprzednio przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa 
Rozrywkowe, w sytuacji drastycznego ograniczenia, a później odstąpienia od dofinan
sowania ze strony dotychczasowego mecenasa, nie miał żadnych szans na kontynu
owanie swojej działalności.

Negocjacje prowadzone przez Wydział Kultury doprowadziły do przyjęcia wspól
nej linii postępowania i koncepcji, według której odpowiadającymi za Teatr STU miały 
stać się zarówno Miasto, jak i Województwo.

Wiosną 1997 roku, Gmina Miasta Krakowa wystąpiła z oficjalną propozycją do 
Wojewody Krakowskiego, aby powołać wspólną instytucję kultury. Propozycja ta 
została natychmiast zaakceptowana przez Wojewodę i zostały podjęte prace nad treścią 
Umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, tj. utworzenia, prowadzenia 
i finansowania instytucji kultury Krakowski Teatr - Scena STU.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 21 maja 1997 roku, powstać miał Kra
kowski Teatr - Scena STU, jako wspólna państwowo-gminna instytucja kultury. Rada 
formalnie upoważniła Zarząd Miasta do zawarcia umowy z Wojewodą Krakowskim 
w sprawie powołania, wspólnego prowadzenia i finansowania instytucji oraz zgodziła 
się na wykup budynku przy al. Krasińskiego 16 i przeznaczenie go na siedzibę wspól
nej instytucji kultury. 28 lipca Zarząd Miasta podjął uchwałę przyjmującą treść Umo
wy z Wojewodą i 31 lipca 1997 roku Wojewoda Krakowski, prof. Jacek Majchrowski 
podpisał Zarządzenie, stanowiące akt założycielski nowej instytucji kultury, nadając 
równocześnie instytucji statut i mianując jej dyrektorów.

Wszystkie zapisy szczegółowe dotyczące statutu, podobnie jak i decyzje odnoszące 
się do obsady stanowisk kierowniczych, były przedmiotem wcześniejszych ustaleń 
z Gminą za pośrednictwem zarówno Wydziału Kultury, jak i Zarządu Miasta Krakowa.

Zawarcie umowy między Gminą Miasta Krakowa a Wojewodą Krakowskim po
zwoliło nie tylko na uratowanie legendarnego Teatru STU, lecz również stanowiło 
bezprecedensową w skali Polski, formułę porozumienia i wspólnego prowadzenia in
stytucji kultury. Istotą formalną Umowy było powołanie do życia teatru o charakterze 
impresaryjnym, który miał służyć prezentacji i produkcji własnych spektakli teatral
nych, prezentacji spektakli obcych z Polski i zagranicy oraz realizacji widowisk we 
współpracy z TVP.

Finansowanie działalności teatru ograniczone miało być wyłącznie do pokrywania 
kosztów stałych teatru, tj. kosztów utrzymania i „gotowości” teatru.
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Koszty, związane z produkcją nowych spektakli i eksploatacją przedstawień będą
cych w repertuarze, miały być pokrywane z innych funduszy, o które miała zabiegać 
dyrekcja teatru. Udział finansowy stron Umowy został ustalony w taki sposób, że 60% 
kosztów miał ponosić wojewoda krakowski, a 40% Gmina Miasta Krakowa. Wysokość 
środków miała być ustalana corocznie na podstawie przedkładanego przez dyrektora 
teatru projektu planu rzeczowo-finansowego instytucji.

W chwili powoływania teatru koszty, które ponieśli wojewoda krakowski i Gmina 
Miasta Krakowa, były znacznie wyższe. Wojewoda zobowiązał się do przekazania na 
rzecz teatru dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na tzw. „pierwsze 
wyposażenie” oraz do regularnego opłacania czynszu za użytkowane przez teatr po
mieszczenia w budynku przy al. Krasińskiego 18, zaś miasto wykupiło na własność 
budynek przy al. Krasińskiego 16 i przekazało go teatrowi w nieodpłatne użytkowanie 
na okres 5 lat.

Teatr zainaugurował działalność jesienią 1997 roku. Udostępnia swą scenę zarówno 
wybitnym, doświadczonym twórcom, jak i młodym absolwentom uczelni teatralnych. 
W swoim pierwszym sezonie zrealizował 7 premier. Reżyserami byli m.in. Krzysztof 
Jasiński, Mikołaj Grabowski, Agnieszka Glińska, Grzegorz Wiśniewski, Ziuta Zają
cówna i Grzegorz Skurski.

Program dofinansowań

W 1993 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Krakowa opracował nowatorski, 
w skali kraju, program finansowego wspierania krakowskich twórców, ich projektów 
artystycznych i kulturalnych związanych z Krakowem - realizowanych zarówno 
w Krakowie, jak i w innych ośrodkach w kraju i za granicą. Zebrane w trakcie realiza
cji programu doświadczenia, jak również zmiany przepisów finansowych, spowodo
wały konieczność uzupełnień i nowelizacji w latach 1995/1996 oraz w 1997 roku.

Program dofinansowań stał się jednym z ważniejszych elementów polityki kultural
nej Gminy Miasta Krakowa, określonym także w Planie Rozwoju Miasta na lata 1997— 
2001 i usankcjonowanym pod względem formalno-prawnym. Podstawowe zasady, 
które zostały przyjęte już w 1993 roku, nie uległy zmianie i przyznając dofinansowania 
kierowano się następującymi założeniami:
• równość partnerów ubiegających się o dofinansowanie,
• przedmiotowość dofinansowań, tzn. dofinansowanie konkretnych przedsięwzięć 

kulturalnych i artystycznych, a nie standardowej, stałej działalności instytucji kultury 
i stowarzyszeń twórczych,

• niekomercyjność przedsięwzięć,
• apolityczność, co znaczyło, że wszelkie projekty, które nosiły znamiona przedsię

wzięć ideologicznych lub politycznych nie mogły być dofinansowane,
• wybór projektu w drodze konkursu, w którym najistotniejszym kryterium była war

tość artystyczna przedsięwzięcia oceniana przez zespół konsultantów (tzw. Komisję 
Artystyczną) złożony z krytyków sztuki i przedstawicieli środowisk akademickich,

• refundacja poniesionych kosztów.
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Decyzje o przyznaniu dofinansowań podejmował Zarząd Miasta Krakowa na pod
stawie opinii Komisji Artystycznej, działającej jako zespół doradców dyrektora Wy
działu Kultury i radnych z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta. Nie 
mają one charakteru nakazu ustawowego, zatem przyznanie środków finansowych 
stanowi „darowiznę” Gminy na rzecz konkretnych, wybranych projektów przedsię
wzięć artystycznych i kulturalnych.

Środki na dofinansowanie projektów pochodziły z jednej z tzw. czterech pul dofi
nansowania, które od 1994 roku były corocznie umieszczane w Budżecie Miasta Kra
kowa w Dziale 83 - Kultura i Sztuka, w zadaniu budżetowym „Gminny program dofi
nansowań - Inicjatywy, Mecenat, Promocja, Festiwale”.

Z Puli inicjatyw dofinansowywano projekty kulturalne i artystyczne podejmowane 
na rzecz społeczności Krakowa w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta oraz 
projekty służące ochronie dziedzictwa kulturowego, w tym eksponatów i obiektów 
muzealnych.

Z Puli mecenatu wspierano projekty krakowskich artystów i twórców (głównie 
młodego pokolenia) oraz współpracujących z nimi stowarzyszeń, związków twórczych 
i instytucji przyczyniających się do rozwoju kultury i sztuki.

Pula promocji służyła prezentacji polskiej kultury i sztuki, dziedzictwa kulturowego 
Krakowa w Polsce i na świecie oraz promowaniu dorobku krakowskich artystów 
i twórców w kraju i za granicą.

Z Puli festiwalowej dofinansowywano projekty artystyczne i kulturalne o charakte
rze festiwalowym, wzbogacające w wyjątkowy sposób ofertę kulturalną miasta Kra
kowa.

Program dofinansowań posiadał odpowiedni tryb pozwalający na sprawne prze
prowadzanie uchwalonych przez Zarząd Miasta dofinansowań. Wydział Kultury, 
działając w imieniu Gminy, zawierał umowy o dofinansowanie określonych uchwała
mi przedsięwzięć kulturalnych lub publikacji. W uzasadnionych przypadkach istniała 
możliwość zmiany zakresu i treści umowy za pomocą aneksu. Dofinansowania reali
zowane były w formie refundacji części lub całości udokumentowanych kosztów po
niesionych przez organizatorów.

Tylko w latach 1994-1997 wsparcie finansowe ze strony Gminy uzyskało blisko 
2500 przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych związanych z Krakowem, na które 
przeznaczono łącznie ponad 1 200 000 zł (dane ze sprawozdania kadencyjnego Zarzą
du).

Mecenat Gminy Kraków nad artystami i twórcami kultury

W latach 1993-1999 do polityki kulturalnej miasta wprowadzone zostały programy: 
Nagrody Miasta Krakowa, Stypendia Twórcze, Mecenas Kultury Krakowa, Program 
dla Galerii oraz Pracownie Twórcze, w których przyjęte były rozwiązania ograniczają
ce w znacznym stopniu wpływ polityków na podejmowane w sferze kultury decyzje.

Przedstawiciele środowisk naukowych, twórczych i gospodarczych zostali włączeni 
w realizację polityki kulturalnej miasta i to właśnie ich opinie miały zasadnicze zna
czenie przy podejmowaniu decyzji o dofinansowywaniu, przyznawaniu wyróżnień czy 
uprawnień do lokali komunalnych.
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I tak w przypadku przyznawania Nagród Miasta Krakowa głos decydujący miała 
Komisja Nagród, w skład której wchodzili rektorzy krakowskich uczelni.

Przyznawanie stypendiów dla młodych twórców opiniowała Komisja Stypendialna 
złożona z przedstawicieli związków i stowarzyszeń twórczych.

Zdobycie tytułu Mecenasa Kultury Krakowa zależało od zdania Bractwa Mecenatu 
złożonego z osób związanych ze środowiskiem gospodarczym i twórczym.

Wnioski o przyznanie lokalu na galerie opiniowali przede wszystkim krytycy sztu
ki, zaś pracownie twórcze mogli uzyskać artyści, których podania wcześniej uzyskały 
akceptację komisji złożonej z przedstawicieli związków i stowarzyszeń twórczych.

Podobny system, choć na znacznie większą skalę, funkcjonuje w Wielkiej Brytanii 
i dotyczy dystrybucji pieniędzy publicznych za pomocą autonomicznych organizacji, 
tzw. Rad Sztuki - Arts Councils. Przekazywanie uprawnień do podejmowania decyzji 
w zakresie dysponowania środkami publicznymi przez Rady ogranicza zakres inter
wencji administracji publicznej i wpływy polityczne w tej dziedzinie.

Nagrody Miasta Krakowa

21 grudnia 1990 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie ustanowie
nia Nagród Miasta Krakowa, które przyznawane miały być corocznie za konkretne 
dokonania w dziedzinie nauki i techniki, kultury i sztuki, sportu oraz za prace dyplo
mowe studentów.

Nagrody w dziedzinie nauki i techniki miały stanowić wyróżnienia dla autorów 
wybitnych osiągnięć w zakresie prac naukowych, naukowo-badawczych, edytorskich, 
projektowych, konstrukcyjnych, nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz 
osiągnięć dotyczących organizacji i zarządzania, a także w zakresie wdrożenia tych 
osiągnięć w praktyce na terenie Krakowa.

Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki przyznawane były twórcom wybitnych osią
gnięć w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej, 
a także w zakresie upowszechniania krakowskiej kultury w kraju i za granicą.

Nagrody w dziedzinie sportu wyróżniały sportowców i działaczy sportowych za ich 
wybitne osiągnięcia w zawodach rangi mistrzostw Europy, świata i olimpiady, za usta
nowienia rekordów na tych zawodach oraz za wybitne przyczynianie się do rozwoju, 
upowszechniania i propagowania kultury fizycznej i sportu na terenie Krakowa.

Nagrody za prace dyplomowe studentów były przyznawane za szczególnie warto
ściowe prace najwybitniejszych absolwentów krakowskich uczelni.

Uchwała ta została wprowadzona w życie w 1994 roku i wśród nagrodzonych zna
leźli się: 
w 1994 roku:
- w dziedzinie kultury i sztuki: Jerzy Fedorowicz i Zbigniew Preisner,
- w dziedzinie nauki i techniki: prof. Witold Cęckiewicz, ks. dr Tadeusz Przybylski 

oraz prof. Stanisław Urbańczyk;
w 1995 roku:
- w dziedzinie kultury i sztuki: Ewa Lipska i Jerzy Stuhr,
- w dziedzinie nauki i techniki: zespół profesora Antoniego Dziatkowiaka oraz prof. 

Marian Plezia,
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- w dziedzinie sportu: Krzysztof Wieczorek i Wacław Wieczorek;
w 1996 roku:
- w dziedzinie kultury i sztuki: Jerzy Nowosielski i Witold Skulicz,
- w dziedzinie nauki i techniki: Jolanta Zielińska i prof. Jan Woleński,
- w dziedzinie sportu: Ludwik Miętta-Mikołajewicz;
w 1997 roku:
- w dziedzinie kultury i sztuki: prof. Janina Kraupe-Swiderska i prof. Zdzisław Żygul- 

ski jr.,
- w dziedzinie nauki i techniki: zespół profesora Stanisława Konturka i doktora Wła

dysława Bielańskiego oraz prof. Jacek Purchla,
- w dziedzinie sportu: Robert Korzeniowski.

Stypendia twórcze

Jesienią 1993 roku Wydział Kultury opracował projekt uchwały Rady Miasta Kra
kowa w sprawie ustanowienia stypendiów twórczych. Uchwała podjęta przez Radę 
Miasta 11 marca 1994 roku wprowadziła do polityki kulturalnej Stypendia Twórcze 
Miasta Krakowa, których odbiorcami mieli stać się wybitnie utalentowani młodzi kra
kowscy twórcy kultury i sztuki. Otrzymane stypendia miały stanowić istotną pomoc 
finansową, umożliwiającą realizację zamierzeń artystycznych określanych w progra
mach stypendialnych, sformułowanych przez młodych twórców.

W latach 1994—1997 stypendia otrzymali m.in. w dziedzinie architektury - Kazi
mierz Butelski, Piotr Saramowicz, w dziedzinie muzyki - Stefan Łabanowski, Tomasz 
Chmiel, Paweł Kubica, Piotr Kwaśny, Joachim Mencel, w dziedzinie literatury - Mi
łosz Biedrzycki, Hieronim Szczur, w dziedzinie sztuk pięknych: Joanna Keiser, Grze
gorz Sztwiertnia, Łukasz Kieferling, Jacek Bandura, Magdalena Nałęcz, Joanna Raj- 
kowska, Beata Rosińska, w dziedzinie fotografii - Maria Luiza Pyrlik, Anita Andrze
jewska, Joanna Chrobak, Przemysław Krzakiewicz, w dziedzinie teatru - Katarzyna 
Jamróz, Przemysław Branny, Beata Fudalej, Szymon Kuśmider, Grzegorz Jarzyna.

Wnioski o przyznanie stypendiów składają osoby zainteresowane ich otrzymaniem, 
natomiast wyboru kandydatów dokonuje, powoływana przez prezydenta miasta na 
dwuletnią kadencję, czternastoosobowa Komisja Stypendialna, składająca się z przed
stawicieli miasta oraz stowarzyszeń i związków twórczych.

Mecenas Kultury Krakowa

Kierując się intencją wspierania rozwoju współpracy środowisk gospodarczych 
z krakowskimi twórcami, instytucjami kulturalnymi i artystycznymi, w dniu 30 grudnia 
1996 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, w której ustanowiła tytuł Mecenasa 
Kultury Krakowa, który miał być przyznawany corocznie osobom lub podmiotom 
gospodarczym za wyróżniającą się pomoc udzielaną krakowskim instytucjom kultural
nym, twórcom i przedsięwzięciom kulturalnym i artystycznym na terenie Krakowa.

Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznawane są w dwóch równorzędnych kate
goriach:
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• za największy finansowy wkład we współfinansowanie podmiotów lub przedsięwzięć 
kulturalnych i artystycznych związanych z Krakowem, oceniany według kryterium 
najwyższego, dobrowolnego wkładu liczonego w kwotach bezwzględnych,

• za najciekawszą formę i efektywność mecenatu ustaloną według kryterium najlep
szego lub niekonwencjonalnego pomysłu lub ciągłości mecenatu nad jednym pod
miotem lub przedsięwzięciem.

Kandydatury do tytułu Mecenasa rozpatruje corocznie komisja zwana Bractwem 
Mecenatu Kultury, którą na okres dwóch lat powołuje prezydent miasta. W skład 
Bractwa wchodzą przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego, stowarzyszeń 
i związków twórczych, laureatów tytułów z lat ubiegłych oraz Rady i Urzędu Miasta 
Krakowa.

Laureaci tytułu otrzymują nagrody w postaci statuetek i okolicznościowych dyplo
mów oraz uzyskują prawo do używania przez okres 5 lat tytułu Mecenasa Kultury 
Krakowa we własnych publikacjach reklamowych i informacyjnych. Tytuły Mecenasa 
Kultury Krakowa przyznano po raz pierwszy w 1997 roku.

W kategorii najwyższego finansowego wkładu tytułem Mecenasa wyróżniono 
wówczas: Bank Przemysłowo-Handlowy SA, Telekomunikację Polską SA, Zakłady 
Przemysłu Tytoniowego w Krakowie SA, zaś w kategorii najciekawszej formy 
i efektywności mecenatu tytuły otrzymali: Jacek Łodziński, Huta im.Tadeusza Sen
dzimira SA, Krakowska Fabryka Mebli Spółka z o.o.

W sytuacji, w której publiczne środki finansowe przeznaczane na kulturę są skrom
ne, kiedy zjawisko mecenatu państwowego praktycznie nie istnieje, a Gmina ma ogra
niczone możliwości niesienia pomocy krakowskiemu środowisku twórców i instytu
cjom kulturalnym, niezwykle ważne staje się aktywizowanie środowisk gospodarczych 
do bezpośredniej współpracy ze środowiskami twórczymi i artystycznymi. Możliwość 
zdobycia tytułu Mecenasa Kultury Krakowa ma służyć intensyfikacji tych kontaktów. 
Poza satysfakcją ze zdobycia tego niezwykle prestiżowego wyróżnienia, tytuł Mecena
sa Kultury Krakowa może przynosić wymierny efekt promocyjny i reklamowy firmom, 
których podstawowym celem jest działalność gospodarcza realizowana zarówno 
w kraju, jak i za granicą.

Pracownie twórcze

Program przyznawania lokali gminnych na pracownie twórcze w trybie bezprzetar- 
gowym funkcjonował od czerwca 1993 roku. Objęci nim zostali artyści lutnicy, archi
tekci, rzeźbiarze, fotograficy, plastycy i muzycy.

Składane przez twórców podania o przydział pracowni były opiniowane przez Ko
misję ds. Przydziału Pracowni, która, stosownie do zapisów obowiązującego regulami
nu, stwierdzała czy osoba ubiegająca się spełnia kryteria otrzymania takiego lokalu 
i decydowała o pozycji kandydata na liście ubiegających się o lokal. Pierwszeństwo 
w rozpatrywaniu miały podania osób, które nie z własnej winy utraciły swoje pracow
nie lub znalazły i zgłosiły lokal, który mógł być na ten cel przeznaczony.

Zaopiniowane wnioski przekazywane były do Zarządu Budynków Komunalnych, 
który w zależności od bieżących możliwości Gminy przeznaczał corocznie pulę lokali 
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na ten cel. W latach 1994-1999 na rzecz indywidualnych artystów przekazanych zo
stało ponad 70 gminnych lokali, w których powstały pracownie twórcze.

Galerie sztuki

Chcąc stworzyć sprzyjające warunki dla rozwijania działalności wystawienniczej 
oraz powstawania atrakcyjnych galerii sztuki, Zarząd Miasta Krakowa wprowadził 
preferencyjne stawki najmu dla 18 lokali użytkowych, które miały być przeznaczone 
na prowadzenie galerii sztuki. Lokale te przyznawane były w tzw. trybie bezprzetar- 
gowym, a stawka czynszowa była bardzo niska i nie przekraczała trzykrotnej wartości 
czynszu regulowanego, tj. takiego jaki obowiązywał w przypadku lokali mieszkalnych.

Zasady pozyskania takich lokali określał opracowany w tym celu regulamin, 
a kwalifikacją kandydatów zajmowała się Komisja ds. Galerii, w skład której obok 
przedstawicieli Rady Miasta wchodzili krytycy sztuki.

Program ten powstał w styczniu 1997 roku i pozostawał w realizacji do 1999 roku.
Wśród galerii - beneficjentów programu są znane w Polsce i za granicą: Jan Fejkiel 

Gallery, Galeria Zderzak, Galeria Artemis, Galeria Labirynt, Galeria Format, Galeria 
Shalom oraz Galeria Mariana Gołogórskiego.

Promocja Krakowa i twórców krakowskich

Według podstawowych zasad marketingu produktem jest wszystko, co stanowi 
przedmiot rynkowej wymiany. Często z powodu rozległości tego terminu, w miejsce 
określenia „produkt” stosuje się terminy: wiązka korzyści czy pakiet wartości, wska
zując na szerokie konotacje i złożoność zagadnienia.

W tym też kontekście promocję Krakowa należy rozumieć jako tworzenie określo
nego wizerunku, w którym wartości kulturowe i potencjał artystyczny stanowią oprawę 
wszelkich wydarzeń z działalnością gospodarczą włącznie.

Promocji Krakowa służyć miała:

• właściwie realizowana strategia rozwoju miasta, w której celem nadrzędnym jest 
transformacja miasta i jego rozwój jako centrum kultury i nauki, ośrodka kongresów 
i konferencji międzynarodowych, adresowana zarówno do grup bezpośrednio 
uczestniczących w tych formach życia społecznego, tj. środowisk naukowych i twór
czych, jak i potencjalnych inwestorów,

• polityka informacyjna służąca budowaniu wizerunku miasta o ponadprzeciętnym 
bogactwie kulturowym oraz miasta przyjaznego mieszkańcom i turystom,

• rozwój i właściwe wykorzystanie infrastruktury kulturalnej i potencjału artystyczne
go polskich twórców kutury i sztuki, realizowane za pomocą Programu Kraków 2000 
- Europejskie Miasto Kultury,
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• współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi z Krakowem, której podsta
wą są podpisane porozumienia ogólne lub sektorowe dotyczące wzajemnej pomocy 
w ramach realizacji dwustronnej współpracy,

• wspieranie istniejących kontaktów międzynarodowych krakowskich instytucji kultu
ralnych i twórców przez dofinansowywanie realizacji przedsięwzięć za granicą,

• współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i ośrodkami informacji tury
stycznej za granicą przy organizacji akcji promocyjnych Krakowa i Polski.

Choć działania Gminy w zakresie promocji Krakowa zostały dostrzeżone zarówno 
przez twórców, odbiorców kultury, jak i inwestorów, czynnikiem uniemożliwiającym 
przeprowadzenie bardziej kompleksowych zmian, w tym w szczególności w sferze 
inwestycji, był brak wsparcia administracji rządowej, która od lat nie wykazywała 
specjalnego zapału we wspieraniu działań miasta, które z łatwością może się stać wi
zytówką polskiego dziedzictwa kulturowego i możliwości artystycznych polskich 
twórców.

Summary

The article is an attempt to present the cultural policy of the Gmina of the City of Kraków. It also 
outlines the history of its foundation. In the years 1993-1999 the authorities of the City of Kraków 
together with artistic and academic circles created a new cultural policy. Introducing modem mana
gement techniques in the field of culture needed both courage and expertise. The first part of this 
report was published in the previous volume of Zeszyty Naukowe.


	WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZADANIAMI WŁASNYMI W DZIEDZINIE KULTURY PRZEZ GMINĘ MIASTA KRAKOWA W LATACH 1993-19991

	Instytucje kultury

	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida

	Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - „Sinfonietta Cracovia”

	Biuro Festiwalowe - KRAKÓW 2000

	Krakowski Teatr - Scena STU

	Program dofinansowań

	Mecenat Gminy Kraków nad artystami i twórcami kultury

	Nagrody Miasta Krakowa

	Stypendia twórcze

	Mecenas Kultury Krakowa

	Pracownie twórcze

	Galerie sztuki

	Promocja Krakowa i twórców krakowskich

	Promocji Krakowa służyć miała:


