14 MAJA 2012

PAKT DLA KULTURY – ROK PÓŹNIEJ

Pakt dla Kultury został podpisany 14 maja 2011 r. przez Premiera Donalda
Tuska i ruch społeczny Obywatele Kultury, w obecności
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego
i ministra w Kancelarii Premiera Michała Boniego.

Postulaty Paktu dla kultury wpisują się w
szerszy kontekst procesów planistycznych
państwa, związanych z pracami nad
Długookresową Strategią Rozwoju Kraju
do 2030 r., średniookresową Strategią
Rozwoju Kraju do 2020 r., oraz 9
strategiami zintegrowanymi, w tym przede
wszystkim ze Strategią Rozwoju Kapitału
Społecznego.
Zadania polityki kulturalnej,
realizowane przez MKiDN,
korespondują z ideą przewodnią
i postulatami przedstawionymi
w Pakcie dla kultury.

PRACE NAD REALIZACJĄ PAKTU DLA KULTURY
5 lipca 2011r. – na mocy §16 Paktu został powołany Zespół ds. Paktu dla Kultury,
jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele administracji rządowej,
samorządów terytorialnych, organizacji społecznych i Obywateli Kultury.

Posiedzenia Zespołu ds. Paktu dla kultury przy KPRM:

W ramach Zespołu powołano
6 podzespołów roboczych:

5 lipca 2011r. – I inauguracyjne Posiedzeniu Zespołu ds. Paktu dla Kultury

ds. Legislacji i procedur

26 lipca 2011r. – II Posiedzenie Zespołu ds. Paktu Dla Kultury

ds. Edukacji kulturalnej i czytelnictwa

25 sierpnia 2011r. – III Posiedzenie Zespołu ds. Paktu Dla Kultury

ds. Mediów publicznych i domeny
publicznej

22 września 2011r. – IV Posiedzenie Zespołu ds. Paktu Dla Kultury
16 listopada 2011r. – V Posiedzenie Zespołu ds. Paktu Dla Kultury

ds. Równego dostępu do środków
publicznych
ds. Reformy instytucji kultury
ds. Funduszy UE i EOG

PRACE NAD REALIZACJĄ PAKTU DLA KULTURY
14 września 2011r. - na mocy §17 Paktu został powołany działający przy MKiDN

Komitet Społeczny ds. Paktu dla Kultury.
styczeń 2012 r.

- powołano grupę

roboczą działającą w ramach Komitetu

Społecznego.
W ramach jej prac spotkania strony społecznej i pracowników MKiDN
organizowane są kilka razy w miesiącu.

Posiedzenia Komitetu Społecznego ds. Paktu

Od 17 stycznia 2012 r. odbyło się

dla kultury przy MKiDN, odbywają się cyklicznie,

13 posiedzeń grupy roboczej Komitetu

co dwa miesiące, dotychczas odbyły się trzy

Społecznego ds. Paktu dla Kultury.

posiedzenia Komitetu Społecznego:
12 grudnia 2011r. – I posiedzenie Komitetu
13 stycznia 2011r. – II posiedzenie Komitetu
23 kwietnia 2012 r. – III posiedzenie Komitetu

Wykaz spotkań i ich tematyka
Od lutego 2012r. w MKiDN odbyły się też
4 spotkania poświęcone opracowaniu
programu edukacyjnego.

POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ KOMITETU
SPOŁECZNEGO PRZY MKiDN
Data

Temat spotkania

9 maja 2012 r.

Dom Kultury+

26 kwietnia 2012 r.

Aktywność Obywatelska

18 kwietnia 2012 r.

Zamówienia Kompozytorskie

19 marca 2012 r.

Aktywność Obywatelska

10 lutego 2012 r.

Aktywność Obywatelska
oraz pracownia edukacji kulturalnej

8 lutego 2012 r.

Zamówienia Kompozytorskie

7 lutego 2012 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

26 stycznia 2012 r.

Zamówienia Kompozytorskie

18 stycznia 2012 r.

Zamówienia Kompozytorskie

17 stycznia 2012 r.

Edukacja kulturalna

16 stycznia 2012 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

16 stycznia 2012 r.

Kolekcje Muzealne

9 stycznia 2012 r.

Edukacja medialna – badania

ZADANIA ZESPOŁU DS. PAKTU PRZY KPRM
I KOMITETU SPOŁECZNEGO PRZY MKIDN

DYNAMIKA PRAC ZWIĄZANYCH
Z PAKTEM DLA KULTURY

REALIZACJA POSTANOWIEŃ PAKTU

WZROST NAKŁADÓW NA KULTURĘ
Rząd, poprzez odpowiednie działania we współpracy z sygnatariuszami Paktu, doprowadzi do osiągnięcia poziomu
co najmniej 1% nakładów na kulturę w budżecie państwa poczynając od roku 2012 w perspektywie do 2015 r. (…).

Prognoza: 1% wydatków budżetu państwa
na kulturę może być osiągnięty już w 2014 r.
wydatki budżetu państwa
wydatki budżetu państwa
w cz. 24 – KiODN
udział w wydatkach budżetu
państwa (w%)

328.765,7 mln zł.
wzrost w stosunku do ustawy
2.869,4 mln zł.* budżetowej na rok 2011 o 118,4%
- nominalnie o 445,4 mln zł.
0,87 %

*bez środków europejskich na realizację projektów współfinansowanych z UE oraz łącznie
z rezerwami celowymi poz. 76 i 77 ustawy budżetowej na rok 2012.

W roku 2012 budżet MKiDN wzrósł o 18,4% i stanowi
0,87% budżetu państwa.

Środki kierowane do podmiotów sfery kultury
wzrost nakładów w 2012 r. względem 2011 r.:
1. Instytucje kultury mają zapewnioną autonomię programową i pełnią rolę gwaranta wolności twórczej.
2. Władza publiczna, (…) zobowiązuje się zapewnić wystarczające środki na ich realizację.
3. Władza publiczna powołując nowe instytucje kultury winna zapewnić im finansowanie bez szkody dla innych zadań (…).

o 10,3% (nominalnie o 56,4 mln zł) wzrastają dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji
kultury, pozostałych osób prawnych (PISF i CPRDiP) oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu,
o 11,1% (nominalnie o 7,3 mln zł) wzrastają dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji
kultury - w stosunku do których Minister KiDN podjął zobowiązanie o ich współprowadzeniu,
zwiększeniu, łącznie o 20,3 mln zł, uległy budżety państwowych jednostek budżetowych,
finansowanych ze środków na kulturę, tj. Rady OPWiM oraz archiwów państwowych,
wzrost o 69,5 mln zł wydatków na szkolnictwo artystyczne (kształcenie kadry).

WZROST NAKŁADÓW
NA KULTURĘ W 2012 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE
MKiDN realizuje cztery programy wieloletnie. Są to m.in.:
Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich
Kultura +
Z tego tytułu w 2012 r. budżet

MKiDN wzrósł o 143,4 mln zł. w porównaniu do 2011r.

Są również prowadzone prace nad przygotowaniem WPR’ów na rzecz rozwoju czytelnictwa i edukacji
kulturalnej.
Instytut Książki i Biblioteka Narodowa realizują uzgodnione z MKiDN programy pilotażowe, mające na celu
m.in.:
―

praktyczną weryfikację skuteczności zaplanowanych działań,

―

przygotowanie i realizację badań pozwalających na przygotowanie rzetelnej diagnozy dla
WPR’u.

6 NOWYCH PROGRAMÓW MINISTRA KiDN
Projektowanie wydatkowania środków publicznych wynikających ze wzrostu nakładów na kulturę określonego
w §2 Paktu dla Kultury odbywa się po zasięgnięciu opinii komitetu społecznego przy MKiDN. (…).

Nazwa Programu

Alokacja

Realizacja

2012, nabór - listopad 2011
Priorytet Narodowe kolekcje sztuki współczesnej w nowym programie Kolekcje.

8 000 000

7 109 471

Priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej w nowym programie Kolekcje.

2 000 000

2 576 832∗
∗

9 000 000

15 982 000

2 000 000

dane dostępne po
rozstrzygnięciu naboru

Priorytet Infrastruktury domów kultury będący elementem istniejącego programu
Rozwój infrastruktury kultury

2012 r.: nabór maj 2012
Priorytet Edukacja medialna, badania w programie Edukacja kulturalna i diagnoza kultury

2012, nabór czerwiec 2012
Priorytet Zamówienia kompozytorskie w programie Kolekcje
Priorytet Kolekcje muzealne w programie Kolekcje
∗ całkowite dane po zakończeniu procedury 2. naboru wniosków i procedury odwoławczej priorytetu

2 000 000
3 000 000

dane dostępne po
rozstrzygnięciu naboru
dane dostępne po
rozstrzygnięciu naboru

ZWIĘKSZENIE BUDŻETU
PROGRAMÓW MINISTRA KiDN
Zwiększenia alokacji środków w Programach Ministra KiDN w 2012 r. korespondują
z postulatami strony społecznej odzwierciedlają dążenie MKiDN do wspierania ważnych,
istotnych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych.

Programy Ministra – sumaryczne budżety:
Rok 2011 – kwota przyznanych dotacji (stan na 31 grudnia 2011r.)

189 mln zł

Rok 2012 – kwota zatwierdzonych dotacji (stan na 8 maja 2012r.)

273,7 mln zł

