
Hanna Zdanowsks 
RAPORT Z KONSULTAUI SPOCEUNYCH 
PROJEKTU AKTUALIZAUI DOKUMENTU 

,,POLIWKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA CODZI" 

Konsultacje spoleune Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta todzi 2020+, ktorych celem byto 

zebranie propozycji i opinii dotyczqcych projektu aktualizacji dokurnentu ,,Polityka Rozwoju 

Kultury 2020+ dla Miasta todzi", odbywaty sie w dniach od 8 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 

2017 r. Zostaty zorganizowane zgodnie z Zarzqdzeniern Prezydenta Miasta todzi 

Nr 7271/V11/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

spolecznych dotyczqcych projektu aktualizacji dokumentu "Polityka Rozwoju Kultury 2020+ 

dia Miasta todzi". Ogioszenie o konsultacjach zostalo zarnieszczone w Biuletynie lnforrnacji 

Publicznej pod adresem internetowym http:Nbip.uml.lodz.pI/, na stronie internetowej 

Urzedu Miasta todzi www.uml.lodz.pl i na tablicach ogtoszeh Urzedu Miasta todzi, 

w cotygodniowym newsletterre Wydziatu Kultury UMt, na stronach internetowych partnera 

projektu Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, DNA Miasta www.dnamiasta.pl. 

0 konsultacjach dodatkowo powiadomiono drogg mailowq rniejskie instytucje kultury 

oraz organizacje pozarzgdowe, kt6re jako gl6wn.q dziatalnogt statutowg przyjety aktywnoSC 

w obszarze kultury i sztuki. 

Konsultacje z rnieszkahcami miasta todzi zostaty przeprowadzone w terminie: od dnia 

8 grudnia 2017 r. do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 16.00 i prowadzone byly w dwbch 

fonach: 

1. Otwartego spotkania z rnieszkaficarni rniasta Codzi, stuigcego przekazaniu inforrnacji 

na temat konsultowanego projektu aktualizacji dokumentu ,,Polityka Rozwoju Kultury 202Ot 

dla Miasta todzi" oraz okreileniu rnetod/sposobu wsp6tpracy przy jego wdraianiu. 

Spotkanle zorganizowane zostato w dniu 8 grudnia 2017 r. w budynku Urzedu Miasta todzi, 

ul. Piotrkowska 104, w Matej Sali Obrad w godz., w godz. 16.00 - 17.30. 

2. Zbierania opinii i propozycji na piimie, w tyrn drogq elektronicznq, na formularzu 

konsultacyjnym, stanowigcym zalqcznik do wyrnienionego wczeiniej zarzqdzenia. 



W czasie trwania konsultacji czynne bylo forum internetowe pod adresern 

http://forum.samorzad.lodz.pl, lecz mieszkaricy nie zamieszczali na nim postow dotyczqcych 

przedmiotu konsultacji. 

3. W forrnie ankiety online umieszczonej za poirednictwem platformy Vox Populi na stronie 

internetowej Urzqdu Miasta Codzi pod adresem www.uml.lodz.pl (wejicie przez zaktadki: 

"Dla rnieszkaricow" ,,Codzianie decydujq", ,,Vox Populi"). 

Wydziat Kultury otnyrnat tqcznie 118 formulany konsultacyjnych w tyrn 115 wypetnionych 

zostalo za pomocq ankiety online urnieszczonej za poirednictwem platformy Vox Populi oraz 

3 formulane konsultacyjne, kt6re zostaly przeslane do Wydziatu Kultury drogq mailowq. 

1. Zestawienie propozycji I opinil zgloszonych na formularzy, za pomocp ankiety online 

oral w trakcle spotkania z zainteresowanymi wraz z uzasadnieniem stanowiska Prezydent Mlasta 

kodzi do wuystkich kategoril zgtoszonych propozycji 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Przvwr6cenie zapisu 2.1 c) 
zwiekszenle atrakcyjnokl 
lnstytucjl miejskich popnez 
modernizacje i 
unowoczeinienle 
infrastruktury. 

Reorganizacja siecl bibllotek 
miejsklch uwzglqdnleniem 
potneb mleszkahc6w i 
wdroienle projektu 
,,C6dzka Karta BiblioteunaB 
termin realizacji: 2018 

Opracowanle rtandard6w dla 
iokall biblioteunych 
okre4lajqcych typy bibliotek i 
dostosowanle do lch funkcji 
powlenchnib jakoit I 
wyposaienle lokali. Termin 
realizacll : 2020+ 

Wprowadzenle programu 
rozwoju sztuki alternatywnej 

Pnygotowanie strategli 
marketlngowych dla 50% 
miejsklch instytucji kultury 

Dzlatanle mialo okreilony czar reallzacjl 2020+, jednak nle 
widnieje w zmienionych zaplsach. Jest to nlepokojace. 
poniewai lnfrastruktura powlnna byt stale modernlzowana i 
unowocze4niana. W szueg6lnoici powinno poloiyt si t  naclsk 
na podnlesienle jakoit lokall biblloteanych. Oobrym 
pomyslem Woby r6wnlei dodanie dziaiania polegajqcego na 
oprawwaniu standardbw dla lokali bibliotecznych 
okrdlajqcych typy bibliotek i dostosowane do ich funkcji 
powlenchni~ jakoit i wyposaienie lokali (dodale pozycje 
zapisu). 

Odnofnle bibliotek publicznych w Codzi, modernizacja i 
unowoczeinienie infrastruktury jest warunklem konlecznym, 
aby poprawit dostepnoY, zapewnlt r6inorodnoit i 
Innowacyjnoit oferty kuituralnej tej grupy instytucjl kultury. 

Odnoinie blbliotek publicznych w Codzi, modernizacja I 
unowoueinienie infrastruktury jest warunkiem koniecznym, 
aby poprawit dostepnoit, zapewnit r6inorodnoit I 
Innowacyjnoit oferty kulturalnej tej grupy lnstytucjl kukury. 

C6di znana jestjako "hlpster miast" ze wzgledu na swq 
oryglnalnoit nie tylko w skali kraju, ale i Europy. Dzleki takim 
formom artyrtycznej ekspresji jak chociaiby murale miasto 
nis tylko pieknieje, ale zyskuje stawe oraz wspiera artvst6w. 
Warto daiej podqiat w tym kierunku i zadbat o rozw6j takie 
innych form sztuki alternatywnej, na pnyktad popnez 
organizacje festiwalu muzyki alternatywnej, na kt6rym 
mogllby zaprezentowat sie zar6wno uznani artyici xeny 
alternatywnej, jak I ci pouqtkujqcy. W kohcu t o  z Codzl 
wywodzq sle takie zespdy jak L.Stadt, Cool Kids of Death, czy 
t e i  Coma. 

Ograniczenie opracowania strategii do 25% miejskich 
inswucjl kukury zmniejsza kompleksowoit realizacjl 
.Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta todzi". 

Zapls ten pozostaje w trek1 
dokumentu strategicznego 
poniewai jako cel 
dugoterminowy jest w 
trakcle realizacji 

Zgioszona w ramach 
konsultacjl spotecznych 
propozycja zostala 
uwzglednlona 

2gloszona w ramach 
konsukacjl spotecznych 
propozycja zostala 
uwzgledniona 

Z&szona w nmach 
konsultacjl spoleunych 
propozycja zostala 
uwzgledniona 

2glouona w ramach 
konsultacji spoteunych 
propozycja zostata 
uwzgledniona 



2. Zestawienie zgtoszonych przez mieszkahc6w miasta Codzi opinii dotyczqcych pnedmiotu 
konsuitacji (pisownla oryglnalna) 

acje dwletlne bqdg dodatkowq atrakcjq. lednoczeinie zwiqkszg range wydarzenia. W tym polu jest 
ebne zaangaiowanle szk61 kt6re bgdg prowadzit wczeiniej warsztaty pod konkretne wydarzenie. Tu 

otrzebne jest te t  doiwladczenie menadierskie Atlas Areny czy hall Expo. Powlnny powstat szkohl irednie 
ardziej w formie dzialania jak technikum (glmnastyczne, taneczne, baletowe, teatralne, filmowe, 
rtystyczne itd.) konieczne sg godziny warsztat6w czego nie zapewni forma llcedw profilowanych. Dobrym 

10. 

b) opracowanie i wdroienie takiego programu przy udziale przedstawicieli kaidej instytucji i organlzacji jest mOlm 
zdaniem zasadne i bardzo dobrze rokuje. 
E) wydaje mi sic, i e  takie dzlalaniejest potrzebne, nie mam jednak konkretnej opinii na ten temat 
Projekt pracowni na Ksl~ iym Mlynie i stwonenie dzielnicy artystycznej jest strzalem w dzieslqtkq I powinien by6 
kontynuowany. Powinno by5 wigcej wydaneh umoillwlajqcym promowanie sie mlodym artystg zar6wno na 



todrieiy. Jeieli chodzi o profesjonalne podejlcie do konkursu tu jest potnebny wMad ASP, Politechniki wydziaiy 
afiki, robotyki, programowania, filmbwki, prvwatnych firm ktbre powalaq o z ~ l ~ s t w o .  Teatry itd. jako 

kahc6w byhl pnedstawlenla na Plotrkowskiej 
klm. Pod egidq filmbwkl, szkoly muzyanej Itd. 

OPlNlE UZYSKANE ZA POMNOCq ANKIETY ONLIE 

W oparciu o wypetnione ankiety wyraiono nastepujqce opinie do poszczegolnych zapisow 

dokumentu polityki. Zestawienie skonstruowane jest w formie wykresow tak aby zachowat 

czytelnoit prezentowanego materialu. 

Pytanie nr 1 

I. Cel strategiczny / ToisamoJC: rozwijanie strategicznych obszar6w kultury 

1. 1. Cel operacyjny: Wzmacnlanie kluczowych wydarzeh kulturalnych tematycznie zwlqzanych z obszarami 

strategicznymi - filmem, teatrem, sztukq wizualnb sztukq poszukujqcq oraz kultur* postindustrialna. 

Dziatania: 

a) Wprowadzenie cyklicznego wyboru najwainiejszych wydaneli kulturalnych oraz wzmocnienie ich poprzez 

przyznanie trzyletnich dotacji / w tym r6wniei dotacji celowych. (od 2019 r.) 



h a n k :  115 oplnll 

- polytywna, raaej polytywna: 97 

- trudno powledrlet: 11 

- rauJ negatqwna, negatywna: 7 

Pytanie nr 2 

11. Cel strategiuny: Uuestnik: podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze i rozwijanl* 

kompetencji odbiorc6w 

2.1. tel operacyjny: Zwiqkuenle i podqbianie uczestnictwa mieszkaricbw miasta w kulturze 

Dziatania: 

a) stworzenie przez co najmniej 50% miejskich instytucji kultury swoich strategii uwzglqdniajacych potneby i 

ouekiwania odbiorcow i programy zwiqkszajqce i poglqbiajace uczestnictwo w kultune. 

b) opracowanie i wdroienie miqdzysektorowego miejskiego programu edukacvjnego obejmujacego wsp6lm 

dziatania instytucji kulturalnych, oLwiatowych i organizacji pozarzgdowych 

C) zdefiniowanie i wyhlczenle obszarbw nle zapewniajqcych mieszkalicom rownomiernego dostepu do kultury. 

2.2 Cel operacyjny: Rozwijanie pozainstylucjonainej dziatalnolci kulturalnej 

Dziatania: 

a) stwonenie mechanizmu wsparcia finansowego i niefinansowego amatorskiej dziatalnolci kulturalnej 



b) stworzenie programu szkoleniowego dla amatorskich tw6rc6w kultury i lider6w grup nieformalnych 

prowadzqcych dzlalalnoft kultuainq. 

Lpunle: 115 oplnll 

pozwwna, rauej  porytywna: aa 

trudno powledzlek 18 

rauej naptywna, nagatywna: 9 

Pytanie nr 3 

Ill. Cel strategiuny: Taienty: zachgcanie pnedstawicieli sektora kultury do wybierania 

Lodzi jako miejsca dziirlarl 

3.1 Cel operacyjny: Wsparcie mlodych tw6rc6w kultury (w szczeg6lnofci do 35 roku iycia) 

Dzialania: 

a) przeprowadzenie badanla potrzeb i oczekiwarl mlodych tw6rc6w kultury w Polsce 

b) stworzenie mechanizmu wsparcia opartego na wynikach badania 

C) przeprowadzenie ewaluacjl funkcjonowania programu pracowni dla tw6rc6w kultury 

d) kontynuacja i rozw6j programu stypendidw artystycznych 

3.2 Cel operacyjny: Wsparcie uznanych tw6rc6w kultury 

Dziatania: 

a) opracowanle i wdroienie Programu Rezydencji Artystycznych 



b) ewaluacja roll Nagrody Prezydenta Miasta todzi za osiagnigcia w dziedzinie tw6rczolci artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultuly. 

Qunle: 115 opinll 

pozyhlwna, rauej polytywna: 90 

trudno powledzleC: 17 

rauej n e y w n a ,  nesatqwna: 8 

Pytanie nr 4 

IV. Cel stntegiuny: Zanpdzanle: wdraianie innowacyjnych i efektywnych modeli 

organlzacji kultury 

4.1 Cel operacyjny: Poprawa dostppnokl, r6fnorodnolci I lnnowacyjnoki ofeny kulturalnej 

Dzlalania: 

a) pneprowadzenie ewaluacjl programu udostppnienia lokali mlejskich do realhacjl innowacyjnych 

pnedslpwzlpt kulturalnych 

4.2 Cel operaany: Pmfesjonalkacja zarzqdzanla w instytucjach kultuly 

Dzlatanla: 

a) Pnygotowanie strategii rnarketlngowych dla 25% mlejskich instytucjl kultuw 

b) Wypracowanie nowych zasad konkurs6w na stanowisko dyrektora w lnstytucjach miejskich 

c) Stwonenie sp6jnego i mi&ysektorowego pmgramu ukoleh podnosqcych kompetencje kadr kultury. 



. > . : " 

. .,. ~ d) Pneprowadzenie ewaluacji dzialania tddzkiego Funduszu Filmowego i wdroienie w iycie wynikajqcych z n y  , . . ., , 

rekomendacjl (do 2020 r.) 

e) Stwonenie strategii dziatania Narodowego Centrum Kultury Filmowej. 

4.3 Cel operacyjny: Monitorowanie I ewaluacja sektora kultury 

Dzialania: 

a) Opracowanie jednolitego systemu monitoringu sektora kultury i jego wdroienie 

b) Wprowadzenie systemu dotacji na badania sektora kultury 

&-;,& ; . ~ 

Lqcznle: 115 oplnll &~..,.. . 8 -1 I 
? , 8  +.<,,,>~ 

poqtywna, nczej poz&$k# -' 

trudno powledziek 19 

raczej negatywna, negatywna: 9 

PROTOK& Z OTWARTEGO SPOTKANIA Z MIESZKA~CAMI MIASTA 

. , 

: ,. Proces konsultacji spotecznych projektu aktualizacji dokurnentu Polityb Rozwoju Kultu@ . , "..; ":!; 1 
:. , . 

2020+ dla Miasta todzi rozpoczgto od zorganizowania otwartego spotkania z rnieszkalicaRli . . . .. . . 
, : 
~~ . 

Miasta, ktbre odbylo sig w dniu 8 grudnia 2017 r. w budynku Urzgdu Miasta todli, . . " ~ : ~  

. : .  .I . . .. <'. , . 
' ,. . . I  ul. Piotrkowska 104, w Matej Sali Obrad w godz. 16.00 - 18.00. ,. , . . . ,  7 % 

Zostato ono podzielone na dwie czgici. W pierwszej zaprezentowano wyniki rapom ' 1  
przeprowadzonego z procesu ewaluacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta tod%,;&$$& 

. .. . . 



kt6ry zostai przygotowany przez zespot badawczy DNA Miasta Fundacji Res Publica 

we wspotpracy Wydziatem Kultury Urzgdu Miasta todzi. Druga czeit spotkania poiwiecona 

byla przekazaniu informacji na temat konsultowanego projektu aktualizacji dokumentu 

.Polityka Rozwoju Kultury 2020t dla Miasta Codzi" , okreileniu metod i sposobu wspMpracy 

przy wdraianiu dokumentu jak rowniei otwartej dyskusji stuiqcej zebraniu propozycji 

i komentarzy do zaproponowanych nowych zapisow PRK 2020+ dla Miasta todzi. 

Spotkanie we wspMpracy z Unqdem Miasta todzi prowadzita Fundacja Res Publica 

im. Henryka Krzeczkowskiego i DNA Miasta. Wzieto w nim udziat 16 osob, ktore w trakcie 

jego trwania zglosiiy kilka opinii i komentarzy do zaproponowanych nowych zapisow 

dokumentu. 

Spotkanie rozpoczeto sie od podsumowania dotychczasowego przebiegu prac 

nad dokumentem. Pan Artur Celihski przedstawiciel Fundacji Res Publica im. Henryka 

Krzeczkowskiego, zespdu DNA Miasta zaprezentowat raport z przeprowadzonego procesu 

ewaluacji PRK 2020 dla Miasta todzi. Badanie miato charakter ewaluacyjno-opisowy i byto 

zorientowane na identyfikacje czynnikdw majqcych pozytywny lub negatywny wplyw 

na realizacje Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta todzi. Proces badawczy zostat 

zaplanowany w sposcib pozwalajqcy z jednej strony przyjrzet sig realizacji poszczegcilnych 

elementow PRK 2020+, z drugiej zai uchwycit szerszq perspektywe obecnej roli dokumentu 

i nazwat wyzwania stojqce na drodze do petnej realizacji cel6w przewidzianych do wdroienia 

do 2020 roku. Opis obecnej sytuacji oraz wnioski zostaly wypracowane na podstawie analizy 

materiatu badawczego. 

Po zakoriczeniu prezentacji raportu i propozycji nowych zapisow do treici PRK 2020+ dla 

Miasta todzi , rozpoczeto otwartq dyskusje z mieszkaricami. Pojawiiy sic nastepujqce uwagi 

do zaproponowanej treici dokumentu: 

- Wyodrqbnienle kluaowych wydarzell kulturalnych 

Podczas spotkania wyraiono wqtpliwoici do propozycji wprowadzenia zapisu 

do dokumentu PRK - w pierwszym celu strategicznym: Toisamoic rozwijanie strategicznych 

obszar6w kultury - wzmacniania kluczowych wydarzeri kulturalnych. 



Uwagi dotyczyiy: kwestii wyboru wydarzeri: w jaki spos6b i kto ma dokonywat wyboru? Jak 

okreilit priorytety? Jak okreiiit status wydarzenia kluczowego? W jaki spos6b wypracowat 

wieloletniq strategig rozwoju wydarzenia jeili sama instytucja kultury nie posiada strategii 

rozwoju? 

- Wskafnlki mlenenia dziatah w obszarze kultury 

Niedobrane i niedopasowane wskainiki do istoty poszczeg6lnych dziatari 

(np. uwzglgdniajqce tylko aspekt frekwencyjny) nie dajq szansy na potwierdzenie osiqgniecia 

poiqdanych przez te dziatania rezultatow. Nie sq rowniei pornocne w pracy instytucji kultury 

i organizacji pozarzqdowych, kt6re traktujq sprawozdawczoit jako przykry obowiqzek czy t e i  

formg kontroli. Podczas spotkania padta propozycja wspdlnego wypracowania zestawu 

wskainik6w uwzgledniajqcych oczekiwania i specyfikg poszczeg6lnych typow instytucji 

kultury i dziatali podejmowanych w obszarze kultury. 

- Jednolity system sprawozdawczo~ci 

Wypracowanie, przez irodowisko kultury i przedstawicieli urzgdu, nowych formularzy 

sprawazdawczoici, wprowadzenie systemu, kt6ry pozwoli w tatwy sposbb na 

wygenerowanie danych potrzebnych do analizy dziatari realizowanych obszane kultury, 

stworzenie jednolitej, elektronicznej bazy danych zawierajqcej wszystkie kluuowe 

informacje i pozwaiajqca na ich szybkq analizq. 

Po prezentacji i dyskusji nad dokumentem strategicznym czgit uczestnikow spotkania wzigta 

udziat w rozmowie na temat wsp6lpracy w ramach wdraiania zaktualizowanego dokumentu 

Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta todzi. lstotnymi tematami tej rozmowy 

byly kwestie: 

1) W jaki sposdb naleiy raczqt realizacjg tego dokumentu? 

2 )  Jakie jego obszary wymagajq dalszych opracowari? 

3) W jaki sposdb powinna przebiegat wspolpraca ze irodowiskiem tw6rcbw 

i animatorow t6dzkiej kultury? 



Na zakohczenie spotkania Monika Ptasitiska - przedstawicielka Wydziatu Kultury Urzgd, 

Miasta todzi przypomniata o moiliwoiciach zgtaszania propozycji i opinii do treici zapisow 

Polityki Rozwoju kultury 2020+ dla Miasta todzi w ramach rozpoczetego procesu konsultacji 

spotecznych. 

Konsultacje spoteczne Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta todzi 2020+, kt6rych celem byto 

zebranie propozycji i opinii dotyczqcych projektu aktualizacji dokumentu ,,Polityka Rozwoju 

Kultury 2020+ dla Miasta todzi", odbywaty sig w dniach od 8 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 

2017 r. i zostaiy zorganizowane zgodnie z Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta todri 

Nr 7271/V11/17 z dnia 22 listopada 2017 r. 

Wydziat Kultury otrzymal $cznie 118 formularzy konsultacyjnych w tym 115 wypetnionych 

zostalo za pomocq ankiety online umieszczonej za poirednictwem platformy Vox Populi 

oraz 3 formularze konsultacyjne, ktore zostaiy przestane do Wydzialu Kultury drogq mailowq. 

tqcznie zgtoszono: 7 propozycji nowych zapis6w do dokumentu PRK 2020+ dla Miasta todzi 

(tabela nr 1 str. 4) oraz wyraiono 118 opinii. Opinie, kt6rym towarzyszyto uzasadnienie 

znalazty sic w zestawieniu ujgtym w tabeli nr. 2 str. 5. 

W czasie trwania konsultacji czynne byto forum internetowe pod adresem 

http://forum.samorzad.lodz.pl, lecz mieszkahcy nie zamieszczali na nim postow dotyczqcych 

przedmiotu konsultacji. 


