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I. Realizacja wskaźników Programu rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020  

w 2015 roku 
 

Zgodnie z Programem rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020 przyjętym uchwałą ZWŁ nr 767/14 z dn. 25 czerwca 2014 r. do 

końca czerwca 2015 r. Departament Kultury i Edukacji opracował wykaz wskaźników i harmonogram Programu. W 2015 roku Departament zajmował się 

realizacją i monitorowaniem wskaźników; planowo realizowano założone cele wskazane w Harmonogramie (zon. Załącznik 1 do niniejszego Sprawozdania). 

Zgodnie z Harmonogramem realizacji Programu rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020 założono, że w ramach celu 

strategicznego I. Wzmocnienie identyfikacji regionalnej - liczba sieci instytucji kultury w województwie łódzkim zostanie zwiększona do z 3 do 4 (powstanie 

sieć domów kultury, która na cyklicznych spotkaniach będzie wymieniała się doświadczeniami, dyskutowała o kierunkach rozwoju, wspólnie planowała 

działania). W związku z powyższym Łódzki Dom Kultury przygotował pierwsze przedsięwzięcie z nowego cyklu zatytułowanego „+/- kultura - Forum 

Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego”. W dniach 17-18 września w Piotrkowie Trybunalskim pod hasłem „Teraźniejszość i przyszłość animacji 

kulturalnej” spotkały się domy i ośrodki kultury z całego województwa łódzkiego -z powodzeniem podjęto działania animacyjne na rzecz zsieciowania 

domów kultury w województwie łódzkim. Projekt Forum Instytucji Kultury daje też początek realizacji wskaźnika „Liczba cyklicznych konferencji 

regionalnych poświęconych rozwojowi sektora kultury w województwie łódzkim” (docelowo wskaźnik ma być zrealizowany w 2018 r.). 

Podjęto także działania, aby w programie Współpracy Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok zamieścić zadanie  

z zakresu realizowania edukacji regionalnej pn. „Realizowanie programów edukacji regionalnej (przedszkolne, szkolne i pozaszkolne), autorskich ścieżek 

edukacyjnych, szkoleń, konferencji oraz warsztatów skierowanych do nauczycieli” zachęcając organizacje pozarządowe do podjęcia budowy ww. 

programów. Tym samym rozpoczęto realizację wskaźnika „Liczba kompleksowych programów edukacji regionalnej w województwie łódzkim”, który 

docelowo ma być osiągnięty w 2018 r.  

Ponadto Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu „UTWORZENIE MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ REGIONU 

ŁÓDZKIEGO – remont i wyposażenie budynku ŁDK”. W ramach tego zadania parter Łódzkiego Domu Kultury został wyremontowany i wyposażony  

w nowoczesne urządzenia multimedialne. Nowa aranżacja przestrzeni holu Łódzkiego Domu Kultury, na którą złożyły się m.in. monitory i terminale 

komputerowe, umożliwi prezentowanie nie tylko materiałów filmowych i fotograficznych promujących wydarzenia kulturalne i inicjatywy z województwa 

łódzkiego wśród odwiedzających, ale także prace regionalnych artystów. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury. 
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Remont wpisuje się w realizację wskaźnika „Liczba nowych zrealizowanych projektów modernizacyjnych instytucji kultury SWŁ dostosowujących instytucje 

do potrzeb współczesnych odbiorców”, który docelowo na być osiągnięty w 2018 r. 

W kontekście kolejnego wskaźnika: Liczba wspólnych przedsięwzięć szkół/placówek edukacyjnych i instytucji kultury dotyczących tworzenia 

programów i wdrażania edukacji kulturalnej należy zauważyć, że Narodowe Centrum Kultury rozpoczęło wieloletni (3-letni) program wspierania edukacji 

kulturowej „Bardzo Młoda Kultura” realizowany w ramach tzw. Paktu dla Kultury. Strategicznym celem 3-letniego programu Bardzo Młoda Kultura jest 

wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Budżet programu to 12 mln zł, 

osiągnięciu celu ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich operatorów, którzy podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej, wykorzystywanej z jednej 

strony do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury, z drugiej – do zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji, zarówno tej 

formalnej, jak i nieformalnej. W 2015 roku Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór operatorów, który zostanie rozstrzygnięty w 2016 roku. 

W 2015 roku zrealizowano wskaźnik Liczba kampanii społecznych promujących uczestnictwo w życiu kulturalnym województwa łódzkiego. 

Zakończono realizację projektu „Tu jest kino! Promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś 

Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość (realizowany w terminie: 2.06.2014-30.06.2015). W ramach projektu promowano wśród 

mieszkańców województwa kina lokalne, funkcjonujące w społecznościach m.in. Bełchatowa, Radomska, Łowicza i Skierniewic (m.in. poprzez 

wyprodukowanie i emisję w mediach lokalnych filmu promocyjnego „Tu jest kino!” pokazującego historię i współczesność lokalnych kin w województwie 

łódzkim; a także organizację dwóch konferencji i publikację specjalnych dodatków w prasie lokalnej poświęconym historii kin). 

W ramach wskaźnika: Liczba przeprowadzonych badań potrzeb i oczekiwań  odbiorców oferty kulturalnej w województwie łódzkim zrealizowano 

jedno badanie. Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu badawczego „Wpływ zmiany formuły działania Łódzkiego Domu Kultury na partycypację 

w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

Obserwatorium Kultury. Celem badania była diagnoza zmian jakie zaistniały we współpracy Łódzkiego Domu Kultury z ośrodkami kultury w regionie łódzkim 

po Kongresie Kultury 2011 w Łodzi, który zapoczątkował wdrażanie przez ŁDK rewolucyjnej strategii proregionalnej, a przede wszystkim sprawdzenie, czy 

zmiana formuły funkcjonowania ŁDK przekłada się na realne uczestnictwo w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego. W ramach badania 

zrealizowana została: 

 diagnoza zmian w zasięgu i charakterze współpracy instytucji kultury w regionie; 

 analiza zmian jakości współpracy pomiędzy ŁDK a placówkami kultury w regionie; 

 analiza przekładalności zmian oraz określenie ich kierunku w charakterze, zasięgu i częstości udziału w kulturze mieszkańców regionu łódzkiego. 
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Badanie posłużyło określeniu poziomu zmian jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 6 lat we współpracy ŁDK z centrami kultury w województwie łódzkim. Na 
podstawie diagnozy stworzony został dalszy plan współpracy pomiędzy placówkami kultury w łódzkim z uwzględnieniem aktualnych potrzeb mieszkańców 
województwa łódzkiego. Wyniki badania dostępne są na stronie Łódzkiego Domu Kultury: http://www.ldk.lodz.pl/kultura-pod-lupa.aspx 
 

W związku z realizacją wskaźnika Liczba zrealizowanych projektów naukowych i badawczych popularyzujących wiedzę o dziedzictwie materialnym 

województwa łódzkiego Departament Kultury i Edukacji opublikował w formie strony www opracowany w 2014 roku Katalog Budownictwa Regionalnego 

(www.dziedzictwo.lodzkie.pl). 

Tab.1 Realizacja wskaźników za 2015 rok wraz z komentarzem 

Cele strategiczne Wskaźniki realizacji Programu 
rozwoju kultury w województwie 

łódzkim na lata 2014-2020 

Stan  
na 

31.12.2014  

Realizacja  
na 

31.12.2015 

Stan 
docelowy  
na 2020 r. 

Uwagi 

I. Wzmocnienie 
identyfikacji regionalnej 

Liczba kompleksowych programów 
edukacji regionalnej w województwie 
łódzkim  

0 0 1 Rozpoczęto realizację wskaźnika: W programie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 
rok wprowadzono zadanie: Realizowanie programów 
edukacji regionalnej (przedszkolne, szkolne i 
pozaszkolne), autorskich ścieżek edukacyjnych, 
szkoleń, konferencji oraz warsztatów skierowanych 
do nauczycieli 

Liczba sieci instytucji kultury w 
województwie łódzkim 

31 3 4 Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego 
zainicjowane przez ŁDK daje początek sieci domów 
kultury w województwie łódzkim 

Liczba cyklicznych konferencji regionalnych 
poświęconych rozwojowi sektora kultury w 
województwie łódzkim 

12 1 2 Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego 
zainicjowane przez ŁDK daje początek drugiej 
cyklicznej konferencji – w 2016 roku okaże się czy 
projekt będzie trwale wpisane w kalendarz 
cyklicznych wydarzeń w regionie 

                                                           
1
 Sieć Kin Cyfrowych Województwa Łódzkiego, Sieć Bibliotek Samorządowych w województwie łódzkim, Konferencje Dyrektorów i Kustoszy Muzeów regionalnych Województwa Łódzkiego, docelowo – kolejną siecią 

powinna być sieć domów kultury. 
2 Konferencja Dyrektorów i Kustoszy Muzeów regionalnych województwa łódzkiego, docelowo – istotna byłaby coroczna lub odbywająca się w cyklu co dwa lata konferencja środowisk kultury np. kongres, forum etc. 

http://www.ldk.lodz.pl/kultura-pod-lupa.aspx
http://www.dziedzictwo.lodzkie.pl/
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Liczba lokalnych programów i strategii 
rozwoju kultury

3
 

1 0 5 W 2015 roku miasta w regionie nie posiadały 
strategii kulturalnych, należy jednak zauważyć, że w 
Łowiczu powstała strategia marki uwzgledniająca 
działania i produkty kulturalne. 

II. Rozwój kompetencji 
kulturowych 

Liczba programów wsparcia dla nauczycieli 
przedmiotów: plastyka, muzyka, wiedza o 
kulturze, historia muzyki, historia sztuki 

0 0 24 - 

Liczba wspólnych przedsięwzięć 
szkół/placówek edukacyjnych i instytucji 
kultury dotyczących tworzenia programów 
i wdrażania edukacji kulturalnej

5
 

1 0 6 Narodowe Centrum Kultury rozpoczęło wieloletni 
program wspierania edukacji kulturowej „Bardzo 
Młoda Kultura” realizowany w ramach Paktu dla 
Kultury. Muzeum Sztuki w Łodzi złożyło wniosek w 
celu realizacji zadań jako regionalny operator w 
województwie łódzkim.  

Liczba kampanii społecznych zachęcających 
mieszkańców województwa do 
podnoszenia kompetencji kulturowych 

0 0 1 - 

Liczba kompleksowych programów praktyk 
studentów szkół artystycznych  
w instytucjach kultury samorządu 
województwa łódzkiego 

0 0 36 - 

III. Partycypacja 
 

Liczba programów instytucji kultury 
opracowanych przez instytucje przy 
zaangażowaniu odbiorców oferty

7
 

0 0 7 - 

Liczba kampanii społecznych promujących 
uczestnictwo w życiu kulturalnym 
województwa łódzkiego 

0 1 1 Zrealizowano projekt „Tu jest kino! Promocja sektora 
audiowizualnego i kultury filmowej w województwie 
łódzkim” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 
– 2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności  
i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa 
III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. 

                                                           
3 Lokalną strategię posiada Łódź, powinny posiadać ją także największe miasta powiatowe. 
4 Powinny powstać przynajmniej dwa programy:  z zakresu sztuk plastycznych i z zakresu muzyki. 
5 Istotne jest aby każda instytucja kultury SWŁ realizowała stałą współpracę programową ze szkołami/ uczelniami/placówkami edukacyjnymi w formie stałego programu współpracy, w 2014 r. taką programową 
współpracę ze szkołami muzycznymi prowadziła Filharmonia Łódzka wspierając m.in. projekt Dziecięcej i Młodzieżowej Orkiestry WŁ. 
6 Uwzględniono artystyczne instytucje kultury SWŁ (Teatr im. S. Jaracza, Teatr Wielki w Łodzi, Filharmonię Łódzką) 
7 Zakłada się, że programy działania/programy działalności merytorycznej instytucji kultury SWŁ będą opracowywane przy udziale/konsultacji odbiorców 
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IV. Profesjonalizacja 
sektora kultury 

Liczba systemowych rozwiązań 
dotyczących wymiany kadr kultury w 
województwie łódzkim

8
 (liczba 

wdrożonych programów 
restrukturyzacyjnych i programów typu 
outplacement w instytucjach kultury w 
województwie łódzkim) 

0 0 1 - 

Liczba przeprowadzonych badań potrzeb i 
oczekiwań  odbiorców oferty kulturalnej w 
województwie łódzkim

9
 

0 1 7 Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu 
badawczego „Wpływ zmiany formuły działania 
Łódzkiego Domu Kultury na partycypację w kulturze 
mieszkańców województwa łódzkiego” 
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Obserwatorium Kultury. 

V. Instytucje otwarte dla 
wszystkich 

Liczba kompleksowych projektów 
digitalizacyjnych dotyczących zasobów 
kultury w województwie łódzkim

10
 

0 0 1 - 

Liczba nowych zrealizowanych projektów 
modernizacyjnych instytucji kultury SWŁ 
dostosowujących instytucje do potrzeb 
współczesnych odbiorców

11
  

0 0 2 Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu 
„UTWORZENIE MULTIMEDIALNEGO CENTRUM 
INFORMACJI KULTURALNEJ REGIONU ŁÓDZKIEGO – 
remont i wyposażenie budynku ŁDK”, który da 
początek kompleksowej modernizacji infrastruktury 
instytucji. 

Liczba wdrożonych innowacyjnych 
działań/rozwiązań zapewniających 
wsparcie merytoryczne dla indywidualnych 
odbiorców oferty kulturalnej instytucji 
kultury SWŁ 

112 0 4 - 

                                                           
8 W 2014 r. Łódzki Dom Kultury zakończył realizację projektu badawczego mającego na celu analizę kompetencji kadr kultury w województwie łódzkim, konieczne są systemowe rozwiązania dotyczące możliwości 
wymiany kadr i podnoszenia ich kompetencji. 
9 Zakłada się, że każda z instytucji kultury SWŁ powinna rokrocznie prowadzić badania publiczności 
10 Chodzi o projekty o zasięgu regionalnym, nierealizowane jedynie przez pojedyncze instytucje, ale przez kilka instytucji i ich sieci (np. cyfrowe muzea województwa łódzkiego) 
11 Dwie instytucje kultury SWŁ wymagają działań modernizacyjnych w głównych siedzibach: ŁDK i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 
12 System „Poszepty” w Muzeum Sztuki Pałac Herbsta w Łodzi. 
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VI. Włączenie instytucji 
kultury w międzynarodowy 
obieg 

Liczba międzynarodowych projektów 
kulturalnych (wieloletnich, cyklicznych, 
stale obecnych w programie działań) 
realizowanych przez instytucje kultury SWŁ 
w partnerstwie z instytucjami z zagranicy 

213 0 4 - 

VII. Wykorzystanie 
obszarów  
i obiektów zabytkowych na 
cele związane z 
działalnością 
kulturalną/Zabytki dla 
kultury i turystyki 

Liczba zrealizowanych konkursów 
dotacyjnych dotyczących organizacji 
nowych wydarzeń kulturalnych w 
zabytkach znajdujących się na europejskich 
szlakach kulturowych w województwie 
łódzkim

14
 

0 0 4 - 

Liczba zrealizowanych projektów 
naukowych i badawczych popularyzujących 
wiedzę o dziedzictwie materialnym 
województwa łódzkiego 

0 1 4 Departament Kultury i Edukacji opublikował „Katalog 
Budownictwa Regionalnego” i zbudował stronę 
www.dziedzictwo.lodzkie.pl 

Liczba zrealizowanych konkursów 
dotacyjnych dotyczących kompleksowych 
rewitalizacji przestrzeni miejskich (w ujęciu 
infrastrukturalnym i społecznym)

15
 

0 0 2 - 

VIII. Estetyczna przestrzeń 
publiczna/ spójność 
przestrzenna 

Liczba zrealizowanych w województwie 
łódzkim forów obywatelskich, kampanii 
społecznych, informacyjnych i 
edukacyjnych dotyczących dbałości o 
przestrzeń publiczną i zachowania estetyki 
przestrzeni 

0 0 1 - 

IX. Uruchomienie 
potencjału przemysłów 
kultury oraz przemysłów 

Liczba stworzonych i wdrożonych metod i 
narzędzi umożliwiających i ułatwiających 
współpracę artystów z biznesem 

116 0 3 - 

                                                           
13 Festiwal Nowa Klasyka Europy, Łódzkie Spotkania Baletowe – są w tej chwili jedynymi cyklicznymi wydarzeniami międzynarodowymi, docelowo zarówno ŁDK, Muzea jak i Filharmonia powinny zrealizować jeden 
projekt międzynarodowy o cyklicznym charakterze 
14Konkursy dla organizacji pozarządowych, których priorytetem byłaby organizacja wydarzenia w zabytku. 
15 Rozumianych jako konkursy z budżetu SWŁ ale i dofinansowane ze środków UE. 
16 Na chwilę obecną takim „narzędziem” jest Art Inkubator (którego powstanie zostało sfinansowane przy udziale środków UE w ramach RPO WŁ), przez „narzędzie” należy też rozumieć konkursy grantowe, 
inkubatory przedsiębiorczości, stypendia, programy stażowe. 
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kreatywnych Liczba programów stażowych/ praktyk dla 
absolwentów kierunków związanych  
z modą i filmem w przedsiębiorstwach w 
województwie łódzkim 

0 0 3 - 

Liczba programów szkoleniowych, 

systemowych działań edukacyjnych, 

projektów wymiany praktyk w zakresie 

ginących zawodów związanych z sektorem 

kultury 

0 0 3 - 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr. 1 do Sprawozdania - Harmonogram wdrażania Programu 
 

                                - zakładany termin w którym wskaźnik zostanie zrealizowany 

Harmonogram realizacji Programu rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020         

Cele strategiczne Wskaźniki 
Stan na 

31.12.2014 

Stan 
docelowy 

w 2020  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I. Wzmocnienie identyfikacji regionalnej 

Liczba kompleksowych programów 
edukacji regionalnej w województwie 
łódzkim  

0 1 

            

Liczba sieci instytucji kultury w 
województwie łódzkim 

3 4 
            

Liczba cyklicznych konferencji 
regionalnych poświęconych rozwojowi 
sektora kultury w województwie 
łódzkim 

1 2 

            

Liczba lokalnych programów i strategii 
rozwoju kultury 

1 5 
            

II. Rozwój kompetencji kulturowych 

Liczba programów wsparcia dla 
nauczycieli przedmiotów: plastyka, 
muzyka, wiedza o kulturze, historia 
muzyki, historia sztuki 

0 2 

            

Liczba wspólnych przedsięwzięć 
szkół/placówek edukacyjnych i instytucji 
kultury dotyczących tworzenia 
programów i wdrażania edukacji 
kulturalnej 

1 6 
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Liczba kampanii społecznych 
zachęcających mieszkańców 
województwa do podnoszenia 
kompetencji kulturowych 

0 1 

            

Liczba kompleksowych programów 
praktyk studentów szkół artystycznych 
w instytucjach kultury samorządu 
województwa łódzkiego 

0 3 

            

III. Partycypacja 

Liczba programów instytucji kultury 
opracowanych przez instytucje przy 
zaangażowaniu odbiorców oferty 

0 7 

            

Liczba kampanii społecznych 
promujących uczestnictwo w życiu 
kulturalnym województwa łódzkiego 

0 1 

            

IV. Profesjonalizacja sektora kultury 

Liczba systemowych rozwiązań 
dotyczących wymiany kadr kultury w 
województwie łódzkim (liczba 
wdrożonych programów 
restrukturyzacyjnych i programów typu 
outplacement w instytucjach kultury w 
województwie łódzkim) 

0 1 

            

Liczba przeprowadzonych badań potrzeb 
i oczekiwań  odbiorców oferty 
kulturalnej w województwie łódzkim 

0 7 

            

V. Instytucje otwarte dla wszystkich 
Liczba kompleksowych projektów 
digitalizacyjnych dotyczących zasobów 
kultury w województwie łódzkim 

0 1 

            



2 

 

Liczba nowych zrealizowanych 
projektów modernizacyjnych instytucji 
kultury SWŁ dostosowujących instytucje 
do potrzeb współczesnych odbiorców 

0 2 

            

Liczba wdrożonych innowacyjnych 
działań/rozwiązań zapewniających 
wsparcie merytoryczne dla 
indywidualnych odbiorców oferty 
kulturalnej instytucji kultury SWŁ 

1 4 

            

VI. Włączenie instytucji kultury w 
międzynarodowy obieg 

Liczba międzynarodowych projektów 
kulturalnych (wieloletnich, cyklicznych, 
stale obecnych w programie działań) 
realizowanych przez instytucje kultury 
SWŁ w partnerstwie z instytucjami z 
zagranicy 

2 4 

            

VII. Wykorzystanie obszarów i obiektów 
zabytkowych na cele związane z 
działalnością kulturalną/Zabytki dla 
kultury i turystyki 

Liczba zrealizowanych konkursów 
dotacyjnych dotyczących organizacji 
nowych wydarzeń kulturalnych w 
zabytkach znajdujących się na 
europejskich szlakach kulturowych w 
województwie łódzkim 

0 4 

            

Liczba zrealizowanych projektów 
naukowych i badawczych 
popularyzujących wiedzę o dziedzictwie 
materialnym województwa łódzkiego 

0 4 

            



3 

 

Liczba zrealizowanych konkursów 
dotacyjnych dotyczących 
kompleksowych rewitalizacji przestrzeni 
miejskich (w ujęciu infrastrukturalnym i 
społecznym) 

0 2 

            

VIII. Estetyczna przestrzeń publiczna/ 
spójność przestrzenna 

Liczba zrealizowanych w województwie 
łódzkim forów obywatelskich, kampanii 
społecznych, informacyjnych i 
edukacyjnych dotyczących dbałości o 
przestrzeń publiczną i zachowania 
estetyki przestrzeni 

0 1 

            

IX. Uruchomienie potencjału przemysłów 
kultury oraz przemysłów kreatywnych 

Liczba stworzonych i wdrożonych metod 
i narzędzi umożliwiających i 
ułatwiających współpracę artystów z 
biznesem 

1 3 

            

Liczba programów stażowych/ praktyk 
dla absolwentów kierunków związanych 
z modą i filmem w przedsiębiorstwach w 
województwie łódzkim 

0 3 

            

Liczba programów szkoleniowych, 
systemowych działań edukacyjnych, 
projektów wymiany praktyk w zakresie 
ginących zawodów związanych z 
sektorem kultury 

0 3 

            

 

 


