
Książka stanowi aktualne źródło wiedzy o zarządzaniu w sektorze kultury. Jej unikatową 
wartością jest kompleksowe ujęcie najważniejszych zagadnień teoretycznych, a także kon-
sekwentne odwoływanie się do praktyki zarządzania poprzez trafnie dobrane studia przypad-
ków. Wśród autorek i autorów publikacji są zarówno teoretycy, jak i praktycy zarządzania kulturą, 
związani z Zakładem Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Publikację oceniam pozytywnie, gdyż jest ona bardzo wartościową pracą naukową, posiada-
jącą walory zarówno poznawcze, jak i aplikacyjne […]. Książka wypełnia lukę występującą 
na rynku wydawniczym w Polsce w zakresie publikacji prezentujących w holistyczny, wielowy-
miarowy i nowoczesny sposób wyzwania oraz procesy i uwarunkowania zarządzania w kulturze.

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW (z recenzji)

W ostatnich latach obserwuje się coraz silniejszą profesjonalizację sfery kultury, wynikającą 
z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, a także ze zmian w otoczeniu współczesnej instytucji 
kultury. Profesjonalizacji kadr nie towarzyszy rozwój zasobów wiedzy niezbędnej dla aktywnego 
i efektywnego zarządzania organizacją w sferze kultury. Luka w wiedzy tylko w niewielkim stop-
niu jest zaspokajana przez zagraniczne pozycje, których podstawowym mankamentem jest cał-
kowita nieznajomość polskich realiów. Na tym tle recenzowana publikacja stanowi inspirującą 
i ważną pozycję. W książce przedstawiono informacje pozwalające na poznanie najnowszych 
dobrych praktyk stosowanych w codziennej aktywności organizacji kultury. Dzięki nim osoby 
zarządzające tego typu instytucjami mogą aktualizować swoją wiedzę, czerpiąc z doświadczeń 
innych podmiotów.

dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH (z recenzji)

Oddawana do rąk czytelników monogra� a będzie pasjonującą lekturą dla szerokiego grona 
odbiorców: nie tylko wykładowców akademickich i studentów, lecz także dla praktyków 
i wszystkich interesujących się problematyką zarządzania kulturą.
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Wstęp

Prezentowany Państwu tom jest wynikiem ponaddwudziestopięcioletniego doświadczenia 
Zakładu Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie ba-
dań i dydaktyki. Początkowe próby implementowania nauki o zarządzaniu do obszaru kultury 
spotykały się z niemałym oporem. Ze strony praktyków kierujących różnego rodzaju instytu-
cjami padały zarzuty o próbę przenoszenia do – z natury – wolnego świata kultury i sztuki 
zasad wypracowanych w organizacjach nastawionych przede wszystkim na optymalizację 
i maksymalizację zysku. Szybko jednak okazało się, że istnieje droga środka, co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w reprezentowanej przez wielu naukowców z Wydziału Zarządzania i Komu-
nikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego dyscyplinie nauk o zarządzaniu w dziedzinie 
nauk humanistycznych. W naszym dorobku podkreślaliśmy przede wszystkim znaczenie ta-
kich pojęć, jak: wartości w świecie zarządzania, budowanie kultury organizacyjnej opierającej 
się na relacjach międzyludzkich czy stawianie człowieka w centrum organizacji, wskazywa-
nie, że zawsze musi on być celem procesu zarządzania, nie zaś środkiem do osiągania celu. 
Takie podejście jest nieobce wielu naukowcom, których dorobek był afiliowany w naukach 
o zarządzaniu w dziedzinie nauk społecznych. Dziś większość z nas współpracuje w ramach 
dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, a kwestia konieczności stosowania narzędzi zarządza-
nia w instytucjach kultury nie budzi już żadnych wątpliwości.

Jak napisano na wstępie, działalność naukowo-dydaktyczna w obszarze zarządzania sek-
torem kultury prowadzona jest przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego od ponad 
25 lat. W 1994 r. z inicjatywy prof. Emila Orzechowskiego powstała Szkoła Zarządzania Kulturą,
z siedzibą przy Rynku Głównym 8 w Krakowie. Z czasem przekształciła się ona w Katedrę 
Zarządzania Kulturą, funkcjonującą początkowo w strukturach Instytutu Spraw Publicznych UJ, 
a od 2008 r. w ramach odrębnej jednostki – Instytutu Kultury UJ. W kolejnym roku nastąpiła 
istotna reorganizacja lokalizacyjna – pracownicy i studenci zamienili ciasne sale Kamienicy 
pod Jaszczurami (co prawda z widokiem na kościół św. Wojciecha i Sukiennice) na przestron-
ne korytarze Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, zlokalizowanego na osiedlu 
Ruczaj, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Kul-
tury w roku akademickim 2019/2020 prowadził studia stacjonarne na kierunkach: zarządzanie 
kulturą i mediami (studia licencjackie), a także zarządzanie kulturą współczesną oraz zarzą-
dzanie mediami i reklamą (studia magisterskie). Zajęcia dla studentów odbywają się też 
w formie niestacjonarnej na kierunku zarządzanie mediami i reklamą. Co roku nasze progi 
opuszcza wielu absolwentów, których później często spotykamy w instytucjach związanych 
z kulturą, mediami i reklamą. Od 1996 r. kształcimy również kadry kultury w ramach studiów 
podyplomowych zarządzanie kulturą. Dużą zaletę tych studiów stanowi fakt, że wykładowcami 
są osoby łączące wymiar teoretyczny z praktycznym. Prowadzimy także działalność naukowo-
-badawczą. Od 2000 roku ukazuje się czasopismo „Zarządzanie w Kulturze”, będące pierw-
szym w Polsce recenzowanym czasopismem naukowym skupionym na tematyce zarządzania 
w obszarze kultury. Artykuły w czasopiśmie publikowane są w otwartym dostępie na Portalu 
Czasopism Naukowych (www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze). Działalność wydawnicza 
prowadzona jest także w ramach serii „Biblioteka zarządzania kulturą”, w której do tej pory 
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ukazało się ponad 20 pozycji. Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury UJ jest ponadto 
organizatorem licznych konferencji naukowych łączących środowisko naukowców i praktyków. 
W 2019 r. zorganizowaliśmy konferencję Badania publiczności w instytucjach kultury, w której 
udział wzięło 250 uczestników z całej Polski. Konferencja została zaplanowana jako wydarzenie 
cykliczne, które będzie odbywało się co dwa lata i w naszym zamierzeniu ma stać się platformą 
wymiany doświadczeń i prezentacji wyników badań dotyczących całego sektora kultury. 

Celem monografii Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka jest kompleksowe ujęcie te-
matu dotyczącego zarządzania w sektorze kultury oraz wypełnienie luki wydawniczej w tym 
obszarze. Dotychczasowe publikacje odnoszące się do zarządzania kulturą skupiały się na 
poszczególnych aspektach, takich jak: ekonomika kultury, polityka kulturalna czy marketing 
kultury, lub były przekładem z języków obcych, przez co nie uwzględniały polskiej specyfiki. 
Unikatową wartość tego opracowania stanowi konsekwentne odwoływanie się do praktyki 
zarządzania, co jest wynikiem badań prowadzonych w Zakładzie Zarządzania Kulturą. Nie bez 
znaczenia wydaje się również to, że wśród autorek i autorów tej publikacji – pracowników, 
współpracowników oraz doktorantów związanych z Zakładem Zarządzania Kulturą Instytutu 
Kultury UJ – są zarówno teoretycy, jak i praktycy zarządzania kulturą. Walorem opracowania 
jest z jednej strony kompleksowe ujęcie najważniejszych zagadnień, a z drugiej – połączenie 
przeglądu teorii z trafnie dobranymi studiami przypadków. Odnosząc się do przykładów dzia-
łań, staraliśmy się wybrać te, naszym zdaniem, najciekawsze i najbardziej aktualne. Są to też 
projekty nam najbliższe – z racji tego, że uczestniczyliśmy w części z nich lub współorganizo-
waliśmy je razem z naszymi studentami. Przykładem mogą być wydarzenia Artysta – mene-
dżer. Tajemnice backstage’u, Sztuka Talk (rozdział 7), projekt Badania dla praktyki. Wykorzystanie 
wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji, 
czy badania Krakowski odbiorca kultury (rozdział 12). Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w ni-
niejszej monografii będzie użyteczna zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków. Naszą pub-
likację adresujemy do wykładowców akademickich – ze względu na wysoki poziom naukowy 
przygotowanych tekstów, jak również do studentów – z uwagi na istotne i aktualne w sferze 
kultury zagadnienia oraz pytania zamieszczone na końcu rozdziałów pozwalające utrwalić 
zdobytą wiedzę. Prezentowana aktualna wiedza oraz licznie przywołane przykłady sprawiają, 
że monografia może także być przydatna dla praktyków i wszystkich interesujących się prob-
lematyką zarządzania kulturą. Z uwagi na tak duże grono odbiorców i wartość merytoryczną 
publikacji autorki i autorzy zgodnie uznali, że treść recenzowanej monografii będzie ogólno-
dostępna w internecie bez barier prawnych i technicznych. 

Monografia składa się z trzynastu rozdziałów. Dla lepszej percepcji prezentowanych 
zagadnień została podzielona na trzy części, które dotyczą prawnopolitycznego, ludzkie-
go i zarządczego wymiaru funkcjonowania sfery kultury. Pierwszą część otwiera rozdział 
autorstwa Weroniki Pokojskiej, która charakteryzuje wybrane współczesne wyzwania dla 
polityk kulturalnych1. Swoje rozważania skupia na zagadnieniach związanych m.in. z migra-
cją, ochroną środowiska czy digitalizacją. Olga Kosińska w interesujący sposób przedstawia 

1 Rzeczowniki „polityka” i „przemysł” pozostały w tej pracy, zgodnie z życzeniem Autorów, w liczbie mnogiej,
 ponieważ w takiej formie pojawiają się w dyskursie naukowym. Użycie form singularia tantum w liczbie 
mnogiej niekiedy nabiera cech uzusu środowiskowego, nie ma jednak odzwierciedlenia w normie słownikowej 
(przyp. red.).
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prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania podmiotów istniejących w sferze kultury 
z uwzględnieniem sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. W ko-
lejnym rozdziale Anna Pluszyńska objaśnia znaczenie praw autorskich w instytucjach kultury, 
w dużej mierze koncentruje się na wdrażaniu polityki otwartości. Z kolei Katarzyna Plebań-
czyk podejmuje temat relacji kultury i gospodarki, wskazując na wyzwania dla zarządzania 
publicznego. Omawia także rolę kultury w zrównoważonym rozwoju. Pierwszą część kończy 
rozdział Olgi Kosińskiej oraz Małgorzaty Gądek, które skupiły się na organizacjach pozarządo-
wych w sektorze kultury i ukazały specyfikę zarządzania nimi.

W drugiej części monografii uwaga została ukierunkowana na ludzki wymiar funkcjono-
wania sektora kultury. Łukasz Gaweł podejmuje istotny temat społecznej odpowiedzialności 
realizowanej przez publiczne instytucje kultury. Prezentuje przy tym modele funkcjonowania 
instytucji kultury, które zostały zróżnicowane z uwagi na ich relacje z otoczeniem społecznym. 
W kolejnym rozdziale Katarzyna Plebańczyk przedstawia wybrane mechanizmy zarządzania 
karierą artysty z perspektywy jednostki i organizacji. Drugą część kończą rozważania na te-
mat ról przywódczych przyjmowanych przez kierujących organizacjami. Marcin Laberschek 
w interesujący sposób charakteryzuje cztery modelowe typy przywódców.

Część trzecia, ostatnia, dotyczy wymiaru zarządczego funkcjonowania sfery kultury. 
Małgorzata Ćwikła na podstawie przeprowadzonych badań wskazuje konsekwencje imple-
mentacji myślenia projektowego do sfery kultury. Katarzyna Kopeć w sposób syntetyczny 
prezentuje istotę pośredniego finansowania, opierając swoje rozważania na przykładzie 
programu fiskalnego działającego w Meksyku. Katarzyna Barańska i Katarzyna Zięba opisują 
najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania strategicznego w działalności kulturalnej, 
przywołując przykład Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. W kolejnym 
rozdziale Agnieszka Konior pisze o badaniach w sektorze kultury, wskazując na potrzebę ich 
realizacji oraz prezentując wybrane metody i techniki badawcze wraz z praktycznymi przykła-
dami ich użycia. Tę część kończy rozdział autorstwa Anny Pluszyńskiej i Marcina Laberscheka 
na temat roli marketingu w sferze kultury oraz jego głównych instrumentów.

Mamy nadzieję, że publikacja umożliwi systematyzację wiedzy, a przykłady w niej zawarte 
okażą się inspirujące.

dr Anna Pluszyńska

dr Agnieszka Konior

dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
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1

Weronika Pokojska

POLIT YKA KULTURALNA

Współczesne wyzwania – przykład Niemiec

WSTĘP

Polityka kulturalna jest „instrumentem prowadzącym do rozwoju przemysłów kulturalnych 
i zapewnienia rozwoju poszczególnych kultur w świecie”, jak definiuje to pojęcie UNESCO. 
Obejmuje rozwiązania systemowe w sektorze kultury, co jest o tyle istotne, że pozwala istnieć 
tym jej przejawom, które nie są w stanie samoistnie funkcjonować w warunkach wolnego 
rynku i postępującej globalizacji (Polityka kulturalna UNESCO, b.r.) polityka kulturalna z jednej 
strony pozwala właściwie chronić i wspomagać, z drugiej – dyktuje kierunki rozwoju i określa 
perspektywy dalszych działań. 

Należy przy tym mieć również na uwadze, że polityka kulturalna ma integrować, wspierać 
i budować, ale źle sformułowana lub wykorzystana ideologicznie tworzy mechanizmy wyklu-
czające, niszczące i generujące konflikty (zob. Mangset 2018, s. 1). Rozwijająca się świadomość 
różnorodności kulturowej i dostrzeganie jej wartości dodatkowo wpływa na konieczność 
tworzenia spójnych i inkluzyjnych ram działania (por. O’Regan 2002, s. 15). 

Celem niniejszego rozdziału jest charakterystyka wybranych współczesnych wyzwań dla 
polityk kulturalnych na podstawie odpowiednich dokumentów, wraz z przedstawieniem 
konkretnych, już wdrożonych rozwiązań. Analiza została przedstawiona za pomocą przy-
kładów z różnych szczebli zarządzania: począwszy od skali globalnej (UNESCO), ponadnaro-
dowej (Unia Europejska), narodowej (Niemcy), na regionalnej (Bawaria) i miejskiej kończąc 
(Mannheim). Ostatnie dwa przykłady – land Bawarii i miasto Mannheim – opisano szerzej, 
by pokazać kompleksowość działań. 

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Formy wyrazu kulturowego: wytwory będące „efektem twórczości jednostek, grup i społe-
czeństw i które zawierają treść kulturową” (Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i pro-
mowania różnorodności form wyrazu kulturowego z 2005 r.). 

Polityka kulturalna: „polityki (…) i związane z nimi środki, dotyczące kultury, wprowadza-
ne na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub międzynarodowym, bez względu 
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na to, czy są one ukierunkowane na kulturę jako taką, czy też mają wywierać bezpośredni 
wpływ na formy wyrazu kulturowego jednostek, grup lub społeczeństw, w tym na tworze-
nie, wytwarzanie, rozpowszechnianie i dystrybucję działalności, dóbr i usług kulturalnych 
oraz dostęp do nich” (Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodno-
ści form wyrazu kulturowego z 2005 r.).

Przemysły kreatywne:  „działania, które biorą się z indywidualnej kreatywności i talentu i które 
mają zarazem potencjał kreowania bogactwa oraz zatrudnienia przez wytwarzanie i wyko-
rzystywanie praw własności intelektualnej” (Creative Industries Task Force 1997, za: Gawron 
et al. 2012, s. 24–25; por. Towse 2011, s. 45). Przykładem sektora przemysłów kreatywnych 
są media audiowizualne i interaktywne, np. projektowanie gier komputerowych (What do 
we Mean by the Cultural and Creative Industries? 2020). 

Przemysły kultury: „[to] przemysły wytwarzające i rozpowszechniające dobra lub usługi 
kulturalne”, czyli takie, które „przedstawiają lub przekazują formy wyrazu kulturowego” 
(Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kultu-
rowego z 2005 r.), np. przemysł fonograficzny czy przemysł wydawniczy (Przemysły kultury 
i kreatywne w latach 2014–2016… 2018, s. 31). 

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 

Powszechnie przyjmuje się, że polityka kulturalna to „suma świadomych, ukierunkowanych 
przedsięwzięć i działań mających na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczeń-
stwa przez maksymalne wykorzystanie środków i dóbr, którymi społeczeństwo dysponuje” 
(Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030… 2017, s. 13, zob. Murzyn-Kupisz 2010, 
s. 65). Zakłada ustrukturyzowaną „opiekę (różnego szczebla) nad działaniami o charakterze 
kulturotwórczym” (Gierat-Bieroń 2018, s. 86) – może być realizowana zarówno na poziomie 
ponadnarodowym, narodowym, jak i lokalnym. Polityka kulturalna określa więc, w jakim 
kierunku ma następować rozwój; informuje, które przedsięwzięcia należą do priorytetów 
w danej społeczności; nakreśla, jakie działania mogą uzyskać wsparcie ze strony organów 
administracji (zob. Mulcahy 2006, s. 320). Na przykład Miasto Stołeczne Warszawa formułuje 
ją w projekcie nowego dokumentu w następujący sposób: 

Polityka kulturalna jako dokument przedstawia wizję kultury służącej celom strategicznym 
Miasta w długofalowej perspektywie czasowej. Wyznacza horyzont myślenia o kulturze 
w kontekście rozwoju Warszawy, potrzeb jego mieszkanek i mieszkańców oraz wyzwań, przed 
jakimi stawia nas współczesność (Warszawa Wielu Kultur [wersja przed konsultacjami społecz-
nymi] 2019).

Podobnie jak w przypadku wielu innych definicji, również rola, rozumienie i interpretacja 
pojęcia polityki kulturalnej zmieniały się w czasie. Badacze zaobserwowali pięć trendów w euro-
pejskiej polityce kulturalnej, które obrazują jej przeobrażenie się z (I) „powojennej polityki 
odrodzenia oraz demokratyzacji”, przez (II) „decentralizację” i (III) „przechodzenie kultury wy-
sokiej w kierunku kultury masowej”, do aktualnego stanu (IV) „demokracji kulturalnej i proce-
sów ekonomizacji w kulturze” i (V) „kultury jako części przemysłu kreatywnego” (Gierat-Bieroń 
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2018, s. 88; zob. Hesmondhalgh, Pratt 2005, s. 2–5; Mangset 2018, s. 1–14). Współcześnie co-
raz częściej nacisk kładziony jest jednak na pojęcie ekonomiki kultury, które według części 
ekspertów lepiej oddaje funkcjonowanie kultury w warunkach gospodarki rynkowej (Gierat-
-Bieroń 2018, s. 86). 

Jeśli chodzi o cele polityki kulturalnej, to badacze, na przykładzie polityk kulturalnych 
miast w Polsce, zidentyfikowali kilka możliwych grup priorytetów:
• cele edukacyjne („docieranie z ofertą do młodych, poszerzanie kręgu odbiorców”),
• cele ekonomiczne („promocja miasta, kultura jako gałąź gospodarki”),
• cele socjalizacyjne („kultura jako sposób tworzenia społeczności”),
• cele autoteliczne („wspieranie działalności artystów, tworzenie dzieł artystycznych”) 

(Celiński et al. 2016, s. 11). 

Hierarchia powyższych priorytetów może być jednak różna dla twórców polityk kultural-
nych (organów administracji publicznej), organizacji pozarządowych i wykonawców (instytu-
cji kultury)1, jednak zakres celów wydaje się mieć charakter uniwersalny. 

UNESCO, na poziomie globalnym, przedstawia szereg założeń wyznaczających ogólne 
ramy mówiące, jaka powinna być polityka kulturalna, m.in. „polityka kulturalna w XXI wie-
ku powinna wybiegać w przyszłość, zajmując się nie tylko bieżącymi problemami, lecz także 
antycypacją przyszłych potrzeb” (Polityka kulturalna UNESCO, b.r.). Analiza dostępnych opra-
cowań prowadzi do wniosku, że do wyzwań przyszłości (zob. Mangset 2018, s. 1–14) z pew-
nością można zaliczyć problematykę migracji (Xuereb 2011, s. 28–53), ochronę środowiska 
czy digitalizację (Maxwell, Miller 2017, s. 174–185). 

WYZWANIE: MIGRACJE

Do bardzo powszechnych i łatwych w organizacji działań wychodzących naprzeciw prob-
lemom związanym z migracją należą wszelkiego rodzaju usługi przewodnickie w językach 
mniejszości, np. w języku ukraińskim oferowane w MOCAKu i Międzynarodowym Centrum 
Kultur w Krakowie. Ponadto często przygotowywane są specjalne zajęcia edukacyjne, darmo-
we bilety, aplikacje czy inne udogodnienia pozwalające na uczestniczenie w kulturze – i tym 
samym integrację mimo słabej znajomości języka czy trudnej sytuacji finansowej. Na przy-
kład Muzeum Miejskie w Monachium, stopniowo przekształcając się w instytucję inkluzyjną, 
bez barier, wprowadziło opisy na wystawach w uproszczonym języku niemieckim (Münchner 
Stadtmuseum. Inklusion und Vielfalt 2020). Z kolei kilka berlińskich muzeów (m.in. Muzeum 
Sztuki Islamskiej, Niemieckie Muzeum Historyczne) stworzyło projekt Multaka, w ramach któ-
rego uchodźcy z Iraku i Syrii są szkoleni, a oprowadzając zwiedzających po muzeum – mówią 
w swoich ojczystych językach: 

1 Dostępne są również analizy dotyczące bardziej szczegółowych obszarów, np. na temat polityk kulturalnych 
w kontekście procesów rewitalizacji pisał: Chang Bin Lee (2009), Cultural policy as regeneration approach 
in western cities: A case study of Liverpool’s RopeWalks, „Geography Compass”, Vol. 3(1), s. 495–517. 
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(…) pokazują więc z jednej strony historię swoich państw i zabytki z kręgu kulturowego, z któ-
rym się utożsamiają, z drugiej mają szansę zapoznania się z kulturą i historią Europy, odna-
lezienia wspólnych płaszczyzn i doświadczeń. Przewodnicy podkreślają, że jest dla nich też 
istotny fakt, że odnajdują w niemieckich muzeach swoje dziedzictwo i tożsamość, reprezen-
towaną przez zadbane przedmioty znajdujące się w bezpiecznym miejscu. Doceniają także 
możliwość pokazania własnej kultury i historii poprzez pryzmat pokoju, wielokulturowości –
odcinając się od negatywnych skojarzeń (Pokojska 2016).

WYZWANIE: OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska jest wyzwaniem, które dotyczy współcześnie niemalże każdej dziedziny 
życia. Również instytucje kultury muszą się do niego odnieść. Często po prostu w ramach 
wystaw czy wydarzeń są podejmowane tematy mające zwrócić uwagę na ocieplenie klimatu 
czy zaśmiecanie planety. Na przykład w Bristol Museum zakryto czarnymi welonami gabloty 
z eksponatami tych zwierząt, które są zagrożone wyginięciem (Bristol Museum shrouds endan-
gered species in black mourning veils 2020). Z kolei w Horniman Museum & Gardens „wymienio-
no” w akwariach zwierzęta na plastikowe przedmioty jednorazowego użytku, by uświadomić 
wpływ śmieci na życie w morzach i oceanach (Beat Plastic Pollution display inspires young visi-
tors 2020). Ponadto w 2020 r. muzeum opublikowało manifest Horniman Museum and Gardens 
Climate and Ecology Manifesto, w którym deklaruje m.in. redukcję lotów służbowych na rzecz 
wideokonferencji; do 2024 r. wymianę floty samochodowej na pojazdy hybrydowe lub elek-
tryczne; kontynuowanie badań nad rozwojem raf koralowych; recykling 200 tys. litrów wody 
z akwariów należących do muzeum (Horniman Museum & Gardens 2020). 

Poza tym jest jednak wiele innych zagadnień, z którymi stopniowo będą musiały się zmie-
rzyć instytucje kultury, np. energochłonność klimatyzacji i innych instalacji podtrzymują-
cych odpowiednią temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach (co jest szczególnie istotne 
w muzeach i galeriach), wymiar ekologiczny organizacji wielkich eventów kulturalnych czy 
recykling elementów dekoracyjnych wystaw2. 

WYZWANIE: DIGITALIZACJA

W kwestii digitalizacji eksperci zwracają uwagę, że wiele państw-stron Konwencji UNESCO 
w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego wprowadziło 
co prawda stosowne adjustacje w krajowych dokumentach, ale wciąż wyzwaniem pozostaje 
implementacja kompleksowych i długofalowych strategii dotyczących sektora kultury i cy-
fryzacji (Kulesz 2017, s. 71; zob. Murzyn, Pokojska 2018, s. 361–378). Także we wcześniejszych 
dokumentach i rekomendacjach sugerowano np. włączanie sztuki cyfrowej (digital art) do 
publicznej polityki kulturalnnej (Kulesz 2017, s. 72). Za przykład dobrych praktyk, również 
pod względem długofalowych działań, uznawane jest Ars Electronica Center w austriackim 

2 Dyskusja w trakcie konferencji What’s new? Revisiting New Museology 30 years later w Muzeum Narodowym 
w Krakowie, 20–21.11.2019. 
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Linzu, Mieście Sztuki Mediów UNESCO, które koordynuje pracę sieci European Digital Art and 
Science Network. Nazywane jest „muzeum przyszłości”, w którym można doświadczyć, jak 
nowoczesne technologie, zwłaszcza sztuczna inteligencja, zmieniają i będą zmieniać rzeczy-
wistość. Działalność centrum opiera się na wykorzystaniu sztuki i nauki, czego wyrazem jest 
również coroczny festiwal (Ars Electronica Center) odbywający się od 1979 r. (Ars Electronica 
Center 2020). 

WYZWANIE: MIASTA

Unia Europejska działa na poziomie ponadnarodowym i opiera swoją politykę kulturalną na 
założeniu, że jako organizacja jednoczy, a jednocześnie uwzględnia dziedzictwo poszcze-
gólnych państw członkowskich: buduje jedność w różnorodności. Choć pozornie zdaje się 
to być sprzeczne, jest odzwierciedleniem stanu, w którym lokalność i globalizacja dzieją 
się jednocześnie. Stworzenie takiej nadrzędnej tożsamości wskazuje, że sama jedność formal-
na i ekonomiczna nie są wystarczające. 

Symbolicznym wyrazem tej polityki kulturalnej było ustanowienie Europejskiej Stolicy 
Kultury (ESK). Każde z nominowanych miast na swój sposób celebruje przyznany tytuł, po-
kazując tym samym specyfikę danego państwa i jego kultury (Sassatelli 2002, s. 435–451; 
zob. Sassatelli 2008, s. 225–245; Patel 2013, s. 538–554). W tym kontekście ciekawym przy-
kładem łączącym regionalną politykę kulturalną z ESK jest RUHR.2010. Oficjalnym gospodarzem 
było miasto Essen, natomiast obchody obejmowały 53 miasta i gminy w regionie realnie włą-
czane do kształtowania programu w ciągu całego roku. Dostrzeżono w działaniach kultu-
ralnych szansę na oderwanie się od przemysłowej przeszłości, rozwój branży turystycznej, 
a także wykreowanie marki regionu: „nowoczesnego, dynamicznego, kreatywnego Zagłębia 
Ruhry”. Co szczególnie istotne, zadbano również o stworzenie instytucji i struktur, które po 
zakończeniu ESK będą kontynuowały wypracowane mechanizmy (Pokojska 2012, s. 63–65). 

STUDIA PRZYPADKÓW

Land Bawarii

W Niemczech kształt polityki kulturalnej i jej realizacja są ściśle związane z ustrojem federali-
stycznym (Burns, van der Will 2003, s. 133–152; zob. Koźbiał, Motyczka 2005, s. 145–167): kom-
petencje zostały przekazane organom administracji terenowej, czyli poszczególnym landom. 
Spowodowało to, jak pisze Bożena Gierat-Bieroń, „stopniowe różnicowanie krajobrazu kultu-
rowego w skali kraju, a także pozytywne efekty zastosowania zasady subsydiarności w kul-
turze” (Gierat-Bieroń 2018, s. 90). Podobnie jak w przypadku wielu innych państw, w Niemczech 
dostęp do sztuki i nauki jest jednym z podstawowych praw obywatelskich. Nie istnieje nato-
miast federalne ministerstwo do spraw kultury. Dopiero od 1998 r. działa urząd Pełnomoc-
nika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (Staatsminister/in für Kultur und Medien 2020). 
Do zadań Pełnomocnika należy m.in. kształtowanie ram prawnych dla kultury i mediów, 
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finansowanie projektów o znaczeniu ogólnopaństwowym, reprezentowanie interesów 
w obszarze kultury i mediów na arenie międzynarodowej, wspieranie miejsc pamięci i poli-
tyka historyczna (Staatsminister/in für Kultur und Medien 2020). Landy mają zagwarantowaną 
tzw. Kulturhoheit, czyli suwerenność kulturalną („samodzielność w dziedzinie kultury”; Koź-
biał, Motyczka 2005, s. 166). Oznacza to, że kraje związkowe samodzielnie tworzą politykę 
kulturalną za pomocą komisji parlamentarnych i odrębnych ministerstw kultury (Cultural Po-
licy System Germany 2020). Jak podkreślają Rob Burns i Wilfried van der Will, taka decentra-
lizacja umożliwia pielęgnowanie regionalnych kultur, a zarządzanie nimi może wymagać 
odmiennego podejścia do każdej z nich. W kwestii np. oświaty konieczne były jednak pew-
ne regulacje określające zakres obowiązków i programów nauczania, by umożliwić dalszą 
edukację czy znalezienie pracy poza granicami kraju związkowego (Burns, van der Will 2003, 
s. 136–137). Ważnym elementem niemieckiej polityki kulturalnej jest zachowanie równowa-
gi między publicznym finansowaniem i organizowaniem kultury a brakiem ingerencji władz 
w jej działania (Council of Europe/ERICarts 2016, s. 4). Jeśli chodzi o cele, to jednym z głów-
nych jest włączenie w aktywność kulturalną jak największej liczby różnych osób, co powoduje 
konieczność brania pod uwagę w kształtowaniu polityki kulturalnej demografii, migracji czy 
zmieniających się systemów wartości, a także uwzględnienia potrzeb multikulturowych spo-
łeczności. Szczególnie istotne jest to w dokumentach na poziomie komunalnym (Council of 
Europe/ERICarts 2016, s. 5). 

Marion Kiechle, była minister kultury Bawarii, w opisie modelu polityki kulturalnej tego 
landu podkreśla przywiązanie do tradycji i siłę kultury bawarskiej, a jednocześnie zwraca 
uwagę, że ważne są nastawienie na przyszłość i konieczność reagowania na aktualne prob-
lemy. Istotne są zarówno liczne wydarzenia i inicjatywy kulturalne, znaczące w skali kraju czy 
kontynentu, jak i wiele mniejszych instytucji tworzących system kultury. Istotne było stwo-
rzenie np. sieci muzeów (publicznych i niepublicznych), które zapewnią zróżnicowany i jak 
najpełniejszy obraz rozwoju społecznego, przemysłowego i ekonomicznego Bawarii. Jest to 
ważne zwłaszcza dla kształtowania lokalnej tożsamości (Kiechle 2018, s. 20). 

Muzeów publicznych jest w Bawarii około 400, natomiast prywatnych i niepublicznych 
ponad 1000 w całym kraju związkowym. Do największych należą: Germańskie Muzeum Naro-
dowe w Norymberdze (Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg) uznawane za największe 
muzeum kulturowo-historyczne krajów niemieckojęzycznych; Bawarskie Muzeum Narodowe 
w Monachium (Bayerisches Nationalmuseum in München); Muzeum Niemieckie w Mona-
chium (Deutsches Museum in München) określane mianem największego muzeum techniki 
na świecie; Kunstareal München – czyli „obszar sztuki” obejmujący m.in. kilkanaście muzeów, 
w tym Pinakoteki (Museum Bayern: Kultur, Geschichte, Kunst und Heimat 2020). Z kolei nowe 
Muzeum Historii Bawarii (Museum der Bayerischen Geschichte) w Ratyzbonie ma być świade-
ctwem bawarskiej historii demokracji od monarchii do współczesności (Kiechle 2018, s. 20). 
Jednak to pomniejsze instytucje muzealne stanowią, szczególnie na prowincjach, pewnego 
rodzaju „punkty pierwszego kontaktu” z kulturą, więc ich rola nie powinna być deprecjono-
wana. Ponadto muzea coraz silniej angażują się w badania proweniencji swoich zbiorów, 
co stanowi kolejny istotny filar ich działalności. 

Nowo powstający monachijski Konzerthaus, jak podkreśla Kiechle, ma nie być „wieżą 
z kości słoniowej”, ale instytucją, której oferta – muzyka klasyczna – dotrze do jak najszer-
szej publiczności, także do migrantów i osób z niskim wykształceniem czy w złej sytuacji 
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ekonomicznej. Program ma przemówić szczególnie do osób młodych oraz nowej publiczno-
ści, która wcześniej nie miała styczności z tym obszarem kultury (Kiechle 2018, s. 21). Obiekt 
będzie siedzibą Orkiestry Symfonicznej Radia Bawarskiego (Symphonieorchester des Bayeris-
chen Rundfunks) oraz pracownią wyższej szkoły muzycznej (Hochschule für Musik und The-
ater München). Połączenie trzech elementów – ekspertów, młodych adeptów i innowacyjnej 
oferty – ma wzbudzić zachwyt i zainteresowanie muzyką oraz umożliwić elastyczne dosto-
sowywanie się do zmieniających się potrzeb (Musikvermittlung Konzerthaus München 2020). 

Co ciekawe, minister podkreśla ważną rolę stowarzyszeń i innych organizacji działających 
lokalnie na rzecz m.in. zachowania dziedzictwa regionalnego (Kiechle 2018, s. 22) oraz in-
dywidualnych osób, współczesnych mecenasów, którzy dzięki swojemu działaniu czy finan-
sowemu wsparciu są również elementem systemu polityki kulturalnej (Kiechle 2018, s. 23). 
Prawdopodobnie jednym z najbardziej znanych przejawów bawarskiego dziedzictwa jest 
Oktoberfest, który odbywa się w Monachium od 1810 r. i przyciąga co roku miliony tury-
stów. Jednym z jego elementów jest pochód w tradycyjnych strojach ludowych. Uczestniczy 
w nim około 9000 osób zorganizowanych w kilkadziesiąt grup. Zwykle są to właśnie członko-
wie stowarzyszeń (Verein), w których kultywuje się tańce regionalne, śpiew czy np. dziedzi-
ctwo niematerialne, jak sokolnictwo (Trachten- und Schützenzug 2020). Wszystkich obowiązuje 
jednak tradycyjny strój: m.in. ubiór musi być kompletnie tradycyjny, niezależnie od pogody, 
niedopuszczalne są wszelkie nowoczesne elementy, w tym imitacje; również nie wolno nosić 
biżuterii czy akcesoriów nienależących do tradycyjnego stroju (Teilnahmevoraussetzungen für 
den Trachten- und Schützenzug 2020). 

Oczywiście land prowadzi również aktywną politykę w zakresie digitalizacji, np. poprzez 
portal Bavarikon, gdzie udostępniane są cyfrowe kopie dzieł sztuki, mapy oraz biogramy 
ważnych osobistości istotnych dla kultury regionu. Szczególnie warte uwagi są cyfrowe ga-
lerie, w których zgromadzone są tematycznie powiązane obiekty, miejsca i osoby wraz z opi-
sami i tekstami wprowadzającymi w dany temat (Bavarikon 2020). Ponadto Kiechle pisze, że 
musi też istnieć miejsce dla sztuki, która jest niedopasowana, która „przeszkadza” i irytuje, 
która stawia pytania. Również takie obszary muszą być uwzględnione w prowadzeniu polityki 
kulturalnej (Kiechle 2018, s. 25). 

Niezwykle interesującym przykładem oddolnej działalności, która zyskała światową 
sławę, jest Passionsspiele (misterium pasyjne) w niewielkiej miejscowości Oberammergau 
(około 5000 mieszkańców). Historia misterium ma już blisko 400 lat i rozpoczęła się, gdy 
w Europie panowała dżuma. Mieszkańcy Oberammergau złożyli ślubowanie, że będą co 10 lat 
odgrywać mękę Chrystusa, jeżeli nikt więcej nie umrze od morowej zarazy. Prośba została 
wysłuchana i od 1634 r. mieszkańcy regularnie przedstawiają misterium. Grać mogą tylko oso-
by urodzone i wychowane w Oberammergau lub mieszkające tam od co najmniej dwudzie-
stu lat, podobne kryteria obowiązują wszystkich pozostałych zaangażowanych w spektakl. 
Wcześniej regulamin był jeszcze ostrzejszy, jednak w wyniku zmian społecznych zniesiony 
został obowiązek przynależności do Kościoła katolickiego. Od 1990 r. mogą grać w miste-
rium również kobiety zamężne i powyżej 35. roku życia, a od niedawna w przygotowaniach 
biorą udział dzieci migrantów. W ciągu lat modyfikowano również tekst misterium. W 2015 r. 
zastępcą dyrektora Christiana Stückla został Abdullah Karaca, muzułmanin.

Szacuje się, że co drugi mieszkaniec uczestniczy w jakiś sposób w przygotowaniu miste-
rium, nie wydaje się więc zaskakujące to, że szczególnie ważnym wydarzeniem dla wspólnoty 
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jest ogłoszenie przydziału ról, któremu towarzyszy odnowienie siedemnastowiecznych ślu-
bów. Obok nauki tekstu i gry aktorskiej aktorzy muszą np. odpowiednio wcześnie zacząć 
zapuszczać włosy i brody. W latach, w których nie jest odgrywane misterium, grane są inne 
spektakle, co pozwala zachować formę i mieć w gotowości pulę mieszkańców, czyli nieprofe-
sjonalnych aktorów gotowych do pracy (Passionspiele Oberammergau 2020a). W roku, w któ-
rym odgrywane jest misterium, odbywa się około 100 spektakli, w których uczestniczy blisko 
pół miliona widzów z całego świata (Gemeinderat bestätigt Karaca als Co-Leiter 2020).

W 2020 r. po raz pierwszy miały się odbyć Dni Młodzieży (Jugendtage Oberammergau), 
w których miało wziąć udział 8000 młodych osób z całego świata. Ze względu na epidemię 
koronawirusa zdecydowano jednak o przeniesieniu misterium i wszelkich imprez towarzy-
szących na rok 2022. Młodzież będzie miała możliwość wzięcia udziału nie tylko w przedsta-
wieniu, lecz także w dyskusjach, warsztatach i programie religijnym. Oferta obejmuje również 
różne pakiety noclegowe, w tym prywatne u mieszkańców za symboliczną cenę 5 € za nocleg 
(Jugendtage Passionspiele Oberammergau 2020). W 2014 r. Passionspiele zostały wpisane na 
krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Niemiec (Bundesweites Verzeichnis 
des Immateriellen Kulturerbes) (Passionspiele Oberammergau 2020b). 

Miasto Mannheim

Badacze zwracają uwagę, że szczególnie w XXI w. widocznie wzrosło znaczenie metropolii 
jako głównych aktorów i kreatorów polityki kulturalnej (Gierat-Bieroń 2018, s. 91; zob. García 
2004, s. 312–326). Wskazują na trzy podejścia do polityk kulturalnych realizowanych przez 
miasta: miasto kreatywne (creative city), miasto jako scena kultury (city as a cultural scene) oraz 
miasto edukacyjne (educational city). W przypadku miast kreatywnych celem jest rozwój eko-
nomiczny za pomocą przemysłów kultury lub przemysłów kreatywnych, główną formę dzia-
łania stanowi zaś wytwarzanie kultury. Wzorcową przestrzenią dla tego typu przedsięwzięć 
są obszary poprzemysłowe transformowane w dystrykty kultury czy kreatywne. Miejsca „scen 
kultury” polegają na konsumpcji różnych przejawów kultury w przestrzeniach stanowiących 
dla nich oprawę. Z kolei miasta o charakterze edukacyjnym mają na celu rozwój społeczno-
ści dzięki zastosowaniu narzędzi usług kulturalnych, ułatwianiu dostępu do kultury i prze-
łamywaniu jej podziału na wysoką i niską. Sąsiedztwa są modelową przestrzenią, w której 
tego typu polityka jest realizowana (Navarro, Clark 2012, s. 638–641). Oczywiście podział ten 
stanowi raczej pewien wzorzec, punkt odniesienia dla analizy miejskich polityk kulturalnych, 
gdyż najczęściej wymienione powyżej kategorie się przenikają albo funkcjonują w różnych 
częściach tego samego miasta. 

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO łączy ze sobą miasta, które prowadzą aktywną politykę 
kulturalną i rozwijają określone dziedziny kreatywności (literatura, rzemiosło i sztuka ludo-
wa, wzornictwo, film, muzyka, sztuka mediów, gastronomia). Od 2014 r. tytuł Miasta Muzyki 
nosi Mannheim, miasto w południowych Niemczech, które stworzyło „model mannheim-
ski” łączący biznes muzyczny i start-upy z edukacją muzyczną i sztuką. W tym około trzystuty-
sięcznym mieście stworzono system wspierania branży muzycznej oparty na trzech filarach: 
Popakademie Baden-Württemberg, Existengründerzentrum Musikpark Mannheim i Music 
Commission Mannheim. Akademia muzyki pop jest uczelnią publiczną kształcącą zarówno 
artystów, jak i menedżerów czy promotorów muzycznych. Existengründerzentrum to centrum 
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ułatwiające pierwsze kroki w biznesie muzycznym. Ma w swej ofercie przestrzenie eventowe, 
studia muzyczne, biura oraz prowadzi doradztwo. Z kolei Music Commission spełnia funkcję 
one-stop-agency, która integruje różne działania w ramach Miasta Muzyki. Poza tym w mieście 
działa wiele klasycznych instytucji muzycznych i szkół, kontynuujących dziedzictwo tzw. szko-
ły mannheimskiej: Hochschule für Musik und Dartsellende Kunst Mannheim (Wyższa Szkoła 
Muzyki i Sztuk Scenicznych), Kurpfälzisches Kammerorchester (orkiestra kameralna), Mann-
heimer Philharmoniker (filharmonicy), Musikschule Mannheim (szkoła muzyczna), Orienta-
lische Musikakademie (Orientalna Akademia Muzyczna), Nationaltheater Mannheim (Teatr 
Narodowy Mannheim) (Mannheim ist UNESCO City of Music 2020). Oferta muzyczna i „około-
muzyczna” w Mannheim jest imponująca i sięga od dużych festiwali (np. Maifeld Derby), przez 
specjalistyczne wydarzenia (np. targi Guitar Summit), oryginalne i eksperymentalne projekty 
(np. Autosymphonic w 2011 r. – multimedialna symfonia na 80 samochodów, chór, orkiestrę 
symfoniczną i grupę perkusyjną; Autosymphonic 2020), po programy wspierające dla mło-
dych artystów, np. Bandsupport Mannheim. Projekt ten polega na tym, że młode zespoły mu-
zyczne (14–27 lat) mogą otrzymać wsparcie w postaci cotygodniowych sesji coachingowych 
z absolwentami Popakademie oraz pomoc w organizacji występów na żywo. Ponadto wy-
konywane jest profesjonalne portfolio zespołu (Bandsupport Mannheim). Rozwinięta kultura 
muzyczna i młoda publiczność sprzyjają również rozwojowi życia nocnego. W związku z tym 
w Mannheim został powołany pierwszy w kraju night mayor, czyli nocny burmistrz. Do jego 
zadań należy koordynacja działań i mediacja między klubami, mieszkańcami, uczestnikami 
wydarzeń i administracją publiczną. Do udanych działań należy również realizacja akcji Ist 
Luisa hier? (odpowiednik Ask for Angela3) oraz wprowadzenie nocnych taksówek dla kobiet 
(Portrait: Hendrik Meier – Deutschlands erster Night Mayor 2019). 

PODSUMOWANIE

Polityki kulturalne mają tworzyć ramy dla długofalowych działań sektora kultury, strate-
gię w tym obszarze dla określonej wspólnoty. Jednocześnie powinny być na tyle elastycz-
ne i uaktualniane, by swobodnie reagować na wszelkie zmiany i nowe trendy – których 
w zglobalizowanym świecie nie brakuje. Niezależnie od tego, na jakim poziomie admini-
stracyjnym są sformułowane, ich realizacja odbywa się często za pośrednictwem instytucji 
lokalnych, najlepiej znających potrzeby i problemy twórców i odbiorców kultury. Polityka 
kulturalna to bowiem nie tylko spektakularne nowe hale koncertowe zaprojektowane przez 
światowej sławy architektów, ale również darmowe zajęcia dla dzieci z mniej uprzywilejo-
wanych środowisk czy lokalne muzea, od których często zaczyna się uczestnictwo w życiu 
kulturalnym. 

Z perspektywy zarządzających kulturą interesująca wydaje się zmiana punktu odnie-
sienia polityki kulturalnej – punkt ciężkości przeniósł się z działań ponadnarodowych czy 

3 Jest to kampania zapoczątkowana w 2016 r. w Wielkiej Brytanii polegająca na tym, że w barach i pubach 
biorących udział w akcji kobiety, które czują się zagrożone, mogą zapytać przy barze o Angelę. 
Wówczas obsługa interweniuje i pomaga np. zamówić taksówkę. 
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narodowych na poziom miast, które stają się coraz bardziej autonomicznymi jednostkami. 
Wzmocnienie ich roli pozwala na lepsze dopasowanie wydarzeń sektora kultury do specyfiki 
profilu danego miasta bądź jego stworzenie i wypromowanie. 

Opisane w rozdziale wyzwania – migracji, ochrony środowiska, digitalizacji – podejmo-
wane są na różnych szczeblach, jednak kluczowe wydaje się przede wszystkim ich dostrze-
żenie i w efekcie dostosowanie codziennej działalności do nowych okoliczności. Uczestnicy 
sektora kultury nie mogą się zamykać i trwać w swoim dotychczasowym funkcjonowaniu 
bez reakcji na zmieniającą się rzeczywistość. Z pewnością zmiany te nie zawsze są wygodne, 
wybijają z rutyny, wymagają odnalezienia się w zupełnie nowych sytuacjach. Wiele z przyto-
czonych przykładów udało się zrealizować bez olbrzymich nakładów finansowych, ale właś-
nie dzięki kreatywności i otwartości instytucji kultury oraz gotowości do dyskusji i krytycznej 
autorefleksji dotyczącej dotychczasowych działań. Studium Passionspiele Oberammergau po-
kazuje z kolei, jak wielowiekowa tradycja jest w stanie przetrwać dzięki ciężkiej pracy i entu-
zjazmowi, potrafi też nawiązać dialog ze współczesnością i dostosować się do jej wyzwań. 

Do dodatkowych wyzwań należą np. strategie dotyczące reagowania na trudne do prze-
widzenia czynniki. Epidemia koronawirusa w 2020 r. i związane z nią ograniczenia w życiu 
publicznym wymogły elastyczne przeniesienie życia kulturalnego do sieci. Instytucje kultu-
ry stosunkowo szybko dostosowały się do nowych warunków i przymusowej kwarantanny, 
np. za pośrednictwem internetu można zwiedzić wystawy, udostępniono materiały audiowi-
zualne czy też materiały dla dzieci. 

PYTANIA 

1. Czym jest polityka kulturalna? 
2. Czy dostrzegasz w swoim otoczeniu, jak sektor kultury reaguje na wyzwania migracji, 

ochrony środowiska i digitalizacji? Jeżeli tak, podaj przykłady. 
3. Sprawdź, czy Twoja miejscowość ma sformułowaną politykę kulturalną. W jaki sposób jest 

realizowana?
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SEKTOR KULTURY W POLSCE

Organizacja, finanse, otoczenie

WSTĘP 

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej definiuje tę aktywność jako 
polegającą „na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury” (Ustawa z dnia 25 paździer-
nika 1991 r.). Prowadzona może być ona zarówno przez osoby fizyczne oraz prawne, jak 
i przez jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Równocześnie jednak ustawa ta nakła-
da na państwo obowiązek sprawowania opieki nad działalnością kulturalną przede wszystkim 
przez jej finansowe wsparcie oraz promocję. Jest to zasada kluczowa w obliczu potraktowa-
nia kultury jako jednego z najważniejszych elementów osiągania stabilnego wzrostu gospo-
darczego – a jako taki identyfikuje go Narodowa Strategia Rozwoju Kultury (Uzupełnienie 
Narodowej Strategii… 2005). Ośrodki centralne tworzą i sprawują nadzór nad państwowymi 
instytucjami kultury, jednakże największą grupę publicznych organizacji tego typu prowadzą 
w Polsce jednostki samorządu terytorialnego (Przastek 2016). Wskazać należy na występują-
cy w ostatnich latach wzrost liczby instytucji współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, co niekiedy oznacza przede wszystkim, że są one współfinan-
sowane przed dwa ośrodki (Zarządzanie wspólnymi instytucjami kultury… 2015). Wśród jed-
nostek współprowadzonych z samorządami wymienić można m.in. Teatr Muzyczny w Łodzi, 
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we 
Wrocławiu czy Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie (Działania MKiDN 2018; Instytucje 
współprowadzone 2020). Publiczne instytucje kultury nie są jednak jedynymi organizacjami 
prowadzącymi działalność kulturalną, inicjatywy takie podejmowane są również na inne spo-
soby. Kultura ma wysoki priorytet także z perspektywy gospodarczej (zob. rozdział 4), a dzia-
łalność w jej obrębie prowadzona jest w różnych formach, które należy przyporządkować 
trzem sektorom gospodarki. 

Sam termin sektor kultury nastręcza sporych problemów. Na przełomie XX i XXI w. na-
stąpiły przemiany rozumienia roli kultury związane m.in. z przejściem do gospodarki opartej 
w dużej mierze na informacji, ludzkich umiejętnościach oraz kreatywności. Globalizacja oraz 
rozwój i upowszechnienie nowych technologii przyczyniły się do wzrostu znaczenia innowa-
cyjności, wiedzy oraz indywidualnych talentów. Obok sektora kultury pojawił się związany 

2
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z nią sektor kreatywny, także niepoddający się jednoznacznej kwalifikacji (podobnie jak inne 
terminy występujące w języku polskim: przemysły kultury czy przemysły kreatywne) (Sta-
chowiak 2015). Obecnie albo traktuje się jeden z tych sektorów jako część drugiego, albo 
mówi się o wspólnym sektorze kultury i kreatywnym. Odmienne podejścia zależą więc zarów-
no od różnego rozumienia źródłowego pojęcia kultury, jej znaczenia dla gospodarki i roli we 
współczesnym społeczeństwie, jak i od sposobu badania sektora (Stachowiak 2015). 

Unia Europejska definiuje sektor kultury i kreatywny jako konglomerat wszystkich sektorów, 
których działalność opiera się na wartościach kulturowych lub na artystycznej i innej twórczej 
ekspresji, niezależnie od tego, czy ta działalność ma charakter zorientowany na rynek, bez 
względu na rodzaj struktury, w ramach której jest ona prowadzona, oraz niezależnie od spo-
sobu finansowania tej struktury (Obłąkowska 2014, s. 34).

W perspektywie najszerszej sektor kultury oznacza zatem „zbiór wszelkich możliwych 
podmiotów kultury” (Knaś 2012). W perspektywie węższej to ta część sektora kultury 
i sektora kreatywnego, w ramach której tworzone są konsumpcyjne dobra i usługi kultu-
ry, będące dla związanej z nimi działalności celem samym w sobie (Głowacki 2013). W niniej-
szym tekście przyjęta została szeroka perspektywa. W tak rozumianym ujęciu sektor kultury 
obejmuje zarówno organizacje publiczne, prywatne i pozarządowe, dla których działalność 
kulturalna jest podstawowym celem funkcjonowania, jak i artystów i menedżerów kultu-
ry, nieformalne inicjatywy kulturalne lub inne wyłaniające się nowe formy tej działalności. 
Opisany on zostanie z perspektywy organizacyjnej z zastosowaniem podziału wynikającego 
z przynależności podmiotów do jednego z trzech sektorów gospodarki. Należy równocześnie 
pamiętać, że sektor kultury jest przestrzenią zmieniającą się dynamicznie, zagarniającą coraz 
to nowe przestrzenie oraz przybierającą rozmaite formy aktywności. 

W niniejszym rozdziale omówiono kwestie związane z organizacjami istniejącymi w sek-
torze kultury, a zwłaszcza warunki organizacyjno-finansowe działalności jednostek zajmują-
cych się kulturą i funkcjonujących w ramach jednego z trzech sektorów gospodarki w Polsce. 
W pierwszej jego części zaprezentowano podstawy prawne oraz wybrane elementy otoczenia 
charakterystyczne dla funkcjonowania tych podmiotów. Wskazano także możliwości podję-
cia różnych form współpracy międzysektorowej. Część druga koncentruje się na wskazaniu 
i analizie konkretnych przypadków aktywności organizacji kultury – w tym wypadku teatrów 
– prowadzonych przez jednostki administracji publicznej, osoby prywatne oraz organizacje 
pozarządowe. Sytuację poszczególnych instytucji opisano przede wszystkim na podstawie 
analizy danych zastanych, zwłaszcza publicznie dostępnych materiałów dotyczących prezen-
towanych organizacji, jak również krytycznej analizy literatury przedmiotu.

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA 

Sektor kultury: w perspektywie najszerszej: zbiór podmiotów prowadzących działalność kul-
turalną, dla których jest ona podstawowym celem funkcjonowania (Knaś 2012); w per-
spektywie węższej: część sektora kultury i sektora kreatywnego, w ramach której tworzone 
są konsumpcyjne dobra i usługi kultury, będące dla związanej z nimi działalności celem 
samym w sobie (Głowacki 2013).
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Instytucja kultury: podmiot publiczny tworzony przez państwowe lub samorządowe jed-
nostki administracyjne, dla którego działalność kulturalna jest głównym celem funkcjo-
nowania. 

Fundacja: jedna z dwóch podstawowych form prawnych organizacji pozarządowych; o jej 
celach, działaniach bieżących oraz alokacji zasobów co do zasady decyduje założyciel. 

Stowarzyszenie: dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. 
Partnerstwo publiczno-prywatne: ustalona ustawowo forma współpracy między organiza-

cjami publicznymi a prywatnymi przedsiębiorstwami. 
Partnerstwo publiczno-społeczne: forma współpracy między organizacjami publicznymi 

a pozarządowymi, pozwalająca na zlecanie zadań publicznych podmiotom należącym 
do III sektora. 

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 

Kwestie prawnoorganizacyjne 

W ramach działalności społeczno-gospodarczej wyróżnia się trzy sektory. Na I sektor składają 
się podmioty publiczne, a zatem wszystkie organizacje będące własnością jednostek pań-
stwowych lub samorządu terytorialnego, jak również te, w których większość kapitału należy 
do podmiotów sektora publicznego. Sektor II stanowią prywatne przedsiębiorstwa, z kolei 
sektor III obejmuje organizacje pozarządowe, a więc przede wszystkim fundacje i stowarzy-
szenia (Trzy sektory… 2020). 

Tworzenie organizacji należących do I sektora jest zadaniem obowiązkowym dla jed-
nostek administracji państwowej, wynikającym z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. Najwięcej tego typu podmiotów powstaje na poziomie gmin, nieco 
mniej w powiatach i województwach, a najmniej na poziomie państwowym (Przastek 2016). 
Jak już wspomniano, istnieją także instytucje współprowadzone, którym organizatorzy wspól-
nie zapewniają środki niezbędne do funkcjonowania oraz określają uprawnienia każdej ze 
stron (Ustawa z dnia 25 października 1991 r.). Ustawa wyróżnia także instytucje artystyczne, 
które są „powołane do prowadzenia działalności artystycznej w dziedzinie teatru, muzy-
ki, tańca, z udziałem twórców i wykonawców, w szczególności: teatry, filharmonie, opery, 
operetki, orkiestry symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne” 
(Ustawa z 25 października 1991 r., art. 11). Działalność jest tam prowadzona nie tak, jak to 
dzieje się w wypadku innych organizacji kultury, czyli zgodnie z rokiem kalendarzowym, lecz 
podstawą funkcjonowania są sezony artystyczne, które trwają od 1 września do 31 sierpnia 
kolejnego roku. Co ważne, organizator (jednostka założycielska) publicznej instytucji kul-
tury ma obowiązek zapewnić jej zasoby niezbędne do zapoczątkowania oraz prowadzenia 
wyznaczonej działalności kulturalnej, jak również utrzymania obiektu, w którym działa pod-
miot. Przymiotnik „niezbędne” stanowi tu kluczowy element – nierzadko bowiem oznacza on 
minimum konieczne do funkcjonowania, a to utrudnia podjęcie dodatkowych inicjatyw lub 
wręcz niewystarcza na pokrycie podstawowych kosztów wydatków stałych (Samorządowe in-
stytucje kultury 2019). Pamiętać przy tym należy, że ustawa identyfikuje działalność kulturalną 
jako pozbawioną charakteru działalności gospodarczej, co w praktyce oznacza, że wszystkie 
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środki finansowe, jakie jednostce uda się uzyskać, muszą zostać przeznaczone na działalność 
statutową. W obliczu tej okoliczności niezwykle ważne są zatem odpowiednie zapisy w sta-
tucie organizacji, tworzonym przez organizatora i wymagającym osobnych uchwał w razie 
wprowadzania zmian.

Sektor II w wypadku kultury obejmuje wiele przedsięwzięć prywatnych, dla których 
głównym celem jest działalność kulturalna, pozwalająca na uzyskiwanie podstawowego
dla funkcjonowania takich organizacji celu, jakim jest zysk ekonomiczny. Mowa zatem 
np. o prywatnych wydawnictwach, teatrach, galeriach sztuki czy wytwórniach muzycznych. 
Równocześnie trzeba zwrócić uwagę, że w kwestii wielu tego typu organizacji istnieje spór, 
czy zakwalifikować je jako zajmujące się kulturą, np. agencje reklamowe (Lewandowski, Mućk, 
Skrok 2010). W obrębie tego sektora wyróżnić można dwie perspektywy – samych organizacji 
prowadzących działalność kulturalną oraz przedsiębiorstw prywatnych wspierających inicja-
tywy kulturalne w ramach sponsoringu. Pierwsze z tych podmiotów powstają z inicjaty-
wy osób lub grup chcących prowadzić jakąś formę działalności kulturalnej jako działalność 
gospodarczą, przynoszącą zysk ekonomiczny. Ich powołanie wiąże się z dużą autonomią 
w zakresie podejmowanych inicjatyw, a tym samym pozwala na dużą swobodę artystyczną 
zaangażowanych w nich twórców. Podmioty wspierające różnego typu inicjatywy i organi-
zacje kulturalne często dokonują tego na zasadzie sponsoringu, mecenatu lub partnerstwa. 
W ramach sponsoringu firma przekazuje indywidualnemu twórcy lub organizacji działającej 
w kulturze środki finansowe, które umożliwiają realizację wyznaczonego celu, w zamian za 
promocję oraz budowanie świadomości marki spnsora. Mecenat często kojarzy się z roztacza-
niem opieki nad działalnością kulturalną przez państwo, jest jednak także jedną z możliwości 
współpracy z podmiotami II sektora. Oznacza on wsparcie na podobnych zasadach jak spon-
soring, tyle że bez uzyskania przez podmiot prywatny korzyści wizerunkowych. 

Mecenat nie daje perspektyw promocyjnych – jest on kwestią dobrej woli i ma charakter 
bezinteresowny, a mecenas nie oczekuje od beneficjenta świadczenia wzajemnego. (…) Zja-
wisko mecenatu nie jest definiowane ani regulowane przez ustawodawstwo, dlatego tytu-
łu „Mecenasa” używa się dość dowolnie, najczęściej w celu budowania prestiżu (Sponsoring 
kultury 2020).

Z kolei partnerstwo to forma współpracy między kulturą a biznesem, w ramach której obie 
strony równorzędnie wpływają na kształt danej inicjatywy (Sponsoring kultury 2020). W dal-
szej części tekstu omówione są dwie jego międzysektorowe formy: partnerstwo publiczno-
-prywatne (PPP) oraz partnerstwo publiczno-społeczne (PPS). Pierwsze z nich:

(…) stanowi formę realizacji zadań publicznych przez podmiot prywatny przy wykorzystaniu 
możliwości finansowych, organizacyjnych lub innych podmiotu prywatnego. Istotą partner-
stwa jest to, iż zlecającym zadanie jest podmiot publiczny, natomiast wykonawcą partner 
prywatny, którym zgodnie z ustawą o PPP jest przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny 
(Partnerstwo… 2011). 

Z założenia chodzi o to, aby obydwa podmioty rozdzieliły między siebie zadania oraz 
ryzyko, jakie niesie ze sobą realizacja danego projektu. Docelowo pozwala to na możliwie 
jak najmniejsze zaangażowanie środków publicznych, a ze strony przedsiębiorcy – na zwrot 
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inwestycji i osiągnięcie zysku przez eksploatację infrastruktury powstałej w wyniku projektu 
przez określony z góry czas. 

Z kolei współpracę między I a III sektorem określa się mianem partnerstwa publiczno-
-społecznego i „jest [ona] kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości” (Procedura 
tworzenia… 2014). Nie reguluje jej żadna specjalna ustawa, tak jak dzieje się w wypadku part-
nerstwa publiczno-prywatnego. Pozwala na zlecenie zadań publicznych organizacjom poza-
rządowym, a przez to budowanie współpracy między tymi sektorami i wspieranie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. 

Ostatni z omawianych sektorów to organizacje pozarządowe. W Polsce przyjmują one 
dwie podstawowe postaci – fundacji i stowarzyszeń. Ustawa o fundacjach z 1984 r. nie de-
finiuje tych podmiotów bezpośrednio, wymienia raczej ich cechy. Zakładane są one przez 
fundatora lub fundatorów „dla realizacji (…) celów społecznie lub gospodarczo użytecznych” 
(Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r., art. 1), które to cele określa założyciel lub założyciele. Wśród 
niezamkniętego katalogu tego typu celów wymienione są m.in. kultura i sztuka oraz opieka 
nad zabytkami. Z założenia działalność fundacji trwa dopóty, dopóki cel nie zostanie osiąg-
nięty – z reguły opisany jest on jednak w sposób, który umożliwia ciągłe funkcjonowanie 
organizacji. Nie są pobierane składki, a podstawą działalności jest tzw. fundusz założycielski, 
zapewniony przez fundatora lub fundatorów, decyzje zaś podejmuje zarząd fundacji (Czym 
się różni… 2020). Z kolei „stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrze-
szeniem o celach niezarobkowych” (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.). Zakładane jest ono 
przez minimum siedem osób, nie posiada funduszu założycielskiego i z założenia utrzymu-
je się z regularnych składek członkowskich. Decyzje podejmuje zarząd oraz walne zebranie 
członków, a nad działaniami czuwa obowiązkowy organ kontrolny (Czym się różni… 2020). 
Obydwie te formy organizacji pozarządowych podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajo-
wego Rejestru Sądowego, mogą starać się o dotacje czy darowizny, a także ubiegać o status 
organizacji pożytku publicznego (co skutkuje m.in. możliwością zbierania 1% z odpisu podat-
kowego). W praktyce niekiedy różnice pojmowane są w ten sposób, że cel fundacji jest odgór-
nie ustalony przez założyciela/założycieli, z kolei cele stowarzyszenia są określane oddolnie 
przez osoby, które potem będą jego członkami. Oprócz tego cel fundacji musi być społecznie 
lub gospodarczo użyteczny, podczas gdy cel stowarzyszenia – jedynie zgodny z prawem i re-
alnie wykonalny. Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z działalnością podmiotów 
III sektora znajduje się w rozdziale 5.

STUDIA PRZYPADKÓW 

Publiczne organizacje kultury 

Polityka kulturalna, realizowana przez państwo, rozumiana jest jako „jego celowa, syste-
matyczna ingerencja w sferę kultury” (Ilczuk, Siciński, Wojciechowski 1998, s. 149). Jest ona 
równocześnie „instrumentem prowadzącym do rozwoju przemysłów kulturalnych i za-
pewnienia rozwoju poszczególnych kultur na świecie)” (Polityka kulturalna 2020). Prowadzi 
się ją w perspektywie maksymalnie kilkuletniej, która w niektórych przypadkach wyda-
je się jednak wciąż zbyt krótka, by można mówić o długofalowych efektach. Szczegółowe 
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omówienie zagadnienia polityki kulturalnej i jej administrowania w krajach Europy znajduje 
się w rozdziale 1.

Ważnym elementem polityki kulturalnej jest samo jej organizowanie i kierowanie publicz-
nymi instytucjami kultury należącymi do I sektora. W lipcu 1998 r. w projekcie założeń polityki 
kulturalnej państwa Dorota Ilczuk, Andrzej Siciński i Jan S. Wojciechowski pisali: 

Nadrzędnym celem polityki kulturalnej jest rozwój i zachowanie ciągłości kultury polskiej. 
W związku z tym państwo wspiera przede wszystkim szeroko rozumianą edukację kulturalną. 
Państwo – czy to na drodze tworzenia przepisów prawnych, czy przekazywania nakładów 
finansowych i (lub) pomocy organizacyjnej – wspiera szczególnie oryginalną rodzimą twór-
czość artystyczną, działania innowacyjne w sferze kultury. Państwo wspiera ochronę dziedzi-
ctwa kulturowego – materialnego i niematerialnego. Stan kultury ma poważny wpływ na dłu-
gofalową politykę państwa. Natomiast państwo chroni sferę kultury przed presją doraźnych 
nacisków politycznych (Ilczuk, Siciński, Wojciechowski 1998, s. 150).

 Organizowanie państwowych oraz samorządowych instytucji kultury jest ustawowym 
obowiązkiem jednostek administracji publicznej. Jak już wspomniano, gwarantują one nie-
zbędne środki pozwalające funkcjonować tym instutucjom. Jednak fundusze te nie zawsze 
są wystarczające. Na przykład dane Najwyższej Izby Kontroli na temat niektórych samorzą-
dowych instytucji kultury wskazują, że mimo wzrostu ogólnych nakładów na kulturę „środ-
ki te były w dalszym ciągu niewystarczające i stanowiły średnio niespełna 75% przychodów 
ogółem instytucji kultury” (Samorządowe instytucje kultury 2019). Tym samym organizacje 
kultury I sektora podejmują różnorakie dodatkowe działania, aby uzyskać potrzebne fun-
dusze. Przede wszystkim realizowane są projekty w ramach programów ogłaszanych przez 
MKiDN, jak również samorządy. Część pieniędzy uzyskiwana jest z przychodów z działalności 
(np. ze sprzedaży biletów), niekiedy jednak i one nie były wystarczające, by organizacja nie 
ponosiła strat (Samorządowe instytucje kultury 2019). 

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy jest jednym z przykładów organizacji I sektora 
poszukujących dodatkowych źródeł pozyskania środków finansowych poza dotacją od orga-
nizatora. Oprócz spektakli teatr prowadzi działalność edukacyjną i warsztatową, np. w Klubie 
Gońca Teatralnego (Klub Gońca Teatralnego 2020). Realizowane tam projekty nierzadko są 
dodatkowo współfinansowane przez MKiDK, Narodowe Centrum Kultury czy Województwo 
Dolnośląskie, w tym np. z Funduszu Promocji Kultury. Wśród dofinansowywanych w ten spo-
sób projektów znalazły się m.in. warsztaty Teatr jest bliżej niż myślisz (Teatr jest bliżej niż myślisz 
2020). Równocześnie podejmowane są działania we współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Twórczych, co z kolei pozawala na uzyskanie dofinansowania zarezerwowanego dla 
podmiotów III sektora. Prowadzona jest także dodatkowa działalność odpłatna, m.in. zwie-
dzanie teatru w formie gry dla dzieci do lat 15, sprzedaż wydawnictw oraz gadżetów rekla-
mowych, wynajem przestrzeni na imprezy zewnętrzne (Sprawozdanie roczne… 2019). Teatr 
w Legnicy jest instytucją artystyczną, toteż podstawą jego funkcjonujonowania są sezony, 
nie rok kalendrzowy. Rok artystyczny 2018/2019 udało się zamknąć ze stosunkowo niewielką 
stratą niecałych 10 tys. zł (Kanikowski 2019). Jak stwierdził dyrektor teatru Jacek Głomb: „Pod 
względem finansowym bieżący rok wygląda lepiej, bo byliśmy bardziej skuteczni w zabie-
ganiu o granty z ministerstwa kultury, miasta, województwa” (Kanikowski 2019). Wcześniej 
instytucja ta straciła sponsora strategicznego i w obliczu braku tego wsparcia borykała się 
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z trudnościami finansowymi. Sponsora nadal nie udało się znaleźć, lecz środki pozyskane ze 
środków publicznych, poza dotacją celową organizatora, pozwoliły na w miarę swobodne 
funkcjonowanie sceny. Nie ulega jednak wątpliwości, że istnieje ciągła konieczność poszu-
kiwania różnych form dodatkowego źródła finansowania, skoro środki zapewniane w I sek-
torze przez organizatorów są niedostateczne. Pamiętać przy tym należy, że administracja 
publiczna:

(…) posiada daleko posuniętą swobodę w kształtowaniu polityki kulturalnej. W praktyce ozna-
cza to, że ma ona obowiązek wspierania działalności kulturalnej, jednak nie jest zobligowana 
do wspierania wszelkiej działalności w tym zakresie. Dobór instytucji i projektów, które mogą 
otrzymać wsparcie finansowe od władzy publicznej, powinien być maksymalnie obiektywny, 
natomiast obecne regulacje nie sprzyjają rozgraniczeniu poglądów aktualnej władzy oraz po-
glądów reprezentowanych przez dany projekt czy też nurt w kulturze (Potocki 2017, s. 172). 

Tymczasem, pomimo wzrostu liczby inicjatyw prywatnych oraz pozarządowych z zakresu 
działalności kulturalnej, środki publiczne nadal mają „kluczowe i podstawowe znaczenie 
dla realizacji polityki kulturalnej” (Potocki 2017, s. 174). Wbrew różnym dyskusjom i głosom 
ogromna zależność tworzenia i uczestniczenia w kulturze od działalności administracji pub-
licznej – na poziomie państwowym czy samorządowym – wydaje się nieusuwalna.

Prywatne organizacje kultury 

W wypadku organizacji II sektora można mówić o dwóch perspektywach – o samych prywat-
nych organizacjach zajmujących się kulturą oraz o przedsiębiorstwach gotowych wspierać 
tego typu działania. Jak dotychczas brak wpisanego w politykę kulturalną systemu wspierają-
cego taką współpracę – nie ma np. znaczących przywilejów podatkowych, które zachęcałyby 
prywatne podmioty do wsparcia sztuki (Potocki 2017). Tymczasem wskazuje się, że pluralizm 
w zakresie źródeł finansowania inicjatyw kulturalnych wspiera rozwój oraz zróżnicowanie sek-
tora, a także minimalizuje ryzyko braku wsparcia dla pewnej puli projektów (Zachęcanie do 
inwestycji… 2011). W tym kontekście trudno się dziwić przewadze sponsorowania ze strony 
firm inicjatyw masowych, które z większym prawdopodobieństwem mogą przynieść bardziej 
wymierne korzyści materialne i wizerunkowe. Zmiany we wsparciu dla festiwali kulturalnych 
dobrze widać na poziomie sponsorów tytularnych. Krakowski Międzynarodowy Festiwal Kina 
Niezależnego Off Camera najpierw był Off Plus Camerą, potem PKO Off Camerą, Netią Off 
Camerą, a w 2019 r. Mastercard Off Camerą. Jest to równocześnie jeden z pozytywnych przy-
kładów na współpracę między organizacjami sektorów II i III, ponieważ organizatorem festi-
walu jest Fundacja Off Camera. Niemniej mowa wciąż o wydarzeniu o ugruntowanej renomie 
i dużej skali, którego wsparcie po prostu się sponsorom opłaca. Nie oznacza to równocześnie, 
że brakuje przykładów wsparcia mniejszych wydarzeń czy projektów – działania takie w dużo 
większym stopniu zależą jednak od pozytywnego stosunku indywidualnych przedsiębior-
ców do konkretnych inicjatyw, niż gdyby istniały odgórne zachęty do tego typu wsparcia. 
Podstawowym instrumentem powinna być polityka podatkowa, np. formie ulg, czasowych 
zwolnień od podatku czy możliwości jego odliczenia (Zachęcanie do inwestycji… 2011). Innym 
sposobem wsparcia prywatnego, także na poziomie indywidualnym, jest już teraz możliwość 
przekazania 1% podatku na organizacje działające w sektorze kultury. Oferowane są także 



32

NWYMIAR  PRAWNOPOLITYCZNYN

odliczenia od podatków dla osób przekazujących darowizny na cele kulturalne. W Polsce 
w obydwu wypadkach jest to możliwe wtedy, gdy podmiot, na rzecz którego przekazywane 
są środki, ma status organizacji pożytku publicznego (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.).

Jedną z form wsparcia prywatnego jest mecenat, który zasadniczo ustanawiają osoby czy 
organizacje prywatne z zamiarem bezinteresownego wsparcia kultury czy sztuki. Tego typu 
działalność od wielu lat prowadzą np. Grażyna Kulczyk czy Piotr Voelkel, właściciel marki VOX. 
Z jednej strony jest to inwestycja ekonomiczna (np. w dzieła młodych, obiecujących artystów), 
z drugiej wizerunkowa – formalnie rzecz biorąc, uzyskujące wsparcie jednostki nie są zobo-
wiązane do żadnych świadczeń, jednak nazwiska te dość powszechnie kojarzy się z działal-
nością filantropijną na rzecz wspierania przedsięwzięć artystycznych. Mecenat z założenia jest 
współpracą raczej długofalową, rozumianą bardziej jako forma opieki niż – jak w wypadku 
sponsoringu – wymiany (Krawczyk 2005).

Równocześnie w II sektorze funkcjonuje sporo prywatnych organizacji podejmujących 
działalność kulturalną. Zaznaczyć trzeba przy tym, że nierzadko – tak dzieje się np. w wypad-
ku teatrów – podmioty powstałe pierwotnie jako inicjatywy prywatne z czasem przekształciły 
się w organizacje pozarządowe, co umożliwia im pozyskanie środków z puli przeznaczonej 
dla III sektora (Teatr prywatny 2020). Głównym źródłem dochodów założonego przez Tomasza 
Karolaka Teatru IMKA w Warszawie są sponsorzy oraz udział w programach ogłaszanych przez 
MKiDN – zależność od dotacji zwłaszcza tych pierwszych powoduje liczne trudności. Teatr 
musiał na jakiś czas zawiesić swoją działalność artystyczną w sezonie 2015/2016 z powodu 
wycofania się dotychczasowego wsparcia przedsiębiorstw. Na działalność sceny potrzeba 
było rocznie 3 mln zł – pieniądze te uzyskiwano od różnych firm prywatnych. Z początkiem 
2015 r. wycofał się sponsor strategiczny, co sprawiło, że teatr musiał na jakiś czas zamknąć 
podwoje i rozpocząć poszukiwania innego źródła finansowania. Dzięki restrukturyzacji oraz 
podjęciu dodatkowej działalności komercyjnej (przede wszystkim wynajęciu sal) Teatr IMKA 
był w stanie sam zarobić na swoje podstawowe wydatki (Teatr Karolaka wznawia… 2015). Jak 
mówi dyrektor innego warszawskiego teatru prywatnego – Teatru Kamienica, Emilian Kamiń-
ski: „prowadzimy działalność na warunkach zbliżonych do tych, w których na co dzień funk-
cjonują przedsiębiorcy. Podobnie jak oni musimy obserwować rynek i podążać za trendami” 
(Sobkowicz 2018). Organizacja ta także funkcjonuje dzięki wsparciu sponsorów, oferuje rów-
nież wynajem swoich sal do celów komercyjnych.

Zarówno Teatr Kamienica, jak i Teatr IMKA działają w jeszcze większym stopniu niż or-
ganizacje publiczne na zasadach wolnego rynku oraz konkurencji. Nieotrzymywanie dotacji 
celowej ze środków organizatora publicznego na działalność bieżącą oznacza konieczność 
poszukiwania wsparcia u innych podmiotów II sektora oraz takie kierowanie organizacją, któ-
re każdorazowo musi brać pod uwagę kwestie ekonomiczne. Tym samym zarządzanie tego 
typu podmiotami opiera się na zasadach bliższych działaniu prywatnch firm niż instytucji 
kultury I sektora. 

Pozarządowe organizacje kultury 

Szczegółowa analiza funkcjonowania podmiotów III sektora działających w kulturze jest 
przedmiotem wspomnianego już rozdziału 5. Według badań organizacje funkcjonujące 
w obszarze „kultura i sztuka” stanowią drugą co wielkości grupę NGO (non-governmental 
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organization), a ich liczbę w 2018 r. szacowano na około 11 tys. (Kondycja organizacji poza-
rządowych. Raport z badań 2018 2019). Przykładem obrazującym sposoby ich powstawania 
oraz funkcjonowania jest krakowski Teatr Odwrócony. Założonej w 2012 r. przez absol-
wentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie scenie patronuje Jerzy Trela, 
a organizacyjnie funkcjonuje ona jako fundacja. W Teatrze Odwróconym wprowadzono 
sposób opłaty za spektakle pay what you want – widz płaci po spektaklu tyle, ile uważa lub 
ile może. Jest to, jak mówi Karolina Fortuna, projekt menedżer Teatru, „forma autorskie-
go manifestu – na sztukę powinno być stać każdego” (Kraków. Teatr Odwrócony… 2017). 
Tego typu podejście do finansowania jest w skali Polski innowacyjne – ale także, nie da się 
ukryć, ryzykowne i motywujące samych artystów. Teatr funkcjonuje jako organizacja poza-
rządowa, może się więc ubiegać o środki publiczne, tym samym nie musi być uzależniony 
tylko od wpływów z biletów. Jak pisze Agnieszka Dziedzic, istnienie takich jednostek jak 
Teatr Odwrócony:

(…) to przytyk w kierunku władz decydujących o rozdzielaniu środków na kulturę. Małe 
zespoły artystyczne działające w obrębie trzeciego sektora, które nie mają szans z dużymi 
instytucjami dotowanymi przez miasto, niejednokrotnie stają się dostarczycielami pełnowar-
tościowego ziarna (Dziedzic 2014). 

Należy równocześnie pamiętać, że organizacje III sektora nie mogą wypracowywać nad-
wyżki finansowej – wszystkie pozyskane fundusze muszą być przeznaczone na działalność 
statutową (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.; Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.). Jako że sto-
sunkowo niewielki procent wszystkich NGO jest w stanie zatrudniać pracowników (Kondycja 
organizacji pozarządowych. Raport z badań 2018 2019), prowadzenie tego typu działalności 
jest obarczone dużym ryzykiem nieuzyskania środków pozwalających na swobodne funk-
cjonowanie. Zarazem działalność kulturalna w ramach III sektora, podobnie jak w wypadku 
przedsiębiorstw, daje dużą swobodę twórczą, ograniczoną w zasadzie tylko przez własne 
możliwości oraz przepisy prawa.

Partnerstwo

Ogólna ocena realnego funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, dotycząca 
wszystkich możliwych dziedzin działalności, nie tylko kultury, jest mało optymistyczna. Ist-
nieje stosunkowo niewiele przykładów na jego podejmowanie, znacznie mniej niż zakłada-
no. „W sumie w latach 2009–2018 realizowano bądź zrealizowano 131 projektów w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego o wartości około 6 miliardów złotych” (Miłosz 2019), 
co jest liczbą niewielką w skali gospodarki całego kraju. Zarówno w kulturze, jak i w in-
nych sektorach odnaleźć się muszą dwie strony tej relacji, a jest to nadal problematyczne 
(Pronińska 2013). 

Obok partnerstwa publiczno-prywatnego w kulturze funkcjonuje także partnerstwo 
publiczno-społeczne. Udało się tego dokonać w wypadku powstania Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN. Tam współpraca jest trójstronna – między Ministerstwem Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, Miastem Stołecznym Warszawą oraz Stowarzyszeniem Żydowski Instytut 
Historyczny w Polsce. 
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Na mocy aktu założycielskiego strona publiczna za kwotę 180 mln złotych sfinansowała bu-
dowę budynku muzeum oraz pokrywa większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie zaini-
cjowało projekt, odpowiadało za sfinansowanie oraz organizację procesu tworzenia wystawy 
stałej (Partnerstwo publiczno-prywatne 2020). 

Zygmunt Stępiński 1 marca 2020 r. rozpoczął pracę jako dyrektor Muzeum POLIN, zakoń-
czył się okres wielomiesięcznego impasu dotyczący niepowołania przez ministra na to stano-
wisko wybranego na drugą kadencję Dariusza Stoli. Sytuacja ta wywołała liczne kontrowersje, 
a „Muzeum Historii Żydów Polskich przez ostatnie kilkanaście miesięcy przechodziło najtrud-
niejszy okres w swojej historii” (Stępiński 2020). Organizatorzy po długich negocjacjach i spo-
rach zgodnie powołali w końcu na to stanowisko Stępińskiego zarządzającego Muzeum jako 
p.o. dyrektora w okresie tego swoistego bezkrólewia. Jak więc widać, wielostronna kooperacja 
w zakresie powoływania oraz utrzymywania partnerskich organizacji kultury stanowi nie tylko 
wyzwanie, lecz także ogromną szansę. Możliwość takiej współpracy jest okazją, by poradzić 
sobie – z jednej strony – z brakiem funduszy organizacji pozarządowych, a – z drugiej strony – 
z wykorzystaniem ich potencjału i umiejętności przy roztoczeniu swoistego parasola ochron-
nego nad tą działalnością. 

PODSUMOWANIE 

Działalność w sektorze kultury może odbywać się na rozmaite sposoby – wśród nich wyróżnić 
należy różne formy organizacyjne związane z podziałem gospodarki na trzy sektory. Wiele 
instytucji kultury w Polsce organizowanych jest przez jednostki administracji państwowej –
centralne (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i samorządowe. Podmioty te 
należą do I sektora i mają ustawowo zapewnione środki niezbędne do prowadzenia swojej 
podstawowej działalności. Zwykle nie są one wystarczające, dlatego podejmuje się dodatko-
we inicjatywy, takie jak ubieganie się o dodatkowe dofinansowania czy współtworzenie pro-
jektów we współpracy z organizacjami pozarządowymi, co umożliwia otrzymanie funduszy 
z puli przeznaczonej dla III sektora. Prywatne organizacje kultury, stanowiące II sektor, także 
nierzadko – w tym samym celu – przekształcają się w fundacje lub stowarzyszenia. Ich dzia-
łalność oparta jest w dużej mierze na środkach pozyskiwanych bezpośrednio od prywatnych 
sponsorów. Pozarządowe podmioty prowadzące działalność kulturalną stanowią stosunko-
wo dużą grupę wszystkich organizacji III sektora, a ich funkcjonowanie – tak jak w wypadku 
przedsiębiorstw – pozwala na dużą swobodę twórczą. Jednakże istnieją trudności z uzyska-
niem środków pozwalających chociażby na zatrudnienie na stałe wszystkich zaangażowanych 
w tworzenie danej NGO, co utrudnia swobodną działalność.

Nie należy przy tym uznawać, że wszystkie trudności w prowadzeniu działalności kultu-
ralnej dotyczą spraw finansowych, bez względu na sektor, w jakim funkcjonuje organizacja. 
Wiele kwestii w tym zakresie dotyczy posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez 
osoby ją organizujące i kontrolujące oraz nią zarządzające. Prawo daje możliwości, ktoś jed-
nak musi je chcieć wykorzystać. Wydaje się, że zarówno w ramach każdego z trzech sektorów, 
jak i współpracy między nimi istnieje szeroka przestrzeń możliwości oraz tworzenia innowacji 
w kulturze. Jednakże w sytuacji, gdy trudno mówić o konsekwentnej, wieloletniej polityce 
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kulturalnej, kształtowanej – w świecie idealnym – bez względu na osobiste wybory ideolo-
giczne czy przekonania decydentów, trudno czasem podjąć też zróżnicowaną działalność 
kulturalną. Każdy z sektorów niesie ze sobą charakterystyczne dla niego szanse i zagrożenia, 
stawiając zarządzających przed różnego typu wyzwaniami. Sposoby radzenia sobie z nimi 
są, z jednej strony, podyktowane literą prawa, z drugiej jednak, w większym jeszcze stopniu, 
otwartością i gotowością na współpracę osób je tworzących. 

Gros działalności kulturalnej odbywa się dzięki środkom publicznym, w każdym z oma-
wianych sektorów. W ramach polityki kulturalnej państwo powinno wspierać prywatną 
działalność kulturalną także w sposób pasywny, tj. przez zapewnienie odpowiednich ulg 
podatkowych zarówno samym jednostkom z sektora kultury, jak i chcącym wspierać je 
sponsorom (Potocki 2017). Brak jednak na razie konsekwentnej polityki w zakresie wspie-
rania rozwoju oddolnych inicjatyw kulturalnych – bez względu na to, czy mowa o organiza-
cjach pozarządowych, przedsiębiorstwach czy samozatrudniających się artystach. Zadaniem 
organizatorów oraz grantodawców jest takie rozdzielanie środków i podejmowanie decyzji, 
które zapewni jak największą przejrzystość tych dwóch procesów, a tym samym pozwoli na 
wsparcie inicjatyw kulturalnych różnych środowisk oraz działań podejmowanych z rozmaitych 
perspektyw. To dzięki temu kultura może nie tylko się rozwijać, lecz także być coraz bardziej 
dostępna oraz przystępna dla współczesnych odbiorców. 

PYTANIA 

1. Jakie formy organizacji wyróżniamy wśród podmiotów tworzących sektor kultury? 
2. Czym różni się fundacja od stowarzyszenia? 
3. Czym różni się partnerstwo publiczno-prywatne od partnerstwa publiczno-społecznego?
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PRAWO AUTORSKIE 

W INST Y TUC JACH KULTURY

Polityka otwartości na przykładzie galerii i muzeum

WSTĘP

Kultura jako dorobek cywilizacyjny społeczeństwa urzeczywistnia się przez – składające się 
na ten dorobek – dobra kultury, czyli efekt działalności kulturalnej. Dobra kultury, jeśli tylko 
zostaną zachowane, stanowią swego rodzaju dokumentację działań kulturalnych podejmo-
wanych zarówno przez współczesne społeczeństwa, jak i żyjące w przeszłości. Dobra kultury 
to także dobra prawne, co oznacza, że są przedmiotami ochrony prawnej. W konsekwencji za-
sługują na opiekę właściwych organów stosujących prawo, czy to w interesie społecznym, czy 
z uwagi na interes prywatny (np. konkretnego twórcy). Dokonując pewnego uproszczenia, 
dobra kultury można podzielić na dwie podstawowe grupy: dobra materialne i niematerial-
ne. Te pierwsze to rzeczy, czyli w rozumieniu prawa cywilnego ruchomości i nieruchomości. 
Wyróżniającymi się na tle innych materialnymi dobrami kultury są zabytki, którym zostały po-
święcone odrębne regulacje prawne. Z kolei o istocie dóbr niematerialnych decydują nie tyle 
ich materialny charakter, ile innego rodzaju walory, np. poznawcze czy estetyczne. W kontek-
ście działalności kulturalnej kluczową rolę odgrywają chronione prawami autorskimi utwory 
oraz przedmioty praw pokrewnych (np. wykonania artystyczne) (Golat 2006, s. 19).

World Intellectual Property Organization (WIPO) – wyspecjalizowana organizacja ONZ 
zajmująca się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności in-
telektualnej – od wielu lat podkreśla wagę praw autorskich w instytucjach kultury, akcentując 
ich rolę w procesie zarządczym. Szczególnie teraz, wraz z pojawieniem się nowych technolo-
gii, rośnie świadomość znaczenia, jakie ma własność intelektualna w możliwościach dzielenia 
się wiedzą, zapewnienia dostępu do kolekcji instytucji oraz ochrony zbiorów i zarządzania 
nimi (Pantalony, red., 2013). Od efektywnego ich wykorzystania zależą wartość i pozycja in-
stytucji w kreatywnej gospodarce oraz – co z punktu widzenia zwłaszcza publicznych insty-
tucji kultury jest szczególnie ważne – skuteczne zarządzanie prawami autorskimi ułatwiające 
korzystanie z dóbr kultury w celu zaspokojenia potrzeb społecznych. 

Cel niniejszego rozdziału to syntetyczne ujęcie najważniejszych zagadnień związanych 
z zarządzaniem własnością intelektualną (w szczególności prawami autorskimi) w instytucjach 
kultury oraz połącznie teorii ze studiami przypadków. Opis studiów przypadku oparty jest na 
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zastanej literaturze, dostępnych informacjach rozpowszechnianych przez wybrane instytucje 
oraz wynika z rozmów przeprowadzonych z pracownikami jednej z nich. Dobór przykładów 
wynika ze strategicznego podejścia pracowników instytucji kultury do zarządzania prawami au-
torskimi. Aby przybliżyć daną tematykę, zostaną przywołane przykłady publicznych instytucji 
kultury, takich jak muzea i galerie. I choć niezaprzeczalne są instytucjonalne różnice między 
organizacjami dziedzictwa kulturowego, takimi jak: muzea, galerie, archiwa, biblioteki, to jednak 
wiele problemów dotyczących własności intelektualnej, z którymi się borykają, jest podobnych, 
mimo ich odmiennych misji i celów. Niniejszy tekst ma zatem charakter uniwersalny.

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Utwór: przedmiot prawa autorskiego, który łącznie spełnia trzy przesłanki: 1) został stworzo-
ny przez człowieka, 2) został ustalony (zaprezentowany co najmniej jednej osobie poza 
samym twórcą) w jakiejkolwiek postaci, 3) jest przejawem działalności twórczej o indywi-
dualnym charakterze.

Utwór zależny: opracowanie cudzego utworu, np. tłumaczenie, przeróbka, adaptacja. Utwór, 
który zawiera wkład twórczy autora opracowania, a jednocześnie przejmuje z dzieła 
oryginalnego elementy twórcze w rozumieniu prawa autorskiego.

Twórca: osoba fizyczna, która wniosła wkład twórczy w powstanie utworu (Barta, Markiewicz 
2008, s. 54). 

Prawa majątkowe: zbywalne i ograniczone w czasie prawa, które chronią majątkowe (ekono-
miczne) interesy twórcy. Zakres tych praw obejmuje uprawnienie do korzystania z utworu 
na wszystkich polach eksploatacji, do rozporządzania utworem oraz do wynagrodzenia.

Prawa osobiste: chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu 
więź twórcy z utworem (art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). To prawa odnoszące się do sfery nie-
majątkowych (pozaekonomicznych) interesów twórcy, związanych z konkretnym dziełem. 
Prawa te obejmują m.in. podejmowanie decyzji o sposobie oznaczenia utworu, kontrolę 
zmian treści i formy utworu czy nadzór nad sposobem korzystania z niego.

Domena publiczna: to zasób utworów, które nie są objęte majątkowymi prawami autorskimi, 
ponieważ nie spełniają ustawowych cech utworu, lub do których majątkowe prawa autor-
skie wygasły.

Dozwolony użytek: regulacja upoważniająca do korzystania (odpłatnego lub nieodpłatnego) 
z chronionego utworu bez zgody uprawnionego z uwagi na interesy publiczne oraz 
osobiste użytkowników (Barta, Markiewicz 2008, s. 105).

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Prawa autorskie

Przedmiotem ochrony na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych są dobra niematerialne, czyli utwory artystyczne, literackie, naukowe i przedmio-
ty praw pokrewnych, w tym artystyczne wykonania. Dobra te istnieją niezależnie od rzeczy. 
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Inaczej ujmując, rzeczy nie stanowią warunku ich istnienia. Oczywiście dobra niematerialne 
mogą występować w obrocie dzięki nośnikom materialnym, na których zostały zapisane, ale 
egzemplarze (tj. książki, obrazy, płyty) tych dóbr stanowią odrębny przedmiot ochrony.

Prawa autorskie, jako dobra intelektualne, stanowią wynik twórczości człowieka, są więc 
zasobem ściśle związanym z jednostką, w tym znaczeniu, że „generuje” je twórca. Pierwotnym 
właścicielem praw autorskich do utworu jest ten, kto stworzył dzieło. Ochrona praw autor-
skich i pokrewnych ma charakter terytorialny, co znaczy, że obejmuje wyłącznie terytorium 
danego kraju. W Polsce funkcjonuje model dualistyczny, który charakteryzuje się wydziele-
niem dwóch autonomicznych praw autorskich: prawa osobistego i prawa majątkowego. 
Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do autor-
stwa, prawo do oznaczenia utworu, prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego 
rzetelnego wykorzystania. Prawo to jest nieprzenoszalne i bezterminowe. 

Autorskie prawa majątkowe mają na celu zabezpieczenie materialnego interesu twórcy 
lub podmiotu uprawnionego. W odróżnieniu od osobistych praw autorskich autorskie prawa 
majątkowe są ograniczone czasowo1. Uprawnionemu z tytułu autorskich praw majątkowych 
przysługuje prawo do korzystania z utworu, rozpowszechniania go na wszystkich lub wybra-
nych polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Majątkowe prawa 
autorskie są zbywalne, tzn. że mogą być przedmiotem obrotu rynkowego. Twórca (lub inny 
podmiot tych praw) ma możliwość dysponowania przysługującymi mu dobrami niematerial-
nymi, zgodnie ze swoją wolą. Istotą obrotu prawami jest ich „przechodzenie” z jednego pod-
miotu na drugi, na podstawie umowy.

W obowiązującym prawie wyróżniamy umowy przenoszące prawa i umowy licencyjne. 
Skutkiem tych pierwszych jest przeniesienie praw w określonym zakresie (na wybranych 
polach eksploatacji) na inny podmiot. Konsekwencją tych umów jest zatem zmiana pod-
miotu odpowiedzialnego za rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi do utwo-
ru. Z kolei umowy licencyjne nie przenoszą, a jedynie ograniczają monopol twórcy (lub 
innego podmiotu) na korzystanie z danego utworu. Twórca, udostępniając w ten sposób 
dobra niematerialne, umożliwia licencjobiorcy korzystanie z nich na określonych w umowie 
warunkach. Warto przy tej okazji wspomnieć, że wyróżniamy umowy licencyjne wyłączną 
i niewyłączną. W ujęciu tej pierwszej licencjodawca (np. twórca) zobowiązuje się do udzie-
lenia licencji jedynie danemu licencjobiorcy na określonych polach eksploatacji. Licencja 
niewyłączna umożliwia nie tylko licencjodawcy korzystanie z utworu, ale także udziela-
nie dalszych licencji innym osobom na takich samych warunkach. Szczególną kategorię 
umów licencyjnych niewyłącznych stanowią licencje typu open content. Wśród tych najbar-
dziej znanych wyróżniamy licencje Creative Commons (oznaczone skrótowcem CC). Jest 
to zestaw gotowych narzędzi, które umożliwiają właścicielowi praw autorskich określanie 
warunków, na których chce udostępniać swoje utwory. Creative Commons, jako międzyna-
rodowy projekt, wspiera wolną kulturę: produkcję i wymianę utworów traktowanych jako 
dobro wspólne (o nas, www.creativecommons.pl). 

1 Utwory chronione są co do zasady przez okres 70 lat od śmierci twórcy (chyba że ustawa stanowi inaczej), 
a przedmioty praw pokrewnych od 25–50 lat, licząc od daty sporządzenia lub pierwszego rozpowszechnienia.
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Autorskie prawa majątkowe nie przyznają uprawnionemu pełnej wyłączności prawnej 
w korzystaniu z utworu. Ograniczenia te mają swoje źródło w instytucji dozwolonego użytku, 
zezwalającego w oznaczonych sytuacjach na eksploatację dzieła bez zgody twórcy. Instytucja 
dozwolonego użytku została wprowadzona z uwagi na zasługujący na ochronę interes pub-
liczny oraz interesy osobiste użytkowników. Z uwagi na wskazane kryterium interesu wyróż-
niamy dozwolony użytek prywatny i dozwolony użytek publiczny. Pierwszy daje możliwość 
korzystania z utworu we własnych celach osobistych. Zakres własnego użytku osobistego 
obejmuje przy tym korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób po-
zostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub sto-
sunku towarzyskiego. Z kolei postanowienia o dozwolonym użytku publicznym pozwalają 
eksploatować chronione utwory o tyle, o ile spełnione zostają wszystkie kryteria przewidzia-
ne dla danej licencji ustawowej. Głównym zamiarem jest tu respektowanie podstawowych 
interesów publicznych, takich jak: swoboda twórcza, dostęp do wiedzy, swoboda przepływu 
informacji. Tym celom służą takiego rodzaju licencje, jak: prawo cytatu, prawo przedruku, 
uprawnienia bibliotek i szkół do nieodpłatnego udostępniania egzemplarzy, korzystanie 
z utworów na potrzeby naukowe i edukacyjne.

Jak już zostało wspomniane, majątkowe prawa autorskie są chronione przez określony 
czas, co oznacza, że po upływie terminu wyznaczonego ustawą utwór trafia do tzw. domeny 
publicznej i może być bez zgody twórców (i ich następców prawnych) dowolnie eksploato-
wany. Jedynym warunkiem jest respektowanie autorskich praw osobistych.

Znaczenie praw autorskich w instytucji kultury

Prawa autorskie, podobnie jak inne zasoby niematerialne, mogą być pozyskane lub wy-
tworzone wewnątrz organizacji. Mogą być pozyskane na podstawie podpisanej umowy 
licencyjnej lub przenoszącej prawa, zawartej z indywidualnym twórcą, jego spadkobierca-
mi lub innymi uprawnionymi podmiotami. Mogą być także wytworzone w obrębie samej 
instytucji. Wówczas utwór, jako dobro niematerialne, zostaje stworzony przez pracownika, 
a prawa do tego dzieła pozostają w gestii organizacji, na podstawie podpisanej umowy 
pracowniczej z twórcą. 

Prawa autorskie mają charakter niematerialny i są niezależne od rzeczy. Przekładając to na 
działalność instytucji kultury, można posłużyć się przykładem muzealiów będących utworami 
i wpisanych do inwentarza muzeum. Wpisanie dzieła (muzealium) do inwentarza oznacza, że 
instytucja kultury posiada prawo własności do egzemplarza. Nie jest to jednak równoznacz-
ne z posiadaniem praw majątkowych do tego utworu. Tymczasem to właśnie status autor-
skoprawny danego dzieła przekłada się na możliwość wykorzystania egzemplarza. Od tego 
zależy, w jakim zakresie instytucja będzie prowadziła swoją działalność. I dotyczy to różnego 
rodzaju aktywności, np. wystawiennictwa, digitalizacji, eksploatacji w internecie, promocji 
czy działalności wydawniczej (Łada 2019, s. 20–21). 

W literaturze podejmowany jest temat dotyczący zarządzania zbiorami. Pojęcie zbiorów 
pojawia się w ustawie o muzeach i jest definiowane w literaturze jako całość obiektów po-
zostających w dyspozycji muzeum, a więc zarówno będących muzealiami, jak i nieposiada-
jących takiego statusu (Antoniak 2012, s. 128). Muzealia, tj. rzeczy ruchome i nieruchomości 
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stanowiące własność muzeum, które zostały wpisane do inwentarza muzealiów2, stanowią do-
bro narodowe (Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, art. 21 ust. 1). Pojęcie muzea-
liów (podobnie jak zbiorów) nie jest tożsame z pojęciem utworu na gruncie prawa autorskiego. 
Przedmiotem prawa autorskiego (utworem) jest każdy przejaw działalności twórczej o indywi-
dualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia 
i sposobu wyrażenia (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
art. 1 ust. 1). Utwór powinien spełniać łącznie trzy kryteria: 1) musi być rezultatem pracy czło-
wieka, 2) musi posiadać charakter twórczy (indywidualny) oraz 3) musi zostać ustalony. Możliwa 
jest zatem sytuacja, w której muzealia nie stanowią utworu w rozumieniu prawa autorskiego 
(np. naturalia). Podobnie jak nie każdy utwór wchodzi w skład muzealiów w rozumieniu ustawy 
o muzeach (np. obraz będący własnością prywatnego kolekcjonera) (Łada 2019, s. 20).

Wróćmy do tematu zarządzania zbiorami. Pod tym pojęciem kryje się wiele zagadnień: 
„począwszy od sporządzania dokumentacji, przez sposób przechowywania, przenoszenia, 
wypożyczania, jak i opieki sprawowanej nad dziełami wchodzącymi w skład kolekcji” (Matassa 
2012, s. 13), a na strategii rozwoju kolekcji skończywszy. W tym przypadku nacisk kładzie się 
na zarządzanie rzeczą – czyli na materialnym charakterze dzieła. Podejście to jednak nie jest 
wystarczające, bo jak zostało już wcześniej wspomniane, to status autorskoprawny stanowi 
podstawę do dalszego korzystania z utworu. Przykładowo o możliwościach zwielokrotniania 
w celach konserwatorskich, zwielokrotniania i rozpowszechniania w celach edukacyjnych czy 
w celu zapewniania dostępu do zbiorów decydują autorskoprawne uprawnienia do utworów, 
jakie posiada instytucja kultury. Prawa autorskie do dzieła są zatem kluczowym zasobem nie-
materialnym instytucji. Jest to szczególnie istotne w kontekście misji, jaką realizują publiczne 
instytucje, np. muzea. Zgodnie z art. 1 ustawy o muzeach, muzeum jest jednostką organizacyjną 
nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie zbiorów, ich trwała ochrona, 
informowanie, upowszechnianie, kształtowanie wrażliwości poznawczej, umożliwienie korzysta-
nia ze zbiorów. To jednak nieco uproszczony obraz rzeczywistości, w odniesieniu do aspektów 
prawnych powiedzielibyśmy, że muzea winny realizować dwa nieco sprzeczne cele. Z jednej 
strony, pozyskując dzieła do swoich zbiorów, są odpowiedzialne za ochronę interesów osobi-
stych i majątkowych twórców. Z drugiej strony „prawo autorskie jest jednym z instrumentów 
polityki oświatowej i kulturalnej państwa” (Traple 1990, s. 13), dlatego instytucje kultury są także 
zobowiązane do zaspokajania potrzeb społecznych przez ułatwianie korzystania z chronionych 
zasobów intelektualnych. Wydaje się, że powszechny dostęp do kultury jest również w intere-
sie twórcy, „ponieważ autor nie tworzy dzieła w innym celu, niż jego rozpowszechnienie. Jak 
najszersze rozpowszechnienie przynosi twórcy największą satysfakcję osobistą i majątkową” 
(Traple 1990, s. 13). Popieranie swobodnego dostępu do wiedzy, dóbr nauki i kultury nie może 
jednak odbywać się kosztem twórców i naukowców. Potrzebna jest zatem taka polityka zarzą-
dzania prawami autorskimi w instytucjach kultury, która z jednej strony stymuluje pracę twór-
czą i zapewnia równocześnie autorom ochronę ich interesów, a z drugiej pozwala na realizację 
nieskrępowanego przepływu oraz korzystania z dóbr intelektualnych. W związku z powyższym 
kluczowe jest sformułowanie polityki zarządzania prawami autorskimi. Instytucje kultury są 
bowiem zarówno użytkownikami, jak i twórcami własności intelektualnej. 

2 W przypadku muzeów, które nie posiadają osobowości prawnej, muzealia są własnością podmiotu, 
który utworzył muzeum (Ustawa o muzeach, art. 21 ust. 1a).
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Wdrażanie polityki zarządzania prawami autorskimi w instytucjach kultury jest rekomen-
dowane przez międzynarodową organizację WIPO. Podczas spotkania NINCH3 Copyright Town 
Meeting w 2002 r. zdefiniowano kilka powodów słuszności opracowania wewnętrznych zasad 
dotyczących własności intelektualnej dla muzeów. Przyjęto wówczas następujące założenia 
(Pantalony, red., 2013, s. 26):
• własność intelektualna jest niezbędnym zasobem, pozwalającym na realizację misji 

muzeum;
• strategiczne podejście do zarządzania własnością intelektualną pozwala ocenić możli-

wości instytucji kultury w tym zakresie;
• przyjęta polityka pozwala na konsekwentne określanie kwestii praw związanych z produk-

cją i dystrybucją utworów; dzięki temu formułowane są także jasne zasady dla użytkow-
ników;

• polityka praw autorskich jest kluczem do sukcesu w takich obszarach, jak: atrakcyjność 
muzealna, eksploatacja zasobów i działania edukacyjne;

• spójny sposób podejmowania decyzji dotyczących praw autorskich zapewnia jakość 
w całej organizacji;

• przyjęte zasady są sposobem na zapewnienie, że decyzje będą podejmowane konsekwen-
tnie przy użyciu tego samego zestawu standardów.

Polityka dotycząca własności intelektualnej w muzeum to zestaw zasad, które dostarcza-
ją pracownikom wskazówek, jak korzystać z dóbr intelektualnych będących własnością lub 
licencjonowanych. Jej ogólnym celem, jeśli konsekwentnie się ją stosuje, jest ograniczenie ry-
zyka. Z kolei cel administracyjny to wyjaśnienie praw i obowiązków instytucji, poszczególnych 
działów, pracowników i twórców, których prace są częścią kolekcji, oraz mecenasów instytucji. 
W literaturze zwraca się szczególną uwagę na to, że konsekwentne wdrażanie polityki zarzą-
dzania własnością intelektualną wymaga, aby zarówno kierownictwo, jak i pracownicy insty-
tucji kultury wspierali inicjatywę koncepcyjnie, angażowali się w proces jej rozwoju i dążyli, by 
była przyjęta w całym muzeum (Pantalony, red., 2013, s. 26–27). Polityka zarządzania własnością 
intelektualną musi być dostosowana do potrzeb danej instytucji kultury. Powinna być ona także 
spójna z misją i celami muzeum, a następnie przyjęta i egzekwowana w całej organizacji.

STUDIA PRZYPADKÓW

„Zachęta dla wszystkich”

Moim zdaniem wartym przywołania przykładem instytucji kultury, która strategicznie i ho-
listycznie (czyli systemowo4) podchodzi do zarządzania prawami autorskimi, jest Zachęta – 
Narodowa Galeria Sztuki. Historia Zachęty rozpoczęła się w 1860 r., gdy z inicjatywy artystów 

3 National Initiative for a Networked Cultural Heritage. Networking new visions for arts & humanities.
4 Działania instytucji przy wprowadzaniu strategii zarządzania prawami autorskimi mają charakter spójny 
i angażują wszystkich pracowników.
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malarzy powstało Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Po II wojnie światowej w budynku 
Zachęty powołano Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, które po transformacji zostało 
przekształcone w państwową galerię, a następnie w narodową. Od 2003 r., już pod nazwą 
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, funkcjonuje do dziś i realizuje misję popularyzacji sztu-
ki współczesnej, będącej istotnym elementem życia kulturalnego i społecznego. Jest miej-
scem, gdzie prezentowane są najciekawsze zjawiska w sztuce XX i XXI w. (o nas/Historia… 
www.zacheta.art.pl). Ten krótki opis historyczny jest ważny, gdyż podkreśla, że obecny status 
prawnoautorski wielu utworów znajdujących się w kolekcji Zachęty pozostaje niejasny. 

Pewną cechą charakterystyczną instytucji jest to, że nie posiada ona programu wystaw 
stałych, tylko skupia się na organizacji wystaw czasowych. Ponieważ w zasobach Zachęty są 
dzieła sztuki współczesnej, tematyka zarządzania prawami autorskimi do utworów jest dla 
instytucji szczególnie istotna. Większość zasobów nadal podlega ochronie autorskoprawnej 
(nie minęło 70 lat od śmierci twórców), a to w praktyce oznacza, że wraz z nabyciem egzem-
plarza utworu pojawiają się prawne ograniczenia w korzystaniu z niego, którym instytucja 
musi sprostać. 

Od 2011 r. galeria rozpoczęła proces zmian, realizując projekt Otwarta Zachęta, którego 
hasłem przewodnim, będącym ciekawą grą słów, jest „Zachęta dla wszystkich”. Otwartość ro-
zumiana jest przez pracowników instytucji bardzo szeroko, ponieważ dotyczy m.in. digitali-
zacji, udostępniania zbiorów Zachęty, dostępności budynku, edukacji i otwarcia na grupy do 
tej pory wykluczone, jednak z uwagi na tematykę rozdziału zostaną tu poruszone wyłącznie 
aspekty prawne. 

Kluczową decyzją, jaką podjęli pracownicy Zachęty, okazał się wybór odpowiedniego na-
rzędzia, za pomocą którego miały być udostępniane zasoby instytucji. W związku z rosnącą 
popularnością i czytelnym przekazem podjęto decyzję o udostępnianiu zasobów z użyciem 
licencji Creative Commons (o nas/Otwarta Zachęta, www.zacheta.art.pl). We wprowadzanie 
polityki zarządzania prawami autorskimi byli zaangażowani pracownicy Zachęty, z ówczesną 
dyrektor na czele – Hanną Wróblewską. Pracownicy przeszli odpowiednie szkolenie, organi-
zowane przez Centrum Cyfrowe Polska, które poświęcone było praktycznemu wykorzystaniu 
licencji Creative Commons i miało na celu przygotowanie do wdrażania otwartości w instytu-
cji. Kierując się poczuciem misji, przekonaniem, że jako instytucja publiczna Zachęta powinna 
dzielić się tym, co powstaje lub jest pozyskiwane za publiczne pieniądze, podjęto decyzję, że 
wszelkie jej zasoby będą możliwie szeroko udostępniane odbiorcom. Realizacja przyjętej po-
lityki zarządzania prawami autorskimi miała charakter dwutorowy. Przede wszystkim, patrząc 
w przyszłość, zdecydowano, że w przypadku wszystkiego, co będzie zamawiane/kupowane/
pozyskiwane od 2011 r., już na początkowym etapie negocjowania umów zostaną wprowa-
dzone zagadnienia licencji CC. Zarazem rozpoczęto czasochłonny proces „otwierania” zaso-
bów będących już w kolekcji instytucji, przy jednoczesnym weryfikowaniu praw, jakie insty-
tucja do tych dzieł posiada (o nas/Otwarta Zachęta, www.zacheta.art.pl).

Na stronie Zachęty czytamy: „jako galeria zajmująca się sztuką współczesną mamy do 
czynienia z dziełami, przed którymi jeszcze wiele lat, zanim przejdą do domeny publicznej. 
W związku z tym staramy się prowadzić jak najszerszy dialog, przekonywać twórców do 
wolnych licencji, pokazywać dobre strony i korzyści płynące z takiej formy udostępniania” 
(o nas/Otwarta Zachęta, www.zacheta.art.pl). I w tym miejscu należałoby nieco głębiej wyjaś-
nić podejście instytucji. Zachęta przede wszystkim, nabywając egzemplarz utworu, zabiega 
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o przeniesienie na instytucję praw autorskich majątkowych w możliwie szerokim zakresie, 
na różnych polach eksploatacji, w tym także prawo do tworzenia dzieł zależnych (adaptacji, 
przeróbek, tłumaczeń). Podchodzi do tematu także przyszłościowo, ponieważ negocjuje z au-
torami, że w razie powstania nowych pól eksploatacji utworu (nieznanych w chwili podpisa-
nia umowy) zobowiązuje ich do przeniesienia praw na instytucję w ramach wynagrodzenia 
otrzymanego na podstawie pierwotnie podpisanej umowy5. Podejmując te działania, instytu-
cja buduje narodową i publiczną kolekcję. Ponadto zachęca twórców do udostępniania oso-
bom trzecim reprodukcji dzieła na licencji Creative Commons, w wersji: uznanie autorstwa, 
na tych samych warunkach 4.06. Warunki tej licencji pozwalają użytkownikom na kopiowa-
nie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie oraz zezwalają na remik-
sowanie, zmienianie i tworzenie na bazie utworu oryginalnego dla dowolnego celu, także 
komercyjnego. Użytkownik musi jednak spełnić dwa kryteria, po pierwsze, powinien utwór 
odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać zmiany, jeśli zostały w nim dokonane. 
Po drugie, przetwarzając utwór lub tworząc na jego podstawie, należy nowo powstałe dzieło 
rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Mogłoby się wydawać, że największą trudnością dla instytucji w realizowaniu polityki za-
rządzania prawami autorskimi w Zachęcie będzie – w procesie pozyskiwania dzieła zarówno 
na wystawy czasowe, jak i na potrzeby kolekcji – przekonanie twórców do udostępniania 
swoich dzieł na licencji CC. Po rozmowach z pracownikami galerii 10 stycznia 2020 r. okazało 
się, że w zdecydowanej większości twórcy godzą się na taką proponowaną formę udostęp-
niania. Oczywiście instytucja jest otwarta na kompromis, gdy twórcy nie są przekonani do 
takiej polityki, ale konsekwentnie pozostaje przy licencjach Creative Commons, wprowadza-
jąc ewentualne ograniczenia, takie jak użycie niekomercyjne czy brak zgody na tworzenie 
dzieł zależnych. Należy przyznać rację pracownikom instytucji, że udostępnianie zakupio-
nych zbiorów na licencji CC jest w pewnym sensie ponownym oddaniem praw autorskich 
twórcom tych dzieł.

Następstwem decyzji o udostępnianiu zbiorów była realizacja pomysłu stworzenia spe-
cjalnej platformy, która ułatwiłaby dzielenie się zasobami z użytkownikami. Każdy z udo-
stępnionych utworów jest wyraźnie oznaczony nazwą licencji CC, tak aby użytkownik nie 
miał wątpliwości, jakie mu przysługują uprawnienia. Co ważne, w skład zasobów instytucji 
wchodzi nie tylko kolekcja, lecz także: rozbudowana dokumentacja wystaw i materiałów im 
towarzyszących, takich jak: katalogi, foldery, materiały edukacyjne czy też zbiór archiwaliów 
dokumentujących życie artystyczne po II wojnie światowej, teksty/artykuły, audiodeskrypcje. 
W ramach polityki zarządzania prawami autorskimi zdecydowano, że zarówno wymienione 
zasoby, jak i inne utwory powstałe w ramach umów pracowniczych będą także udostępniane 
na wolnych licencjach.

Zachęta angażuje się na różnych polach, realizując założony cel otwierania instytucji kultu-
ry. Jest członkiem Koalicji Otwartej Edukacji i jako jedna z wielu instytucji kultury i organizacji 
pozarządowych wspiera tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, naukowych i kultury. 

5 Takie podejście niweluje trudności, które wielokrotnie napotykają/napotykały instytucje kultury 
chcące dygitalizować dzieła, a nieposiadające praw do takiego pola eksploatacji.
6 Tekst licencji dostępny jest na stronie: https://creativecommons.pl/wybierz-licencje/.
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Współpracuje z Wikipedią przy tworzeniu artykułów, a także z firmami zewnętrznymi, np. z fir-
mą odzieżową Local Heroes, która do kolekcji ubrań wykorzystała reprodukcje dzieł, będące 
w kolekcji Zachęty. 

Działania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w zakresie polityki zarządzania prawami au-
torskimi zasługują na docenienie, przede wszystkim z uwagi na strategiczne i holistyczne po-
dejście do tego tematu oraz na fakt, że z sukcesem udaje jej się zarządzać prawami autorskimi 
do współczesnych dzieł. 

Muzeum Historii Polski – Deklaracja Polityki Otwartości

Kolejną organizacją, o której warto wspomnieć, jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, któ-
re powstało 2 maja 2006 r. jako państwowa instytucja kultury. Muzeum nie posiada swojej 
siedziby7 i jest w trakcie budowania własnej kolekcji. Swoją działalność skupia obecnie na 
organizowaniu wystaw czasowych oraz internetowych, z użyciem usługi Gogle Arts & Culture. 

Muzeum Historii Polski, pozyskując obiekty do muzealnego inwentarza, działa wielotoro-
wo – przez zakupy, darowizny oraz przekazy od instytucji. Muzeum przyjmuje również depo-
zyty (o muzeum/zbiory i konserwacja, www.zuzhp.pl). Część pozyskanych obiektów to dzieła 
spełniające cechy utworów. Instytucja wyróżnia się na tle innych, gdyż już w pierwszych latach 
istnienia opracowała dokument, który określa zasady, na jakich Muzeum pozyskuje prawa do 
utworów i w jaki sposób udostępnia je odbiorcom. We współpracy z Centrum Cyfrowym i Cre-
ative Commons Polska, po badaniach przeprowadzonych wśród pracowników i odbiorców, 
została sformułowana Deklaracja Polityki Otwartości MHP. Wynika z niej, że wszelkie utwory 
w ramach działalności wystawienniczej, naukowej i edukacyjnej będą w miarę możliwości 
swobodnie udostępniane, bez barier ekonomicznych i technicznych, z wykorzystniem w tym 
celu otwartych i wolnych licencji Creative Commons. Chodzi o takie zasoby, które są w posia-
daniu Muzeum, ale także są tworzone lub finansowane z jego środków. 

Zdecydowana większość pozyskiwanych do kolekcji zbiorów nie podlega ochronie ma-
jątkowych praw autorskich i znajduje się w domenie publicznej. Szczególnie tym utworom 
poświęcono dużo uwagi w deklaracji sformułowanej przez instytucję. Po pierwsze, zapew-
niono, że wszystkie udostępniane przez Muzeum odwzorowania cyfrowe utworów, do któ-
rych wygasły prawa autorskie, zostaną prawidłowo oznaczone, jako przynależące do domeny 
publicznej za pomocą Public Domain Mark8. Po drugie, informacje o utworach (meta-
dane) udostępnione w formie cyfrowej w ramach działań wystawienniczych będą przez 
Muzeum przekazywane do domeny publicznej dzięki możliwości wykorzystania oświadcze-
nia Creative Commons 09. Dodatkowo materiały edukacyjne, naukowe i popularyzatorskie 
będące przedmiotem prawa autorskiego są w miarę możliwości publikowane na otwar-
tych licencjach CC (o Muzeum/Deklaracja otwartości, www.muzhp.pl). W konsekwencji tak 

7 Trwa budowa stałej siedziby na terenie Cytadeli Warszawskiej.
8 Szczegóły dotyczące oznaczenia można znaleźć na stronie: https://creativecommons.org/publicdomain/
mark/1.0/deed.pl.
9 Treść oświadczenia można znaleźć na stronie: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/.
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przyjętej polityki zarządzania prawami autorskimi Muzeum Historii Polski opublikowało na 
wolnych licencjach m.in. materiały edukacyjne i scenariusze lekcji historii, artykuły i publikacje 
naukowe, serwis BazHum, czyli bibliograficzną bazę czasopism humanistycznych i społecz-
nych, czy zawartość serwisu ze starodrukami Instytutu Historii UW. Muzeum stosuje rów-
nież zapisy dotyczące otwartości w swoich konkursach i programie stypendialnym (Muzeum 
Historii…, www.creativecommons.pl).

Muzeum Historii Polski w zakresie polityki zarządzania prawami autorskimi należy ocenić 
pozytywnie z uwagi na systematyczne od samego początku, ustrukturalizowane i konsekwen-
tne działanie wszystkich działów instytucji w celu ujednolicenia zasad podpisywania umów 
i pozyskiwania praw autorskich do utworów. 

PODSUMOWANIE

Działania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki i Muzeum Historycznego Polski, choć u swych 
podstaw są bardzo podobne, to jednak różnią się głównie w obszarze przedmiotu ochrony 
praw autorskich, a dokładnie: utworów pozyskiwanych na potrzeby kolekcji instytucji. Nie-
mniej jednak obie instytucje przyjęły model otwarty w zakresie udostępniania utworów, 
który wpisuje się w misję publicznych instytucji kultury. Głównym celem przywołanych in-
stytucji jest wyeliminowanie barier związanych m.in. z ograniczeniami fizycznymi, prawnymi 
czy technicznymi w korzystaniu z zasobów. Podobne podejście można zaobserwować wśród 
innych publicznych instytucji kultury w Polsce, choć nie zawsze są to działania sformalizowa-
ne i mające charakter holistyczny. W zdecydowanej jednak większości publiczne instytucje 
decydują się na „uwalnianie” własnych zasobów będących w domenie publicznej. Działania 
te są racjonalne i łatwiejsze do przeprowadzenia, niż w przypadku utworów, których ochrona 
autorskoprawna jeszcze nie wygasła. Z punktu widzenia prawnego szczególnie interesujące 
wydaje się to, że instytucje ograniczają się głównie do prezentowania utworów. Dużo rzadziej 
podejmują trud zachęcania użytkowników do korzystania z tych dzieł w szerokim tego słowa 
znaczeniu, choć takie działanie wpisuje się także w misję publicznych instytucji kultury. Posze-
rza nie tylko grono odbiorców danej instytucji, ale pozwala też nawiązać zupełnie nowe rela-
cje z użytkownikami oparte na aktywnej działalności obu stron. Ciekawym przykładem, kiedy 
to instytucja zachęca do tworzenia dzieł zależnych z wykorzystaniem reprodukcji cyfrowych 
własnych zasobów, jest stworzony przez Pracownię Otwartej Kultury i zespół Muzeum Naro-
dowego w Warszawie (MNW) prototyp aplikacji mobilnej Muselfie. Opracowane narzędzie ma 
zachęcić użytkowników do tworzenia kolaży czy memów przy użyciu wybranych reprodukcji 
z kolekcji znajdujących się w zasobach MNW i łączenia ich z własnymi zdjęciami oraz stosow-
nymi narzędziami graficznymi, by w dalszej kolejności dzielić się ze znajomymi stworzonymi 
w ten sposób dziełami (Muselfie, www.otwartakultura.org). 

Prezentacja wybranych przykładów miała zwrócić uwagę na potrzebę strategicznego 
podejścia do zarządzania prawami autorskimi w instytucjach kultury, zwłaszcza publicz-
nych. Działania takie pozwalają instytucji nie tylko skutecznie realizować własną misję, an-
gażować się w rozwój sektora kultury, lecz także chronią przed niechcianą i często możliwą 
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do uniknięcia odpowiedzialnością za naruszenia praw autorskich. Należy jednak pamiętać, że 
aby działania te były efektywne10, proces formułowania polityki zarządzania prawami autor-
skimi w instytucji kultury wymaga uwrażliwienia na to, z jakim dobrem niematerialnym mamy 
do czynienia (Pluszyńska 2011, s. 4).

PYTANIA

1. Jakie kryteria powinien spełniać utwór, aby podlegał ochronie autorskoprawnej?
2. Na czym polega dualny charakter prawa autorskiego w Polsce?
3. Co to znaczy, że utwór znajduje się w domenie publicznej?
4. Czym różni się umowa przenosząca własność autorskich praw majątkowych od umowy 

licencyjnej?
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Wyzwania w obszarze zarządzania kulturą

WSTĘP

Współczesne podejście do zarządzania w obszarze kultury wynika z realizowania porozumień 
międzynarodowych i globalnych strategii. Państwa członkowskie ONZ przez dziesięciolecia 
wypracowywały metodę – znaną dziś jako cele zrównoważonego rozwoju (Sustainable Deve-
lopment Goals – SDG) – którą w różny sposób wdraża większość państw świata, wychodząc 
daleko poza te cele, które sformułowała ONZ. Jesteśmy dziś też świadkami przemian 
związanych z tradycyjnym, funkcjonującym co najmniej od XIX w., postrzeganiem roli kultury 
i organizacji kultury, dotąd separowanej od innych działań podejmowanych przez jednost-
ki, a w konsekwencji przez organizacje. Pod koniec XX w. dyskusje o postrzeganiu kultury 
przybrały na sile. Wraz z rozwijającą się globalizacją zauważono, że na efekty ekonomiczne 
(zarówno w skali mikro, jak i makro) pracują ludzie, wobec których nie jest możliwe zastoso-
wanie jednolitych standardów, ale również, że ich różnorodność jest wartością, która pozwala 
na budowanie przewagi konkurencyjnej w biznesie, wpływa na rozwój organizacji, a w kon-
sekwencji na rozwój globalny. W gospodarce zauważono, że spychana przez dziesięciolecia 
na margines działalność kulturalna, nawet jeśli bezpośrednio niedochodowa ekonomicz-
nie, jest ważna ze względu na budowanie np. kapitału społecznego, wpływa na pracowni-
czą kreatywność, dostrzeżono też, że wokół niej zbudowany został ogromny i dochodowy 
rynek pracy. 

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie ścieżek rozwoju kultury, sposobu jej 
współczesnego przekształcania się w centralny element nowej gospodarki napędzanej przez 
kreatywność, innowacje i dostęp do wiedzy. Podjęte zostaną tu wątki związane z posze-
rzaniem znaczenia pojęciowego i budowania bliższych relacji z gospodarką i wdrażaniem 
strategii zrównoważonego rozwoju oraz z tym, jakie stanowi to wyzwanie dla zarządzania 
publicznego.

4
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NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Gospodarka kreatywna: „ewoluująca koncepcja oparta na kreatywnych zasobach potencjal-
nie generujących wzrost gospodarczy i rozwój. 
• Może sprzyjać tworzeniu dochodów, tworzeniu miejsc pracy i zarobkom z ekspor-

tu, jednocześnie promując włączenie społeczne, różnorodność kulturową i rozwój 
człowieka. 

• Obejmuje interakcje ekonomiczne, kulturowe, społeczne, cele technologiczne, własno-
ści intelektualnej i turystyki. 

• Jest to zbiór działań gospodarczych opartych na wiedzy o wymiarze rozwojowym 
i przekrojowych powiązaniach na poziomie makro i mikro z ogólną gospodarką. 

• Jest to wykonalna opcja rozwoju wymagająca innowacyjnych, multidyscyplinarnych 
reakcji politycznych i działań międzyresortowych. 

• W centrum kreatywnej gospodarki znajdują się branże kreatywne” (UNCTAD 2008).
Zarządzanie publiczne: obejmuje zarządzanie w sektorze publicznym (podejście przed-

miotowe) lub zarządzanie sprawami publicznymi (podejście podmiotowe). Sfera teorii 
i praktyki „zajmująca się badaniem sposobów i zakresu harmonizowania działań zapew-
niających prawidłowe wyznaczanie celów organizacji tworzących sferę publiczną oraz 
optymalnego wykorzystywania możliwości zorganizowanego działania ludzi, nakiero-
wanego na kreowanie publicznych wartości oraz na realizację interesu publicznego” 
(Kożuch 2005). 

Zrównoważony rozwój: najbardziej popularna i najczęściej cytowana jest definicja sformu-
łowana przez Komisję pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland, mówiąca o tym, 
że rozwój zrównoważony to taki, który „gwarantuje zaspokojenie potrzeb obecnych po-
koleń, nie zagrażając zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb” 
(WCED Brundtland Commission 1987).

Partycypacja społeczna: można ją zdefiniować jako „bezpośrednie i pośrednie, sformalizowa-
ne i niesformalizowane, indywidualne i kolektywne uczestnictwo obywateli w podejmo-
waniu i wykonywaniu decyzji dotyczących dobra wspólnego” (Olech 2010). 

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Wokół relacji kultury i gospodarki

Dyskusje o pojęciu kultury i jego zakresie znaczeniowym trwają od wielu lat i powracają 
wraz ze zmianami w otaczającym nas świecie. Istnieje kilkaset definicji wynikających z po-
dejścia i dziedziny, która się kulturą zajmuje, a działalność w tym obszarze jest szeroka i róż-
norodna. Na przełomie XX i XXI w. rozszerzanie znaczenia pojęciowego przyniosło nie tylko 
nowe definicje, ale również zmianę podejścia do kultury. Stoją za tym wzrost zamożności 
społeczeństw oraz ilości czasu wolnego, a także rozwój technologiczny, które wpłynęły na 
zwiększenie zainteresowania kulturą, rozrywką czy zaawansowanymi produktami techno-
logicznymi. To napędzało rozwój branż wytwarzających takie dobra. Z czasem dostrzeżono, 
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że mają one coraz większy udział z gospodarce, że tak szeroko rozumiana kultura to także 
rynek pracy dla kadr kultury, artystów, rynek usług związanych z czasem wolnym, rozrywką, 
turystyką. Zauważono, że sztuka, rzemiosło artystyczne, muzyka, film, architektura, działal-
ność wydawnicza czy gry komputerowe cechują się relatywnie dużą wartością kulturową 
czy sporą dozą kreatywności użytej do ich wytworzenia, co powoduje, że kultura wpisuje się 
w koncepcję gospodarki kreatywnej, której autor, John Howkins (2001), wykazał powiąza-
nie między gospodarką właśnie a kulturą, technologią oraz ludzką kreatywnością. Howkins 
pisał, że ludzie, którzy są dziś właścicielami pomysłów, mają o wiele większy potencjał od 
tych, których własnością są dobra materialne, że nastąpiło przejście od modelu gospodarki, 
w którym podstawowym czynnikiem rozwoju była praca, do gospodarki, w której kładzie 
się nacisk na rolę kapitału ludzkiego rozumianego jako talent, wyobraźnia, umiejętności, 
wiedza i kreatywność. Efektem przekształcania się społeczeństw przemysłowych w infor-
macyjne, globalizacji, rozwoju nowych technologii komunikacyjnych jest zwiększenie za-
interesowania przemysłami kultury i kulturą w ogóle. Podejście to zostało wykorzystane 
w badaniach KEA, gdzie kreatywność w ujęciu ekonomicznym jest innowacją wynikającą 
z krzyżowania się różnych dziedzin – ekonomicznych, technologicznych i artystycznych 
(KEA 2006). Sektory kreatywne zostały określone przez Konferencję Narodów Zjednoczo-
nych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Economy – UNCTAD) 
jako cykle tworzenia, produkcji oraz dystrybucji dóbr i usług, w których główne nakłady 
stanowią kreatywność i własność intelektualna (UNCTAD 2008). David Throsby zbudował 
model koncentrycznych okręgów sektora kultury i kreatywnego (concentric circles model). 
W swojej podstawowej formie model ten zawierał cztery okręgi: jądro modelu (i jednocześ-
nie sektora kultury i kreatywnego), w którym znalazły się rdzenne (podstawowe), będące 
źródłem istnienia i rozwoju sektora, sztuki twórcze (literatura, muzyka, sztuki widowiskowe, 
sztuki wizualne), które zostały otoczone podstawowymi przemysłami związanymi z kulturą 
(film, muzea, galerie, biblioteki, fotografia). Patrząc szerzej, na następnym okręgu znala-
zły się przemysły kultury, takie jak: usługi związane z dziedzictwem, wydawnictwa, nagrywa-
nie dźwięku, telewizja i radio, wideo i gry komputerowe. Wśród przemysłów powiązanych 
– na ostatnim okręgu – pojawiają się reklama, architektura, design czy moda. Tym samym 
tak rozumiana kultura z niewielkiego gracza w gospodarce przekształciła się w centralny 
element nowej gospodarki napędzanej przez kreatywność, innowacje i dostęp do wiedzy 
(Throsby 2010).

Zjawiska zachodzące między kulturą i gospodarką cechuje swoisty dualizm, gdyż 
np. artysta z jednej strony przynależy do świata kultury, gdzie jest twórcą dzieł sztuki, z dru-
giej zaś jest przedsiębiorcą lub pracownikiem – wytwarza dobra lub usługi, które podlegają 
prawom rynku, i w zależności od sytuacji przejawia inne cechy (Throsby 2010; Stachowiak 
2017). W efekcie w centrum kreatywnej gospodarki znalazły się branże kulturalne lub kre-
atywne oraz nowa orientacja, która przesuwa akcent od przeważającej troski o wysoką 
kulturę i wsparcie dla sztuki, po szerzej zakrojone i pragmatyczne zainteresowanie wkła-
dem przemysłu kultury w tworzenie miejsc pracy i rozwój ekonomiczny (Throsby 2008). 
Kultura tym samym przestała być postrzegana jako odrębna sfera funkcjonowania społe-
czeństwa, a coraz częściej bywa uznawana za specyficzny czynnik rozwoju gospodarczego 
(Noga 2014).
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Wyk res  1

Model koncentrycznych kół przemysłów kultury
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Źródło: Throsby (2008).

Wokół kultury i zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój (sustainable development) to pojęcie, którego używamy współcześnie 
dość powszechnie, towarzyszy nam na wielu polach. Ponadnarodowe porozumienia wprowa-
dziły tę koncepcję do standardów zarządzania państwami, wyznaczając kierunki polityki pub-
licznej i zarządzania publicznego, a w efekcie również standardy zarządzania organizacjami.

Ewolucja koncepcji

Współczesne podejście do zrównoważonego rozwoju (autorstwo tego pojęcia jest przypi-
sywane osiemnastowiecznemu staroście saksońskiemu von Carlowitzowi) było rozwijane 
w pracach Komisji Rzymskiej w latach 70. i 80. XX w., kiedy to Union for the Conservation 
of Nature and Natural Resources przedstawiła Światową Strategię Ochrony Przyrody (World 
Conservation Strategy), która na wiele lat naznaczyła dyskusję o zrównoważonym rozwo-
ju niemal wyłącznie w kontekście rozwoju środowiska. Nawet Raport Komisji Brundtland 
z 1987 r., w którym zbudowano najpopularniejszą do dziś definicję pojęcia rozwoju, okreś-
lonego jako taki, który „gwarantuje zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie zagrażając 
zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb” (WCED Brundtland Commis-
sion 1987, s. 41), tego nie zmienił (Plebańczyk 2017). Główne przesłanie Komisji było skupione 
wokół elementów łączących różne dziedziny życia, a także na przekazaniu, że aby rozwój był 
rzeczywiście zrównoważony, wszystkie systemy, określone jako gospodarcze, społeczne i śro-
dowiskowe, również muszą być zrównoważone. Raport Komisji, po ponad 30 latach od jego 
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opublikowania, jest jednym z najczęściej cytowanych dokumentów w dyskusjach o zrówno-
ważonym rozwoju. Jednocześnie od samego początku był krytykowany, prowokując dyskusje 
oraz przyjmowanie kolejnych, mniej bądź bardziej konkretnych, deklaracji, jak np. Agenda 21 
(Szczyt Ziemi, Rio de Janeiro 1992), Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych (Szczyt 
Milenijny Organizacji Narodów Zjednoczonych, 2000), Dekada Edukacji dla Zrównoważonego 
Rozwoju 2005–2014 (Zgromadzenie Ogólne ONZ, 2002), Future We Want (Szczyt Rio +20, Rio 
de Janeiro, 2012) lub, z czasem, coraz bardziej doprecyzowanych i konkretnych wytycznych 
dla państw z całego świata, jak np. Agenda Post-2015, czyli przyjęcie 17 Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju (Szczyt Zrównoważonego Rozwoju ONZ, Nowy Jork 2015), które mają zostać 
osiągnięte do 2030 r. Aktualna unijna strategia Europa 2020 (uważana również za pierwszą, 
w której pojawiły się nie tylko zalecenia, ale zbudowane zostały mechanizmy umożliwiające 
ich wdrażanie) jest wzorowana na ponadnarodowych porozumieniach. Wśród celów stra-
tegicznych został tu zapisany rozwój w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z za-
sobów, bardziej przyjaznej dla środowiska i konkurencyjnej (Plebańczyk 2017). Strategia ta 
wyznacza kierunki rozwoju państw członkowskich Unii, w tym także Polski, która na podsta-
wie tego dokumentu (oraz wcześniejszych postanowień) tworzy własne dokumenty strate-
giczne na poziomie kraju, regionu oraz dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Dyskusje wokół koncepcji zrównoważonego rozwoju toczą się w różnych środowiskach, 
a ich uczestnicy mają różne punkty widzenia i choć już w latach 90. David Throsby pisał o cul-
turally sustainable development, to na szerszą dyskusję o kulturze w tym kontekście musieli-
śmy poczekać jeszcze ponad 20 lat. Za przełomową uznaje się książkę Jona Hawkesa (2001), 
w której autor dowodził, że kultura jest nie tylko czwartym filarem zrównoważonego rozwoju, 
ale jest czymś nadrzędnym i tym, co łączy pozostałe obszary wyodrębnione przez Komisję 
Brundtland. Czterofilarowy model obejmuje wzajemnie powiązane wymiary: odpowiedzial-
ność za środowisko, zdrowie gospodarcze, sprawiedliwość społeczną i witalność kulturową. 
Uznaje potrzebę włączenia kultury i kreatywności do zrównoważonych planów i strategii, co 
znajduje odzwierciedlenie w rozprzestrzenianiu i wdrażaniu podejść „kreatywnego miasta” 
do polityki, planów rozwoju i strategii w miastach i społecznościach na całym świecie. Model 
czterech filarów pokazuje, że wkład kultury w tworzenie żywych miast i społeczności, w któ-
rych ludzie chcą żyć, pracować i które pragną odwiedzać, odgrywa ważną rolę we wspieraniu 
zdrowia społecznego i gospodarczego.

Ta, początkowo naukowa, dyskusja trafiła na podatny grunt. Ważnym orędownikiem stało 
się tu UNESCO, które regularnie przyjmuje kolejne deklaracje, otwierając tym samym pole 
do zaadaptowania tego podejścia przez ONZ, Unię Europejską oraz poszczególne państwa. 
Poprzedzona innymi dokumentami, takimi jak: Deklaracja UNESCO o odpowiedzialności wo-
bec przyszłych pokoleń (1997), Powszechna Deklaracja o Różnorodności Kulturowej (2001), 
Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (2003), Konwencja 
w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (2005). W 2013 r.
przyjęta została przez UNESCO deklaracja Placing Culture at the Heart of Sustainable Deve-
lopment Policies, znana jako Hangzhou Declaration (UNESCO 2013) – podkreśla ona, że poli-
tyki publiczne muszą odzwierciedlać i zwiększać różnorodność inicjatyw prowadzonych na 
szczeblu lokalnym i krajowym. Ze względu na przekrojową rolę kultury w różnych dziedzi-
nach deklaracja zachęca zainteresowane strony w sektorze kultury i poza nią – takie jak: edu-
kacja, zdrowie i planowanie przestrzenne – do włączenia kultury do strategii na rzecz wzrostu 
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i rozwoju społecznego. Podejście UNESCO, zaadaptowane również przez Unię Europejską, 
zostało wypracowane we współpracy ze środowiskami kultury i nauki. Wyniki prac Akcji COST 
1007 Investigating Cultural Sustainability 2011–2015 (w których brała udział autorka niniejsze-
go tekstu) były przedstawiane w Hangzou w 2013 r., gdzie powstała wspomniana wyżej 
deklaracja. Zaprezentowane tam zostały trzy role kultury w zrównoważonym rozwoju:
• Kultura w zrównoważonym rozwoju: odgrywa rolę wspomagającą i samopromującą. 

To, już ugruntowane, podejście rozszerza tradycyjny dyskurs o zrównoważonym rozwoju 
i dodaje kulturę jako samoistny czwarty filar do uwarunkowań ekologicznych, społecz-
nych i ekonomicznych.

• Kultura dla zrównoważonego rozwoju: podkreśla siłę oddziaływania kultury, może zrów-
noważyć wszystkie trzy istniejące filary i kierować zrównoważonym rozwojem między 
ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi presjami i potrzebami. 

• Kultura jako zrównoważony rozwój: niezbędny fundament dla osiągnięcia celów zrówno-
ważonego rozwoju – integruje, koordynuje i prowadzi wszystkie aspekty zrównoważone-
go rozwoju (Dessein, Soini, Fairclough, Horlings, red., 2015).

We wszystkich trzech rolach kultura stoi u podstaw ludzkich decyzji i działań, a rozróżnienia 
między ekonomicznym, społecznym i środowiskowym wymiarem zrównoważonego rozwoju 
zaczynają zanikać. To podejście znalazło swoje odzwierciedlenie w sformułowaniu postmille-
nijnych celów rozwoju, znanych jako Agenda 2030, gdzie nowa wizja rozwoju koncentruje się 
na pięciu wielkich zmianach transformacyjnych, określonych jako zasada 5P (People, Planet, Pro-
sperity, Peace, Partnership). Oprócz sformułowań wprost o tym, że „wszyscy uczący się przyswoją 
wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym (…) 
globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrów-
noważony rozwój”, kultura jest podstawą „budowania wspólnego dobrobytu”, gdzie „panuje po-
wszechne poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej, praworządności, sprawiedliwości, 
równości oraz brak dyskryminacji, niezależnie od rasy, pochodzenia etnicznego i różnorodności 
kulturowej; i w którym istnieją równe szanse, umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału 
ludzkiego” (Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.). Należy 
przy tym zauważyć, że pojęcie dobrobytu (well-being) jest coraz częściej włączane do współ-
cześnie formułowanych definicji kultury (Dessein, Soini, Fairclough, Horlings, red., 2015).

Tabela  1 
Kultura w centrum zrównoważonego rozwoju – rozwój koncepcji w wybranych dokumentach 
międzynarodowych 

Rok Organizacja Wydarzenie lub dokument

1987 WCED Raport Brundtland: Nasza wspólna przyszłość

1992 ONZ Agenda 21 

1997 UNESCO Deklaracja UNESCO o odpowiedzialności wobec przyszłych 
pokoleń 

2000 Szczyt Milenijny ONZ Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych

2002 Zgromadzenie Ogólne ONZ Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju 2005–2014 – 
inna nazwa: Dekada Zmiany
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Rok Organizacja Wydarzenie lub dokument

2003 UNESCO Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego

2004 United Cities and Local Governments (UCLG) Agenda 21: Kultura

2005 UNESCO Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności 
form wyrazu kulturowego

2003 UNESCO Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego

2010 United Cities and Local Governments (UCLG) Culture: Fourth Pillar of Sustainable Development 

2012 Szczyt Rio +20, Rio de Janeiro Future We Want

2013 UNESCO International Congress „Culture: 
Key to Sustainable Development”

Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies, 
the Hangzhou Declaration

2013 UN Conference on Trade and Development 
(UNCTAD), UN Development Programme 
(UNDP)

Creative Economy Report 3: Special Edition – Widening Local 
Development Pathways

2013 International Federations of Arts Councils 
and Culture Agencies (IFACCA), Coalitions 
for Cultural Diversity (IFCCD), Agenda 21 
for Culture and Culture Action Europe

Culture as a Goal in the Post-2015 Development Agenda

2013 Zgromadzenie Generalne ONZ Culture and Sustainable Development 

2014 3rd UNESCO World Forum on Culture 
and the Cultural Industries: ‘Culture, 
Creativity and Sustainable Development’

Florence Declaration 

2015 Zgromadzenie Ogólne ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030

2017 UNESCO Raport: Kultura na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich

2019 UNESCO Forum of Ministers of Culture Culture 2030 indicators
Culture and public policy for sustainable development, 
Forum of Ministers of Culture, 2019

2018 Unia Europejska Nowy europejski program na rzecz kultury

2019 Unia Europejska Cultural Dimension of Sustainable Development

Źródło: opracowanie własne.

Przekształcanie koncepcji w strategię – zarządzanie publiczne

Agenda 2030 nałożyła na państwa odpowiedzialność za realizację SDG (Celów Zrównowa-
żonego Rozwoju) na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym i postawiła przed nimi 
wyzwania w zakresie: 
1. Wyznaczenia celów rozwojowych na szczeblu krajowym, które będą nawiązywać do celów 

zrównoważonego rozwoju przyjętych wraz z Agendą 2030. 
2. Zapewnienia monitorowania postępów na szczeblu krajowym – doboru wskaźników, 

wdrożenia odpowiedniego systemu monitorowania i raportowania. 
3. Budowania partnerstwa administracji, biznesu i innych interesariuszy na rzecz nowego 

modelu rozwoju i realizacji SDGs (www.gov.pl/web/rozwoj/agenda-2030).

Tabela  1  cd.
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Tym samym państwa, które już wcześniej włączały do swoich strategii rozwoju realizację 
celów milenijnych, otrzymały nowe, bardziej uszczegółowione wytyczne, w których obecne 
są nowe role kultury. Ważne działania we wspieraniu administracji publicznej we wdrażaniu 
przyjętej koncepcji (w tym tworzeniu strategii rozwoju) podejmuje United Cities and Local 
Governments (UCLG), globalna sieć miast, samorządów lokalnych i stowarzyszeń komunal-
nych spośród 120 krajów zrzeszonych w ONZ na całym świecie (w Polsce reprezentowana 
przez Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich, a w zależności od potrzeby bez-
pośrednio przez konkretne samorządy). W 2004 r. UCLG przyjęła dokument programowy 
Agenda 21. Kultura, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrów-
noważonego rozwoju w życiu lokalnym, a w 2010 r. deklarację Culture: Fourth Pillar of Sustai-
nable Development (Kultura: czwarty filar zrównoważonego rozwoju). Angażują one samorządy, 
wskazując na relacje między kulturą a zrównoważonym rozwojem przez podwójne ujęcie. 
Z jednej strony – przez rozwijanie polityki kulturalnej, gdzie kultura jest traktowana jako mo-
tor rozwoju, a z drugiej – przez promowanie wymiaru kulturowego we wszystkich politykach 
publicznych (kultura jako czynnik rozwoju) (Plebańczyk 2017). 

W polskich strategiach rozwoju, wynikających z ratyfikowania dokumentów ONZ, a od 
2004 r. również Unii Europejskiej, omówiona wyżej ewolucja koncepcji oraz podejścia do jej 
wdrażania jest również obecna. W obowiązującej aktualnie Strategii na rzecz odpowiedzial-
nego rozwoju (Uchwała nr 8… 2017) zapisane zostały następujące cele szczegółowe: 
• Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej na wiedzy, danych i doskonałości organi-

zacyjnej (obszary: Reindustrializacja. Rozwój innowacyjnych firm. Małe i średnie przedsię-
biorstwa. Kapitał dla rozwoju. Ekspansja zagraniczna).

• Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony (obszary: Spójność społeczna. 
Rozwój zrównoważony terytorialnie).

• Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospo-
darczemu (obszary: Prawo w służbie obywatelom i gospodarce. Instytucje prorozwojowe 
i strategiczne zarządzanie rozwojem. E-państwo. Finanse publiczne. Efektywność wykorzy-
stania środków UE).

W dokumencie wskazano także obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii. 
Są to: Kapitał ludzki i społeczny. Cyfryzacja. Transport. Energia. Środowisko. Bezpieczeństwo 
Narodowe.

Oprócz dokumentów ogólnostrategicznych, obejmujących różne obszary, gdzie kultura 
jest postrzegana w szerokim ujęciu, w Polsce pojawia się coraz więcej dokumentów (strategii 
albo programów rozwoju), które wprost odnoszą się do kultury. Skupiają się one wokół dzia-
łalności instytucji kultury, wspierania twórców i artystów czy organizowania życia kulturalne-
go, w rozumieniu często bliskim zaprezentowanej wcześniej koncepcji Davida Throsby’ego. 
W większości tych dokumentów (bo są i takie, które podchodzą do kultury w sposób bar-
dzo wąski, jako działalności instytucjonalnej w tym obszarze), na ogół modyfikowanych 
po 2015 r., można odnaleźć echa omawianych wyżej dyskusji. W Nowym europejskim pro-
gramie na rzecz kultury (2018), wykorzystującym m.in. rekomendacje w zakresie polityki 
kulturalnej i zarządzania publicznego, uwzględniające specyfikę kulturową państw, a wypra-
cowane w ramach COST 1007 Investigating Cultural Sustainability 2011–2015, zostały zapi-
sane trzy cele strategiczne:
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• wykorzystanie wagi kultury i różnorodności kulturowej do celów spójności społecznej 
i dobrostanu przez promowanie uczestnictwa w kulturze, mobilności artystów oraz ochro-
ny dziedzictwa kulturowego;

• tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym przez propagowanie sztuki i kultury w edukacji, promowanie odpowiednich 
umiejętności oraz zachęcanie do innowacji w dziedzinie kultury;

• wzmocnienie międzynarodowych stosunków kulturalnych przez jak najlepsze wykorzy-
stanie potencjału kultury, by upowszechniać zrównoważony rozwój i pokój (Nowy euro-
pejski… 2018).

Uwzględnienie kultury w strategiach zrównoważonego rozwoju wydaje się ciągle wiel-
kim wyzwaniem naukowym i politycznym. W rezolucji w sprawie kulturowego wymiaru 
zrównoważonego rozwoju Rada Unii Europejskiej oraz przedstawiciele rządów państw człon-
kowskich uznali konieczność zintegrowania polityki kulturalnej z krajowymi strategiami zrów-
noważonego rozwoju oraz zobowiązali Komisję Europejską, by „przygotowała, we współpracy 
z państwami członkowskimi, plan działania na szczeblu UE dotyczący kulturowego wymiaru 
zrównoważonego rozwoju i włączyła ten plan działania do unijnej strategii wdrażania Agendy 
2030” (2019/C 410/01).

STUDIA PRZYPADKÓW

Strategie rozwoju wykorzystują różne narzędzia do realizacji zaprogramowanych celów. 
Do najciekawszych z nich należą narzędzia partycypacji społecznej, które w najlepszy spo-
sób realizują cele związane z budowaniem kapitału społecznego, spójności społecznej 
i tzw. well-being (w jęz. polskim nie do końca adekwatnie nazywanego dobrostanem). Bar-
dzo często wymagają inicjatywy ze strony społeczności lokalnej, jak np. organizowania spo-
łecznościowego, ale z drugiej strony pokazują, jak administracja publiczna adaptuje działania 
oddolne i buduje na nich mechanizmy zarządzania publicznego. Przykładem mogą być 
zaprezentowane poniżej studia przypadków.

Od działań oddolnych do mechanizmów zarządzania publicznego. 
Budżet partycypacyjny – fundusz sołecki

W wielu krajach samorządy lokalne angażują obywateli w podejmowanie decyzji dotyczą-
cych lokalnych wydatków. W ostatnich latach coraz popularniejszym narzędziem jest budżet 
partycypacyjny. Modele jego adaptacji są różne, zależą od aspektów kulturowych, pozio-
mu zamożności danego społeczeństwa czy istniejącego już zaangażowania mieszkańców. 
W Polsce kolejne próby wykorzystywania tego narzędzia są podejmowane od około 2003 r.

Pojęcie budżetu partycypacyjnego/obywatelskiego zaczęło być powszechnie stoso-
wane w latach 90. XX w., w wyniku adaptowania przez inne państwa doświadczeń Amery-
ki Południowej, a zwłaszcza eksperymentów Porto Alegre w Brazylii, które zaproponowało 
kompleksowy model tworzenia i realizowania budżetu lokalnego we współpracy z miesz-
kańcami. Głównym celem samorządu w Porto Allegre było zaangażowanie mieszkańców, 
wzbudzenie w nich poczucia przynależności i odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją. 
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Innym przykładem są Stany Zjednoczone. Choć od lat istnieją tu mechanizmy wspierające 
samodzielne organizowanie się grup interesu, np. ciała doradcze w radach szkół, policji są-
siedzkiej czy planowania przestrzennego, uważane za składowe demokracji uczestniczącej 
(Gilman 2016), to działania związane z budżetem partycypacyjnym rozwijają się dopiero 
od 2010 r., a liczba budżetów do 2014 r. wzrosła w tym czasie od 1 do 45. Jeszcze innym 
przykładem są Chiny, gdzie np. od początku lat 90. XX w. wieśniacy kontrolują uczciwość 
przywódców wiosek w dystrybucji dochodów wsi i efektywności inwestycji. Nazwano to 
„otwartością rachunku wsi” (the openness of the village account) i „demokratycznym zarzą-
dzaniem rachunkiem wsi” (the democratic management of the village account) (Baogang He 
2011). Działania te przypominają funkcjonowanie istniejących w wielu miejscach do dzisiaj 
polskich spółdzielni rolniczych Samopomoc Chłopska. Ciekawym przykładem może być 
brytyjski UDecide z Newcastle, który w podstawowym założeniu polega na daniu lokalnym 
społecznościom uprawnień do wydawania pieniędzy publicznych na ich rzecz. Innowacją 
UDecide jest włączenie w budżetowanie dzieci i młodzieży. Prace w projekcie koordynuje 
Children’s Rights Team przy Radzie Miasta Newcastle, która wspólnie z dziecięcą UDecide 
Crew i zespołem urzędników opracowuje kolejne działania, np. konsultuje pomysły na wy-
darzenia i spotkania, ocenia, na ile mogą być atrakcyjne dla ich rówieśników. Od lat 90. XX w. 
wiele państw na całym świecie zaadaptowało budżet partycypacyjny. W każdym z nich jest on 
nieco inaczej organizowany, może mieć również inne cele. Wśród najczęściej praktykowanych 
form występują: uczestnictwo zorganizowanych grup interesu, fundusz społeczności lokalnej 
na poziomie lokalnym i miejskim, negocjacje publicznoprawne, partycypacja sąsiedzka, kon-
sultowanie finansów publicznych (Sintomer et al. 2012).

Za jedne z pierwszych doświadczeń Polski przyjmuje się utworzenie w Płocku w latach 
2003–2005 Funduszu Grantowego, wykorzystującego formułę partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Pomysł pojawił się wśród organizacji pozarządowych, które zainicjowały dia-
log z samorządem. Odbyły się trzy Fora dla Płocka, w których wzięły udział przedsiębior-
stwa prywatne, organizacje pozarządowe oraz władze lokalne, mające na celu partnerskie 
wypracowanie założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka i utworze-
nie w nim właściwego funduszu. Na uwagę zasługuje także Sopocka Inicjatywa Rozwojowa, 
nieformalna grupa mieszkańców Sopotu powstała w 2008 r., która w 2011 r. doprowadziła 
do utworzenia budżetu obywatelskiego (stąd też przyjęła się nazwa tego narzędzia w Pol-
sce, podczas gdy na świecie używane jest pojęcie budżetu partycypacyjnego), aby miesz-
kańcy mogli decydować o wydawaniu wspólnych środków budżetowych na te projekty, 
które uznawali za najbardziej potrzebne. Był to jednocześnie element kampanii prowadzo-
nej pod nazwą – Demokracja, nie tylko wybory, poprzedzony wprowadzeniem w Sopocie 
inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Każdy cykl działań oficjalnie otwierała uchwa-
ła Rady Miasta, przygotowywana przez jej doraźną komisję ds. budżetu obywatelskiego. 
Uchwała inicjowała kampanię informacyjną skierowaną do każdego gospodarstwa do-
mowego, a następnie w czterech częściach miasta odbywały się spotkania mieszkańców 
poświęcone potrzebom poszczególnych dzielnic miasta, na których można było składać 
propozycje działań. Po zebraniu zaproponowanych projektów urzędnicy miejscy ocenia-
li ich wykonalność i zgodność z obowiązującymi planami i aktami prawa miejscowego, 
a następnie wybierali najlepsze propozycje (Stokłuska 2011).
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Budżety partycypacyjne pojawiły się w polskich miastach dopiero w 2011 i 2012 r. Pierw-
sze lata to raczej eksperymenty, nie zawsze udane z powodu np. niewielkich nakładów finan-
sowych (w znaczącej większości przypadków wysokość budżetu partycypacyjnego utrzymuje 
się raczej na niskim poziomie – zaledwie 1–2% całego budżetu samorządu), błędów w proce-
sie projektowania i wdrażania skutkujących niemożnością realizacji zgłoszonych projektów, 
instrumentalnego podejścia (Kowalska-Chrzanowska 2019; NIK 2019). Mimo to w 2018 r. do 
ustaw o samorządach: gminnym, powiatowym i województwa dodano regulacje dotyczą-
ce stosowania tego mechanizmu, co wpłynęło również na zwiększenie skali projektów, które 
mogą dotyczyć zarówno działań na potrzeby niewielkiej lokalnej społeczności, jak i mieć wy-
miar regionalny i wpływać szerzej na rozwój przedsiębiorczości oraz inwestycje, np. objazdowe 
kino letnie, siłownie pod chmurką i parki linowe, aplikacje turystyczne czy kulturalne. Najpo-
pularniejsze projekty, na które w 2019 r. głosowali Małopolanie, dotyczą szeroko rozumianego 
promowania dziedzictwa kulturowego, w których spotyka się tradycja z nowoczesnością, np. 
projekt upowszechniający tradycję i folklor gminy Nawojowa Z Babcynego Kuferka, w którym 
zaplanowano m.in. uruchomienie szkółki muzykowania ludowego, produkcję tradycyjnych in-
strumentów, organizację wydarzeń kulturalnych, ale również popularyzowanie regionu. Wszyst-
kie działania z jednej strony będą opierać się na istniejących zasobach, ale z drugiej – mają je 
rozwijać, tworzyć nowe miejsca pracy i wykorzystywać nowoczesne multimedialne narzędzia.

Interesującym przykładem był projekt zrealizowany w roku szkolnym 2015/2016 przez 
Fundację Pole Dialogu we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek (Warszawa). Analiza 
uczestnictwa młodzieży w projektowaniu budżetu wykazała, że procentowo jest ono zniko-
me na poziomie dzielnic Warszawy. Edukatorzy zaprogramowali cały proces, na który składały 
się: spotkania z dyrektorami szkół i nauczycielami podczas rad pedagogicznych, warsztaty 
z nauczycielami poświęcone zasadom budżetu partycypacyjnego i przygotowaniu do pra-
cy z uczniami, lekcje o budżecie partycypacyjnym (podczas których uczniowie zapoznawali 
się z zasadami budżetu i jego organizacją, a także dyskutowali o znaczeniu takich działań), 
konsultacje prowadzone przez edukatorów dla uczniów przygotowujących projekt oraz te-
lefoniczne lub podczas maratonu konsultacji zorganizowanego przez urząd. W szkołach 
przeprowadzono również debaty, w trakcie których uczniowie mieli okazję dyskutowania 
o przygotowanych projektach, nabytych doświadczeniach; byli też zachęcani do głosowania. 
Uczniowie złożyli 19 projektów do budżetu partycypacyjnego na Targówku, co stanowiło 10% 
wszystkich złożonych tam projektów. Kolejnych sześć projektów złożyli w innych dzielnicach 
Warszawy. Jak podsumowali w raporcie edukatorzy: „Choć w naszym przedsięwzięciu liczba 
projektów wyłonionych do realizacji nie była najważniejsza, mieszkańcy trzech warszawskich 
dzielnic docenili w głosowaniu aż sześć projektów zgłoszonych przez młodych projektodaw-
ców” (Tadeusiak-Jeznach, Szaranowicz-Kusz, Studzińska 2016). Do realizacji w 2017 r. zakwali-
fikowano następujące projekty przygotowane przez młodzież:
• Iluminacja świąteczna w Parku Bródnowskim.
• Ogólnodostępne boisko przy Żuromińskiej 4.
• Głębocka – rowerem na zakupy.
• Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej.
• Infrastruktura służąca oczyszczaniu miasta z psich ekskrementów.
• Bociani Zakątek – oświetlenie i powiększenie skateparku oraz Dzień Bocianiego Zakątka. 
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Działanie jest kontynuowane ze środków m.st. Warszawy i realizowane w ramach miej-
skiego programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016–2020, zakładającego 
podniesienie jakości życia młodzieży w mieście oraz rozwój partycypacji i aktywności mło-
dych warszawiaków.

Ciekawą odmianą budżetu na poziomie społeczności wiejskich stał się fundusz sołecki, 
który powstał jeszcze przed uruchomieniem budżetów miejskich, w 2009 r.  W analizie Partici-
patory Budgeting Worldwide z 2012 r. czytamy:

Polska miała największą liczbę eksperymentów PB [budżet partycypacyjny – przyp. K.P.] 
w Europie. W lutym 2009 r. przyjęto ustawę po ścisłym dialogu między rządem a organizacja-
mi społecznymi (głównie z Watchdog Poland Civic Network). Odwołuje się ona do 2171 gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich w kraju oraz promuje tzw. fundusze sołeckie, specjalne środ-
ki, którymi administracje lokalne wspierają demokrację na wsiach, dając ludziom szanse na 
zmianę środowiska, głosowanie nad priorytetowymi działaniami samorządów lokalnych (…). 
Procesy partycypacyjne uruchomione przez fundusze sołeckie można by nazwać modelem 
rozwoju społeczności (Sintomer, Herzberg, Allegretti et al. 2013, tłum. własne).

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat sołectwa były w Polsce traktowane jako mało istotny ele-
ment życia społeczno-gospodarczego wsi. W wielu miejscach ciężar i koszty organizacji życia 
w sołec twie opierały się na samych mieszkańcach, a ich potrzeby często pozostawały nie-
zauważone. Obecnie obserwowana jest coraz większa aktywność mieszkańców, wdrażanie 
mechanizmów podejścia Community Led Local Development (CLLD), chęć budowania po-
tencjału rozwojowego wsi przez rozwój kapitału społecznego, aktywizowanie społeczności 
wiejskich, wdrażanie mechanizmów demokracji oraz nauka racjonalnego planowania i wy-
datkowania środków publicznych. Każda gmina otrzymała prawo do wyodrębnienia środków 
przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez sołectwa, na podstawie corocznej 
uchwały rady gminy. Środki z funduszu sołeckiego nie są bardzo duże, to zazwyczaj od 5 do 
25 tys. zł na sołectwo, ale oprócz niewątpliwych korzyści, takich jak integracja i aktywizacja 
społeczności lokalnej, niosą one ze sobą wartość dodaną w postaci zwrotu przez wojewodę 
części wydatkowanych środków do budżetu gminy.

Z funduszu sołeckiego są finansowane takie zadania, jak: dofinansowywanie do innych 
projektów realizowanych przez organizacje wiejskie i działające na rzecz środowiska wiejskie-
go, szkolenia dla mieszkańców wsi zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, wspieranie inicjatyw 
kulturalnych i sportowych na rzecz lokalnego środowiska. Jednym z pierwszych samorzą-
dów, które wykorzystały fundusz, była mazowiecka gmina Brwinów, licząca 15 sołectw. Już 
w 2010 r., zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców, zakupiono wyposażenie do 
strażnic OSP, uzupełniono oświetlenie uliczne, zamontowano tablice informacyjne, wybu-
dowano wiaty przystankowe, wyremontowano odcinki dróg gminnych, wymieniono okna 
w budynkach gminnych służących lokalnej społeczności, doposażono place zabaw, ale rów-
nież zorganizowano festyn i wycieczki dla mieszkańców oraz akcje o charakterze ekologiczno-
-kulturalno-oświatowym (https://funduszesoleckie.pl/?p=579). 

Choć tworzenie funduszu sołeckiego nie jest dla gminy obowiązkowe, w ostatnich la-
tach władze regionów starają się uaktywniać sołectwa, czego przykładem może być konkurs: 
Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa, organizowany od 2012 r. przez Urząd Marszałkowski 
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Województwa Wielkopolskiego i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. W 2016 r. w kategorii 
Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego pierwsze miejsce zajął 
projekt: Spotkanie dla mieszkańców sołectwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego – Imieniny wsi Stanisławy. Mieszkańcy zgodnie postanowili świętować imieniny 
patronki, wykorzystując fakt, że miejscowość przed laty została nazwana imieniem żeńskim. 
Impreza ma charakter przechodni i jest organizowana na terenie zagród poszczególnych 
mieszkańców. Na nagrodzoną imprezę przygotowano wystawę o historii wsi, liczne konkur-
sy, np. konkurs Tak to się kiedyś robiło, który miał przypomnieć jak dawniej noszono wodę, 
jak wyglądały siądy (nosidła do wody) oraz nożyce do strzyżenia owiec. Uczestnicy festynu 
mogli pokazać swe zdolności w rzucie beretem sołtysa, w przeciąganiu liny lub w rozwią-
zywaniu krzyżówek. W przyszłości miejscem docelowym organizacji imprezy stanie się 
działka sołecka (www.stanislawa.naszawioska.pl/solectwo,148-stanislawa/imieniny-wsi-
stanislawy.html).

PODSUMOWANIE

Zmiany w podejściu do kultury, poparte stosownymi regulacjami, wymogły odniesienie się 
do nich na poziomie krajowym, a następnie na niższych poziomach administracji publicz-
nej, i przesuwanie akcentów zgodne z ponadnarodową polityką. Kultura, która w szerokim 
rozumieniu jest łączona z rozwojem gospodarczym czy społecznym, zaczyna odgrywać 
nowe role i pojawia się w strategiach rozwoju na poziomach ogólnopolskim, regional-
nym i lokalnym zupełnie niezależnie i niejako obok strategii przeznaczonych dla wąsko 
pojmowanego sektora kultury (Plebańczyk 2017). To podejście stanowi wyzwanie dla za-
rządzania publicznego, gdyż wykracza poza dotychczasowe ramy umożliwiające przypo-
rządkowanie różnych działań do zadań konkretnych jednostek samorządu terytorialnego 
i wymaga znacznie większej współpracy między nimi, opartej na unijnych zasadach good 
governance i multilevel partnership na wszystkich poziomach władz publicznych, a także na 
wszystkich głównych etapach realizacji polityki publicznej (tj. w trakcie programowania, 
implementacji i monitoringu).

Większość samorządów uczy się funkcjonowania w aktywnym społeczeństwie, a stra-
tegie rozwoju są dziś w wielu miastach Europy oparte na kulturze i gospodarce kulturalnej 
(cultural economy) (Amin, Thrift 2004; Pratt 2004). Kultura zaś, choć bywa również traktowa-
na w kategoriach użyteczności i służy przechwytywaniu wartości (capture value), jest wpisana 
w strategie rozwoju m.in. z perspektywy: 
• rozwoju kapitału społecznego – ożywiania lokalnych aktywności, budowania tożsamości 

miejsc;
• rynku pracy dla kadr kultury czy artystów;
• rynku usług związanych z czasem wolnym, rozrywką, turystyką;
• potencjału dla rozwoju metropolitarnego i regionalnego (nowoczesne miasto, zrównowa-

żony rozwój, wysoka jakość życia, well-being);
• kluczowego obszaru wzrostu innowacyjności i kreatywności;
• rozwoju gospodarczego (np. neoindustrializacja, rozwój gospodarki wiedzy).
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PYTANIA 

1. Jakie jest miejsce kultury we współczesnych strategiach rozwoju?
2. W jaki sposób kultura znalazła się w centrum rozważań o zrównoważonym rozwoju?
3. Jakie narzędzia wykorzystuje zarządzanie publiczne do wspierania rozwoju kapitału 

społecznego? 
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ORGANIZ AC JE POZ ARZ ĄDOWE 

W SEKTORZE KULTURY

Specyfika zarządzania na przykładzie wybranych 

fundacji muzycznych

WSTĘP

Sektor organizacji pozarządowych to trzeci z głównych sektorów społeczno-gospodarczych. 
Obok organizacji publicznych oraz prywatnych stanowi przestrzeń powstawania i funkcjo-
nowania zarówno inicjatyw nieformalnych, jak i sformalizowanych, działających na rzecz 
konkretnych grup społecznych (Zarządzanie organizacjami… 2016). Jest to miejsce podej-
mowania prób realizacji marzeń, rozwoju zawodowego oraz projektów, w których wypraco-
wywanie zysku ekonomicznego nie stanowi głównego celu. Równocześnie sektor ten, choć 
otwarty na nowe pomysły oraz sposoby ich realizowania, boryka się z wieloma trudnościami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi. Specyfika organizacji pozarządowych sprawia, że zarządza-
nie nimi wymaga nieco odmiennego podejścia niż w wypadku podmiotów sektorów I lub II 
(zob. rozdziały 2 i 4). 

Sformalizowana i zarejestrowana inicjatywa przyjmuje formę fundacji lub stowarzy-
szenia (zob. rozdział 2), i to na zarządzaniu tego typu organizacjami skupia się niniejszy 
rozdział. Należy równocześnie pamiętać, że obok nich znajduje się wiele nieformalnych 
grup, inicjatyw, projektów obywatelskich, których charakter zbliża je do organizacji po-
zarządowych. A ponieważ nie mają one sformalizowanej formuły, zarządzanie nimi odby-
wa się na jeszcze innych zasadach, toteż te przypadki nie są brane w niniejszym tekście 
pod uwagę. 

Rozdział składa się z dwóch części: krótkiej charakterystyki sytuacji polskich organizacji 
pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze kul-
tury i sztuki, a następnie ze szczegółowej analizy wybranych kwestii dotyczących zarządza-
nia nimi na podstawie studiów przypadku dwóch wybranych organizacji. Podstawą obydwu 
studiów przypadku były jakościowe wywiady pogłębione z założycielką Fundacji Promocji 
Kultury i Sztuki Ad Operam oraz jednym z założycieli i dwiema wolontariuszkami fundacji 
Krakowska Scena Muzyczna i metoda autoetnograficzna.

5
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NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Misja organizacji: precyzyjne wyrażenie dalekosiężnych zamierzeń i aspiracji organizacji 
(Obłój 1999, s. 235). 

Wolontariusz: osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje określone 
zadania na rzecz danej organizacji (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie). 

Kapitał społeczny: ogół zasobów jednostki lub grupy społecznej, który wytwarza się dzięki 
sieci społecznej lub członkostwu w grupie. 

Zaufanie społeczne: atrybut kultury danego społeczeństwa, który zakłada wzajemność 
i współpracę we wspólnych działaniach na poziomie jednostek, grup społecznych i orga-
nizacji (zob. Sztompka 2007). 

Zasada subsydiarności (pomocniczości): zasada mówiąca o tym, że zadania, które mogą zo-
stać zrealizowane na poziomie lokalnym, bliższym obywatelowi, przynależą do struktur 
niższego rzędu (np. samorządów), struktury państwowe zaś realizują zadania, które efek-
tywniej wypełnia się dzięki centralizacji. Subsydiarność legitymizuje powstawanie struktur 
pośrednich między obywatelem a państwem (Łuczka 2006). 

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Aspekty formalne 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie organizacje pozarządowe zdefiniowane są jako podmioty niebędące elementami 
sektora finansów publicznych, „lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami 
i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami praw-
nymi” (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., art. 3 ust. 2 pkt 1), jak również niedziałające tylko 
w celu osiągnięcia zysku ekonomicznego. W Polsce organizacje III sektora przyjmują dwie 
podstawowe formy: fundacji i stowarzyszeń (zob. rozdział 2). Ich działalność regulowana jest 
przede wszystkim przez wspomnianą ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, jak i szczegółowe akty prawne: ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz 
ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. 

W 2018 r. spośród 117 tys. zarejestrowanych stowarzyszeń i 26 tys. fundacji jako aktywne 
szacowano około 65% z nich. W dorocznej analizie sektora autorstwa Stowarzyszenia Klon/
Jawor pod uwagę wzięto w przybliżeniu 80 tys. organizacji pozarządowych. Wśród nich NGO 
(non-govermental organization), działające w obszarze kultury i sztuki, znajdują się na dru-
gim miejscu, zaraz za kategorią: sport, rekreacja, turystyka, hobby. To około 11 tys. organizacji 
(Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2018… 2019). 

Zarządzanie w organizacjach pozarządowych pozostaje przestrzenią nieco nieoczywistą. 
Jak zwraca uwagę Ewa Bogacz-Wojtanowska, podczas zakładania NGO myśli się o jej celach 
oraz możliwościach, a nie o własnych umiejętnościach zarządczych (Zarządzanie organiza-
cjami… 2016). Istnienie wielu różnych nurtów i modeli zarządzania, także w ramach organizacji 
III sektora, niesie ze sobą ryzyko różnego typu. Z jednej strony, zachwyt jedną koncepcją może 
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skutkować zbyt dużym naciskiem na dostosowanie organizacji do konkretnych narzędzi czy 
sposobów działania. Z drugiej strony, nieznajomość narzędzi zarządczych znacząco utrudnia 
działalność zwłaszcza tam, gdzie wykracza ona poza towarzyskie spotkania przyjaciół i sta-
je się sformalizowana. Coraz więcej działaczy zdaje sobie sprawę z konieczności, a przede 
wszystkim z użyteczności narzędzi, jakie daje dobrze przemyślane zarządzanie NGO. Jest ono 
zatem rozumiane jako: „świadome stosowanie różnych instrumentów profesjonalnego za-
rządzania, z uwzględnieniem realnych potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, 
i dostosowanie ich do fazy w cyklu życia organizacji” (Bogacz-Wojtanowska, Rymsza 2015, 
s. 6). Mowa zatem o takim dobraniu narzędzi i dostosowaniu ich do konkretnej organizacji, 
by umożliwić jej jak najefektywniejsze osiąganie celów. 

Finanse 

Polska literatura przedmiotu w dziedzinie nauk o zarządzaniu opiera się m.in. na krytyce zja-
wiska projektyzacji, głównie w sferze kultury i nauki (Jałocha, Zawadzki 2015; Szreder 2016). 
Jednorazowe, ograniczone w czasie przedsięwzięcia traktuje się niekiedy jako remedium na 
wiele problemów społecznych i organizacyjnych, również w sektorze III (zob. rozdział 9). 
Sami artyści często są aktywnymi działaczami, którzy biorą sprawy w swoje ręce, wykazują 
inicjatywę związaną z zakładaniem organizacji i realizacją swoich pomysłów artystycznych 
oraz edukacyjnych. Jest to związane ze specyficznym charakterem pracy w kulturze: tu cza-
sem trzeba wykazać się talentem w młodym wieku, mieć poczucie misji i świadomość niezbyt 
dobrej kondycji finansowej tego sektora, co pociąga za sobą konieczność „radzenia sobie” 
na projektowym rynku kulturalnym. 

Ludzie 

Jednym z największych niematerialnych problemów, na jakie natrafiają organizacje poza-
rządowe, jest brak osób aktywnych lub ich wypalenie. Entuzjazm charakterystyczny dla 
początkowych faz działalności z czasem traci swój impet i nierzadko kończy się opusz-
czeniem NGO lub zminimalizowaniem zaangażowania. Związane jest to także z wcześniej 
wspomnianymi trudnościami finansowymi „organizacje borykają się z brakiem osób 
gotowych do zaangażowania (68%), utrzymaniem personelu (52%) i wypaleniem lide-
rów (47%)” (Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2018…2019, s. 16). 
Nawet najlepiej zaplanowany i dofinansowany projekt czy ciągła działalność organiza-
cji nie mają większych szans na osiągnięcie zamierzonego sukcesu, jeśli nie znajdą się 
osoby gotowe poświęcić swój czas, by realizować projekty. Zarazem zdarza się, że NGO 
nie ma większych problemów na płaszczyźnie działaczy, natomiast istnieją trudności 
z odbiorcami. Fundacje i stowarzyszenia z zasady powstają z inicjatywy osób aktywnych 
społecznie na rzecz znanej sobie grupy, społeczności. Niekiedy jednak, co wykazane zo-
stanie także w dalszej analizie, powstają poważne problemy z dotarciem i efektywną ko-
munikacją między organizacją a jej docelowymi odbiorcami. Wynika to – podobnie jak 
w wypadku fluktuacji składu wolontariackiego – zarówno z osobistych animozji między 
konkretnymi osobami, jak i nieumiejętnej komunikacji misji oraz celów działania przez samą 
organizację. 
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Organizacje pozarządowe są utrzymywane głównie przez swoich grantodawców, dlatego 
podejście projektowe ma duży wpływ na myślenie o odbiorcach organizowanych wydarzeń. 
Projekty, definiowane jako odpowiedź na konkretną potrzebę odbiorcy lub rozwiązanie prob-
lemu, powinny być uzasadnione ze społecznego punktu widzenia, którego rezultatem jest 
określony produkt (Jałocha 2014). Osią działalności organizacji pozarządowych w ich przed-
sięwzięciach projektowych powinno być zatem spełnianie wymagań i potrzeb odbiorców lub 
identyfikowanie i rozwiązywanie ich problemów. Czy tak jest w istocie? 

Dzięki analizie dokumentów projektowych można uchwycić, jaki produkt kryje się za pro-
jektami kulturalnymi i kto ma go „kupować”. Można również dzięki niej wywnioskować, że 
treść regulaminów konkursowych i sposób ich oceniania mają wpływ na podejście do odbior-
cy w działaniach projektowych, to te działania są bowiem podstawą funkcjonowania wielu 
organizacji III sektora. W regulaminach konkursów wojewódzkich i miejskich przedstawia się 
jako priorytet rozszerzenie dostępu do kultury, najlepiej nieodpłatne. Zawężenie grupy wie-
kowej, skierowanie swojej oferty do przedstawicieli konkretnych zawodów lub mniejszości 
pozostaje bez większego wpływu na ocenę. Zgodnie z instrukcjami czy wzorami dokumenta-
cji projektowej analiza i opis konkretnej grupy docelowej stanowią niewielką część wniosku. 
Takie kształtowanie dokumentacji projektowej przesuwa środek ciężkości na formalne 
aspekty, takie jak rozbudowany kosztorys czy harmonogram, i pogłębia różnice między 
NGO z szerokim know-how a nowo powstałymi organizacjami, których motorem napędo-
wym jest często tylko entuzjazm czy chęć spełnienia potrzeb wybranej grupy społecznej. 

Tymczasem odbiorcy, jako jedni z kluczowych interesariuszy, wywierają wpływ na osiąga-
nie celów przez organizację. Odbiorcy czerpią z kultury osobiste korzyści, ale też przyczyniają 
się do jej zachowania i rozwoju. Jednostka może pełnić różne role społeczne, będąc równo-
cześnie odbiorcą wydarzenia kulturalnego i działaczem w lokalnej fundacji albo urzędnikiem 
w ratuszu zajmującym się tworzeniem polityki kulturalnej. Grantodawcy również jako intere-
sariusze dystrybuują środki finansowe, gdyż widzą w kulturze szansę na rozwój społeczności 
pod względem ekonomicznym, społecznym i kulturowym (Góral 2014). Stąd działania zwią-
zane z kulturą powinny być pomyślane jako komunikacja nie dwustronna, ale wielostronna. 

Wizerunek 

Sektor III jest miejscem o wysokim potencjalne tworzenia i transmisji kapitału społecznego. 
Według Pierre’a Bourdieu właściwością takiego kapitału jest nie tylko rozległość, ale też ja-
kość kontaktów, nie tylko ich posiadanie, ale też świadome posługiwanie się nimi, aby dostęp 
do zasobów ekonomicznych i kulturowych poprzez sieć społeczną jednostki był ułatwiony 
(Mikiewicz 2014). Robert Putnam ściśle wiąże występowanie kapitału społecznego z zaufa-
niem i wzajemnością (Putnam 1995). Analizując funkcjonowanie administracji samorządowej 
we Włoszech, wykazuje on, że na skuteczność działań tzw. rządów regionalnych ma wpływ 
tradycja zaangażowania obywatelskiego, a nie bogactwo czy stabilność (Putnam 1995). Warto 
zaznaczyć że historia polskiej państwowości wpłynęła negatywnie na postrzeganie III sektora, 
który w pewnych okresach nie miał społecznej legitymizacji (Ilczuk 2012). 

Zaufanie, kiedy staje się doświadczeniem ogólnospołecznym, stanowi podstawę działań 
przynoszących wspólnocie wymierne korzyści (Masłyk 2012). Piotr Sztompka, tworząc te-
orię zaufania, zestawił przeciwstawnie pojęcia kultury nieufności, która każe jednostkom
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zachowywać ostrożność, powstrzymywać się od interakcji potencjalnie szkodliwych, oraz 
kultury zaufania, która wpływa na rozwój współpracy, aktywizmu i innowacyjnego my-
ślenia, wykorzystując potencjał zbiorowości. Każde działanie ludzkie jest zorientowa-
ne na potencjalny skutek, który wywoła, zaufanie zaś zwykle bywa obarczone ryzykiem 
(Sztompka 2007). 

W Polsce III sektor wciąż boryka się z efektami braku zaufania społecznego oraz negatyw-
nego wizerunku, który przylgnął do niego z racji nierzadkich doniesień na temat skandali 
i wydawania publicznych pieniędzy na prywatne projekty (Wizerunek organizacji pozarządo-
wych. Raport z badania 2015). Społeczna polaryzacja znajduje swój wyraz także w stosunku 
do konkretnych fundacji lub stowarzyszeń, wśród których zdarzają się, rzecz jasna, organiza-
cje wykorzystujące swój status niezgodnie z jego przeznaczeniem. Jednakże większość NGO 
ponosi tego konsekwencje i musi mierzyć się z nieufnością, próbując przywrócić zaufanie 
do swoich działań. W kulturze nierzadko zdarza się, że organizująca wydarzenia NGO jest 
praktycznie nieujawniana – wśród przykładów można znaleźć Fundację Independent, będą-
cą formalnym organizatorem OFF Festival w Katowicach, o czym próżno szukać informacji 
– poza treścią regulaminów. Równocześnie więc z pewnym stopniem nieufności społecznej 
mówić można o nieumiejętnym komunikowaniu efektów swojej działalności przez organiza-
cje. Wydaje się, że kwestia ta ma coraz mniejsze znaczenie, ponieważ NGO dostrzegły dość 
powszechnie konieczność efektywnej komunikacji, zwłaszcza za pomocą mediów społecz-
nościowych (Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2018…2019). 

„Gospodarka jest areną, na której rozgrywają się walki o zyskanie uznania” (Fukuyama 
2003, s. 9). Uznanie i wizerunek organizacji są ważne zwłaszcza wówczas, gdy na rynku znaj-
dują się podobne oferty. Tak dzieje się w przypadku III sektora w kulturze – mnogość wy-
darzeń kulturalnych, spektakli, koncertów oraz konieczność wyróżnienia się na tle innych 
powodują, że poddany nadmiarowi bodźców odbiorca bez odpowiedniego przygotowania 
traktuje ofertę kulturalną jako jednolitą masę, z której wybiera przypadkowo lub według kry-
teriów pozamerytorycznych. Stąd kluczowa w analizie wizerunku jest świadomość odbiorców 
i otoczenia oraz tego, jak organizacje są widziane przez swoich własnych członków. 

Współpraca

Ostatnim z omawianych tutaj aspektów związanych z zarządzaniem organizacjami pozarzą-
dowymi jest współpraca oraz konkurencja, zarówno między sektorami, jak i między NGO. 
„Współpraca ta może mieć różnorodny charakter – może polegać na realizacji wspólnych pro-
jektów, wsparciu finansowym czy też komunikacji i wzajemnej wymianie informacji” (Kondycja 
sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2018…2019, s. 56). Podejmowana jest ona przede 
wszystkim na poziomie lokalnym, tj. między organizacjami wszystkich sektorów działającymi 
na tym samym, określonym terenie. 

Trudności w zdobywaniu zewnętrznego dofinansowania niemalże automatycznie po-
wodują, że NGO zarówno współpracują w celu zdobycia pieniędzy, składając wspólne wnio-
ski, jak i konkurują o fundusze przyznawane z tej samej puli. Podobnie chęć współpracy 
w ramach samego III sektora deklarowana jest w obu przebadanych organizacjach, lecz już 
nie tak często przekłada się ona na praktykę. NGO w Polsce mierzą się na co dzień z deficy-
tem zaufania społecznego. Unikanie długofalowej współpracy z innymi organizacjami może 
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wynikać z obawy przed utratą niezależności merytorycznej czy finansowej, przed zdradze-
niem swoich „sekretów” albo ze strachu przed negatywnym wpływem partnera na funkcjo-
nowanie organizacji. 

STUDIA PRZYPADKÓW 

Przedmiot badań 

Organizacje pozarządowe wybrane do opisu sukcesów i porażek w niektórych aspektach za-
rządzania to dwie fundacje działające na terenie Krakowa w obszarze kultury, zajmujące się 
tworzeniem wydarzeń muzycznych oraz projektów o charakterze edukacyjnym. 

Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Ad Operam (dalej: Fundacja Ad Operam) powstała 
w 2015 r. w Krakowie. Jej głównym celem jest wspieranie młodych artystów w rozwoju kariery 
przez umożliwienie im prezentacji scenicznych na wysokim poziomie artystycznym i poprawa 
dostępu do wydarzeń artystycznych. Podopiecznymi Fundacji są głównie absolwenci krakow-
skiej Akademii Muzycznej, którzy dzięki organizowanym koncertom mają okazję pokazać się 
szerszej publiczności i rozwijać artystyczne umiejętności w zakresie wykonawstwa muzyki 
klasycznej. Fundacja Ad Operam obejmuje stałą opieką orkiestrę barokową Cornu Copiae, 
zespół wokalny Ad Operam, kilkoro solistów: wokalistów i instrumentalistów.

Fundacja Krakowska Scena Muzyczna (KSM) powstała jako wsparcie dla lokalnego śro-
dowiska muzycznego, jak również dla jego konsolidacji oraz promocji jego twórczości. Jej 
sztandarowym projektem jest festiwal, a obecnie również całoroczny cykl warsztatów pro-
wadzonych pod marką Tak Brzmi Miasto. Fundacja zajmuje się więc przede wszystkim eduka-
cją oraz wymianą doświadczeń między muzykami, jak również promocją artystów lokalnych 
i współpracą w ramach środowiska muzycznego. 

Wymienione NGO posłużą za ilustracje dobrych i złych praktyk w sferze zarządzania 
w organizacjach III sektora w Polsce, w aspektach: finansów, ludzi, wizerunku oraz współpracy/
konkurencji. Metodologiczną podstawą omawianych przypadków są jakościowe wywiady 
pogłębione z założycielami fundacji. Główne cele badawcze przeprowadzonych rozmów były 
inne, choć dotykały one analizowanych aspektów, przede wszystkim zasobów ludzkich i finan-
sowych organizacji. Możliwości, jakie daje metodologia jakościowa, pozwoliły na wyodrębnie-
nie wątków pobocznych i dodatkowych z materiału badawczego oraz jego ponowną analizę. 
W przypadku Fundacji Ad Operam wywiad był efektem niewielkiego etnograficznego projektu 
i dotyczył teoretycznych i praktycznych aspektów pozyskiwania odbiorców w projektach gran-
towych. Pozwoliło to zidentyfikować problemy i braki Fundacji oraz wyzwania dla niej, również 
w zakresie zewnętrznego finansowania, wizerunku, kompetencji i zasobów ludzkich. 

W przypadku fundacji Krakowska Scena Muzyczna podstawowym materiałem badaw-
czym były informacje zebrane za pomocą wywiadów pogłębionych z członkami zarządu 
(przede wszystkim z prezesem), jak również z dwoma byłymi wolontariuszami organizacji. 
Oprócz tego zastosowana została metoda autoetnografii, gdyż autorka sama jest byłą wo-
lontariuszką fundacji, tym samym wykorzystana została wiedza pozyskiwana w sposób bez-
pośredni w trakcie działalności wewnątrz organizacji. Dzięki temu możliwe było dotarcie do 
materiału badawczego niedostępnego dla osoby postronnej. 
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WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NGO 

Finanse 

Formalizacja działalności przez powołanie fundacji czy stowarzyszenia nierzadko motywowa-
na jest względami finansowymi. Przedstawiciele fundacji Krakowska Scena Muzyczna wprost 
przyznali, że jednym z głównych powodów zarejestrowania ich NGO była możliwość ubiega-
nia się o dofinansowania zewnętrzne. KSM przez lata konsekwentnie ubiegała się o różnego 
typu granty, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym, niekiedy także między-
narodowym. Z czasem, z racji doświadczenia, członkowie zarządu wyspecjalizowali się w wy-
pełnianiu odpowiednich wniosków – sami nauczyli się wybierać konkretne programy z dużej 
ich puli przeznaczonej dla organizacji III sektora. Niektóre NGO są w stanie na tyle często 
i intensywnie zdobywać dofinansowanie, że z serii projektów tworzy się plan działalności, 
jednak niepewność, czy uda się zdobyć kolejne fundusze, i trudności związane z ich pozyska-
niem wprowadzają dużą dozę niestabilności w długofalowej działalności organizacji. 

W przypadku Fundacji Ad Operam pieniądze uzyskane z konkursów grantowych to „być 
albo nie być”. Założyciele Fundacji mają świadomość, że obecnie muzyka klasyczna bez finan-
sowania zewnętrznego jest nierentowna, gdyż aby wykonywać dzieła wokalno-instrumen-
talne, należy zaangażować wielu artystów. Mają wątpliwości, czy gdyby nie istniało publiczne 
finansowanie poprzez wnioski, to sponsorzy byliby tak chętni na wsparcie koncertów muzy-
ki poważnej. Według założycielki Fundacji wynika to choćby z sukcesywnego wycofywania 
edukacji muzycznej ze szkół. W związku z tym bazowanie w budżecie organizacji na zysku 
z biletów wstępu jest według niej naiwne, to „jak liczyć na cud”. 

Kolejnym problemem związanym z ograniczonymi środkami finansowymi jest dostoso-
wywanie swoich projektów do wymagań grantodawców lub wręcz wymyślanie ich wyłącznie 
na potrzeby konkretnego konkursu. W wypadku KSM na niektóre inicjatywy o stosunkowo 
niedużej skali oddziaływania pozyskano środki dlatego, że przeznaczono je właśnie na takie 
wydarzenia. Członkowie fundacji nie planowali organizacji tego konkretnego projektu, ale 
wpisywał się on w ogólne założenia działalności i możliwe było zdobycie funduszy na takie 
przedsięwzięcie. Przedstawiciele Fundacji Ad Operam zwracają uwagę na to, że niejednokrot-
nie trudno się zorientować, czy konkurs grantowy ma na celu dotarcie do konkretnej grupy 
docelowej. Zaobserwowali, że kierowanie oferty do ludzi młodych jest pożądane ze względu 
na jej dodatkowy walor – aspekt edukacyjny, na co wskazują ich doświadczenia (projekty 
takie były lepiej oceniane), stąd też działalność edukacyjna od jakiegoś czasu jest stałym 
elementem towarzyszącym ich działalności. 

Tego typu okoliczności wymagają, po pierwsze, dużej elastyczności w zarządzaniu 
finansami organizacji III sektora, po drugie, utrudniają długofalowe planowanie, po trzecie 
wreszcie – rzadko pozwalają na stałe zatrudnienie pracowników, przez co pojawiają się kłopo-
ty z zespołem. Rozwiązaniem wydaje się wyodrębnienie zespołu lub osoby, której zadaniem 
w NGO byłoby pozyskiwanie dotacji. Należałoby unikać sytuacji, w której odpowiedzialność 
za tę sferę działalności jest rozproszona lub za każdym razem kto inny się tym zajmuje. Wyspe-
cjalizowanie jednej osoby lub grupy w składaniu wniosków podnosi szanse na ich pozytywne 
rozpatrzenie, a także poprzez jasne określenie ról organizacyjnych ułatwia wewnętrzne funk-
cjonowanie podmiotu. 
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Ludzie 

W większości aktywnych organizacji pozarządowych w Polsce działa grupa wolontariuszy 
(osób niewynagradzanych finansowo). Obserwuje się deficyt osób gotowych pracować bez-
interesownie w długim okresie, dlatego utrzymanie ich w zespole wymaga dużego wysiłku 
(Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2018…2019). Na możliwość działania 
w ramach NGO wpływa wiele czynników, z których jednymi z najważniejszych są czas oraz 
pieniądze. Te ostatnie wciąż trafiają do organizacji zbyt rzadko i nieregularnie. W obszarze 
kultury i sztuki funkcjonuje rzesza niedużych, lokalnych organizacji, które zostały powołane 
z chęci podjęcia konkretnej inicjatywy i działają dzięki energii oraz zaangażowaniu swoich 
członków. Jest to jednak zwykle praca dodatkowa i często nieodpłatna, a tym samym wyma-
ga ona umiejętnego zarządzania czasem, godzenia jej z innymi aktywnościami zawodowymi, 
z czego rozpoczynający aktywność w danej NGO z reguły zdają sobie sprawę, lecz często 
w niewystarczającym stopniu. 

Krakowska Scena Muzyczna cieszyła się przez lata sporym zainteresowaniem osób w róż-
ny sposób związanych ze środowiskiem muzycznym i/lub pozostających w przyjacielskich re-
lacjach z działaczami. Istniał jednak ogromny problem z ich dłuższym utrzymaniem w zespole. 
Wewnętrzna kultura organizacyjna była specyficzna – począwszy od charakterystycznych 
żartów i docinków wśród dobrze znających się wolontariuszy, a skończywszy na dawaniu 
nowym członkom całkowicie wolnej ręki. Jednych przyciągało to, że mają wolny wybór i cał-
kowitą kontrolę nad tym, co będą robić przy wsparciu pozostałych członków. Inni nie potrafili 
bądź nie byli gotowi podjąć samodzielnej inicjatywy i mieli poczucie, że są pozostawieni sami 
sobie. Brakowało tam więc pewnych mechanizmów wdrażających nowych członków w istnie-
jące struktury oraz kulturę organizacyjną. Drugi problem KSM dotyczący aspektu ludzkiego 
był związany z brakiem czasu oraz nakładaniem się relacji osobistych na stosunki wewnątrz 
organizacji. Brak wynagrodzenia za pracę powodował konieczność działania na rzecz NGO 
jedynie w ramach czasu wolnego, którego nierzadko było zbyt mało, by zadanie wykonać 
dobrze, a przy tym terminowo. 

Z podobnymi problemami boryka się Fundacja Ad Operam. Brak czasu i niedostatki kom-
petencyjne członków Fundacji wynikały w głównej mierze ze względów finansowych, nie byli 
oni w stanie zatrudnić kolejnej osoby, która miałaby umiejętności istotne z ich punktu widze-
nia i mogłaby te luki kompetencyjne wypełnić. Brak środków na zatrudnienie profesjonalisty, 
który w sposób efektywny tworzyłby wnioski grantowe czy podejmował szeroko zakrojone 
akcje promocyjne koncertów, spowodował, że promocja odbywała się tylko na małą skalę – 
w internecie. Dopiero po uzyskaniu dużego grantu z Urzędu Miasta Krakowa Fundacja mogła 
rozwinąć skrzydła w tym aspekcie i zorganizować profesjonalną kampanię, która przyniosła 
sukces frekwencyjny. 

Jak już wspomniano, bardzo ważną grupą interesariuszy dla organizacji III sektora są 
ich odbiorcy. Grupa docelowa organizowanych przez nie wydarzeń jest określona przez 
zidentyfikowaną potrzebę oraz wymagania konkursów grantowych. Według Fundacji 
Ad Operam istnieje rozbieżność między szczegółowymi regulaminami konkursów na po-
ziomie ministerialnym i lokalnym (tu szczegółowa analiza odbiorców nie jest aż tak istot-
na). Przedstawicielom Fundacji najbardziej zależy na dotarciu do osób w wieku szkolnym, 
na przekór zauważonej przez nich tendencji: awersji do muzyki klasycznej, która kojarzy się 
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z czymś nudnym. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być niewiedza, a nie rzeczywisty gust. 
Zauważyli też, że ich stałą publiczność stanowią uczniowie szkół muzycznych oraz młode 
osoby związane z wykonawcami. Założyciele Fundacji stawiają pesymistyczną diagnozę, że 
bez dokonania zmian w edukacji i promocji muzyki klasycznej zainteresowanie nią wymrze 
wraz z pokoleniem obecnych dorosłych i seniorów, stąd też Fundacja ma szczególne poczucie 
misji. Z tego względu każdy organizowany przez nią koncert ma walor edukacyjny, a wie-
dza o muzyce, kompozytorach i okolicznościach powstawania utworów jest podana w spo-
sób przystępny, dzięki czemu muzyka staje się zrozumiała nie tylko dla młodzieży, lecz także 
dla innych grup wiekowych. Warto więc nadmienić, że wprawdzie zjawiska makrospołeczne 
mają duży wpływ na kształtowanie grupy docelowej organizacji, ale w skali lokalnej działania 
stowarzyszeń i fundacji mogą kształtować gusta odbiorców i ich wybory kulturalne. 

Część trudności związanych z pozyskaniem przez Fundację zespołu oraz utrzymaniem go 
można rozwiązać za pomocą dobrze zaprojektowanego procesu rekrutacji. Nie jest konieczne 
przeprowadzanie formalnych rozmów czy naboru, ale organizacja powinna mieć wypraco-
wane mechanizmy dotyczące wdrażania nowych osób w wewnętrzne struktury oraz kulturę 
organizacyjną. Ważne jest także, aby na etapie rekrutacji poznać umiejętności oraz zainte-
resowania danego wolontariusza, tak by móc przydzielić mu odpowiedni zakres obowiąz-
ków. Warto także zidentyfikować motywację przyjmowanych osób – niektórym wystarczy, 
że będą otrzymywać wsparcie dla wypracowanych samodzielnie inicjatyw, ale innymi trzeba 
na początku pokierować i wskazać im konkretne zadania. W miarę możliwości dobrze jest 
indywidualnie dopasować trudność działania do możliwości danej osoby, tak aby stanowiło 
ono zachęcające wyzwanie, a nie przytłaczający obowiązek. Skutecznie przeprowadzona in-
tegracja oraz otwartość wszystkich członków zespołu gotowych do pomocy i konsultacji są 
niekiedy decydującymi czynnikami skłaniającymi do podejmowania aktywności lub rezygna-
cji z niej w danej NGO. 

Wizerunek 

Ważnym elementem formowania organizacji pozarządowej, nierzadko pomijanym lub nie-
uświadamianym, jest określenie jej misji. Każda NGO stawia sobie jakieś cele, misja jednakże 
to nie to samo co cel. W obliczu spraw, które na co dzień sprawiają problemy, takie jak trud-
ności z utrzymaniem zespołu czy pozyskaniem pieniędzy, stworzenie dobrej misji nie wydaje 
się priorytetem. Tymczasem jej właściwe sformułowanie na samym początku może ułatwić 
wiele w dalszej działalności. 

Misja według Janusza Fudalińskiego ma dwa aspekty. Stoi ona na granicy między środowi-
skiem wewnętrznym organizacji (zespołem tworzących ją osób) a otoczeniem zewnętrznym 
(wszelkimi interesariuszami). Dzięki temu wspomaga utrzymanie określonej kultury organi-
zacyjnej, rozumianej jako system niepisanych wartości, norm i zasad charakterystycznych dla 
danej organizacji, tworzących klimat wewnętrzny oraz wspólnych zarówno dla obecnych, jak 
i nowych działaczy (Sułkowski 2012). Karl Weick wskazuje, że jednym z najważniejszych zadań 
misji jest takie ukierunkowanie działaczy, by poradzili sobie w plątaninie wieloznaczności oraz 
wielości wyborów podczas podejmowania decyzji (Weick 2016).

Ma ona też spore znaczenie w kontaktach ze środowiskiem dla organizacji zewnętrz-
nym, gdzie powinna „wspierać pozytywny wizerunek organizacji w oczach jej interesariuszy” 
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(Fudaliński 2013, s. 114). NGO, która jasno przedstawia poprzez swoje decyzje oraz działania 
własne priorytety i wartości, jest w stanie łatwiej wywrzeć pozytywne wrażenie oraz zdobyć 
przychylność interesariuszy. W początkowej fazie działalności KSM były z tym kłopoty, które 
wywołały niechęć części lokalnego środowiska muzycznego. W wypadku KSM pewien cha-
rakterystyczny dla tej fazy rozwoju organizacji pośpiech i chaos skutkowały napięciami oraz 
antagonizmami, nad których usunięciem organizacja pracowała potem dłuższy czas. W więk-
szości przypadków udało się naprawić te relacje i wypracować taki wizerunek fundacji, który 
korzystnie wpływa na jej odbiór przez zewnętrznych obserwatorów. Wymaga to jednak dłu-
gotrwałej pracy i zmagania się zarówno z niewiedzą, jak i stereotypami na temat organizacji 
pozarządowych. 

Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2015 r. wskazywał, że 44% ankietowanych Polaków 
uważało, że organizacje III sektora marnują pieniądze, które otrzymują, a przy tym zdecydo-
wanie powinny oferować swoje usługi czy produkty za darmo (Wizerunek organizacji pozarzą-
dowych. Raport z badania 2015). Głównym źródłem wiedzy Polaków o III sektorze były media, 
a zatem kluczowa od lat jest umiejętna komunikacja za ich pośrednictwem. Coraz więcej NGO 
zdaje sobie z tego sprawę, inwestując zasoby w podniesienie kwalifikacji oraz zaangażowa-
nie odpowiednio wykwalifikowanych w tym zakresie osób. Jednak jeśli przekaz zewnętrzny 
nie będzie zgadzał się z wewnętrzną kulturą organizacyjną, napięcia te prędzej czy później 
spowodują szkody, także wizerunkowe, które dość trudno naprawić. 

Organizacje III sektora (podobnie jak inne typy organizacji) są w stanie kształtować swój 
wizerunek wśród grupy odbiorców tak, aby kojarzyły się one z wybranym zestawem war-
tości. Fundacja Ad Operam oparła budowanie swojej marki na jednym, ciągle rozwijanym 
projekcie, pomyśle, który pojawił się ponad dwa lata temu. Jest to cykl koncertów pod na-
zwą Barokowa podróż, wykonywanych przez orkiestrę Cornu Copiae. Projekt ma na celu 
wypromowanie młodych instrumentalistów, prezentację różnorodności muzyki barokowej 
oraz edukację odbiorców w zakresie używanych instrumentów, biografii kompozytorów, 
życia dworu w okresie baroku i panujących wówczas obyczajów. Rozwój tego pomysłu 
był możliwy dzięki zewnętrznemu finansowaniu i spowodował, że projekty Fundacji są 
już w pewnych kręgach rozpoznawalne. Pozyskała ona stałych słuchaczy, którzy pojawiają 
się na każdym wydarzeniu (również na tych spoza cyklu). Niejednokrotnie dzielą się oni 
swoimi wrażeniami bezpośrednio po koncercie, piszą recenzje, które przesyłają e-mailowo, 
i dopytują o kolejne wydarzenia. Początkowo założyciele Fundacji nie zamierzali organizo-
wać cyklu koncertów, ale duże zainteresowanie słuchaczy i dynamiczny rozwój orkiestry 
spowodowały, że Fundacja Ad Operam z Barokowej podróży uczyniła swój sztandarowy 
produkt. 

Współpraca 

Badania przeprowadzone wśród wolontariuszy, a przede wszystkim założycieli organizacji 
pozarządowych wskazują na istniejące w sektorze napięcie między współpracą a konkuren-
cją. Jak już wspomniano, na obydwa zjawiska wpływa w dużej mierze sytuacja finansowa 
podmiotów III sektora. Dotyczą one różnego typu kontaktów – zarówno między fundacjami 
i stowarzyszeniami, jak i organami administracji publicznej, lokalną społecznością, prywat-
nymi firmami, sponsorami, darczyńcami, patronami medialnymi. 
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W kulturze istnieje dużo rozdrobnionych NGO, których kompetencje i cele nierzadko się 
na siebie nakładają, wywołując różne reakcje w zależności od subiektywnej oceny sytuacji 
poszczególnych działaczy. Nawiązywanie kontaktów zarówno na poziomie lokalnym, jak 
i międzynarodowym staje się jednym z kluczowych elementów prowadzenia organizacji 
pozarządowej, która z racji swojego nastawienia na choćby tylko niewielkie środowisko nie 
może sobie pozwolić na zamknięcie się na świat zewnętrzny. Bez względu na skalę działalno-
ści fundacji czy stowarzyszenia jednym z ważniejszych zadań stawianych przed osobami za-
rządzającymi jest umiejętne dobieranie partnerów oraz poszukiwanie możliwości współpracy 
na różnych polach działalności – jak wskazuje prezes KSM: „przekroczenie granicy konkurencji 
na rzecz kooperacji”. 

Fundacja Ad Operam w ciągu kilku lat działalności opartej wyłącznie na projektach 
zwracała szczególną uwagę na kontakt z mediami oraz pozyskiwanie patronów medial-
nych, aby skutecznie promować swoje wydarzenia. Obecnie ma ona grono stałych patro-
nów medialnych, w tym stację RMF Classic, która niejednokrotnie poleca na swojej antenie 
koncerty organizowane przez Fundację. Nie oznacza to jednak, że kontakt z mediami był 
bezproblemowy. Same początki działalności wiązały się z koniecznością umieszczania 
bezpłatnych informacji w mediach, głównie na portalach internetowych. Takich, które 
informują o wydarzeniach kulturalnych w Krakowie jest wiele, natomiast zdarzały się sy-
tuacje, kiedy Fundacja musiała upominać się o odpowiedź, a opublikowanie informacji 
nie dawało gwarancji, że liczba odsłon portalu wpłynie na frekwencję podczas promo-
wanego koncertu. 

Kolejnym aspektem, w którym założyciele Fundacji Ad Operam zauważyli duże braki, 
jest współpraca z grantodawcą już po uzyskaniu dofinansowania. Gwarantowana opie-
ka ze strony urzędników opiera się głównie na dwóch spotkaniach. Pierwsze ma na celu 
podpisanie umowy, a drugie – złożenie sprawozdania i dokumentacji finansowej. Wnios-
kodawca umieszcza informacje o wydarzeniu na stronach internetowych, jednak nie 
stanowi to żadnej ustrukturyzowanej i przejrzystej dla odbiorcy bazy. W dodatku, na co 
zwracają uwagę przedstawiciele Fundacji, informacje od urzędu są dostępne właściwie 
tylko w internecie, co mocno ogranicza do nich dostęp osobom starszym. Jako dobrą 
praktykę wskazują oni bazę wydarzeń Kultura Dostępna, powstałą jako efekt konkursu 
grantowego Narodowego Centrum Kultury. Informację o koncercie czy spektaklu może 
opublikować każdy, jeśli wydarzenie spełnia warunek cenowy (cena wstępu nie przekra-
cza 20 zł), a sam serwis jest przyjazny dla użytkownika (np. przez możliwość filtrowania). 
Założycielka Fundacji uważa, że stworzenie takiej bazy dla Krakowa i Małopolski o podob-
nym layoucie, która obejmowałaby wydarzenia dotowane z publicznych środków, ułatwi-
łoby dostęp do kultury. Przy okazji pokazywałaby ona mieszkańcom, jak spożytkowane są 
ich pieniądze, gdyż ze względu na ograniczone informacje w tym zakresie najczęściej nie 
są tego świadomi. 

KSM po latach prób stworzyła grono stale współpracujących z nią organizacji, także 
na poziomie międzynarodowym. Jest to przede wszystkim zasługa osób działających na 
stałe w zarządzie, które sukcesywnie nawiązywały różnego typu kontakty, umożliwiające po-
tem pozytywne rozpatrzenie prośby, np. o poprowadzenie warsztatów w ramach konferen-
cji Tak Brzmi Miasto. Trudno jednak mówić o współpracy na poziomie lokalnym w ramach 
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III sektora, która ograniczała się raczej do okazjonalnych i sporadycznych projektów z racji 
rozbieżności celów poszczególnych NGO lub braku możliwości współpracy w danym momen-
cie. Obydwie analizowane organizacje deklarują chęć podejmowania takiej kooperacji – na 
drodze stają jednak często bardzo prozaiczne problemy, jak brak czasu czy osób mogących 
konsekwentnie poprowadzić dany projekt. 

PODSUMOWANIE 

„Gmina mimo wspólnotowej frazeologii władz lokalnych jest też biurokracją, tyle że lokalną 
i bardziej zbliżoną do problemów lokalnych” (Toczyński 1996). Witold Toczyński wskazuje na 
to, że jednym z powodów rozwoju organizacji III sektora jest właśnie słabość i niewydolność 
organizacji publicznych, w tym samorządu (Toczyński 1996). Zasada pomocniczości podkreśla 
prawo jednostki do samostanowienia i oddolnego działania na rzecz jej najbliższego otocze-
nia (Pius XI 1931). Obejmuje nie tylko stosunki obywatel – samorząd – państwo, lecz także 
struktury średniego rzędu, inicjatywy obywatelskie, jakimi są nieformalne grupy, stowarzysze-
nia i fundacje. Można zatem uznać, że także na polu kultury organizacje III sektora spełniają 
funkcję pomocniczą. Często nie są one niezależnie, gdyż korzystają z zewnętrznego finanso-
wania pochodzącego z samorządu lokalnego, środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. 
Natomiast z powodzeniem uzupełniają ofertę kulturalną na rynku lokalnym i spełniają za-
dania edukacyjne bez udziału struktur wyższego rzędu. Państwo interweniuje tutaj głównie 
w aspekcie finansowym, a więc rozwiązuje problem, z którym organizacje niższego szczebla 
nie mogą sobie samodzielnie poradzić. 

Można odnieść wrażenie, że największą bolączką organizacji pozarządowych są ogra-
niczone środki finansowe. To ich niedobór powoduje brak możliwości zatrudniania czy 
szkolenia członków, co powoduje na początkowym etapie zakładania i rozwoju organizacji 
podejmowanie działań w sposób półamatorski i często intuicyjny. Odgórna redystrybucja 
środków napędza konkurencję między różnymi NGO, zamiast zachęcać do współpracy. 
System wzmacniający uzależnienie się organizacji III sektora od konkursów grantowych po-
woduje konieczność dostosowania programu i grupy docelowej proponowanych wydarzeń 
do wymagań regulaminu oraz pogłębia różnice między organizacjami sprawnie pozyskujący-
mi środki a tymi, których członkom brak takich umiejętności. 

Sektor pozarządowy pozostaje jednak przede wszystkim przestrzenią organizacji z założe-
nia nienastawionych jedynie na zysk ekonomiczny, lecz raczej na rozwój kapitału społeczne-
go, edukację czy wzajemną pomoc. Tym samym narzędzia z zakresu zarządzania, które mogą 
wspomóc ich działalność, w dużej mierze skupiają się na ludziach i wspieraniu ich rozwoju 
oraz aktywności w ramach organizacji. Jej prawidłowo funkcjonujące wnętrze jest w sta-
nie przekazać równie dobry komunikat do otoczenia zewnętrznego, wywołując pozytywne 
reakcje. Każda organizacja pozarządowa wymaga indywidualnego dostosowania narzędzi 
do jej charakteru, etapu rozwoju oraz posiadanych zasobów. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że wzięcie ich pod uwagę już na etapie formowania się zespołu, a także zwrócenie uwagi 
na regularne podnoszenie kompetencji członków organizacji pozwala na uniknięcie wielu 
trudności oraz błędów w dalszym toku funkcjonowania. 
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PYTANIA 

1. Jaki wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych ma finansowanie przez kon-
kursy grantowe? 

2. Jakie problemy wynikają z nieodpłatnej pracy założycieli organizacji pozarządowych 
i wolontariuszy? 

3. Jakie relacje zachodzą między organizacjami pozarządowymi a ich odbiorcami? Przez co 
są one kształtowane? 
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Łukasz Gaweł

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

ORGANIZ AC JI KULTURY

Muzea w otoczeniu społecznym

WSTĘP

Celem niniejszego rozdziału jest odpowiedź na pytanie, jaka jest rola organizacji kultury wo-
bec otoczenia, czy realizują one zadania z zakresu społecznej odpowiedzialności. W istocie 
zagadnienie to ma o wiele głębsze korzenie i dotyczy istoty zarządzania takimi organizacja-
mi – u podstaw leży bowiem pytanie, na ile organizacje sektora kultury są świadome swojej 
społecznej odpowiedzialności. Bez wątpienia potwierdzenie tego faktu można odnaleźć w re-
alizowanych zadaniach, wynikających ze statutu poszczególnych instytucji (muzea chronią, 
naukowo opracowują i upowszechniają powierzone im dziedzictwo, teatry rozwijają sztukę 
aktorską oraz sztukę inscenizacji, popularyzując je wśród swoich odbiorców, a domy kultu-
ry organizują zajęcia zwiększające kompetencje, wiedzę i umiejętności wśród różnych grup 
wiekowych itd.). Społeczna odpowiedzialność jest jednak pojęciem znacznie wykraczającym 
poza obszar podstawowej działalności merytorycznej, o czym przyjdzie jeszcze napisać.

Zarysowany wyżej problem zostanie rozważony na przykładzie organizacji z sektora 
publicznego. Punktem wyjścia prowadzonej analizy będzie ukazanie siatki powiązań, jakie 
łączą publiczne organizacje kultury z ich otoczeniem. Wydaje się, że jest to parametr w naj-
bardziej wyrazisty sposób pokazujący różnice między organizacjami sektora biznesowego 
a publicznymi organizacjami kultury (oraz niektórymi innymi organizacjami sektora publicz-
nego, np. szkołami). To właśnie w ich przypadku (jak również w odniesieniu do organizacji 
pozarządowych) można wykazać wyraźnie inny charakter relacji między otoczeniem a orga-
nizacją. Co do zasady te związki z otoczeniem w przypadku publicznych instytucji kultury 
winny być o wiele głębsze. Wynika to z misyjnego charakteru ich działalności, a pełne zro-
zumienie tego wymiaru nie jest możliwe bez odzwierciedlenia w jakości związków budowa-
nych z otoczeniem. Nie chodzi jedynie o dostarczanie określonych produktów i usług czy 
też zaspokajanie określonych potrzeb (nawet jeśli będziemy je definiować w najwznioślej-
szy sposób, jak np. zaspokajanie potrzeby samorealizacji), chodzi o osiągnięcie wymiernego 
wpływu na otoczenie. Przy czym można mówić zarówno o jego rozwoju czy wzroście w wy-
miarze społecznym (np. przez budowanie kompetencji kulturowych poszczególnych przed-
stawicieli audytorium lub kreowanie ich tożsamości wspólnotowej, regionalnej, narodowej), 
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jak i tworzeniu wzorców czy standardów różnych obszarów życia, np. przez kreowanie 
nakierowanej na człowieka i jego potrzeby kultury organizacyjnej, a więc przeciwdziała-
nie skłonności do „deprecjonowania ludzkich aspektów organizacji” (Morgan 1999, s. 34).

Wprowadzone poniżej kluczowe terminy oraz zagadnienia teoretyczne zostaną przywo-
łane również w kontekście omawianych w dalszej części tekstu studiach przypadków. W ten 
sposób teoretyczny wymiar zagadnienia zostanie skonfrontowany z praktyką zarządzania 
publicznymi organizacjami kultury.

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Otoczenie organizacji: termin pozwalający zrozumieć, jakie jest miejsce organizacji w prze-
strzeni społecznej, gospodarczej itp.; z punktu widzenia nauk o organizacji otoczenie jest 
postrzegane jako źródło zarówno szans, jak i zagrożeń.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR): koncepcja, 
zgodnie z którą organizacje komercyjne podejmują działania istotne z punktu widzenia 
interesu społecznego, przekraczające wymogi obowiązującego prawa. 

Partycypacja w zarządzaniu: współuczestniczenie w procesach decyzyjnych; może mieć 
charakter wewnętrzny (dotyczy interesariuszy wewnętrznych organizacji) lub zewnętrzny 
(interesariusze zewnętrzni). 

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Jednym z podstawowych terminów pojawiających się w różnych ujęciach organizacji jest oto-
czenie. Opisuje się je jako źródło zarówno szans, jak i zagrożeń, przy czym badacze podkreśla-
ją, że bez dobrego rozpoznania i zrozumienia otoczenia nie można zagwarantować organizacji 
trwania i rozwoju (Drucker 1976; Hatch 1997; Morgan 1999).  W odniesieniu do sektora komercyj-
nego otoczenie traktowane jest w dużej mierze utylitarnie, to organizacja jest zależna od otocze-
nia, a jej powodzenie (rozwój) zależy od umiejętności dostosowania się do niego. W klasycznej 
publikacji Zarządzanie. Teoria i praktyka możemy przeczytać, że „Otoczenie organizacji to to, co 
znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią” (Koźmiński, Piotrowski, red., 
2006, s. 33). Mamy tu zatem do czynienia z relacją jednokierunkową, tymczasem sensem istnie-
nia publicznych organizacji kultury jest zbudowanie relacji dwukierunkowej. Nie tylko muszą one 
reagować na pojawiające się zmiany, analizować dynamikę otoczenia, reagując jak najszybciej 
na pojawiające się oczekiwania zmian, ale również powinny mieć świadomość odpowiedzialno-
ści za otoczenie, powinny realizować ambitne cele w obszarze kreowania otoczenia, wpływania 
na jego rozwój, wzrastanie (w wymiarze społecznym). To właśnie publiczne organizacje kultury 
mogą w realny sposób zmieniać świadomość społeczeństwa, powodować wzrost jego wrażliwo-
ści w różnych obszarach, kształtować postawę wobec innych członków społeczności. 

Pisząc o społecznej odpowiedzialności publicznych instytucji kultury, nie można pomi-
nąć milczeniem zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to koncepcja, zgod-
nie z którą organizacje biznesowe mogą być podmiotami istotnymi w przestrzeni relacji 
społecznych. Można przyjąć, że autentyczne i zaangażowane wdrażanie zasad CSR jest wyższym 
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etapem rozwoju organizacji, wynikającym z reguły działania organizacji uczącej się, to jest takiej, 
która „ciągle rozszerza swoje możliwości kreowania własnej przyszłości. Takim organizacjom nie 
wystarcza tylko przetrwać” (Senge 1998, s. 26). Na zagadnienie społecznej odpowiedzialności 
biznesu można spojrzeć również z innej perspektywy. Można stwierdzić, że taka zmiana wy-
muszona jest przez otoczenie, które dzięki świadomości tworzących je jednostek i podmiotów 
dyktuje zmiany w podstawach działalności organizacji biznesowych, np. w obszarze odpowie-
dzialności za środowisko. Prawda jest też taka, że organizacje świadomie inwestujące w rozwój 
na polu CSR stają się odpowiedzialne za otoczenie społeczne na metapoziomie, są bowiem 
odpowiedzialne za wzrost kapitału społecznego, którego podstawę stanowi zaufanie (Bugdol 
2015). Organizacje doprowadzające do nadużycia tego zaufania naruszają postanowienia będą-
ce wynikiem zawarcia swego rodzaju umowy społecznej (Filek 2013); w ten sposób prowadzą 
one nie tylko do destrukcji własnej tożsamości czy niszczenia własnego wizerunku, ale w istotny 
sposób przyczyniają się do podważenia zasady zaufania społecznego. Bez względu na to, jak 
bardzo zostanie rozbudowana filozofia działania w obszarze CSR danej organizacji komercyj-
nej, nigdy nie dojdzie do zniwelowania podstawowej różnicy: podstawą działania organizacji 
biznesowych zawsze będzie rachunek ekonomiczny, tymczasem publiczne instytucje kultury 
z założenia nie są organizacjami nastawionymi na osiąganie zysku.

Ważnym terminem dla omawianej problematyki jest również partycypacja. Budzi ona wciąż 
wiele emocji, ponieważ dla niektórych osób związanych z publicznymi instytucjami kultury sta-
nowi zagrożenie dla ich pozycji: kreatorów atrakcyjnej oferty, osób decydujących, co jest pożą-
danym elementem składającym się na program merytoryczny instytucji. W istocie podtekstem 
tej pełnej rezerwy postawy jest poczucie wyższości. Dobrze widać to na przykładzie muzeów.
Kilkanaście lat temu Gerald Matt pisał: „Muzea jeszcze nazbyt często skłonne są zakładać, 
że publiczność dysponuje tą samą, co one wiedzą i znajomością rzeczy” (Matt 2006, s. 141). 

To elegancki opis rzeczywistości, w której muzealnicy większość odwiedzających trak-
tują jako ignorantów, niewartych zainteresowania. W autoironicznym fanpage’u na portalu 
Facebook o nazwie Muzealnicy można znaleźć post o następującej treści: 

R ycina 1
Muzealnicy, post na portalu Facebook

Źródło: [online] www.facebook.com/Muzealnicy/posts/1620023548075977/ (dostęp: 10.02.2020).
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Taka postawa praktycznie uniemożliwia nawiązanie partnerskich relacji z odbiorcami. 
Tymczasem zgodnie z złożeniami koncepcji muzeum partycypacyjnego muzea powinny 
kreować rzeczywistość, w której widz przestaje odgrywać rolę biernego obserwatora, sta-
jąc się aktywnym uczestnikiem (Black 2012). Chodzi o aktywnego widza, któremu stwarza 
się możliwości współkreowania treści oraz nawiązywania współpracy z innymi uczestnikami 
(Piontek 2017). 

W kontekście tego, co napisano wyżej, kluczowym zagadnieniem w odniesieniu do 
odpowiedzialności publicznych instytucji kultury jest ich relacja z otoczeniem społecznym 
czy też świadomość miejsca, jakie mogą one w nim zająć. Obserwując praktykę zarządzania 
publicznym sektorem kultury w Polsce, można wyróżnić trzy modele ich funkcjonowania. Ich 
analiza wykazuje, że powinny to być modele ukazujące historyczny rozwój społecznej roli 
organizacji kultury. Dysproporcje w zarządzaniu, świadomości społecznej roli, jak i gotowości 
na przyjęcie odpowiedzialności za otoczenie powodują, że przedstawione niżej modele funk-
cjonowania wciąż występują w polskiej przestrzeni publicznej.

 Pierwszy model można nazwać instytucją zamkniętą (niedostępną lub wsobną). Organi-
zacje tego typu skupione są w istocie na przetrwaniu, a ich funkcjonowanie wynika bardziej 
z inercji niż z autentycznej potrzeby rozwoju. Program merytoryczny tego typu instytucji for-
mułowany jest przez pracowników wyłącznie na podstawie ich wiedzy i dotychczasowego 
doświadczenia. Nie wchodzą one w jakąkolwiek relację z audytorium, nie są zainteresowane 
oceną własnej działalności i zmianą wynikającą z potrzeb odwiedzających. Instytucja prak-
tycznie nie wchodzi w relacje z odwiedzającymi, z wyjątkiem tych, które wynikają z realizacji 
programu merytorycznego. Sam program jest komunikowany otoczeniu w bardzo ograni-
czonym zakresie – wykorzystywane są jedynie tradycyjne kanały informacyjne, przy czym 
na promocję (trudno tu mówić o marketingu) przeznacza się niewielkie środki. Instytucjom 
takim stawiane są przez organizatora minimalne warunki dla dalszego funkcjonowania, co 
w naturalny sposób przedłuża niekończącą się agonię. Graficznie taki model działania został 
przedstawiony na rycinie 2 (w istocie wszelkie formy działania skierowane są do wewnątrz 
instytucji).

Drugi typ instytucji kultury, powszechnie występujący, można nazwać instytucją otwartą.
Jest ona świadoma roli otoczenia i szuka z nim różnych sposobów porozumienia, chcąc 
jak najszerzej informować o swojej ofercie. Instytucje takie dążą do uczynienia swojego 
programu merytorycznego w jak największym stopniu atrakcyjnym dla odbiorców, dla-
tego bacznie obserwują konkurencję, z jednej strony – naśladując i twórczo rozwijając 
najbardziej spektakularne i najciekawsze pomysły, z drugiej – szukając i wypracowując 
własne idee w tym zakresie. W organizacji często panuje atmosfera mająca na celu rozwija-
nie kreatywności pracowników, co pozwala na ciągłe poszerzanie oferty. Bardzo często nie 
ogranicza się ona do standardowych dla danego typu instytucji działań, proponuje bowiem 
wydarzenia czy imprezy niewpisujące się w klasyczny profil działania tego typu organizacji 
(np. pokazy filmowe czy spektakle teatralne w muzeach). Jak na organizacje publiczne, in-
stytucje tego typu stosunkowo duże środki przeznaczają na różnego rodzaju działania mar-
ketingowe, zdając sobie sprawę, że sukces frekwencyjny może przełożyć się na możliwość 
dalszego rozwoju (ryc. 3).
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R ycina 2

IK – instytucja kultury P – program merytoryczny O – otoczenie społeczne

Instytucja kultury w otoczeniu społecznym – model działania wsobnego

IK

O

Źródło: opracowanie własne.

R ycina 3

Instytucja kultury w otoczeniu społecznym – model instytucji otwartej

IK

O

IK – instytucja kultury P – program merytoryczny O – otoczenie społeczne

Źródło: opracowanie własne.
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Trzeci typ to instytucja zaangażowana – dostrzegająca rolę i znaczenie otoczenia i chcąca 
świadomie budować relacje z nim. W dzisiejszej rzeczywistości ten typ instytucji występu-
je najpowszechniej wśród dużych organizacji kultury, choć poziom otwartości i gotowości 
do współpracy może być różny. Organizacje takie nie tylko chcą poznać swoje audytorium, 
kompetencje odbiorców, ich wiedzę, doświadczenie, tożsamość, potrzeby, aspiracje itd., ale 
również wejść z nimi w relację, mającą prowadzić do rozwoju organizacji. Z tego powodu 
prowadzone są badania audytorium, zarówno ilościowe, jak i jakościowe (w polskim sektorze 
kultury nie sposób wskazać publiczne instytucje kultury, w których te badania byłyby prowa-
dzone regularnie, na dużą skalę, w powtarzalnej metodologii). Wyniki badań są brane pod 
uwagę w procesie zarządzania organizacją gotową do przemian na różnych polach swojej 
aktywności. Jest to etap niezbędny, aby w przyszłości organizacja mogła zmienić się w insty-
tucję zarządzaną partycypacyjnie, aby można powiedzieć, że wdraża działania z wszystkich 
pól społecznej odpowiedzialności. Na rycinie 4 przedstawiono graficzny schemat oddający 
funkcjonowanie takiej organizacji.

R ycina 4

IK – instytucja kultury P – program merytoryczny I – informacje zwrotne na temat audytorium
O – otoczenie społeczne

Instytucja kultury w otoczeniu społecznym – instytucja zaangażowana

IK

O

Źródło: opracowanie własne.

Wreszcie ostatni z omawianych modelów funkcjonowania publicznych organizacji kul-
tury – instytucje partycypacyjne, w pełni wykorzystujące możliwości stwarzane w ramach 
koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji. Należy jednak podkreślić, że bardzo 
dużo elementów społecznej odpowiedzialności może być realizowanych w organizacjach 
typu opisanego wyżej. Przekonanie, że tylko organizacja partycypacyjna może w pełni 
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realizować założenia społecznej odpowiedzialności, wynika ze specyfiki publicznego sektora 
kultury – skoro jest on dotowany ze środków publicznych, a więc należy do ogółu obywateli/
społeczności, tylko ich świadome współuczestnictwo w funkcjonowaniu instytucji może gwa-
rantować rzeczywistą realizację misji. Należy przy tym podkreślić, że osiągnięcie pełnej party-
cypacji jest procesem długotrwałym, wymaga przygotowania organizacji do takiego modelu 
zarządzania, wiąże się więc de facto z koniecznością przeprowadzenia głębokiej restruktury-
zacji publicznego sektora kultury: od poziomu organizatora, przez kadrę zarządzającą, mene-
dżerów średniego szczebla, po szeregowych członków organizacji (prawda jest taka, że idea 
partycypacji wewnętrznej i jej rzeczywista realizacja w istotny sposób wpłynie na wymienione 
wyżej strukturalne uporządkowanie instytucji, a w każdym razie spowoduje nowe zdefinio-
wanie ról poszczególnych opisanych tam „poziomów” organizacji). Z opisanych powodów 
organizacje faktycznie dążące do zmiany realizują partycypację punktowo, w niektórych tylko 
obszarach swojej aktywności. Warto również mieć świadomość, że partycypacja może być 
realizowana w różnym stopniu. Dobrze oddaje to zestawienie opracowane przez Katarzynę 
Gralak (tab. 1). Autorka wymienia trzy poziomy partycypacji społecznej w odniesieniu do 
zarządzania jednostek samorządu terytorialnego (Gralak 2018, s. 154–155).

Tabela  1
Poziomy partycypacji społecznej na przykładzie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego

Poziomy Charakterystyka Narzędzia

Informowanie Rozpowszechnianie informacji przez wła-
dze lokalne i pasywny dostęp do informacji 
wśród mieszkańców

BiP, tablice ogłoszeń, strona internetowa, płatne 
ogłoszenia, broszury, foldery, ulotki, bezpośrednie 
spotkania z mieszkańcami, wywiady dla mediów, 
konferencje prasowe, katalog lub karty świadczonych 
usług, prasa, telewizja, nagrania sesji rady, wyniki 
badań opinii publicznej, poczta elektroniczna

Konsultowanie Dwustronna relacja, w której obywatele 
wyrażają swoje opinie i nawiązują dialog 
z władzami lokalnymi

Ankiety wśród mieszkańców, spotkania konsulta-
cyjne, infolinie, fora internetowe, badania opinii 
społecznej, wycieczki, wizyty w terenie, spotkania 
formalne i nieformalne

Uczestnictwo Partnerski układ w ramach którego obywa-
tele biorą udział w procesie decyzyjnym

Budżet partycypacyjny, inicjatywy lokalne, planowa-
nie partycypacyjne

Źródło: Gralak 2018, s. 154–155.

Istotą przemiany w filozofii zarządzania organizacją jest nie tylko świadome podejście do 
otoczenia społecznego, ale przede wszystkim autentyczna potrzeba nawiązania z nim jak naj-
głębszych relacji, przy czym są to relacje dwukierunkowe. Opinia odwiedzających ma istot-
ne znaczenie dla działania organizacji, która nie tylko gotowa jest zmieniać swój program 
pod wpływem uwag audytorium, ale wręcz kreować go wspólnie z nim. Co więcej, budowa-
nie głębokich relacji z otoczeniem społecznym jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy pracują-
cy w organizacji mogą się z nią identyfikować, czują się w niej komfortowo – innymi słowy: 
w organizacjach tego typu zazwyczaj panuje kultura organizacyjna umożliwiająca rozwój jej 
pracowników. To z tego powodu omawiany tu model wydaje się w istocie jedynym, który 
umożliwia w pełni realizację postulatów instytucji społecznie odpowiedzialnej. Tak zarządza-
ne publiczne organizacje kultury są w stanie wprowadzać w życie zasady odpowiedzialności 
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społecznej i środowiskowej w kluczowych obszarach, do których zalicza się: „ład organizacyj-
ny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, za-
gadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” ([online] 
Encyklopedia CSR, dostęp: 12.01.2020). W polskiej praktyce zarządzania publicznym sektorem 
kultury nie sposób wskazać instytucje wprowadzające zasady partycypacji (tak wewnętrz-
nej, jak i zewnętrznej) w szerokim zakresie. Schemat działania tego typu organizacji został 
przedstawiony na rycinie 5.

R ycina 5

Instytucja kultury w otoczeniu społecznym – instytucja partycypacyjna

IK – instytucja kultury IPZ – idee, plany, zamierzenia PAR – partycypacja O – otoczenie społeczne

IK

O

Źródło: opracowanie własne.

STUDIA PRZYPADKÓW

Przedstawione niżej studia przypadku prezentują jedynie wybrane obszary społecznej 
odpowiedzialności organizacji. Starano się wybrać takie, które w wyrazisty sposób obrazu-
ją możliwości wkraczania publicznych instytucji kultury w otoczenie społeczne, rozwijanie 
społecznych kompetencji odbiorców, otwieranie przed nimi pól partycypacji, wreszcie osią-
ganie realnego wpływu na kształtowanie postaw społecznych. Pojawiająca się wielokrotnie 
w dotychczasowej narracji partycypacja wydaje się tak naprawdę kluczowym markerem 
gotowości przyjęcia przez publiczną instytucję kultury roli organizacji społecznie odpowie-
dzialnej. Wymaga to od instytucji nie tylko bardzo wysokiej świadomości znaczenia rela-
cji nawiązywanych z otoczeniem społecznym, ale przede wszystkim osiągnięcia przez nią 
stanu, w którym nie ma ona problemu z określeniem własnej tożsamości. Konieczna jest 
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do tego ugruntowana, niepodlegająca wahaniom świadomość swojej niezagrożonej pozy-
cji. Niechęć do partycypacji wynika bardzo często właśnie ze strachu przed naruszeniem 
„autorytetu instytucji”.

W przypadku polskiego sektora kultury jest to kwestia przyszłości. Analizując jednak 
praktykę zarządzania organizacjami kultury na świecie, możemy wskazać wiele przykładów 
aktywności w tym obszarze. Jednym z ciekawszych jest praktyka wprowadzona w National 
Museum Wales (National Museums and Galleries of Wales). Opracowano tam Community 
Engagement Strategy na lata 2015–2020 (2015), informując w pierwszym rozdziale tego do-
kumentu, że „strategia i związany z nią plan działania będą opierać się na dotychczasowych 
sukcesach, ale mają zapewniać bardziej strategiczne podejście do zagadnienia pracy na rzecz 
społecznego zaangażowania, co ma pomóc muzeum w:
• priorytetowym traktowaniu pracy oraz lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów;
• ustaleniu spójnego podejścia oraz określeniu ram społecznego zaangażowania;
• maksymalizowaniu potencjału zaspokajania potrzeb i aspiracji społeczności;
• podtrzymywaniu relacji i budowaniu kluczowych partnerstw skoncentrowanych na 

poszczególnych obszarach pracy;
• opieraniu pracy na bieżących badaniach oraz wiedzy zdobywanej w wyniku realizacji 

kluczowych projektów;
• rozwijaniu kompetencji oraz specjalistycznej wiedzy pracowników w tym obszarze pracy”

(http://ourmuseum.org.uk/wp-content/uploads/Community-Engagement-Strategy-
2015-20-1.pdf). 

W powyższym cytacie zwraca uwagę jeden aspekt: partycypacja nie jest jedynie otwar-
ciem na otoczenie z powodu poczucia odpowiedzialności za nie, jest również szansą roz-
woju dla organizacji. Współpraca z przedstawicielami społeczności umożliwia m.i n. nowe 
podejście do własnych zasobów oraz lepsze ich wykorzystanie. W istocie więc katalog wza-
jemnych korzyści płynących z partycypacji jest większy, niż może się wydawać na pierwszy 
rzut oka.

Co wolno w muzeum?

O kluczowym założeniu jednego z najciekawszych eksperymentów w polskim muzealni-
ctwie możemy przeczytać w tekście zamieszczonym na końcu książki towarzyszącej wysta-
wie W Muzeum wszystko wolno: „Wymyślony przez Agnieszkę Morawińską, dyrektor Muzeum 
Narodowego w Warszawie, i zrealizowany przez Dział Edukacji projekt W Muzeum wszystko 
wolno zakładał przede wszystkim, żeby edukatorzy nie prowadzili dzieci, ale żeby za nimi 
poszli” (Kiełczewska, Pysiewicz 2016, s. 243). W dalszej części tekstu poznajemy szczegóły 
na temat tego przedsięwzięcia. „Grupa 69 dzieci w wieku 6–14 lat, podzielonych na sześć ze-
społów kuratorskich, przez osiem miesięcy (z przerwą na wakacje) podczas cotygodniowych, 
czterogodzinnych spotkań pracowała nad ekspozycjami muzealnymi. Dzieci wymyśliły tematy 
wystaw, przygotowały scenariusze i dokonały wyboru blisko 300 eksponatów, opracowały 
koncepcję multimediów i scenografię ekspozycji, zaprojektowały druki edukacyjne, nagrały 
audioprzewodniki, przygotowały podpisy i wybrały dzieła do celów promocji. Wszystko pod 
opieką dorosłych, ale na podstawie ich wyborów” (tamże).
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Sami autorzy tego przedsięwzięcia zwrócili uwagę na najważniejszy aspekt tego działania: 
dzieci nie przygotowywały „dziecięcej” wystawy, nie chodziło o ekspozycję ich prac. Zostały 
potraktowane z całą powagą, tak jak traktuje się profesjonalnych kuratorów muzealnych. Na 
omawianą wystawę oddano główną przestrzeń wystaw zmiennych w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. W procesie przygotowania ekspozycji opracowano w istocie sześć wystaw, z któ-
rych każda poświęcona była innej problematyce (Las, Taniec Minotaura, Pokój strachów, Gra 
w bohatera, Skarbiec, Zmiany). Nikt nie narzucał pomysłów, rozwiązań, tematów, a obecność 
dorosłych wynikała z konieczności opieki nad dziećmi oraz czuwaniem nad bezpieczeństwem 
zbiorów podczas eksploracji magazynów. Poza tą oczywistą obecnością dorosłych nie byli oni 
istotnym elementem procesu twórczego. Na czym polega niezwykłość tego eksperymentu? 
Przebieg wystawy nie odbiegał od „normalnego” procesu muzealnego. Kurator, wykorzystują-
cy swoje osobiste doświadczenie, wiedzę, wrażliwość oraz inne kompetencje, opracowuje eks-
pozycję poświęconą jakiemuś problemowi, tematowi, zagadnieniu. W omawianym przypadku 
doszło do naruszenia pewnego społecznego tabu – poważna instytucja publiczna oddała w peł-
nym zakresie swój potencjał w celu zrealizowania przedsięwzięcia przez dzieci, a więc grupę 
z założenia wykluczaną z tego typu działań. Powód takiego postępowania wydaje się oczywi-
sty: dzieci nie mogą „przejmować kontroli” nad środkami publicznymi i zasobami organizacji 
(m.in. dziełami sztuki). Rzeczywisty powód jest jednak zupełnie inny: otwierając się na taką prak-
tykę, muzeum dobrowolnie musi zrezygnować ze swojej uprzywilejowanej pozycji, przyznać, że 
w pewnych obszarach możliwe jest całkowicie inne podejście do codziennej praktyki działania. 
Prawda jest również taka, że udział dorosłych był o wiele większy, niż zwykło się uważać. W rze-
czywistości chodzi o to, że działanie to nie miało być „eksperymentem dla eksperymentu”, ale 
(choć nie widać tego na pierwszy rzut oka) stało się ożywczą modyfikacją codziennej praktyki 
muzealnej. Innymi słowy, w zespołowym procesie, jakim jest przygotowanie wystawy, podmie-
niono tylko jedno ogniwo. Dobrze widać to w przeprowadzonej ewaluacji projektu (niestety jej 
autorki skupiły się wyłącznie na korzyści udziału w przedsięwzięciu, jakie mogły wynieść dzieci, 
w żaden sposób nie analizowały pod tym kątem organizacji). Jak możemy przeczytać w raporcie 
z ewaluacji projektu: „Ostatecznie pracownicy Muzeum w większym stopniu niż inni respon-
denci dostrzegali udział dorosłych w realizacji wystawy – 43% z nich wskazała, że dorośli mieli 
większy udział w nadaniu jej ostatecznego kształtu niż dzieci. To zrozumiałe – są specjalistami 
w tym zakresie i potrafią realnie ocenić udział pracy dorosłych i dzieci. Wydaje się, że w przeci-
wieństwie do dzieci i rodziców – pracownicy nie dowartościowują nadmiernie żadnej ze stron. 
Mają wyważony sąd oparty na ocenie swojego udziału – inaczej niż dzieci, które są przekonane, 
że samodzielnie stworzyły wystawę w MNW. Być może należało w większym stopniu «pokazać» 
dzieciom udział i ogrom pracy dorosłych na etapie projektu wystawy, jej budowy, przygoto-
wywania dzieł do ekspozycji, pracy nad drukami, plakatami, audioprzewodnikami i szeregiem 
innych zadań, by ich wizja tworzenia wystawy była bardziej realna” (Szostakowska, Pogoda 2016, 
s. 40–41). Wydaje się, że ten fragment pokazuje korzyści dla obu grup płynące z opisywanego 
przedsięwzięcia. Dla dzieci było to działanie włączające je w działalność kreacyjną „poważnej” 
instytucji, a więc w konkretny sposób budujące poczucie ich własnej wartości, podnoszące ich 
kompetencje, otwierające na nowe doświadczenia. Dla organizacji ten eksperyment okazał się 
doświadczeniem ważnym z innego również powodu: stał się testem jej dojrzałości, sprawności 
w działaniu, udowadniającym, że nawet „obcy” element w strukturze nie zmienia jej stabilności, 
jeśli wszystkie pozostałe działają zgodnie z założeniami.



91

NSpołeczna odpowiedzialność organizacji kultury N

Wspólnie projektując miasto

Drugi przykład partycypacji społecznej związany jest również z muzeum, ale w istocie nie do-
tyczy ustawowych obowiązków tego typu instytucji, odnosi się bowiem do funkcjonowania 
publicznej instytucji kultury w otoczeniu społecznym z jednej strony, a z drugiej – w fizycznej 
przestrzeni miasta.

Pretekstem do zapoczątkowania dialogu z odbiorcami Muzeum Narodowego w Kra-
kowie (MNK) oraz mieszkańcami Krakowa stało się zakupienie pod koniec 2016 r., ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynku dawnego hotelu „Cracovia”, 
który – jako nowy oddział Muzeum – miał zostać poddany remontowi, a następnie wyko-
rzystany do pełnienia nowych funkcji.

Zarządzający Muzeum postanowili, że nadanie nowych funkcji dawnej siedzibie hotelu 
powinno wiązać się z przeprowadzeniem projektowanego od lat remontu gmachu głównego. 
Uznano, że oba obiekty – wraz z leżącym między nimi placem – tworzą tak ważną dla tkanki 
miasta infrastrukturę, że o jej przyszłości nie można decydować bez udziału władz miasta 
(od którego Muzeum jest formalnie całkowicie niezależne, organizatorem MNK jest minister-
stwo), a przede wszystkim jego mieszkańców. Efektem tej decyzji były konsultacje społecz-
ne prowadzone wspólnie z Miejskim Centrum Dialogu Urzędu Miasta Krakowa. Pomiędzy 
marcem a czerwcem 2017 r. zorganizowano pięć spotkań: debatę otwierającą (Nowa siedzi-
ba MNK – nowa przestrzeń dla mieszkańców miasta. Szanse, oczekiwania, nadzieje) oraz cztery 
spotkania konsultacyjne, z których każde poświęcone było odrębnemu tematowi (Gmach 
Główny MNK – nowa przestrzeń, nowe funkcje, nowe ekspozycje; Hotel Cracovia – nowa siedziba 
MNK. Szanse, oczekiwania, nadzieje; Gmach Główny MNK: Chcemy muzeum nowoczesnego! 
Czyli jakiego?; Forum Kultury — nowa przestrzeń publiczna między Gmachem Głównym MNK 
oraz budynkiem hotelu Cracovia). Bardzo szybko wykrystalizowała się grupa ponad 20 osób, 
biorąca udział we wszystkich spotkaniach. Stała się ona nie tylko grupą najbardziej aktywnych 
uczestników, ale istotnym partnerem dla prowadzącego proces Muzeum – poza tym, że two-
rzyli ją mieszkańcy Krakowa, byli to jednocześnie eksperci i specjaliści w swoich dziedzinach 
(w tej grupie znaleźli się m.in. architekci, urbaniści, artyści, konserwatorzy, reprezentujący 
różne dyscypliny pracownicy krakowskich uczelni wyższych).

Bardzo szybko okazało się, że uczestnicy debaty (niekiedy jako temat swoich głównych 
wypowiedzi, niekiedy jako wątki poboczne) poruszali wiele istotnych dla działania Muzeum 
kwestii: od sposobu ekspozycji, komunikacji, działań edukacyjnych, przez organizację stref 
komfortu, działalność dodatkową (np. kawiarnia, sklep muzealny), zagospodarowanie placu 
między gmachem głównym a dawnym hotelem, po projektowanie nowych wystaw oraz 
nowej kubatury Muzeum Narodowego w Krakowie. Tym sposobem proces partycypacji, 
mający być wsparciem w zakresie projektowania nowego oddziału muzealnego, objął całą 
działalność bieżącą i przyszłą Muzeum.

Uczestnicy debat wnieśli nowe spojrzenie na sprawy, które w ogóle nie wydawały się 
tematem wartym przedyskutowania, przy czym rozpiętość tematów okazała się naprawdę 
duża: od zwrócenia uwagi, że przestrzeń hallu jest niedoświetlona i trudno nazwać ją przy-
jazną, przez kwestię dostępu do wiedzy zgromadzonej w Muzeum (biblioteka i archiwum; 
padło np. pytanie, gdzie w Muzeum przechowywana jest pełna dokumentacja powstających 
wystaw), po wątki tak abstrakcyjne, jak kwestia budowania atmosfery w Muzeum oraz 
różnych możliwości recepcji obiektów muzealnych. 
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Ważna jest ciekawa koncepcja eksponowania obiektu. Każdy obraz, rzeźba, grafika, ma wiele 
aspektów. Nie tylko historia powstania i istnienia w czasie obiektu, ale też obiekt jest istotny: 
nie tylko jego awers, ale i rewers. Jeśli na wystawę przyjdzie inżynier, dostrzeże zmyślną kon-
strukcję ramy. Sprzedajemy tajemnicę, atmosferę, informację i na samym końcu samo dzie-
ło. Tego się od nas oczekuje. Czy wszyscy chcą iść do muzeum? Niekoniecznie. Ludzie chcą 
przeżyć emocje, przeżyć muzeum, a nie pójść do muzeum. Pozostawienie jakiegokolwiek od-
biorcy z dziełem sztuki sam na sam jest błędem. Ludzie zatrzymują się przy dziełach, gdzie 
wyjaśnione jest, na czym polega piękno i tajemnica tego dzieła (Raport podsumowujący… 
2017, s. 5). 

Jak w poprzednim przypadku, korzyści z prowadzonego procesu łatwo zdefiniować po 
obu zaangażowanych stronach. Muzeum zyskało również, trudną do przewidzenia, wartość 
dodaną. W 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński podjął 
decyzję o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego budowy nowego oddziału Muzeum Narodo-
wego w Krakowie – Muzeum Wyspiańskiego (zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie 
Gmachu Głównego MNK). Opracowując program funkcjonalno-użytkowy dla tej nowej re-
alizacji, odwołano się bezpośrednio do wyników opisanych wcześniej debat, co pozwoliło 
przeprowadzić konkurs w błyskawicznym tempie (organizowany wspólnie z krakowskim 
oddziałem SARP, międzynarodowy konkurs został ogłoszony w maju 2019 r., w październiku 
tego samego roku zaś przedstawiono zwycięską pracę).

PODSUMOWANIE

Podane wyżej dwa przykłady społecznego zaangażowania publicznych organizacji kultury 
są jedynie zarysem tkwiących w tym obszarze możliwości. Lepiej można je zrozumieć, sięgając 
do Normy PN-ISO 26000, opracowanej przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną 
(International Organization for Standarization, ISO) w 2010 r. jako przewodnik dla organiza-
cji w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Inauguracja 
polskiej wersji językowej odbyła się w grudniu 2012 r. PN-ISO 26000, czyli Guidance on social 
responsibility, zawiera wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej zdefiniowanej jako 
odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na spo-
łeczeństwo i środowisko przez przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach, 
takich jak:
• ład organizacyjny,
• prawa człowieka,
• praktyki z zakresu pracy,
• środowisko,
• uczciwe praktyki operacyjne,
• zagadnienia konsumenckie,
• zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej (Encyklopedia CSR 2018).

Wyraźnie widać, że zamieszczony w normie katalog obszarów zdefiniowanych jako pod-
legające społecznej odpowiedzialności organizacji jest zbiorem wymagającym wielu do-
precyzowań. Ład organizacyjny może oznaczać zarówno zarządzanie organizacją w sposób 
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określony prawem, pełne przestrzeganie jego zapisów i prowadzenie odpowiedniej doku-
mentacji tego procesu, jak i wdrażanie kultury organizacyjnej przyjaznej pracownikom 
(budowanie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy). W ramach respektowania praw człowieka 
można ograniczyć się do pełnego przestrzegania zasady dostępności do kultury wszelkich 
grup, ale można również kreować miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wszystko pozostaje kwestią tego, jak bardzo zarządzający organizacją będą chcieli być 
zaangażowani w sprawy społecznej odpowiedzialności. W przypadku publicznych instytucji 
kultury należy jeszcze omówić w tym zakresie rolę zarządzającego jako kreatora polityki or-
ganizacji względem otoczenia. Rola ta jest trudna do przeceniania, choć najczęściej organi-
zatorzy nie wykorzystują w pełni potencjału, jaki posiadają w tym zakresie. Tymczasem to 
właśnie oni powinni być gwarantem jakości – standardów zarządzania realizowanych w po-
szczególnych organizacjach. W naturalny sposób są one zależne od menedżera kierującego 
daną instytucją. Praktyka zarządzania dowodzi jednak, że mimo obowiązujących procedur 
wyboru menedżerów, systemu sprawozdawczości czy np. wypracowanych standardów kon-
troli zarządczej zdarzają się jednostkowe przypadki menedżerów łamiących podstawowe 
zasady zarządzania organizacją w kontekście poszanowania nie tylko ogólnie przyjętych za-
sad współżycia społecznego, ale również prawa. To właśnie w takich przypadkach potrzebna 
jest aktywna rola organizatora, który powinien mieć wypracowane standardy współpracy 
(nie: kontroli) z organizacjami, aby móc reagować na pojawiające się negatywne zdarzenia 
maksymalnie szybko.

PYTANIA 

1. Wskaż różnice w podejściu do otoczenia organizacji z sektora komercyjnego oraz publicz-
nych instytucji kultury.

2. Czym jest partycypacja w zarządzaniu instytucją kultury?
3. W jaki sposób koncepcję CSR można wykorzystać do opisania związków publicznej insty-

tucji kultury z otoczeniem?
4. Jakie znasz modele funkcjonowania publicznej organizacji kultury w otoczeniu spo-

łecznym?
5. Jakie szanse dla instytucji kultury stwarza partycypacja? 
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Z ARZ ĄDZ ANIE 

KARIERĄ ART YST YCZNĄ

Kilka punktów widzenia

WSTĘP

Organizacje w realizowaniu swoich celów opierają się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i wy-
korzystywaniu twórczości i talentów pracowników i współpracowników. Z pracy artystów/
twórców zyski czerpią różne podmioty, dając im w zamian prestiż, renomę, doświadczenie, 
poszerzając wiedzę o sposobie funkcjonowania świata sztuki, ale również możliwości bu-
dowania pozycji, sprzedawania swojej twórczości. Menedżerowie zarządzają ich talentami, 
tworzą warunki do pracy i rozwoju, wspierają rozwój indywidualnej kariery, a przynajmniej 
nie powinni w niej przeszkadzać (Kelloway et al. 2010), artyści ponoszą zaś odpowiedzial-
ność za podejmowane wybory i zarządzanie własną karierą, pracując jednocześnie na wi-
zerunek swój oraz organizacji, z którą są związani. W organizacjach kultury od lat można 
obserwować zjawisko, które stosunkowo niedawno pojawiło się w biznesie: strategię win-
-win, w której obie strony poszukują rozwiązań zyskownych, atrakcyjnych i traktowanych jako 
zwycięstwo przez partnerów, mając przy tym na uwadze punkt widzenia obu stron (Bachórz, 
Stachura 2015; Plebańczyk 2018). 

W rozdziale zostały przedstawione wybrane mechanizmy zarządzania karierą artystyczną 
z perspektywy jednostki i organizacji, z celowym pominięciem kwestii zarządzania talenta-
mi, która jest niezwykle obszernym i wielowątkowym tematem. Zastosowano tu pogłębioną 
analizę materiałów zastanych i literatury przedmiotu, zarówno naukowej, jak i popularno-
naukowej, ponieważ zjawisko to jest raczej rzadko podejmowanym problemem badawczym. 
Drugim ważnym źródłem informacji były dwa projekty zrealizowane przez autorkę wspól-
nie ze studentami w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2017–2019: 
Artysta – menedżer. Tajemnice backstage’u, w ramach którego zrealizowano wywiady gru-
powe częściowo ustrukturyzowane z menedżerami artystycznymi, oraz pierwsza edycja 
Sztuki Talk, otwartych publicznych wywiadów w przestrzeni miejskiej z artystami/twórcami 
i menedżerami. 

7
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NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Zarządzanie karierą: „składa się z procesów planowania kariery i zarządzania następstwami. 
Planowanie kariery określa rozwój pracowników w obrębie organizacji zgodnie z potrze-
bami organizacji” (Armstrong 2010). Jest to również indywidualne planowanie, rozwijanie 
i monitorowanie jej przebiegu w perspektywie całego życia.

Sukces artystyczny: możliwość realizowania swojej twórczości, połączony z pozytywną 
reakcją ze strony odbiorców. Sukces komercyjny, sukces w relacji z odbiorcą i sukces 
uwewnętrzniony (Bachórz, Stachura 2015).

Menedżer artystyczny: osoba, która „pomaga twórcy, twórcy-artyście lub artyście w zarzą-
dzaniu jego karierą i pośredniczy w kontaktach z otoczeniem” (INFOdoradca+ 2018).

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Zarządzanie karierą – kilka punktów widzenia

Problematyką kariery zawodowej zajmują się różne dziedziny nauki, przez co stworzenie jed-
noznacznej typologizacji istniejących teorii napotyka wiele trudności (Arthur, Hall, Lawrence 
1989). Można je podzielić na teorie treści i procesu, deskryptywne, cyklu życia, a także – ze 
względu na podmiot inicjujący i kształtujący karierę – teorie indywidualistyczne oraz struktu-
ralne (Springer, Zdrojewski 2010). Należą do nich m.in.: 
• Teoria związana z cyklem życia i stadialnym rozwojem jednostki Daniela J. Levinsona, za-

kładająca, że w życiu człowieka na przemian następują po sobie fazy budowania (podej-
mowanie zadań i realizowanie celów) i przejścia (refleksji jednostki nad dotychczasowymi 
dokonaniami oraz określenie celów nowej fazy). Wymieniane przez Levinsona fazy mają zwią-
zek z wiekiem jednostki i nabywanym wraz z nim doświadczeniem (Miś 2006; Levinson 1986). 

• Teoria potrzeb Anne Roe, zakładająca, że zawód wybrany przez jednostkę stwarza szanse 
na zaspokojenie odczuwanych potrzeb, które są z kolei wypadkową predyspozycji i spe-
cyficznych zachowań rodziców we wczesnych latach życia jednostki, tworzących rodzaj 
potrzeby, aspiracji i poziomu jej zaspokojenia (Miś 2006; Roe, Lunneborg 1990).

• Teoria Edgara H. Scheina, oparta na zainteresowaniach – tu wyznacznikiem kariery jest ze-
staw postrzeganych talentów, wartości, zainteresowań, które składają się na wyobrażenie 
o odpowiednim dla jednostki zawodzie. Zidentyfikowane wyznaczniki mają, w zamierzeniu 
autora, wskazywać obszar, w ramach którego jednostka może osiągnąć sukces (Schein 1978).

• Teorie opierające się na osobowości jednostki, np. heksagonalny model Johna L. Hollanda –
autor sklasyfikował sześć różnych typów osobowości zawodowej: realistyczny, badawczy, 
artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny, wynikających z określonych 
cech jednostki i wywierających nieświadomą presję na dokonywane przez nią wybory 
(Holland 1985). Koncepcja została uzupełniona przez Hollanda o narzędzie Self-Directed 
Search (SDS), wykorzystywane współcześnie w poradnictwie dotyczącym rozwoju indywi-
dualnego i pozwalające ocenić typ, jaki reprezentuje jednostka, oraz dobrać odpowiedni 
dla niej rodzaj środowiska zawodowego (Miś 2006).
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Wymienione teorie są wykorzystywane w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organi-
zacjach (w tym również w procesach rekrutacyjnych), pozwalają na lepsze zrozumienie 
zachowań pracowników i ich uwarunkowań. Stosuje się je także w doradztwie zawodo-
wym oraz w poradnikach, w których można znaleźć np. testy pomagające określić kom-
petencje, umiejętności, styl pracy – jak choćby przywołany SDS. Współcześnie bardzo 
podkreślana jest konieczność zarządzania karierą, czyli planowania, rozwijania i moni-
torowania jej przebiegu w perspektywie całego życia, a odpowiedzialność za wskaza-
ne procesy przypisuje się jednostce. Wśród ścieżek przebiegu kariery można wyróżnić 
następujące typy:
• stan gotowości, w którym jednostka wybiera charakter zajęcia i porusza się w jego 

ramach w całym swoim życiu zawodowym;
• liniowy, w którym jednostka czyni systematyczne postępy w jakimś charakterze pracy;
• spiralny, w którym przesuwa się ona z jednego zajęcia do drugiego, poświęcając każdemu 

kilka lat;
• przemianowy, w którym często zmienia pracę, a te znacznie się od siebie różnią (Driver 

1979).

Kariera jest rozumiana jako rozwój, kolejne etapy postępu w hierarchii związanej z pracą 
w trakcie całego życia jednostki, co może oznaczać osiąganie wyższych stanowisk w organi-
zacji, np. przez sekwencję awansów (drabina), ale również i innych przejść, np. przenosin do 
innych organizacji i na „lepsze” stanowiska. Douglas T. Hall zastosował następujący podział:
• kariera rozumiana jako wykonywanie określonego zawodu, wyznaczonego przez kumu-

lowanie wiedzy i umiejętności oraz następstwo stanowisk (wspinanie się po drabinie 
w hierarchii stanowisk);

• kariera w rozumieniu zaawansowania, osiągania coraz wyższych stanowisk, uzyskiwania 
nowych korzyści (np. szerszej rozpiętości władzy czy większych możliwości decyzyjnych), 
zmian pionowych i poziomych w organizacji, przenoszenie się do innych organizacji na 
nowe stanowiska;

• kariera jako część prac wykonywanych w toku całego życia zawodowego, co oznacza 
osobisty przebieg kolejno wykonywanych w jego trakcie prac;

• kariera w znaczeniu kolejności doświadczeń związanych z pełnioną rolą; procesów zacho-
dzących w jednostce, np. wyobrażenie o sobie, dążenia i aspiracje, postawy wobec pracy 
uwarunkowane zmieniającymi się rolami oraz satysfakcja (Hall 2002).

Według Donalda E. Supera gotowość do podejmowania decyzji związanych z karierą łą-
czy się z przechodzeniem przez fazy rozwoju jednostki (przejściem do dorosłości) i dążeniem 
do osiągnięcia „dojrzałości zawodowej”, przez Marka L. Savickasa rozumianej jako: „zdolność 
przystosowawcza”, krystalizacja tożsamości zawodowej, przejście do pełnienia dorosłych ról 
społecznych, łatwość eksploracji środowiska i możliwości tkwiących w karierze oraz anga-
żowanie się w te obszary. Z drugiej strony Karl E. Weick wskazuje, że współczesny świat jest 
światem licznych „początków” i „przejść” jednostek, naznaczonych niepewnością wynikają-
cą z coraz to nowych wymagań społecznych formułowanych przez otoczenie zewnętrzne 
(Cymbał-Michalska 2012, 2013).
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Zarządzanie karierą – perspektywa jednostki

Indywidualne zarządzanie karierą (samozarządzanie karierą) obejmuje zbieranie informacji 
o możliwych szansach jej realizacji, szukanie opinii na temat własnych możliwości i kompe-
tencji oraz tworzenie szans dla kariery przez budowanie sieci kontaktów. Jest kontrolowane 
przez jednostkę, dotyczy działań związanych z przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz 
organizacji (Sturges et al. 2002). Jest również związane z planowaniem życia osobistego, 
wyznawanymi wartościami czy wpływem wywieranym przez rodzinę. Sposób postępowa-
nia jednostki zarządzającej swoją karierą obejmuje: eksplorację kariery, świadomość siebie 
i otoczenia, ustalanie celów, rozwój strategii, wdrażanie strategii, postęp w osiąganiu ce-
lów, sprzężenie zwrotne i ocenę kariery. Opiera się on na założeniu, że ludzie lepiej realizu-
ją pełnione obowiązki i są bardziej wydajni, jeśli praca i doświadczenia życiowe pozostają 
w zgodzie z ich potrzebami, wartościami, zainteresowaniami i preferowanym stylem życia 
(Greenhaus, Callanan, Godshalk 2000). Gromadzenie przez jednostkę informacji o sobie, 
a zwłaszcza rozpoznawanie i identyfikacja talentów, wartości, zainteresowań, szans oraz ba-
rier, z jakimi można się spotkać w środowisku pracy, wpływa na optymalizację dopasowania 
między cechami jednostki a otoczeniem jej pracy (Muchinsky, Monahan 1987). Jest jednocześ-
nie zadaniem niełatwym, gdyż niezwykle trudno obiektywnie ocenić samego siebie, można 
przecenić zalety w pewnych obszarach i uznać, że ma się większy talent niż w rzeczywistości 
lub wręcz przeciwnie. Drugim obszarem jest eksploracja otoczenia, która pozwala na zebranie 
informacji np. o pewnych umiejętnościach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, 
o przyszłej alternatywnej pracy, o środowisku pracy. Świadomość siebie i otoczenia pracy uła-
twia ustalenie celów kariery, weryfikowanie potrzeb i ustawienie relacji między życiem zawodo-
wym i rodzinnym (Greenhaus, Powell 2012), pozwala na osiągnięcie wyznaczonych priorytetów 
w danym czasie. Osiągnięcie sukcesu wynika z dopełniania się działań, a nie z przypadkowości, 
i jest efektem przyjętej strategii, np. rozwoju kompetencji niezbędnych w aktualnym miejscu 
pracy, wzrostu zaangażowania w pracę, doskonalenia umiejętności, tworzenia dogodnych oka-
zji przez przekazywanie innym informacji o sobie, rozszerzania wspierających relacji, budowy 
własnego wizerunku, polityki organizacyjnej (Greenhaus Callanan, Godshalk 2000).

Zarządzanie karierą – perspektywa organizacji 

Wiedza na temat mechanizmów, jakimi kieruje się jednostka, jest wykorzystywana przez 
organizacje. Optymalny model zarządzania karierą uwzględnia działania ze strony organizacji, 
jednostki oraz wzajemne ich dopasowanie. Edgar H. Schein (1978) analizował procesy dopa-
sowania, które mogą wystąpić między organizacją, z jej planami strategicznymi, a jednostką 
i jej potrzebami dotyczącymi kariery. Ze strony organizacji oznacza to takie zarządzanie zaso-
bami ludzkimi, które jest powiązane z planami biznesowymi, w tym np. ustalenie przyszłych 
kierunków rozwoju organizacji, jej produktów, rynków, struktur organizacyjnych, tempa wzro-
stu, lokalizacji oraz ustalenie zapotrzebowania na zasoby ludzkie (Schein 1976). W zamian za 
zaangażowanie pracowników w realizację celów strategicznych podmiotu organizacja propo-
nuje różnorodne korzyści, w tym możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich szczeblach 
hierarchii. Współcześnie oznacza to znalezienie rozwiązania, które satysfakcjonuje obie strony 
i jest wynikiem kompromisu, a proces dopasowania pozostaje kluczowym czynnikiem decy-
dującym o osiągnięciu sukcesu (King 2004). 
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Skupienie się organizacji na tworzących ją ludziach i ich coraz większym indywidualizmie 
wynika ze zmian społecznych, które obserwujemy w ostatnich dziesięcioleciach. Zadaniem 
organizacji stało się rozpoznawanie wyznawanych przez pracowników wartości, stwarzanie 
im warunków do samodzielnego wyboru ścieżek rozwoju zawodowego w granicach wypra-
cowanego kompromisu i w kontekście wykorzystania tych wartości na potrzeby realizowania 
celów organizacji (Jarecki 2016; Plebańczyk 2018). Założenie, że najważniejszym kapitałem 
organizacji są jej pracownicy, skutkuje podejściem, w którym organizacja powinna tworzyć 
warunki dla ich rozwoju i możliwości „robienia kariery”. Jedynym podmiotem podejmu-
jącym decyzje w tym obszarze jest jednak jednostka, a indywidualne dążenia rozwojowe 
w największym stopniu spoczywają bezpośrednio na pracowniku. Do działań ze strony jed-
nostki należy samoocena, rozpoznanie możliwych kotwic kariery i stopnia zaangażowania 
w pracę, w odniesieniu do etapów kariery (Schein, Van Maanen 2016). Aby tak się stało, 
musi ona przyjąć odpowiedzialność za kreowanie swojej drogi zawodowej i zarządzanie nią 
(Pocztowski 2008). 

Możemy współcześnie zaobserwować trzy podejścia do planów zawodowych pracowni-
ków w organizacjach określanych jako:
• Podejście „niewidzialnej ręki” polegające na braku ingerencji firmy w zawodowe plany pra-

cowników. Zakłada się w nim, że najlepsi dadzą sobie radę i sami zdobędą odpowiednią 
pozycję, a pozostali nie muszą zrobić kariery zawodowej.

• Podejście „poszukiwania pereł”, które opiera się na założeniu, iż w każdej firmie istnieją 
grupy ludzi, które należy promować. Przełożeni winni wyłowić talenty i otoczyć je opieką.

• Podejście „planowania kariery”, polegające na połączeniu indywidualnych potrzeb, moż-
liwości i planów pracowników z planami firmy. Planowanie kariery jest korzystne zarów-
no dla przedsiębiorstwa, jak i dla jego pracowników, gdyż efektem jest spadek fluktuacji 
personelu, zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją i płynnością pracowników oraz 
wzrost produktywności i jakości pracy, a jednocześnie wiąże pracowników z firmą, ułatwia 
rozwój osobisty i zawodowy bez konieczności zmiany miejsca zatrudnienia. Wzmacnia 
kulturę organizacji i jest połączeniem osobistych i zawodowych celów pracownika wraz 
z zadaniami i celami organizacji, w której pracuje (Kostera, Kownacki, Szumski 1995).

Zaprezentowane koncepcje i podejścia stawiają wiele nowych wyzwań przed menedżera-
mi, zarówno tymi, którzy zarządzają zasobami ludzkimi i talentami w organizacjach, jak i tymi, 
którzy pracują jako menedżerowie osobiści na potrzeby jednostek. Samo zarządzanie talenta-
mi rozumiane jest dwojako – jako skupienie uwagi na wybitnych, kluczowych pracownikach 
(wspomniane wcześniej „poszukiwanie pereł”), ale również jako odnoszenie się do każdego 
z pracowników jako do potencjalnego talentu, któremu należy umożliwić rozwój. Rozumie-
nie zasobów ludzkich jako aktywów i kapitału intelektualnego przedsiębiorstw pojawiło się 
w biznesie w latach 80. XX w., dzięki czemu powstały zupełnie nowe podejścia do zarządza-
nia organizacjami (Pocztowski 2008). Zarządzanie talentami, obok zarządzania efektywnością 
oraz wspierania równowagi między życiem zawodowym a osobistym, to proces, który w ciągu 
ostatnich lat stał się przedmiotem szczególnego zainteresowania biznesu, jest uważany za 
jedno z głównych wyzwań strategicznego zarządzania zasobami (Karna, Knap-Stefaniuk 2018; 
Miś 2006; Morawski, Mikuła 2009). Warto przy tym pamiętać, że jest też cechą charaktery-
styczną zarządzania w organizacjach kultury.
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STUDIA PRZYPADKÓW

Zarządzanie karierą artystyczną jest pojęciem bardzo szerokim. Analiza problemu pokazuje 
różnice w funkcjonowaniu poszczególnych branż, np. artyści wizualni nie są zatrudniani 
przez instytucje, zarządzanie ich karierą ma wymiar indywidualny i opiera się na współ-
pracy z takimi organizacjami, którym mogą zaprezentować swoją twórczość (za co na ogół 
nie otrzymują wynagrodzenia), i z takimi, które pozwalają im na sprzedaż. Teatr (w Polsce 
w większości repertuarowy), oprócz zatrudniania artystów na potrzeby realizacji konkret-
nych projektów (np. spektakli), ma na ogół własny stały zespół (zatrudniony na podstawie 
umów o pracę) i stara się go wykorzystywać. Umożliwia też artystom rozwój i pozwala im 
podejmować inne działania poza podstawowym miejscem pracy, realizując wspomnianą 
już wcześniej strategię win-win, np. aktorzy mogą występować poza macierzystą sceną, co 
daje im profity wizerunkowe i finansowe, teatr zaś wykorzystuje marketingowo ich osobisty 
wizerunek. Zasady takiej współpracy, mimo wprowadzenia stosownych zapisów w ustawie 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Ustawa z dnia 25 października 
1991 r., art. 31a ust. 4–6), są mniej lub bardziej uregulowane formalnie w poszczególnych 
organizacjach (np. w regulaminach pracy).

Wokół literatury. Przypadek Karakteru

Opiekę menedżerską zapewniają artystom m.in. agencje artystyczne (choć należy zauwa-
żyć, że w popularnym dyskursie pojęcie to coraz częściej oznacza organizację wydarzeń 
artystycznych, zastępując wcześniej funkcjonujące pojęcie – agencje eventowe). Agencje 
stwarzają warunki, by środowiska branżowe, publiczność i dziennikarze mogli dostrzec ar-
tystyczny potencjał artysty, jego osobowość, warsztat. Zapewniają doradztwo w kwestiach 
sztuki i rozwoju kariery. Pomagają w budowaniu wizerunku, doradzają w kwestiach wy-
borów artystycznych i dają zaplecze komunikacyjne – dostęp do specjalistów, np. PR, tak 
aby „interesowali się nim dziennikarze, kuratorzy i kolekcjonerzy, aby posiadał niezbędne 
materiały prasowe, aby jego sztuka prezentowała się możliwie najlepiej, aby nie był on 
wykorzystywany przez nieuczciwych marszandów i przedstawicieli firm, aby odpowiednie 
osoby otrzymały zaproszenie na wernisaż itd.” (rynekisztuka.pl, 25.11.2016). Agencje, po-
dobnie jak organizacje zatrudniające artystów, mają zapewnić warunki do tworzenia, ale 
również zajmują się sprzedawaniem efektów pracy artystów, gdyż to stanowi podstawę ich 
funkcjonowania. 

Taką rolę odgrywa działający od 2008 r. krakowski Karakter – wydawnictwo, agencja 
literacka i księgarnia w jednym. Organizacja, która jest rozpoznawalna w mieście, popularna, 
podejmuje wiele działań związanych z promowaniem nie tylko autorów, ale również innych 
osób współtworzących (grafików, tłumaczy) dzieło literackie oraz literaturę w ogóle. Tak 
o głównych założeniach można przeczytać na stronie internetowej: 

Dzielimy się z czytelnikami tym, co nas interesuje i co uważamy za ważne. Chcemy zrywać z kul-
turowymi stereotypami i uprzedzeniami, wprowadzać w obieg polskiej kultury nowe tematy, 
inne wrażliwości i świeżą estetykę. Publikujemy literaturę piękną i literaturę faktu z całego świata.
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Wydajemy ambitną eseistykę oraz książki poświęcone projektowaniu, architekturze i sztuce. 
Czerpiemy z tradycji i doświadczeń europejskiej sztuki książki; nazwa zobowiązuje – słowo 
karakter w szesnastowiecznej polszczyźnie oznaczało krój pisma (www.karakter.pl/o-nas). 

Wśród autorów można tu znaleźć nie tylko znane nazwiska, jak: Rem Koolhaas, Susan 
Sontag, Marcin Wicha czy Filip Springer, lecz także autorów dotąd w Polsce nieznanych. 
Karakter pełni również funkcję agencji artystycznej/literackiej. Magda Dębowska (współwłaś-
cicielka) podkreślała w trakcie spotkania Artysta – menedżer. Tajemnice backstage’u (wszystkie 
dalsze cytaty pochodzą z tego spotkania), że jest przede wszystkim agentem:

(…) to jest taki obszar pracy, który jest mało znany i mało popularny. Wiemy, że muzycy mają 
agentów, piosenkarze mają agentów. Oczywiście aktorzy mają agentów. Że autorzy mają 
agentów? Nie do końca mamy taką świadomość. I to jest sytuacja bardzo specyficznie polska.

Celem pracy agenta literackiego jest generowanie zysków ekonomicznych i pozaekono-
micznych autora i promowanie go, ale według koncepcji Karakteru przede wszystkim jest 
to „człowiek, który opiekuje się autorem, stoi absolutnie w cieniu autora i mu pomaga”, dba 
o interesy, reprezentuje wobec wydawców, prasy, mediów, dlatego że:

(…) pisarz jest od tego, żeby pisać dobre książki. A agent jest od tego, żeby za niego nego-
cjować, żeby autor nie musiał na to tracić czasu i energii. Autor nie musi się też na tym znać. 
Autor powinien mieć zaufanego agenta, który w jego imieniu i jego najlepszym interesie 
będzie rozmawiał z różnymi instytucjami i firmami. 

I dalej: 

(…) agent literacki to jest taki człowiek, który pracuje z autorem właściwie od momentu, kiedy 
w głowie autora powstaje pomysł. A czasem nawet wspólnie z autorem dochodzi do pomy-
słu. I towarzyszy autorowi podczas pisania. I kiedy autor kończy pisać, agent jest zazwyczaj 
pierwszym recenzentem. Agent albo ktoś z zespołu agenta jest redaktorem książki. I agent 
w imieniu autora szuka dla tej książki wydawcy na rynku rodzimym autora. 

Trzecią formą działalności Karakteru jest, poprzedzona promocyjnymi plakatami pod 
hasłem: „Otwieramy księgarnię, najwyżej splajtujemy”, otwarta w 2018 r. własna księgarnia. 
W niewielkim lokalu nieopodal Wawelu można znaleźć książki wydane przez Wydawnictwo 
Karakter, które same w sobie wystarczą już na kilka lat nieprzerwanej lektury, ale również spo-
ry, ale autorski, wybór innej prozy, książek o sztuce, esejów, poezji, tytułów podróżniczych i re-
portaży, literatury dla dzieci oraz książek kucharskich. Pomysł na księgarnię również wykracza 
poza standardową sprzedaż książek, organizowane są tu cykliczne spotkania, takie jak: Teksty 
przed korektą, w ramach których można już było usłyszeć surowe teksty m.in: Olgi Gitkiewicz, 
Magdaleny Heydel, Marcina Wichy, Wellsa Towersa, Dominiki Słowik, Macieja Zaremby 
Bielawskiego, Jacka Dehnela, Anny Brzezińskiej; Dyskusyjny Klub Młodego Czytelnika pomyśla-
ny jako cykl spotkań z autorami i ilustratorami dla dzieci, organizowany w trzech grupach 
wiekowych – uczestnicy rozmawiają o książkach i podejmują związane z nimi „aktywności 
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artystyczne”; Stacja: Literatura – podczas tych wydarzeń goszczono m.in. Annę Arno, Weroni-
kę Gogolę, Aleksandrę Zielińską, Martę Syrwid, Łukasza Orbitowskiego czy Adama Zagajew-
skiego; Reportaże, które zmieniły świat, z dyskusjami na temat np. reportaży z drugiej połowy 
XX w. poświęconych wojnom, reportaży o LGBT w PRL-u i dzisiaj, reportaży fantomo-
wych – czyli jak w literaturze non fiction jest pokazywany Holokaust; Siłaczki, czyli o kultural-
nych mocach, których bohaterkami są autorki-kobiety.

Karakter wyrobił sobie wysoką pozycję w świecie autorów, którzy chętnie pojawiają się na 
spotkaniach, nawet jeżeli ich książki publikuje inne wydawnictwo. Wobec tych autorów, któ-
rych książki wydaje Karakter, agencja podejmuje wiele działań mających zaspokoić potrzeby 
organizacji, w tym również ekonomiczne, ale zachowuje przy tym wielki szacunek dla twórcy 
i jego potrzeb.

Zarządzanie karierą artystyczną z perspektywy jednostki 
– kilka przykładów 

Działalność artystyczna rzadko jest głównym źródłem dochodu, artyści poszukują stabilizacji, 
możliwości uzyskiwania stałego dochodu i podlegania ubezpieczeniom społecznym (Szulbor-
ska-Łukaszewicz 2015). Podejmują się różnych prac i zawodów, np. dość powszechne jest za-
trudnianie się w dających stabilizację finansową i ubezpieczeniową ośrodkach kultury, gdzie 
prowadzą zajęcia muzyczne, plastyczne, czy jako nauczyciele w szkołach. Nawet ci, którzy 
mają umowy o pracę, szukają możliwości rozwoju poza miejscem zatrudnienia, angażują się 
w rozmaite projekty wspierające karierę zawodową, dające profity finansowe i wizerunkowe. 
Artyści prowadzą też organizacje pozarządowe czy działalność gospodarczą, czego przykła-
dem może być Pio (Piotr) Kaliński – artysta grafik, ilustrator. Od 2001 r. działa na krakowskim 
Kazimierzu, prowadząc klub Lokator, wydawnictwo Lokator, a od 2011 r. księgarnię autorską 
Lokator. Tak mówił o początkach: 

Skończyłem studia i stwierdziłem, że w zasadzie na rynku sztuki dużo się w Polsce wtedy nie 
dało zrobić. Założyłem knajpę, gdyż wydało mi się, że w 2001 roku to jest w zasadzie jedy-
na opcja, żeby utrzymać kontakt z dosyć szerokim środowiskiem artystycznym i możliwość 
stworzenia miejsca, żeby w ogóle coś się działo (…). Pierwsze lata tego przytułku dla artystów 
właśnie tak wyglądały – przychodzili czy to pisarze, czy rysownicy, czy graficy, czy muzycy 
z różnymi propozycjami – zrobienia koncertu, wystawy, spotkania literackiego… to były naj-
częściej debiuty albo niepublikowane dzieła, niepublikowane wiersze. To było takie miejsce, 
które pozwalało zaistnieć (…). Lokator starzeje się razem ze mną, ale też ze swoimi lokatorami.

Mimo że Kaliński stworzył miejsce, w którym promują się inni i sam robi to bardzo 
aktywnie (Lokator jest bardzo znanym miejscem na kulturalnej mapie Krakowa), rzadko 
opowiada o własnych sukcesach artystycznych, jego kariera artystyczna rozwija się niejako 
„przy okazji”. Chętniej opowiada o Lokatorze, organizacji, którą zbudował od podstaw. In-
formacje o własnych autorskich sukcesach artystycznych, wystawach w Polsce (np. ostatniej 
PIO Kaliński. Historie niedokończone, w ramach Festiwalu Conrada w 2019 r.) i zagranicą 
(np. Principio, w ramach roku polskiego w Chinach w 2015 r.), są zwykle albo dodatkiem, albo 
początkiem rozmowy o Lokatorze. 
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Wśród artystów coraz częściej pojawia się potrzeba, by ktoś objął ich opieką menedżerską, 
co ułatwiłoby im funkcjonowanie w obiegu kultury. Artyści często widzą menedżerów w roli 
technicznego wsparcia (np. związanego ze staraniami o pozyskanie grantów, stypendiów), ale 
mają też potrzebę samodzielnego zarządzania karierą (Bachórz, Stachura 2015; Ilczuk, 
red., 2013). Dziś przeważnie to artysta jest stroną, która pierwsza wyciąga dłoń – zabiega 
o uwagę galerii, krytyków i kupujących. Niewielu z nich stać na to, by zatrudnić menedże-
ra pracującego wyłącznie nad jego indywidualną karierą, poświęcającego artyście cały swój 
czas służbowy, a często i prywatny. Takim menedżerem jest np. Sylwia Kicka, która pracuje 
z Leszkiem Możdżerem. Tak opowiadała o swojej pracy:

Pojawia się w naszym życiu zawodowym i musimy z nim odbyć bardzo poważną rozmowę. 
Jakie są jego założenia? Co on chce robić? I pod tym względem przygotować plan jego 
kariery. To nie jest coś takiego, że przychodzi do nas gitarzysta i sobie myślimy: dobra to 
tutaj wymyślę jakąś trasę dla ciebie. W żadnym wypadku. Trzeba usiąść i poważnie się za-
stanowić: co on chce robić? W jakiej estetyce? Z kim chce współpracować? Czy chce się 
rozwijać solowo? Czy chce stworzyć band? To jest naprawdę podstawa, od której trze-
ba zacząć. I następnie wykreować długą drogę. Praca z sukcesem to jest kwestia lat. Na-
prawdę poważnych lat, bo nie tylko to jest kwestia tego, że musimy przetrzeć szlaki dla 
danego muzyka, ale stworzyć jakiś odpowiedni dla niego projekt, program działań, który 
będzie można pchać dalej. 

W tym przypadku to menedżer jest odpowiedzialny za karierę artysty i nią zarządza:

Czasami są takie projekty, które w jakiś sposób trzeba odwodzić w czasie i czekać aż one po 
prostu same zgasną, bo np. nie mają sensu. Artyści się zapalają do wielu tematów jak pochod-
nie, z tego płynie ich siła, że mają ten potencjał i czasami zapalają się do rzeczy, które są po 
prostu niewiarygodnie piękne i przetrwają pokolenia, a czasami zapalają się do rzeczy, które 
po za tym, że ich wypalą, niewiele wniosą. Dlatego trzeba delikatnie współpracować z artystą 
i nigdy mu nie zabierać tej wizji, tej projekcji, że może coś super robi, ale też pilnować, żeby 
nie tracił czasu na rzeczy, które niewiele wniosą w jego karierę. 

Czasem zadaniem menedżera jest zdobywanie funduszy na pojawiające się w głowach 
artysty pomysły: 

(…) przychodzi do nas artysta i mówi, że ma taki pomysł, żeby po prostu napisać to coś, co mu 
chodzi po głowie, na pięć orkiestr dętych. Znalezienie sponsora na pięć orkiestr dętych może 
być trochę ciężkie, bo nie jest to łatwy temat do sprzedania. Więc trzeba napisać projekt, przy-
gotować odpowiedni wniosek i pchnąć to do przodu tak, żeby całość miała sens. 

PODSUMOWANIE

Zaprezentowane podejścia do zarządzania karierą artystyczną pokazują różnorodne trajekto-
rie sukcesu (Bachórz, Stachura 2015). Widać tu podejścia zarówno osobiste, jak i z perspekty-
wy zarządzania organizacjami kultury, nieco inne w poszczególnych artystycznych branżach. 
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Organizacje wykorzystują twórczość i talenty artystów do realizowania swoich celów, jedno-
cześnie na nich opierają własny potencjał. Warto przy tym pamiętać, że gwarantem sukcesu 
w takim podejściu jest fakt, że artysta rzeczywiście ma talent. Zarządzanie własną karierą, 
choć „daje szansę rozpoznania i eksploracji problematyki własnej kariery na każdym etapie jej 
rozwoju, a zatem konstruowania indywidualnego modelu rozwoju kariery” (Noworol 2011), 
nie jest zadaniem łatwym i wymaga od artystów nieco innych umiejętności niż te, którymi 
dysponują. Stąd szukanie wsparcia w specjalistycznych agencjach, zatrudnianie menedżerów. 
Zadaniem menedżera jest robienie wszystkiego, co jest korzystne dla artysty, nawet jeśli on 
jeszcze tego nie widzi. Musi umożliwić tworzenie (Laycock, red., 2008), a więc rozpoznać jego 
potrzeby (INFOdoradca+ 2018), zapewnić mu komfort pracy, ale również wspólnie z artystą 
zarządzać jego karierą. Jest także odpowiedzialny za stworzenie kontraktu estetycznego mię-
dzy artystą a odbiorcą jego dzieła w taki sposób, by jak największa liczba osób mogła czerpać 
z tego jak największą przyjemność. 

PYTANIA 

1. Jakie formy zarządzania karierą przyjmują artyści?
2. Jakie podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi (w kontekście artystów) podejmują 

organizacje kultury?
3. Jaka jest rola menedżera w zarządzaniu karierą artystyczną?
4. Jakie są współcześnie najpopularniejsze podejścia do zarządzania karierą?
5. Jaka jest rola organizacji, a jaka pracownika w zarządzaniu karierą? 
6. Na czym polega indywidualna odpowiedzialność za zarządzanie karierą?
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Marcin Laberschek 

PRZ Y WÓDZT WO 

W ORGANIZ AC JACH KULTURY

Autokraci, demokraci, demiurgowie i kapłani

WSTĘP

Niniejszy rozdział ma na celu uporządkowanie dyskusji, jaka toczy się w środowiskach aka-
demickich na temat przywództwa w organizacjach prowadzących działalność kulturalną. 
Istnieje dość bogate piśmiennictwo na temat osób zarządzających tego rodzaju organiza-
cjami, jednakże w większości publikacje te koncentrują się na formalnych aspektach funkcji 
dyrektora (względnie kierownika) w organizacji kultury, takich jak: tryb jego powoływania 
(w drodze konkursu lub bez jego przeprowadzania) i odwoływania, miejsce w strukturze 
organizacyjnej, zakres obowiązków i kompetencji. Poza formalnoprawnymi zagadnieniami 
poruszany jest również temat odmiennych ról, jakie w obrębie kompleksowego zarządzania 
organizacjami kultury mogą przyjmować dyrektorzy. W tym zakresie najczęściej mówi się 
o „dyrektorach artystach lub twórcach” (Szulborska-Łukaszewicz 2014; Kaczmarek, Gruszka 
2012), którzy kierują się wartościami związanymi z kulturą jako taką, „dyrektorach menedże-
rach” (Szulborska-Łukaszewicz 2014; Kaczmarek, Gruszka 2012; Zając 2005), dla których istotę 
stanowią kwestie ekonomiczne, czy też „dyrektorach urzędnikach” (Kruczkowska 2016; Kacz-
marek, Gruszka 2012), kładących nacisk na sprawy administracyjne.

Natomiast relatywnie niewiele publikacji dotyczących zarządzania organizacjami kultury 
poświęcono przywództwu, które główny nacisk kładzie na aspekt ludzki i społeczny, wyni-
kający z relacji między osobą zarządzającą a zarządzanymi. Tymczasem to właśnie w orga-
nizacjach kultury, co podkreśla Mieczysław Morawski, „ze względu na konieczność działań 
oryginalnych, pionierskich, często odważnych i dalekowzrocznych” (Dziurski, Pawlicka, Wrób-
lewska 2017, s. 53), ludzki wymiar ma zasadnicze znaczenie. Stąd też zdaniem Morawskiego 
dyskusje na temat zarządzania w kulturze powinno się poszerzyć o „zagadnienia związane 
z przywództwem, kształtowaniem cech liderów kreatywnych zespołów i projektów, proble-
matykę profilu kompetencyjnego osób inicjujących i prowadzących przedsięwzięcia kultural-
ne, oddziaływanie lidera na współpracowników itd.” (tamże).

W tym rozdziale ukazane są najważniejsze kwestie dotyczące przywództwa w orga-
nizacjach kultury, w pierwszej kolejności jego teoretyczne, a następnie praktyczne aspekty. 
Teoretyczny obraz przywództwa w organizacjach kultury nakreślono, posiłkując się przede 
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wszystkim polskimi publikacjami (artykułami, monografiami i raportami), które ukazały się 
w dwóch pierwszych dekadach XXI w., poruszającymi ten temat w różnym stopniu i zakre-
sie; charakter tych publikacji był dwojaki: badawczy oraz teoretyczny. Natomiast praktykę 
przywództwa zaprezentowano, korzystając z zamieszczonych w opracowaniach badawczych 
i portalach internetowych wywiadów z dyrektorami polskich organizacji oraz przy zastosowa-
niu przedstawionego wcześniej teoretycznego ujęcia. Położenie nacisku na polskie publikacje 
zostało spowodowane tym, że jest to pierwsze opracowanie i zarazem pierwsza próba syn-
tezy rozważań na ten temat, zarazem ograniczona objętość tego rozdziału nie pozwoliła na 
podjęcie szerszej dyskusji. 

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Przywództwo w organizacji kultury: to rola, jaką w relacji ze swoimi podwładnymi odgrywa 
osoba zajmująca kierownicze stanowisko w organizacji kultury.

Rola przywódcza: to wszelkie działania i decyzje podejmowane przez osobę zajmującą kie-
rownicze stanowisko w organizacji kultury w odniesieniu do swoich podwładnych.

Siatka ról przywódczych: to modelowe ujęcie ról, jakie odgrywają przywódcy w organiza-
cjach kultury.

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Istota przywództwa w organizacjach kultury 

W naukach o zarządzaniu nie istnieje jedna definicja przywództwa. Niektórzy badacze, po-
dobnie jak w naukach politycznych, traktują przywództwo jak władzę, podkreślając, że jest 
ono formą wywierania wpływu na inne osoby (Pondy 1978). Inni natomiast odróżniają te 
sfery, gdyż przywództwo w przeciwieństwie do władzy wymaga zgodności celów między 
przełożonym a podwładnymi i nie koncentruje się na zdobywaniu posłuszeństwa (Robbins 
2001). W tym drugim ujęciu przywództwo przedstawia się w pozytywnym świetle i wskazuje, 
że jest „to umiejętność oddziaływania na grupę w dążeniu do określonych celów” (tamże). 
Są natomiast badacze, którzy przyjmują odmienną optykę przywództwa i, nie odwołując się 
do kwestii władzy, zaznaczają, że przywództwo może istnieć w dwóch odcieniach: pozytyw-
nym i negatywnym (Ciuk 2012). W tym drugim, negatywnym aspekcie można mówić choćby 
o przywództwie destrukcyjnym (Einarsen, Aasland, Skogstad 2007) czy też niekorzystnej wer-
sji przywództwa narcystycznego (Blair, Hoffman, Helland 2008). 

W opracowaniu tym przyjęto to ostatnie podejście do przywództwa, w którym istotą jest 
jego społeczny i relacyjny wymiar, i które może występować w pozytywnej lub negatywnej od-
słonie. Przywództwo w organizacji kultury należy zatem rozumieć jako rolę, jaką odgrywa w za-
kresie działań i podejmowanych decyzji osoba zajmująca kierownicze stanowisko (np. dyrektor 
muzeum) w relacji ze swoimi podwładnymi, np. w obrębie wzajemnej komunikacji, motywo-
wania, organizacji ich pracy, przekazywania uprawnień (partycypacji) czy przewodzenia (im lub 
nimi). Oczywiście ta rola przywódcza uzależniona jest od wielu elementów, chociażby od: 
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• przyjętej przez tę osobę własnej wizji przywództwa; 
• jej kompetencji;
• sposobu jej powołania na stanowisko kierownicze; 
• rodzaju organizacji kultury (inaczej może to wyglądać w przypadku teatru, inaczej galerii 

sztuki); 
• misji, jaka stoi przed tą organizacją; 
• liczby zatrudnionych i struktury organizacyjnej;
• kompetencji, którymi dysponują pracownicy;
• środowiska, w jakim organizacja kultury funkcjonuje (jej mikro- i makrootoczenia). 

Niektórzy badacze odróżniają przywództwo od zarządzania (Karaszewski 2008; Kucharski 
2017), jednak w tym opracowaniu przyjmuje się nieco inną perspektywę – przywództwo trak-
tuje się jako część zarządzania. To ostatnie obejmuje wszystkie zasoby organizacji, zarówno 
finanse, rzeczy, informacje, jak i ludzi, tymczasem przywództwo dotyczy decyzji i działań od-
noszących się wyłącznie do jednego z tych elementów: do współtworzących organizację ludzi. 
Tak postrzeganego przywództwa nie należy więc wyłączać poza nawias zarządzania, a raczej 
trzeba je pojmować w kategoriach zarządzania humanistycznego, które zawiera się „w wymia-
rze myślenia o granicach wykorzystywania zasobów ludzkich” (Orzechowski 2015, s. 72). 

W związku z powyższym wypada też wspomnieć o różnicach między przywództwem 
a obecną w teorii zarządzania koncepcją ról kierowniczych (o których w odniesieniu do dyrek-
torów organizacji kultury wspomniano w pierwszym akapicie pracy). Kierowanie jest termi-
nem szerszym niż przywództwo, odnosi się bowiem do praktyki „świadomego i ustawicznego 
kształtowania organizacji” (Stoner, Freeman, Gilbert 2001, s. 20). Należy je więc postrzegać 
w kontekście zarządzania wszystkimi aspektami organizacji i w tym sensie odróżniać od 
przywództwa, ponieważ przywództwo, jak już zresztą wspomniano, realizuje się wyłącznie 
na płaszczyźnie społecznej i dotyczy roli, jaką obiera osoba kierująca w relacji z pozostałymi 
członkami organizacji. 

W niektórych opracowaniach eksplorujących różnego rodzaju zjawiska na polu zarządza-
nia w kulturze odnaleźć można stanowisko, że postać przywódcy jest zgoła inna od osoby 
menedżera (Zając 2005), stąd też nie należy ich porównywać. To przywódcy przypisuje się 
pozytywne cechy, które są współmierne do reprezentowanych przez organizacje kultury wyż-
szych wartości, tymczasem menedżer to figura o właściwościach probiznesowych, kładąca 
w większym stopniu nacisk na kwestie materialne i ekonomiczne niźli kulturalne. Jeśli jed-
nak dyrektora organizacji kultury można nazywać menedżerem, jak czyni to choćby Joanna 
Szulborska-Łukaszewicz (2013), to podobnie może być przecież z przywódcą i menedżerem. 
Można być odpowiednim przywódcą w organizacji kultury, będąc jednocześnie menedże-
rem, jak też sprawnym przywódcą, będąc artystą. Może się też sprawdzić jakakolwiek inna 
forma przywództwa. I odwrotnie, każda jego odsłona może się okazać niedoskonała. To, czy 
określona postać przywództwa sprawdzi się w praktyce, nie zależy więc od tego, jaka etykieta 
przypisana jest przywódcy, ale od rzeczywistych relacji między nim a pracownikami organiza-
cji kultury. Trzeba wręcz podkreślić, że znawcom tematu nie udało się wyznaczyć takich cech 
przywództwa, które sprawdzałoby się w każdych warunkach (Webber 1996).

Przywództwo jest więc postrzegane w niniejszym opracowaniu w szerokiej perspektywie. 
Może ono przybierać różne postaci, występować w praktyce w różnych odsłonach, zawsze 
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jednak rozgrywa się w ludzkiej (pracowniczej) przestrzeni, choć nie zawsze przynosi oczeki-
wany skutek, to znaczy nie zawsze rola odgrywana przez zarządzającego organizacją kultury 
jako przywódcy będzie akceptowana przez jej członków. Takiego przywódcę można wówczas 
nazwać liderem – jest to jednak odrębny temat.

Role przywódcze w organizacjach kultury

W polskiej literaturze zgłębiającej problematykę przywództwa w organizacjach kultury można 
odnaleźć dwie charakterystyczne perspektywy. Z jednej strony w przywódcy widzi się czło-
wieka, który wyróżnia się szczególnymi i istotnymi z punktu widzenia osoby kierującej orga-
nizacją kultury kompetencjami (Karna 2007; Wojciechowska 2018) – chodzi tutaj o określony 
zestaw przymiotów, do których można zaliczyć: wiedzę, doświadczenie, zdolności i predyspo-
zycje oraz umiejętności (Kożuch 2003). Z drugiej strony przywódcę określa się przez pryzmat 
jego poczynań; tego rodzaju przywództwo realizuje się więc w działaniu, ma zatem charak-
ter społeczny i performatywny (Śliwa 2011). Ten drugi punkt widzenia kładzie nacisk na to, co 
przywódca robi, pierwszy natomiast na to, co posiada. Najczęściej jednak jest tak, że te dwa 
punkty widzenia występują we wzajemnej konfiguracji i wspólnie tworzą obraz przywódcy 
działającego w organizacji kultury. Również w tej pracy przyjmuje się to pośrednie stanowisko, 
nazywając przywództwo, o czym już wspominano, rolą, jaką w organizacji kultury odgrywa 
dyrektor. Z kolei ta rola przywódcza, na którą składają się określone działania i decyzje przy-
wódcy, jest uzależniona, jak już wspomniano, od wielu elementów, w tym od kompetencji, 
zresztą nie tylko własnych. Taki przywódca, który opiera się wyłącznie na własnych kompeten-
cjach i możliwościach, odgrywa innego rodzaju rolę niż ten, który bierze pod uwagę czy wręcz 
kieruje się kwalifikacjami pracowników. W organizacjach kultury jest to szczególnie istotne, 
gdyż osoby w nich zatrudnione wyróżniają się wysokimi kompetencjami (Bartosz 2011), nie-
jednokrotnie przewyższającymi te, którymi dysponuje dyrektor (Wróbel 2011). Okoliczności 
tego typu nie powodują, że dyrektor przestaje być przywódcą (tamże), zmienia się natomiast 
jego rola jako przywódcy, ponieważ inny jest kontekst, w którym działa. 

Badacze zidentyfikowali wiele różnorakich ról przywódczych odnoszących się do osób 
kierujących organizacjami kultury, jednakże do tej pory nie podjęto próby ich klasyfikacji. 
Próbę takiej operacji przeprowadzono w tej pracy, dzieląc role przywódcze wskazane przez 
badaczy na dwie odrębne grupy, nazwane tutaj wymiarami. Każdy wymiar ograniczony jest 
dwoma skrajnymi biegunami.
1) Pierwszy wymiar odnosi się do przyjmowania i odgrywania ról mieszczących się w spek-

trum od całkowicie prospołecznych i propracowniczych (np. pełnego współdziałania, 
tworzenia wspólnoty, delegowania decyzyjności) do ról skrajnie partykularnych, gdzie 
przywódca jest przeciwny podejmowaniu jakiejkolwiek współpracy i kieruje się własnym 
punktem widzenia.

2) Drugi wymiar dotyczy natomiast ról mieszczących się w spektrum od tych najbardziej 
pragmatycznych, które są racjonalne, konkretne i zorientowane na praktykę, do tych, któ-
re mają naturę symboliczną i taką przyjmują postać – nakierowane na tworzenie nastroju 
oraz subiektywny odbiór, często są efektem używania przez przywódcę różnego rodzaju 
znaków (Laberschek 2018), w tym odpowiedniego języka (Kruczkowska 2016), czyli zarzą-
dzania znaczeniami (Smircich, Morgan 1982; Morgan 2020).
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Warto podkreślić, że każdy z dwóch powyższych wymiarów jest swego rodzaju continu-
um, którego krańce zostają zakreślone przez brzegowe role przywódcze: skrajnie partykularną 
lub prospołeczną w przypadku pierwszego wymiaru oraz zdecydowanie pragmatyczną lub 
symboliczną w odniesieniu do drugiego. W praktyce natomiast nie istnieją tego rodzaju skraj-
ności. Modele te wyznaczają jedynie przestrzeń, w ramach której mieszczą się autentyczne, 
niejako „pośrednie” role przywódcze zarządzających organizacjami kultury. 

W tym miejscu pojawia się ważna kwestia. Otóż niektóre z ról przywódczych, o których 
tutaj mowa, weszły w obręb zarówno jednego, jak i drugiego wymiaru, np. przywództwo 
narcystyczne (Zdebska-Schmidt 2016) wpisało się w przestrzeń wymiaru prospołecznych/
partykularnych ról, ale jednocześnie występuje w przestrzeni wymiaru pragmatycznego/sym-
bolicznego. A zatem, by odpowiednio przedstawić i omówić poszczególne role w kontekście 
obu wymiarów, należy te wymiary „nałożyć” na siebie, tworząc swego rodzaju siatkę ról przy-
wódczych w organizacjach kultury (tab. 1).

Tabela  1
Siatka ról przywódczych przyjmowanych przez kierujących organizacjami kultury

Wymiar pragmatycznych i symbolicznych ról przywódczych

Role pragmatyczne Role symboliczne
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e

• autokratyczna
• totalna 
• dowódczo-kreatorska 
• elitarna
• oparta na sprawności i gospodarności
• energiczna
• dynamiczna

• autokratyczna
• totalna
• elitarna
• oparta na autorytecie 
• charyzmatyczna 
• wizjonerska
• metafi zyczna
• narcystyczna
• heroiczna

Ro
le

  p
ro

sp
oł

ec
zn

e

• oparta na sprawności i gospodarności
• efektywnościowa
• integratywna (partycypacyjna)
• negocjacyjna
• kolektywna
• demokratyczna
• egalitarna

• demokratyczna
• egalitarna
• kolektywna
• oparta na autorytecie 
• charyzmatyczna
• heroiczna
• wizjonerska
• metafi zyczna
• duchowa

Źródło: opracowanie własne.

Partykularno-pragmatyczne role przywódcze w organizacjach kultury

Pole znajdujące się w lewej górnej części powyższej siatki dotyczy tych ról przywódczych 
odgrywanych przez osoby zarządzające organizacjami kultury, u których źródeł leży przede 
wszystkim subiektywny punkt widzenia i wewnętrzne pobudki, z drugiej strony są to przy-
wódcy kierujący się pragmatyzmem w działaniu – dążeniem do realizacji konkretnych zadań 
w sposób sprawny i skuteczny. 

W skrajnych przypadkach role przywódcze odgrywane przez te osoby noszą znamio-
na autokratycznych (Wróbel 2011) i można je nazwać, jak słusznie zauważyła Martyna 
Śliwa, modelem tradycyjnym (Śliwa 2011). Tradycyjnym, gdyż źródła przywództwa i sposobu 
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zarządzania organizacjami kultury osadzone są w przeszłości, np. w świecie teatru (Prykow-
ska-Michalak 2020). Według Mariusza Wróbla tego rodzaju przywództwo może mieć nega-
tywne konsekwencje:

Autokratyczne podejście do zarządzania w instytucji, w której większość projektów opiera się 
na pracy twórczej, z reguły kończy się odpływem najlepszych pracowników, co w konsekwencji 
prowadzi do obniżenia jakości merytorycznej realizowanych projektów (Wróbel 2011, s. 101).

Podejście autokratyczne czasem też występuje w połączeniu z przywództwem elitarnym 
(Kucharski 2017) – tylko taki dyrektor, który jest wybitną postacią, np. artystą, posiadającą zestaw 
unikatowych kompetencji, jest predestynowany do roli przywódcy. Tego rodzaju przywódca 
często sam wyznacza cele i kierunki rozwoju organizacji oraz skrupulatnie dąży do ich realizacji, 
wydając podwładnym określone zestawy dyspozycji. Zdecydowane stanowisko w kwestii jed-
noosobowej formy przywództwa zajęła Karolina Prykowska-Michalak, nazywając je totalnym, 
a nawet wszechwładzą, i twierdzi, że w odniesieniu do współczesnych teatrów jest to model 
archaiczny (Prykowska-Michalak 2010). Istnieją jednak mniej skrajne odmiany tego typu ról 
przywódczych, które mieszczą się w omawianym polu siatki przywództwa, jak choćby wskazana 
przez Mariusza Wróbla „dowódczo-kreatorska” (Wróbel 2011) – dyrektor współdziała z pracow-
nikami, ale ostatecznie sam podejmuje decyzje, biorąc za nie pełną odpowiedzialność. 

Role przywódcze, odnoszące się do niniejszego pola, oprócz bardziej lub mniej partykular-
nej (egoistycznej), przyjmują również postać pragmatyczną, nakierowaną na skuteczność oraz 
dynamikę działań i podejmowanych decyzji. Mowa tutaj o przywództwie sprawnym (Karna 
2007; Wojciechowska 2018). W obliczu częstych zmian środowiska, w którym działają organi-
zacje kultury, może być ono pożądane, zwłaszcza w zakresie „sprawnego diagnozowania sytu-
acji i podejmowania trafnych decyzji prowadzących do realizacji interesu publicznego” (Karna 
2007, s. 98). Tempo zmian wymusza też na przywódcach przyjęcie roli energicznej (Wojcie-
chowska 2018), łączącej pragmatyzm z partykularyzmem, w ramach której realizacja działań 
musi być dynamiczna, a decyzje szybkie i nierzadko podejmowane samodzielnie. Jeśli jednak 
przynoszą one oczekiwany skutek, to wówczas tego rodzaju przywódców można postrzegać 
jako „dominujących liderów” (tamże).

Prospołeczno-pragmatyczne role przywódcze w organizacjach kultury

W tym polu siatki przywódczej mieszczą się te role, które, w odróżnieniu do uprzednio omawia-
nych, mają wymiar prospołeczny i skupiają się na tworzeniu wspólnoty zaangażowanej w życie 
organizacji kultury. Inicjatywa i decyzyjność, ale też odpowiedzialność kierowane są przez dy-
rektora „w dół” – ku pracownikom. Jednocześnie są to role o naturze pragmatycznej, dotyczące 
tych działań i decyzji, które mają określoną formę i wymagają osiągnięcia konkretnego efektu 
(np. przygotowania spektaklu, stworzenia wystawy, zorganizowania koncertu). 

Jak w poprzednim polu, tutaj także znajdują się role przywódcze oparte na sprawności 
i gospodarności, czyli osiąganiu efektywności określonych działań. W przeciwieństwie jednak 
do podejścia „tradycyjnego” (Wojciechowska 2018), w którym autokratyczny przywódca nie 
angażuje się w działania zespołu, we „współczesnym” przywódca włącza się we współpracę, 
o czym w kontekście zarządzania biblioteką wspomina Maja Wojciechowska (tamże):
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Zarządzanie efektywnością pracy w tradycyjnym ujęciu rozumiane było jako zlecanie zadań 
i kontrola ich wykonania. Współczesne podejście do efektywności jest jednak bliższe cechom 
lidera niż kierownika-administratora i bazuje na współpracy między kierownictwem a zespo-
łem, opartej na zaufaniu i motywacji. Pracownikom delegowane są zadania, za które są odpo-
wiedzialni, oraz udziela wsparcia i narzędzi do ich wykonania (tamże, s. 58).

Jak zaznacza Mariusz Wróbel, tego rodzaju pragmatyczni przywódcy wcale nie muszą być 
charyzmatyczni, gdyż w organizacjach kultury nierzadko działają w otoczeniu osób o ponad-
przeciętnych umiejętnościach (Wróbel 2011). W takich okolicznościach zasadniczym celem 
przywódcy staje się tworzenie zespołu uwzględniającego kompetencje poszczególnych jego 
członków. Przywódca obiera więc rolę integratywną (partycypacyjną) (Kołodziejczyk 2018) 
i łączy ludzi, tworząc zaangażowaną w życie organizacji kultury wspólnotę. 

Warto podkreślić, że w tym prospołeczno-pragmatycznym polu siatki przywództwa kre-
acja zgranego zespołu nie łączy się z wytwarzaniem jakiejś bliżej nieokreślonej atmosfery 
pracy, niematerialnego nastroju, przywódca często wchodzi natomiast w rolę negocjatora, 
omawiając i wybierając z pracownikami konkretne cele, a także wspólnie ustalając to, w jaki 
sposób wprowadzić je w życie (Wróbel 2011). Rola negocjatora wpisuje się zatem w racjo-
nalistyczną postać przywództwa: kolektywnego (Prykowska-Michalak 2020), demokratycz-
nego – demokrata jest bowiem „otwarty na innych, na ich pomysły, szanujący ich wiedzę 
i kompetencję” (Nowe lokowanie… 2017, s. 146), a także z egalitarnego, które zakłada, że 
każdy człowiek ma potencjał przywódczy (Kucharski 2017), trzeba tylko stworzyć odpowied-
nie warunki, aby go wykorzystać. Działalność zespołowa stwarza taką możliwość. 

Partykularno-symboliczne role przywódcze w organizacjach kultury

To ta część siatki przywództwa, w obrębie której grupują się role przywódcze raczej domi-
nujące, nierzadko egoistyczne, odnoszące się do osób zarządzających organizacjami kultury, 
które w większym stopniu zachowują dystans do własnych pracowników, niźli ich angażu-
ją. Jednocześnie są to role w mniejszym stopniu oparte na pragmatyce, a wynikają przede 
wszystkim z niematerialnych wyższych wartości i ideałów oraz dążą do uzyskania podobnych 
symbolicznych efektów, często pozostających w zgodzie z wizjonerskim planem przywódcy 
i zwłaszcza jemu przynoszące splendor.

Podobnie jak w przypadku pierwszego omawianego tutaj pola są to role o charakterze 
mniej lub bardziej totalnym i autokratycznym. Jest to także elitarne przywództwo, wynika-
jące nie tylko z konkretnych, unikatowych kompetencji artystycznych zarządzającego orga-
nizacją kultury, ale zwłaszcza z wyjątkowej pozycji społecznej i estymy, jaką przypisuje 
się artyście. Tutaj zatem pojawiają się role oparte na autorytecie przywódcy i wynikające 
z niego – o takich przywódcach w odniesieniu do organizacji kultury wspominali Joanna 
Zdebska-Schmidt (2016) i Mariusz Wróbel (2011) – a także role charyzmatyczne. Zarówno 
autorytet, jak i charyzma są, jakby powiedział Pierre Bourdieu (2009), rodzajem kapitału 
symbolicznego, którym dysponuje przywódca (dyrektor), a który stawia go w szczegól-
nej pozycji, jeśli chodzi o hierarchię organizacyjną. W związku z tym mniejsze znaczenie 
mogą mieć podejmowane przez przywódcę pragmatyczne działania, w większym stop-
niu mogą się natomiast sprawdzić działania wpływające na wyobraźnię pracowników 
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(np. zapraszanie przez dyrektora wybitnych artystów, symboliczne uroczystości), w której 
autorytet i charyzma dyrektora są osadzone.

W omawianym polu siatki ról przywódczych mieści się też podejście wizjonerskie – dyrek-
tor, kierując się ustalonym wyobrażeniem organizacji kultury w przyszłości, podejmuje działania 
adekwatne do tego niematerialnego wyobrażenia. Może być ono autorską ideą dyrektora, ale 
może mieć też mniej autorytarny odcień, o czym wspomina Jadwiga Sadowska, i być wspólnym 
dziełem wszystkich osób pracujących w organizacji kultury, natomiast ostatecznie wdrażanym 
przez przywódcę (Sadowska 2009, s. 5). Przywództwo metafizyczne, choć również jest opar-
te na pewnej idei, wyobrażeniu, należy postrzegać inaczej niż wizjonerskie. Metafizyczna rola 
przywódcza wynika z przyjęcia filozoficzno-teologicznych założeń kierowania organizacją – to 
człowiek i jego wartości są kluczowe (Zdebska-Schmidt 2016). Działania o charakterze metafi-
zycznym albo mogą mieć bardziej egoistyczny wydźwięk (sam przywódca decyduje o dobru 
pracowników) i znajdować się w niniejszym obszarze siatki ról przywódczych, albo mogą przyj-
mować charakter egalitarny i wówczas sytuować się w odrębnym, prospołecznym polu. 

Ostatnią kategorią ról przywódczych z tego obszaru są role heroiczne i narcystyczne. 
Podobnie jak w przypadku charyzmy i autorytetu jest to rodzaj wyobrażenia odnoszącego 
się do postaci przełożonych, ale najczęściej wynikającego z podejmowanych przez przywód-
ców działań i decyzji. Narcystyczne role mogą być skuteczne, ale bywają nieetyczne (Sanecka 
2015), w tym egoistyczne i oparte na elementach socjotechniki, choćby oczarowywaniu 
innych (Zdebska-Schmidt 2016). Heroiczny przywódca to z kolei bohater organizacji, który 
poświęca się dla niej, działa jednak w pojedynkę, z dala od innych (Kucharski 2017; Zdebska-
-Schmidt 2016). Może w ten sposób budować wizerunek siebie jako osoby oddanej słusznej 
sprawie, wyższym celom, ale niedostępnej.

Prospołeczno-symboliczne role przywódcze w organizacjach kultury

Ta kategoria ról odnosi się do kierujących organizacjami kultury, których działania i decyzje 
wynikają z niematerialnych, symbolicznych założeń i idei, postrzegane są przez pryzmat zna-
czeń, i którzy dążą do uzyskania asomatycznych rezultatów, choćby odpowiedniego nastroju 
pracy czy określonych wyobrażeń. Role te mają jednak charakter prospołeczny i zasadzają się 
na tworzeniu wspólnoty, kolektywu, który w większym stopniu połączony jest wewnętrznie 
dzięki określonym wartościom niż konkretnym zadaniom. 

Role przywódcze charakterystyczne dla tego pola pokrywają się w pewnym zakresie 
z rolami innych pól. Jest to przywództwo demokratyczne, kolektywne i egalitarne – jednak, 
jak wspomniano, najważniejsze są tu kwestie budowania wspólnoty opartej na głębszych 
znaczeniach i ideach, np. równości, sprawiedliwości, godności, humanitaryzmu. W tym polu 
również występują role wynikające z autorytetu przywódcy, charyzmy czy jego heroicznej 
postawy, które jednak nie mają partykularnego podłoża, czyli nie koncentrują się na osobie 
przywódcy, natomiast ich celem jest dobro wspólne. Podobnie rzecz się ma z przywództwem 
wizjonerskim: w tym polu chodzi nie tylko o ustalanie wspólnej wizji członków organizacji, 
ale też o wspólne jej realizowanie. 

Najbardziej charakterystycznymi postaciami przywództwa dla tego pola są przywódz-
two metafizyczne, a zwłaszcza duchowe (Zając 2005). W pierwszym przypadku chodzi o tę 
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odmianę przywództwa metafizycznego, gdzie istotne są ludzkie wartości, ale postrzegane 
w obrębie wspólnoty, w której człowiek może się realizować i spełniać swoje dążenia wyższe-
go rzędu. Duchowa rola przywódcza wynika natomiast z transcendentalnych ideałów, wiary 
w ludzkie możliwości i z zachowania zasad moralnych, dąży natomiast do zbudowania 
wspólnoty duchowej.

Przywódcę działającego w przestrzeni niniejszego pola można nazwać, kierując się punk-
tem widzenia Mary Jo Hatch, Andrzeja K. Koźmińskiego i Moniki Kostery, kapłanem, który 
w trudnych chwilach, kierując się interesem innych, staje się wsparciem i duchowym prze-
wodnikiem (Hatch, Kostera, Koźmiński 2010).

Cztery modelowe postaci przywódców w organizacjach kultury

Mimo że niektóre postaci przywództwa są wspólne dla różnych pól (np. totalne, wizjonerskie), 
to jednak poszczególne pola wyraźnie odróżniają się od siebie; toteż dla przywódców działa-
jących w każdym z określonych pól da się znaleźć jeden wspólny mianownik. Przez przypisa-
nie im odpowiednich (choć niekoniecznie idealnych) nazw wyróżniono więc:
1) przywódców autokratycznych (których role mieszczą się w obrębie lewego górnego pola 

siatki);
2) przywódców demokratycznych (lewe dolne pole);
3) przywódców demiurgów (prawe górne pole);
4) przywódców kapłanów (prawe dolne pole).

Jest to jednak, jak wspomniano, modelowe ujęcie, powstałe na fundamencie polskiej lite-
ratury naukowej i specjalistycznej z zakresu przywództwa i zarządzania organizacjami kultu-
ry. Tymczasem w praktyce zarządzania, zależnie od okoliczności, przywódcy zmieniają swoje 
role (Wróbel 2011), mogą więc realizować się na różnych polach przedstawionej siatki. 
Ten rodzaj przywództwa Martyna Śliwa (2011) określiła mianem „wyłaniającego się”, czyli 
zmieniającego postać w czasie i ze względu na różne zdarzenia. 

Warto jednak podkreślić, że mimo swojej uogólniającej natury powyższy model nie jest 
wyłącznie teoretyczną figurą, lecz odzwierciedleniem praktyki. Zaprezentowano to w kolejnej 
części pracy. 

STUDIA PRZYPADKÓW

Jak wskazano, ze względu na pełnione role przywódców w organizacjach kultury podzielono 
na: autokratycznych (których role mają charakter partykularny i pragmatyczny), demokra-
tycznych (prospołecznych i pragmatycznych), demiurgów (odgrywających role partykularne 
i symboliczne) oraz kapłanów (działających prospołecznie i symboliczne). Poniżej zaprezen-
towano każdą z tych czterech odmian przywództwa i zilustrowano odpowiednimi cytatami 
pochodzącymi z publicystycznych i badawczych wywiadów z polskimi dyrektorami orga-
nizacji kultury. Oprócz cytatów pojawił się też stosowny komentarz. Celem tej części pracy 
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jest ukazanie tego, że wyodrębnione tutaj postaci przywództwa znajdują potwierdzenie 
w codzienności organizacyjnej. Mimo że cytaty pochodzą z wywiadów, które miały charakter 
publiczny, to jednak nie podano, kto jest ich autorem. Cytaty odnoszą się do praktyk przy-
wódczych w organizacjach kultury i w tym sensie są wartościowe – znajomość ich autorstwa 
nie ma natomiast żadnego naukowego uzasadnienia. 

Przywódcy autokratyczni

 Przejawy tego „tradycyjnego” podejścia do przywództwa da się zidentyfikować w wywiadach 
z dyrektorami organizacji kultury, pojawiają się one jednak relatywnie rzadko, co może być 
wynikiem tego, że w praktyce faktycznie ta postać przywództwa rzadziej występuje lub że 
dyrektorzy nie są skłonni przedstawiać siebie w taki sposób. 

Pierwszy cytat jest ilustracją przywódczego planu dyrektora po objęciu przez niego 
kierowniczej funkcji:

Po objęciu stanowiska dyrektora rzeczywiście spotkałem się z pracownikami. Ale mówiłem 
zupełnie co innego. Powtórzę to jeszcze raz: ci, którzy chcą pracować razem i są gotowi re-
alizować misję muzeum w nowym, poszerzonym kształcie, dostaną taką szansę. Natomiast 
ci, którzy ostentacyjnie będą okazywać niechęć do nowej formy i dyrekcji muzeum, powinni 
pomyśleć o szlachetnym rozwiązaniu i zrezygnować z pracy, a nie obniżać efektywność ze-
społu. To muzeum należy do wszystkich Polaków, nie do partii politycznych czy uzurpatorów 
własności publicznej (Fakt.pl 2020).

Wyraźnie widać, że nowy dyrektor nie koncentruje się na wykorzystaniu potencjału pra-
cowników, ale na ich przymuszaniu do pracy według planu, misji „w nowym, poszerzonym 
kształcie”. Pracownik, który nie dostosuje się do nakreślonych wytycznych, powinien odejść 
z organizacji. Określenie dyrektora „pracować razem” nie ma zatem wymiaru demokratycz-
nego, raczej autorytarny.

Problem narzucania celów, a nie ustalania wspólnych z zespołem, pojawił się również 
w wypowiedzi innego dyrektora, kierującego organizacją kultury o innym profilu. Dodatkowo 
cele te nie wynikały, jak poprzednio, z misji, chodziło o kwestie mające podłoże administra-
cyjne. Oto słowa dyrektora:

Podstawową sprawą jest wspólny cel. W tym wypadku cele były rozbieżne. Jeżeli dyrek-
tor podpisuje umowę, zobowiązując się do tego, że będzie osiągał konkretne efekty, to 
działania instytucji powinny być podporządkowane temu celowi, skoro jest on wpisany 
do umowy między organizatorem, czyli Urzędem Marszałkowskim, a dyrektorem (Kultura.
trojmiasto.pl 2020b). 

Tego typu pragmatyzm i podejmowanie decyzji narzucających pracownikom wykony-
wanie pracy w określony, mechanistyczny sposób, są charakterystyczne dla przyjętego tutaj 
profilu przywódcy autokratycznego. W obu wypowiedziach pojawiły się cechy przywództwa 
totalnego (Prykowska-Michalak 2020), a w drugim – opartego na sprawności (Karna 2007), 
istotne były bowiem „konkretne efekty”.
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Przywódcy demokratyczni

Symptomy tej postaci przywództwa pojawiały się w wywiadach stosunkowo często, choćby:

Zeszły rok był czasem bardzo intensywnej pracy dla całego zespołu. Mieliśmy dużo wyzwań 
i jestem bardzo dumna z moich kolegów i koleżanek, że udało nam się zrealizować nasze 
plany. Dla mnie bardzo liczy się praca zespołowa. Pomysły członków zespołu się często uzu-
pełniają. Zawsze robimy tzw. burze mózgów. Bardzo zależy mi na tym, aby moi koledzy i ko-
leżanki mieli świadomość, że wspólnie pracujemy na sukces muzeum, że to, co tu robimy, 
jest nasze wspólne – całego zespołu – osiągnięcia, wystawy, plany... Naszym największym 
sukcesem jest to, że frekwencja muzeum wzrosła w porównaniu z 2016 rokiem dwukrotnie. 
Wykonaliśmy dokładnie 100 proc. normy (Kultura.trojmasto.pl 2020a).

W powyższym cytacie widoczne są dwa charakterystyczne wyróżniki tego przywództwa: 
prospołeczność i pragmatyzm. Z jednej strony dyrektorka mówi w liczbie mnogiej i wska-
zuje, że „liczy się praca zespołowa”, podkreślając w ten sposób wspólnotowy charakter 
organizacji kultury, z drugiej strony odwołuje się do konkretnych, przyziemnych elementów: 
„Wykonaliśmy dokładnie 100 proc. normy”, co można nazwać podejściem efektywnościowym 
(Wojciechowska 2018).

Podobną rolę przywódczą obrała dyrektorka innej organizacji kultury:

Myślę, że sukcesu nie definiują mury ani finanse. Zaczęłam od siebie i od zespołu, od mo-
tywacji i inwestycji w tzw. kapitał ludzki. Wiele musieliśmy się nauczyć. Czerpaliśmy jednak 
z wiedzy najlepszych, jeździliśmy na wizyty studyjne do świetnych bibliotek. Gdyby nie 
ta forma zdobywania doświadczeń, nie bylibyśmy w miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy 
(Infoprzasnysz.com 2019). 

Przywódcy demiurgowie

Cechy postaci autorytarnych, niekoniecznie pragmatycznych, a w większym stopniu kieru-
jących się ideałami i abstrakcyjnymi wartościami, i niczym demiurgowie, kreujących prze-
strzeń symbolicznych znaczeń, również są widoczne w wywiadach z osobami kierującymi 
organizacjami kultury. Poniższy przykład jest zapisem słów charakteryzujących pracowni-
ków organizacji kultury:

Są ludzie, u których mentalność z minionej epoki i widmo jakiejkolwiek zmiany powoduje 
opór. Istnieją przeciwnicy internetu czy Facebooka i wszystkiego, co niesie XXI wiek. Jednak 
to właśnie oni pozostają w tyle, podczas gdy inni razem z całym światem idą do przodu. 
(...) Zrobiłem wszystko, by wprowadzić tę instytucję w XXI wiek. Podejmowałem decy-
zje artystyczne i menedżerskie zgodnie z sumieniem oraz w interesie instytucji (Kultura.
trojmiasto.pl 2020b).

Przykład ten ukazuje postać przywódcy, który dążąc do realizacji własnej wizji instytucji 
kultury XXI w. „zgodnie z własnym sumieniem”, podejmuje autorytarne decyzje i tworzy sym-
boliczny dystans między sobą a pracownikami, którzy „pozostają w tyle”. 
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Nieco inną, mniej autorytarną postać przywódcy demiurga przedstawia kolejna wypo-
wiedź. Dyrektor również widzi siebie jako kreatora, ale jego wizja jest dużo głębsza – filozo-
ficzna, wręcz mistyczna:

(…) instytucja kultury powinna robić wszystko, aby mieć dobrą aurę. Mówię to absolutnie 
w kategoriach szamańskich. Dyrektor również powinien się tym zajmować, mieć świadomość, 
że to jest myślenie w kategoriach feng shui, w kategoriach różnych energii (Zdebska-Schmidt 
2016, s. 104). 

Przywódcy kapłani

Również i tego typu postaci pojawiają się w praktyce zarządzania organizacjami kultury. Obra-
na przez przywódcę rola o charakterze symbolicznym niekoniecznie wynika z jego własnych 
przekonań, a raczej z dobra wspólnego. Zarówno prowspólnotowa, jak i pozapragmatyczna 
postać przywództwa mają tutaj zasadnicze znaczenie. Tworzenie społeczności oraz sprzyjają-
cej atmosfery może przybrać bardziej delikatną formę przywództwa kolektywnego, opartego 
na takich autotelicznych wartościach, jak „przyjaźń”, „wzajemna lojalność” i „wspólne emocje”, 
co ilustruje poniższy przykład:

Uczę się tego dyrektorowania każdego dnia. Przystaję na kompromisy, a jednocześnie 
sięgam najwyżej, jak można w naszej sytuacji. Tak naprawdę, to wszystko tutaj funkcjo-
nuje na zasadach przyjaźni i wzajemnej lojalności. W teatrach państwowych stałe angaże 
obligują wszystkich pracowników do lojalności wobec własnej instytucji. U nas możemy 
tylko i wyłącznie polegać na przyjaźniach, na wzajemnych emocjach i celach. Mamy bar-
dzo wielu aktorów z całej Polski, wielkie nazwiska, są z nami, bo chcą tu pracować i grać 
(Niezależna.pl 2020).

Rola przywódcy kapłana w praktyce może być jeszcze bardziej wyrazista i odwoływać 
się do głębszych idei i wartości. W taki sposób działa jeden z dyrektorów polskich teatrów, 
przywódca metafizyczny (Zdebska-Schmidt 2016), który odwołuje się do postaci patrona, 
urządzając pracownikom „rekolekcje” w rocznicę jego urodzin:

Według mnie ogromna mądrość [patrona – przyp. M.L.] tkwi w tym, że on proponuje nam 
cały czas bezpośrednie, intymne spojrzenie na siebie w relacji z człowiekiem, ze światem. 
Spojrzenie odważne, bez różnych dookolnych usprawiedliwień w rodzaju: „taka jest na-
tura świata”, „tacy są ludzie”, „taka jest polityka”. On nas cały czas fascynuje, tęsknimy za 
nim. (...) Co jakiś czas urządzam „rekolekcje” dla zespołu – zazwyczaj przy okazji Urodzin. 
Przypominam o pryncypialnych założeniach, zasadach, o teorii [patrona – przyp. M.L.] 
(Świąder 2004). 

PODSUMOWANIE 

Celem, jaki przyświecał niniejszemu rozdziałowi, było uporządkowanie dyskusji naukowych 
na temat przywództwa w polskich organizacjach kultury i na bazie tego stworzenie teore-
tycznego modelu, ujmującego różne punkty widzenia badaczy w tym zakresie. Ponadto 
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chodziło również o to, by ukazać i opisać przejawy przywództwa w praktyce zarządzania 
organizacjami kultury. Udało się to zrobić dzięki wykorzystaniu opracowanego wcześniej 
modelu – siatki ról przywódczych w organizacjach kultury – oraz zaczerpnięciu praktycznej 
wiedzy z wywiadów z dyrektorami organizacji kultury.

Przegląd różnych odsłon przywództwa w praktyce zarządzania dowiódł, że pokrywają się 
one z opracowanym modelem, z poszczególnymi jego polami. Należy jednak podkreślić, że 
niniejsza praca nie ma charakteru badawczego, a przedstawione przypadki pełniły wyłącz-
nie funkcję ilustracyjną. By przekonać się, jakie postaci przywódców (autokratów, demokra-
tów, demiurgów i kapłanów) pojawiają się najczęściej, jakie postaci są właściwe określonym 
kategoriom organizacji kultury, czy też jak dużym stopniem intensywności (nasilenia) cha-
rakteryzują się odgrywane przez nich role (np. jak bardzo przywódcy demokratyczni są 
„demokratyczni”) w zależności od warunków, w jakich działają, należałoby przeprowadzić 
stosowne badania ilościowe w tym zakresie.

PYTANIA 

1. Czym różnią się przywództwo i zarządzanie organizacją kultury i co je łączy?
2. Co to jest rola przywódcza i od czego uzależniona jest jej postać w odniesieniu do orga-

nizacji kultury?
3. Co to jest siatka ról przywódczych i co przedstawiają jej poszczególne pola?
4. Czym różnią się działający w organizacjach kultury przywódcy autokratyczni, demokra-

tyczni, demiurgowie i kapłani?
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9

Małgorzata Ćwikła

Z ARZ ĄDZ ANIE PROJEKTAMI 

W KULTURZE

Co nowego? Potrzeba demistyfikacji, 

automatyzacja zadań i ekologia

WSTĘP

Projekty są niekwestionowaną częścią naszego życia. W sposób sformalizowany mówi się 
o nich od lat 30. XX w. Pierwsze duże działania o tym charakterze to projekt Manhattan, pro-
gram Apollo oraz plan Marshalla (Trocki, Grucza, Ogonek 2009). Z kolei od strony praktycznej 
pierwszych działań projektowych można dopatrywać się już w budowie piramid czy organi-
zacji kampanii wojennych w starożytności. Świadczy to o pewnej oczywistości projektów, ich 
organicznym związku z trybem funkcjonowania człowieka w kontekście realizowania zadań 
i dążenia do celu. Warto podkreślić, że projekty charakteryzują się logiką cykliczną. Ponad-
to, nawet jeśli za każdym razem w nieco zmienionej formie, opierają się na powtarzalności. 
Można więc zakładać, że wpisują się w mechanizm dążenia przez jednostki, a szerzej – przez 
organizacje, do równowagi i bezpieczeństwa. Nieprzypadkowo Anders Fogh Jensen, autor 
książki The Project Society, wskazuje na uzależnienie od projektów i potrzebę ich „posiadania”, 
by mieć poczucie bycia w grze, a zatem funkcjonowania i uciekania przed depresją bezczyn-
ności (Jensen 2018). Kuba Szreder (2016) za to pisze o „artyzolu”, wyjaśniając, czemu artyści 
tak bardzo dążą do realizowania projektów, w większości dających im jedynie pozory stabilnej 
pracy i minimalne świadczenia socjalne. W strategiach projektowych w obszarze kultury zako-
dowane są różne zmienne, a także niedopowiedzenia. Ich naświetlenie oraz rozszyfrowanie 
pozwala w ciekawy sposób spojrzeć na zarządzanie kulturą od strony zarówno teoretycznej, 
jak i praktycznej. 

W tym rozdziale zwrócono uwagę na skutki wzmożonego zainteresowania projektami 
w obszarze kultury. Prezentowane tu podejście opiera się na przeświadczeniu, że projekty 
trzeba lokować w obrębie dociekań holistycznych (Svejvig, Andersen 2015), w których nie 
są one działaniami od A do Z, ale raczej dynamicznymi procesami, sprzężonymi z rozwojem 
determinowanym przez poczynania ludzkie i nowatorskie odkrycia. Projekty to zatem narzę-
dzia sprawcze dające człowiekowi możliwość podejmowania działań, w efekcie zaś wprowa-
dzania ciągłych zmian. Celem niniejszego rozdziału jest chęć przedstawienia kilku tematów 
związanych z zarządzaniem projektami kulturalnymi, które ilustrują współczesne zjawiska 
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organizacyjno-społeczne wynikające z intensyfikacji projektowego myślenia, będącego częś-
cią szybko zmieniającej się współczesności1. Rozważania mają charakter koncepcyjny, a na 
potrzeby analizy zrealizowano jakościowe badanie empiryczne z wykorzystaniem techniki 
wywiadu i, uzupełniająco, kwestionariusza, w którym wzięło udział 40 pracowników sekto-
ra kultury (uwzględniono osoby zatrudnione w ramach umowy o dzieło, zlecenia i umowy 
o pracę). Z uwagi na konstrukcję badania skoncentrowano się na indywidualnym rozumie-
niu zakresu i znaczenia projektów w kulturze, a nie na perspektywie instytucjonalnej. Pytanie 
badawcze sformułowano następująco: „Jakie nowe tematy związane z zarządzaniem pro-
jektami w obszarze kultury otwierają się w związku z popularnością projektów jako formy 
organizacyjnej o dużym wpływie na współczesność?”. Badani na początku zostali poproszeni 
o podanie liczby projektów, nad którymi aktualnie pracują. Następnie zaproponowano moż-
liwość dodania komentarzy i wyjaśnienia, co jest rozumiane jako projekt w obszarze kultury 
i jakie czynniki były brane pod uwagę w odpowiedzi na pytanie. Dla części respondentów 
stanowiło to wstęp do pogłębionej refleksji na temat własnej sytuacji projektowej, inni odpo-
wiadali skrótowo, prowadzeni przez dodatkowe pytania. Fragmenty komentarzy cytowane 
są w tekście. W całym rozdziale położono nacisk na działalność kulturalną prowadzoną przez 
publiczne i pozarządowe organizacje kultury, ale także jednostki pracujące projektowo. Takie 
założenie to efekt uznania dostępu do publicznych środków na przedsięwzięcia jednorazowe 
za katalizator projektyzacji. Rozdział ma następującą strukturę: 
1. Najpierw omówiono podstawowe pojęcia: projekt, projektyzacja, redefiniowanie zarzą-

dzania projektami. 
2. Następnie naszkicowano teoretyczny kontekst dotyczący projektów w kulturze, a także 

związanego z ich popularnością zarządzania programami i portfelami projektów. 
3. Dalej, na podstawie przeprowadzonych badań, opracowano jako studia przypadków wy-

brane zjawiska obecne we współczesnych praktykach projektowych w obszarze kultury. 
Zastosowany porządek w ujmowaniu wyników podyktowany był dążeniem do przejrzy-
stości i potrzebą podkreślania dominujących wątków. Dodatkowo analiza zaprezentowa-
na w formie studiów przypadków może być obrazową wskazówką dla praktyków albo 
zachętą do dalszych działań badawczych w nakreślonych obszarach tematycznych. 

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA 

Projekt: większość klasycznych definicji przedstawia projekt jako logicznie powiązane ze sobą 
zadania, mające ten sam cel, określony budżet, termin i wstępne założenia (Kisielnicki 
2011). Istotne jest przy tym zachowanie sekwencji ustalonych kroków, związanych z pla-
nowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem działań, a także założenie, że projekty mają 
charakter jednorazowy, są oryginalne i zazwyczaj nie trwają długo (od kilku miesięcy do 
kilku lat). Warto zwrócić uwagę, że takie podejście, uwzględniające zazwyczaj tzw. trójkąt 
ograniczeń (obejmujący relacje między kosztem, czasem i jakością/zakresem projektu) 

1 Aktualny etap w historii nazywany jest przez niektórych badaczy zarządzania społeczeństwem projektowym, 
które nastąpiło po społeczeństwie przemysłowym oraz jeszcze wcześniejszym agrarnym (Lundin et al. 2015). 
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staje się współcześnie zbyt ciasne. Coraz częściej projekty porównywane są do przedsię-
wzięć organicznych, rozwijających się jako procesy, niezmierzających do konkretnego celu 
albo tego celu dopiero szukających (Karrbom Gustavsson, Hallin 2015). 

Redefiniowanie zarządzania projektami: przedstawione tu podejście odwołuje się do 
potrzeby poszerzenia dyskursu naukowego w obrębie zarządzania projektami. Stanowi 
to kontynuację wcześniejszych prób z pierwszej dekady XXI w.: ReThinking Project Mana-
gement oraz Making Projects Critical. Założenia tych dwóch nieformalnych ruchów czerpa-
ły z chęci wprowadzenia powiewu świeżości w zamknięte w pozytywistycznym myśleniu 
zarządzanie projektami, oparte na funkcjonalistycznych fundamentach, i dodanie takich 
wątków, jak: moralność, kreatywność, emocje. Obecnie zarządzanie projektami wciąż 
szuka swojej tożsamości naukowej, czego przykładem może być próba ustabilizowania stu-
diów nad projektami jako specjalizacji naukowej. Określenie project studies zaproponowali 
w artykule Project studies: What it is, where it is going Joanna Geraldi i Jonas Söderlund (2018).

Projektyzacja: czynnik umasowienia sprawia, że od kilku lat mówi się o projektyzacji kultu-
ry (Ćwikła 2016). Projektyzacją nazywa się zjawisko masowego – ilościowego (bo projek-
tów jest coraz więcej) i jakościowego (bo projekty mają coraz większy wpływ na myślenie 
o organizowaniu pracy) – przestawiania sposobów działania instytucji z powtarzalnych, 
rutynowych procedur na tryby projektowe (Midler 1995; Packendorff, Lindgren 2014). 
Podczas gdy te pierwsze charakteryzują się liniowym, długoterminowym rozwijaniem 
strategii organizacji, które przez to czasem mogą nie mieć dynamicznego wymiaru, dru-
gie oparte są na logice powtarzalnych działań, z definicji jednak za każdym razem innych 
i nowatorskich w sensie merytorycznym.

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Projekty w kulturze

Forma jednorazowego, oryginalnego projektu doskonale pasuje do obszaru kultury. Dodat-
kowo współgra z mechanizmami finansowania sztuki w otoczeniu naznaczonym niepew-
nością. Dlatego obecnie prowadzenie działalności kulturalnej w Polsce, ale także w innych 
krajach Unii Europejskiej, oparte jest na silnym fundamencie projektowym. Wystarczy spoj-
rzeć na sposób wsparcia inicjatyw artystycznych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W 2020 r. przewidziano dofinansowanie dla projektów w ramach 32 różnych 
programów2, co w efekcie oznacza organizowanie setek projektów przez instytucje kultury. 
Dla projektów nie ma chwilowo alternatyw, ich kontestowanie – jako forma oporu wobec na-
cisków zewnętrznych i oczekiwań dostosowawczych – oznaczać może tylko zawodowy niebyt 
(Jensen 2018). Biorąc pod uwagę specyfikę kultury, trzeba zaznaczyć, że omówiona wcześniej 
projektyzacja w działalności twórczej opiera się na kilku wzmacniających jej zakres czynni-
kach. Projekty jako wygodne formy elastycznej pracy przynoszą niewątpliwie wiele korzyści 
w sektorze, w którym wielu pracowników jest aktywnych w ramach wykonywania wolnych 

2 Strona internetowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, [online] www.gov.pl/web/kultura/
programy-mkidn-2020 (dostęp: 28.01.2020). 
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zawodów3. Artyści, kuratorzy, menedżerowie współpracują równocześnie z wieloma organi-
zacjami, łącząc się z nimi na określony czas, tworząc tzw. organizacje tymczasowe (temporary 
organization). Powstają wirtualne sieci projektów, których węzłami są jednostki, instytucje, 
sponsorzy, organy państwowe wykonujące zalecenia polityk kulturalnych, media oraz fir-
my specjalizujące się w pisaniu wniosków projektowych. W literaturze przedmiotu pojawia 
się także określenie „agentów” projektowych, o kompetencjach sprawczych (Fred, Mukhtar-
-Landgren 2019). Wykorzystywane jest ono głównie dla określenia jednostek, chociaż nie-
które modelowe instytucje tworzące projekty często są naśladowane przez inne, co sprawia, 
że za agentów projektów można również uznać skuteczne na tym polu ośrodki kultury. Ich 
sukces skłania do organizacyjnego mimetyzmu. Naśladownictwo projektowe jest dobrze 
zilustrowane przez działalność teatrów repertuarowych, które w swojej tradycyjnej strukturze 
organizacyjnej nie wykazują cech projektowych, w przeciwieństwie do teatrów niezależnych4. 
Od kilku lat jednak również teatry repertuarowe działają projektowo, uzupełniając swój pod-
stawowy program o projekty okołoteatralne (wystawy, warsztaty, koncerty itp.). W kulturze 
polskiej stan projektowej fascynacji trwa od początku XXI w. Jego genezy można dopatrywać 
się w stopniowych, systemowych przemianach po 1989 r., a także intensyfikacji współpracy 
międzynarodowej, zarówno w formie korzystania z funduszy udostępnianych przez organy 
Unii Europejskiej, jak i mobilności w zawieraniu nowych partnerstw z instytucjami zagra-
nicznymi, których rezultatem są zazwyczaj właśnie wspólne projekty. Na przykładzie Krako-
wa i przygotowywania Europejskiego Miasta Kultury 2000 proces ten został przedstawiony 
wspólnie z Beatą Jałochą w rozdziale Observing the Process of Culture Projectification and its 
Agents: A Case Study of Kraków monografii The Projectification of the Public Sector (Jałocha, 
Ćwikła 2019). Ponieważ ujęty metodologicznie i organizacyjnie format projektów, promo-
wany w Polsce pierwotnie przez instytucje związane z Unią Europejską, ale także zachodnie 
organizacje typu ProHelvetia, sprawdził się i umożliwił szybką produkcję licznych wypowie-
dzi kulturalnych, sprawiając wrażenie rozkwitu polskiej kultury i jej intensywnej obecności 
w przestrzeni publicznej, z czasem również administracja lokalna przestawiła sposoby współ-
pracy z podlegającymi jej instytucjami kultury na projekty. Krótkoterminowe przedsięwzięcia 
o wyjątkowym charakterze, stanowiące punktową interwencję estetyczną i społeczną, dosłow-
nie rozlały się po kulturze, modyfikując język mówienia o sztuce, pogłębiając interdyscypli-
narność i proponując nową percepcję zjawisk artystycznych opartą na szybkości i zmienności.

Zarządzanie programami i portfelami projektów

W tekście Matsa Engwalla No project is an island: Linking projects to history and context (2003) 
zwrócono uwagę na czynniki, które sprawiają, że projekty trzeba postrzegać jako zjawiska 
połączone z innymi działaniami, otoczeniem, wypracowanym przez organizacje standardem 

3 Warto zaznaczyć, że elastyczność w przypadku pracy projektowej często jest pozorna, a wrażenie swobody 
w kształtowaniu własnych ścieżek zawodowych raczej prowadzi do samotności niż niezależności (Groys 2010). 
W obrębie studiów krytycznych liczne są głosy wskazujące na opresyjny charakter uzależnienia od nowych 
projektów (Jensen 2018). 
4 Jednym z najciekawszych teatrów projektowych jest teatr Hebbel am Ufer w Berlinie, którego sposób działania 
wywarł silny wpływ na europejską scenę teatralną i znalazł wielu naśladowców.
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dążenia do celów. Równocześnie podkreślono, że zarówno przed, jak i po każdym projekcie 
występują unikatowe warunki determinujące rytm zarządzania w danym momencie. Oprócz 
poszerzenia perspektywy czasowej, co wydaje się jak najbardziej uzasadnione, zwłaszcza jeśli 
się weźmie pod uwagę dbałość o efekty projektów w sensie materialnym i niematerialnym, 
w zarządzaniu projektami ważne są przedsięwzięcia realizowane równolegle, których 
skoordynowanie oznacza operacyjne wyzwanie dla organizacji. W praktyce i teorii wyróżnia 
się zarządzanie projektami, programami i portfelami. Pierwsze z nich oznacza koncentrowanie 
się na pojedynczym wydarzeniu (przy uwzględnieniu jego kontekstu). Drugie dotyczy syn-
chronizacji prowadzonych w tym samym czasie działań tak, aby ich suma przyczyniała się 
do realizacji strategii organizacji. Mogą to być odrębne projekty, ale także procesy związane 
z zarządzaniem przedsięwzięciami jednorazowymi, których realizacja wymaga integracji zaso-
bów. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do projektów w klasycznym ujęciu, mówiącym 
o potrzebie definiowania punktów początkowych i końcowych działań, zarządzanie progra-
mami ma wymiar ciągły i nie musi prowadzić do jasno sprecyzowanych rezultatów w kon-
kretnym momencie. W rzeczywistości biznesowej spotyka się biura zarządzania programami, 
których zadaniem jest wspieranie organizacji w sprawnym prowadzeniu projektów (Jałocha 
2014). W obszarze kultury specjalizacja dotycząca charakteru działań nazywanych niekiedy na 
wyrost projektami zazwyczaj nie występuje. Projekty zostały w pewnym momencie doklejone 
do stałych trybów działania organizacji, a po kilku latach takiego status quo wyrobiono własne 
tryby działania w zaistniałych warunkach. Można więc mówić o spontanicznej adaptacji, a nie 
o przemyślanym wdrażaniu nowej wizji, uwzględniającej impulsy rozwojowe w postaci poja-
wiających się możliwości organizowania projektów, wymagających zaplanowanej koordynacji. 
W kilku wypadkach struktura organizacyjna podmiotów aktywnych na polu kultury wykazuje 
orientację programową. Jednym z przykładów jest Instytut Adama Mickiewicza, który z uwa-
gi na swoją specyfikę zarządza projektami w sposób zbiorowy, w ramach ujęć nadrzędnych 
(np. Program Azja, Program Ameryka – składające się z wielu pojedynczych działań o ce-
chach projektowych). Warto zaznaczyć, że w strukturze Instytutu poszczególne programy 
jako zbiory projektów są obsługiwane przez specjalne zespoły, którymi zarządza kierownik/
kierowniczka programu. Ponadto programy „przenikają” wybrane działy, np. Wydział Zarzą-
dzania Wiedzą czy Wydział Wizyt Studyjnych, Staży i Rezydencji, co pokazuje, że obsługa 
projektów i programów opiera się na czerpaniu z zasobów całego Instytutu5. Trzecia możli-
wość, którą należy omówić, to zarządzanie portfelem projektów. Najprościej za portfel uznać 
grupę projektów, które są w jakiś sposób ze sobą powiązane. Może to dotyczyć wspólnych 
źródeł finansowania albo też zależności od zasobów innego rodzaju: rzeczowych, ludzkich, 
informacyjnych. Zakres zarządzania portfelem jest szerszy niż zarządzanie projektami i pro-
gramami, co sprawia, że w tej perspektywie duże znaczenie ma synchronizacja ze strategią 
organizacji. Wymagane są zatem doświadczenie zarządcze, a także wyobraźnia pozwala-
jąca na takie komponowanie elementów portfela, by jako całość nadawały one rytm działa-
niom organizacyjnym. W afirmatywnym podejściu wyłonienie się zarządzania programami 
i portfelami można uznać za wyraz troski o równowagę organizacyjną oraz dbałości o sens 

5 Struktura Instytutu Adama Mickiewicza dostępna jest na stronie internetowej: https://iam.pl/pl/o-nas/struktura 
(dostęp: 20.12.2019). 
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i jakość prowadzenia poszczególnych przedsięwzięć. Dla przedstawicieli wolnych zawodów 
powyższe rozróżnienie jest jednak mało istotne, chociaż pracują oni często nad wieloma 
projektami równocześnie. 

STUDIA PRZYPADKÓW

W poszukiwaniu straconego czasu prywatnego

Wstępem do poznania aktualnych problemów związanych z projektami kulturalnymi było 
pytanie o liczbę projektów, nad którymi równocześnie pracują respondenci. Dane zestawio-
no w tabeli 1. Służyć to miało wywołaniu refleksji nad własną kondycją projektową i przejściu 
do skojarzeń, które się z nią łączą. 

Tabela  1
Liczba projektów kulturalnych realizowanych równocześnie przez jednego pracownika6

Pracownicy realizujący 
równocześnie daną liczbę 
projektów

1 1 1 1 1 2 2 7 10 10

Liczba projektów 2 6 10 12 26 0 1 7 4 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w badaniu empirycznym. 

Najwięcej osób pracuje równocześnie nad trzema albo czterema projektami (po 10 osób). 
Trzeba zaznaczyć, że są to głównie osoby zatrudnione w instytucjach kultury na podstawie 
umowy o pracę. Artyści zaangażowani na umowę o dzieło pracują w tym samym momencie 
nad pięcioma lub więcej projektami. Dwie osoby wskazały, że nie są obecnie zaangażowane 
w żadne projekty. Pierwsza z nich jest dyrektorem instytucji kultury realizującej projekty, ale 
z racji funkcji nie pracuje bezpośrednio nad żadnym z nich. Można więc założyć, że zarządza 
portfelem projektów, rozumianym tutaj jako zbiór wszystkich działań kierowanej przez nią 
organizacji, dla których realizacji konieczne jest nadrzędne integrowanie wszystkich zaso-
bów. Druga osoba, która podała, że nie pracuje teraz nad projektami, przebywa na urlopie 
macierzyńskim. Fakt urodzenia dziecka nie oznacza jednak automatycznego „zwolnienia” od 
projektów. Inna osoba, która wskazała, że pracuje aktualnie nad czterema projektami kultu-
ralnymi, dodała, że jest również zaangażowana w „projekt bycia matką dwumiesięcznego 
dziecka” oraz pisanie pracy dyplomowej, którą także uznała za projekt. Dwie inne w komenta-
rzach wskazywały, że mają obecnie mniej projektów (odpowiednio: pięć i trzy), ponieważ mają 
dzieci – w żłobku albo pod opieką partnera. Pokazuje to, że forma zatrudnienia, szczególnie 
dla kobiet, ma istotne znaczenie dla obłożenia projektowego, jak i definiowania elementów 
życia zawodowego i prywatnego. Problem ten w oczywisty sposób łączy się z kwestią rów-
nowagi i przesunięć semantycznych z obszaru języka zarządzania do języka codziennego 

6 W tabeli uwzględniono wyłącznie projekty kulturalne, a nie dodatkowe projekty związane z życiem 
prywatnym czy edukacją. Zostały one jednak ujęte w części opisowej analizy. 
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(zob. Lindgren, Packendorff 2006). Postrzeganie ciąży, narodzin dziecka i opieki nad nim 
w ramach projektowych nie jest tu zjawiskiem przypadkowym: funkcjonowanie w sieci pro-
jektów i zamazywanie granic między pracą a nie-pracą sprawia, że dla wielu kobiet włącze-
nie dziecka w układankę różnych działań jest koniecznością. Luksusem wydaje się możliwość 
przejścia na płatny urlop macierzyński (lub ojcowski), który oznacza również przerwę od pro-
jektów, zazwyczaj prowadzonych w obrębie danej instytucji, a nie w ramach wykonywania 
wolnego zawodu. Co warto podkreślić, kobiety uzależnione od projektów w pracy zawodowej 
opiekę nad dzieckiem spontanicznie nazywają projektem, podczas gdy osoba na płatnym 
urlopie macierzyńskim tego sformułowania nie użyła. Termin ten nie pojawił się w komenta-
rzach mężczyzn. Jeszcze kilka lat temu stwierdzenie takie mogłoby mieć wydźwięk ironiczny, 
obecnie jest czymś naturalnym i dobrze odzwierciedla procesy, które zachodzą w kulturze. 
Tym samym jedną z istotnych perspektyw, która od kilku lat niezmiennie wymaga podkreśla-
nia w analizowaniu zarządzania projektami, jest kwestia równowagi projektowej na poziomie 
losów indywidualnych. 

Projekty w skali mikro

Podczas badań jedna z osób udzieliła zaskakującej odpowiedzi, podając, że prowadzi aktual-
nie 26 projektów. To kwestia interpretacji zakresu prowadzonych prac. Jak zauważyła: „w tym 
momencie jest to w pracy sześć dużych projektów, osiem mniejszych i około dziesięć jedno-
dniowych. Nad częścią z nich pracuję razem z kolegami, głównie nad rozwijaniem projektów 
i w kwestiach związanych z zarządzaniem, więc nie muszę cały czas się nimi zajmować. Nad 
częścią pracuję bezpośrednio. Do tego mam dwa własne projekty”. Szczególną uwagę przyku-
wają projekty jednodniowe, które rozumiane są przez respondentkę różnorodnie. Obejmują 
zarówno rozmowy telefoniczne, spotkania, jak i napisanie raportu z trwającego dłużej innego 
projektu (co w zasadzie powinno być postrzegane jako jego część, a nie odrębny projekt). 
Tego typu traktowanie projektów nie ma podstaw metodologicznych i stanowi swobodną 
adaptację terminologii z obszaru zarządzania. Mimo tych nadużyć, obecnych zresztą często 
w języku potocznym, warto odfiltrować elementy, które mogą być cenną wskazówką. Skróto-
wość działań, ich segmentacja, wysyłanie e-maili i raportów porządkujących przebieg pracy, 
równocześnie szatkujących kompleksowe czynności, to wszystko procesy, w których chodzi 
o czas. Nie tylko jako zasób, ale pewnego rodzaju logikę obecną w tle następujących po sobie 
grup czynności. Warto również pamiętać, że „projekty jednodniowe” stanowią dobrą egzem-
plifikację definiowania własnej pracy w ramach porządku cyklicznego. Każdy dzień przynosi 
nowe wyzwania, którym należy w krótkim czasie sprostać, wiedząc, że kolejnego dnia również 
pojawią się mikrozadania, układające się później w mozaikę sfinalizowanych albo rozwijanych 
procesowo przedsięwzięć. 

Inna osoba w zbliżony sposób definiowała projekty, w które jest zaangażowana – za formę 
projektu uważała spotkania z przedstawicielami organizacji partnerskich. Można przypusz-
czać, że jest to także pewnego rodzaju nieuświadomione działanie obronne. Kłączowatość 
systemu projektowego w kontekście organizacyjnym i społecznym sprawia, że niektóre pro-
jekty nigdy się nie kończą. Za przykład można uznać m.in. słynny spektakl Apocalypsis cum 
figuris w reżyserii Jerzego Grotowskiego, który był przez twórców pokazywany w kilku od-
miennych wersjach, czy inscenizacje autorstwa Krystiana Lupy, mające dynamiczny charakter 
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i niestabilną ontologię. Przypuszczalnie więc możliwość ukończenia czegoś w szybkim cza-
sie działa motywująco i daje szansę na osiągnięcie satysfakcji z domknięcia danego tematu. 
Armin Klein (2004) na pierwszych stronach swojej książki na temat zarządzania projektami 
kulturalnymi opisuje losy idei projektowych, zdaniem ich autorów przełomowych i potrzeb-
nych, z których jednak większość nigdy nie zostanie zrealizowana. Interesujące, że to nie 
zniechęca do dalszego wymyślania projektów, zakładać jednak można, że przyczynia się do 
rozwijania różnych strategii adaptacyjnych w sprojektyzowanym otoczeniu. W trakcie badań 
jedna osoba zaznaczyła, że krótkie projekty są dla niej niezbędną odskocznią od trwającego, 
długiego projektu – pozostawania pracownikiem uczelni artystycznej. Warto byłoby zatem 
zbadać, czy indywidualne ograniczanie ram czasowych projektów to krok mający na celu ni-
welowanie niepewności, stający się zarazem emanacją przywiązania do powtarzalności jako 
fundamentu bezpieczeństwa i zawodowego komfortu. Dodatkowo pojawia się też pytanie 
o to, czy projektyzacja w ogóle jeszcze występuje. Wchłonięcie projektów, oczywistość ich 
występowania, a także inkorporacja w ramach organizacyjnego status quo to być może prze-
jaw „deprojektyzacji” – stanu przejścia od pracy definiowanej przez pryzmat projektów do 
pracy w naturalny sposób zbudowanej z projektów, co nie wymaga wdrażania specyficznych 
procedur i metodyki. W obrębie studiów nad zarządzaniem pojęcie deprojektyzcji jest nadal 
rzadkie, ale warte uwagi jako obiecujący punkt widzenia (np. Palm, Lindahl 2015). 

Działania adaptacyjne bez wykorzystania metodyki 

Kwestia czasu prowadzi nas dalej. W kilku przypadkach zwrócono uwagę, że projekty będące 
na różnym etapie realizacji wymagają w rozmaitym stopniu zaangażowania. Ponadto często 
równocześnie prowadzone są projekty duże (np. ponadregionalne, wieloletnie, wielomiesięcz-
ne, z kilkoma partnerami, z wysokim budżetem) oraz małe (lokalne, indywidualne)7. Świadczy 
to o dywersyfikacji projektów, świadomości tego, ile można ich prowadzić, i wypracowywa-
niu strategii dzielenia zasobów przez osoby, które często nie mają wykształcenia związanego 
z zarządzaniem i postępują w sposób intuicyjny8. Zarazem, mimo że zarządzanie programami 
i portfelami stanowi rzadkość w obszarze kultury, co sugerują wstępne wyniki badań, prze-
jawy tych podejść widoczne są właśnie w łączeniu kilku projektów w obrębie aktualnych 
przedsięwzięć zawodowych. Warto zatem zapytać: czy to teoria zarządzania powinna pod-
powiadać praktykom kultury, jak ujmować przedsięwzięcia w omówione wcześniej progra-
my i portfele, czy może należałoby wysłuchać właśnie twórców zanurzonych w projektowym 
uniwersum, jak radzić sobie z obłożeniem projektowym bez fundamentu metodologicznego? 
Temat ten wydaje się doniosły z punktu widzenia zarządzania projektami, ponieważ dotyczy 
wprowadzania pokrewnych ujęć poszerzających naukę o projektach o nowe podtypy. 

7 Podział projektów w kulturze może być również prowadzony według kryteriów merytorycznego 
i tematycznego. Część z nich ma wymiar artystyczny, część edukacyjny, część społeczny, a niekiedy 
nawet badawczy. Kategorie te nie mają jednak znaczenia dla prezentowanej tu analizy. 
8 Spośród 40 osób 16 odbyło szkolenia z zakresu zarządzania projektami kierowane do menedżerów kultury. 
Nawet one jednak nie były świadome różnic między zarządzaniem projektami/programami/portfelami i nie 
znały strategii związanych z równoczesnością działań. Jedna osoba pracująca w Instytucie Adama Mickiewicza, 
który wykazuje strukturę dostosowaną do realizacji programów, dostrzegała różnice między projektem 
i programem, ten drugi uznając za coś trwającego dłużej, nadrzędnego względem pojedynczych projektów. 
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Trudno jednak ocenić, czy prowadzi to do unowocześnienia zarządzania projektami czy też 
do dalszego rozrastania się „ekosystemu projektowego”. Powrót do „zarządzania projektami” 
jako dobrze określonej i zrozumiałej procedury mógłby uprościć zarówno teorię, jak i prakty-
kę projektową. Dokonać by się to mogło właśnie w efekcie szukania ich pierwotnych źródeł 
i sensów, a także rozszyfrowania ich ewolucji.

Elementy nieożywione zarządzania projektami kulturalnymi 
i problem kontroli

Przedostatni aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to wszechobecność projektów zawodo-
wych w życiu osób aktywnych na polu kultury. Oprócz wskazanych wcześniej elementów, 
opartych głównie na inspiracjach językowych, projekty jako byty po prostu bez przerwy 
towarzyszą artystom i menedżerom. Jak stwierdziła jedna z osób: „Wszystkie moje projekty 
mam w telefonie. Od lat do pracy kuratorskiej wykorzystuję głównie e-maile i Facebooka. 
Jak jest jakaś nowa sprawa, od razu o tym wiem. Teraz nawet jeszcze szybciej, bo wiadomo-
ści mi przychodzą na smartwatcha. Wystarczy, że na wszelkie wyjazdy, festiwale, spotkania, 
debaty zabiorę portfel i telefon. Wtedy mam wszystko, żeby robić swoje projekty”. Inna osoba 
również zwróciła uwagę na to, że zarządza swoimi projektami przez telefon, a jeszcze kolejna 
przyznała, że uspokaja ją to, że jest dostępna dla współpracowników pod e-mailem i telefo-
nem9. Wprowadza to perspektywę teoretyczną inspirowaną Teorią Aktora-Sieci (Abriszewski 
2007). Uznanie przedmiotów, ale również samych projektów za byty uwzględnia hybrydy-
zację rzeczywistości pracowniczej. „Rzeczy”, które z jednej strony potęgują wszechobecność 
projektów, z drugiej ułatwiają zadania operacyjne, mogą w przyszłości przyczynić się nawet 
do autonomizacji poszczególnych zadań10. Pracownicy kultury uzbrojeni są w wiele urządzeń 
podłączonych do ich projektowego świata. Nie tylko telefonów i zegarków, ale też kompute-
rów, ipadów, czytników e-booków, służących do wykonywania różnych zadań. Od komunika-
cji po tworzenie. Zarządzane projekty są w chmurze, a pracownicy kultury funkcjonują w kilku 
sferach, dostęp do nich zaś ułatwia im właśnie technologia. Związane z tym jest pojęcie kon-
troli. Możliwość sterowania projektami przez urządzenia daje wprawdzie poczucie panowania 
nad nimi, ale równocześnie to właśnie sprawy projektowe nabierają wymiaru priorytetowego 
i kierują osobami realizującymi projekty. Ujęcie takie nie jest nowe i odnosi się do pozornej 
elastyczności. Cool projects, boring institutions tak zatytułował jeden ze swoich artykułów nie-
miecki badacz Gernot Grabher (2002). Projekty wiele obiecują, oferują fasadową atrakcyjność, 
ale w efekcie często zaczynają panować nad swoimi wykonawcami, bardziej niż „nudne insty-
tucje” oparte na schematycznym planie działania. Warto przywołać chociażby figurę panopty-
konu (2006) w tekście Projects and prisons Monicy Lindgren i Johanna Packendorffa, opub-
likowanym w książce Making Projects Critical. W obrębie tej tradycji myślowej warto byłoby 

9 O znaczeniu przedmiotów w zarządzaniu projektami kulturalnymi pisał Jakub Walczyk w nieopublikowanym 
tekście O drugoplanowych aktorach w RZECZYwistości projektowej.
10 Biorąc pod uwagę możliwości sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się już teraz, warto zastanawiać 
się nad tym, czy w przyszłości nie dojdzie do „programowania” projektów, czyli np. definiowania ich wstępnych 
i końcowych parametrów, których osiągnięcie będzie nadzorowane przez maszyny. Automatyzacja pracy, która 
jest obecnie tematem licznych dyskusji naukowych, może tu oznaczać automatyzację poszczególnych zadań. 
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zwrócić uwagę na to, jaka siła napędza projektyzację, z czego biorą się czynniki tak łatwo wy-
wołujące projektowy entuzjazm (nawet jeśli często uzupełnione przez podejścia sceptyczne, 
a nawet rezygnację i robienie projektów z konieczności/wybierania mniejszego zła11) oraz kto 
faktycznie zyskuje na tego typu organizacji pracy. Tym samym projekty trzeba dekodować, 
czyli śledzić ich ewolucję w kontekstach społecznym i kulturowym, a także podjąć trud ich 
demistyfikacji – ponowoczesnej, krytycznej refleksji. Rozwiązania organizacyjne, które pier-
wotnie obiecywały wprowadzenie dynamicznych, nowatorskich rozwiązań, nagle stały się 
tak popularne, że ich pierwotny sens mógł się zagubić, a ich forma bywa opresyjna, na co 
również zwrócono uwagę w badaniach (kuratorka tańca powiedziała: „Masakra, trwa projek-
toza”). Technologia pogłębia ten stan rzeczy, uzależniając pracowników od ciągłych impulsów 
związanych z projektami. Stwierdzenie to podkreśla jeszcze jeden cytat z badań: „Jak mają 
się pojawić wyniki w konkursach ministerialnych [na dofinansowanie projektów kultural-
nych – przyp. M.Ć.], to całymi dniami siedzę, aktualizuję stronę i sprawdzam, czy już są”. 

Ekologia projektów – ujęcie bardzo dosłowne

Warto jeszcze nawiązać do innego czynnika w pracy opartej na projektach w kulturze, który 
wyłonił się z badań i bez wątpienia jest bardzo ważny. Chodzi o świadomość ekologiczną pra-
cowników obszaru kultury, którzy wytwarzają materialne i niematerialne dzieła sztuki (oraz zja-
wiska o wartości symbolicznej albo edukacyjnej). Zgodnie z definicją projekty oznaczają ciągłe 
zaczynanie odrębnych przedsięwzięć. W konsekwencji za każdym razem powinny na ich potrze-
bę być gromadzone nowe zasoby. Właściwym działaniem byłoby korzystanie z efektów wcześ-
niejszych projektów, a także wielokrotne używanie zasobów – głównie rzeczowych, którymi 
dysponują instytucje. W wielu przypadkach jest to niemożliwe, a niekiedy utrudniane przez pro-
cedury formalne, wymagające dokładnego rozliczania zakupów i wykazania zużytych zasobów. 
Dodatkowo od lat w politykach kulturalnych na poziomie krajowym i międzynarodowym pro-
mowana jest idea mobilności. Wprawdzie nie można podważać jej zasadności, a tym bardziej 
nie dostrzegać jej kulturowego źródła, ale pojawia się problem śladu węglowego pracowników 
sektora kultury. W przypadku naukowców, którzy także często wyjeżdżają na kwerendy, staże 
oraz konferencje w ramach projektów badawczych, pojawiły się publikacje omawiające wpływ 
ich aktywności na środowisko (Neugebauer et al. 2020), a sam problem już teraz uwzględniony 
jest przy organizacji wydarzeń naukowych12. Nie ulega wątpliwości, że każdego rodzaju dzia-
łalność ma wpływ na otoczenie, ale poznanie jego zakresu mogłoby mieć dużą wartość infor-
macyjną dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie kierunków rozwoju kultury. Ważna jest 
zatem nie tylko równowaga w myśleniu o projektach w wymiarach organizacyjnym i osobistym 
(w sposób metaforyczny przypominająca ekosystem), ale także ekologia projektów w sensie do-
słownym. Powinien być to także priorytetowy element kreowania polityk kulturalnych, wprowa-
dzających rozwiązania systemowe, bez przesuwania odpowiedzialności za ochronę środowiska 

11 W wywiadach wielokrotnie podkreślano, że mimo niedoskonałości projektów i tak są one interesującą 
formą wykonywania pracy. 
12 Przykładem jest konferencja Humanistic Management Conference współorganizowana w 2019 r. przez Instytut 
Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorzy celowo zrezygnowali z produkowania konferencyjnych 
gadżetów, wykorzystując materiały z innych konferencji (w tym np. zawieszki na identyfikatory).
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na jednostki i organizacje. W czasie badań jedna z osób przyznała, że obliczyła swój ślad wę-
glowy związany z licznymi podróżami w ramach projektów. Był on bardzo wysoki. Nie widziała 
jednak innego rozwiązania dla takiego modelu pracy, chociaż podkreśliła, że w ramach jednego 
projektu stara się wraz z partnerami znaleźć rozwiązania zmierzające do redukcji podróży lotni-
czych i optymalizacji korzystania z zasobów materialnych w przygotowywaniu spektakli teatral-
nych. Inna dodała, że w pracy projektowej dąży się do wymuszanej przez oszczędność lub inne 
ograniczenia organizacyjne redukcji, czego przykładem są współczesne produkcje taneczne13. 
Dotyczy to głównie rezygnacji z rozbudowanych rekwizytów i występowania w małych obsa-
dach. Mobilność artystów cały czas jest bardzo duża, paradoksalnie wzmacniana właśnie przez 
zredukowaną scenografię i możliwość „zapakowania dzieła” do kilku walizek. Trzeba jednakże 
dodać, że w ostatnich latach pojawiają się starania mające na celu rozwiązanie tego problemu.
Na przykład projekt Reshape14, inicjatywa Touring Artists15 czy lokalne działania wdrażające 
mechanizmy proekologiczne16. Są to jednak wciąż aktywności pionierskie. 

Zaprezentowana tu analiza pokazuje, że procesy związane z zarządzaniem projektami w ob-
szarze kultury wywołują wiele pytań i zahaczają o różne czynniki, które zazwyczaj są pomijane 
w standardowym rozumieniu projektów. Dlatego warto nieustannie redefiniować rozumienie 
projektów kulturalnych. Na podstawie badań zwrócono uwagę na kilka nowych tematów. Zosta-
ły one zestawione w tabeli 2, stanowiąc odpowiedź na sformułowane pytanie badawcze. 

Tabela  2
Podsumowanie wskazanych przez respondentów wątków i identyfi kacja związanych z nimi zjawisk 
istotnych dla zarządzania projektami

Wskazany wątek Zjawiska istotne dla zarządzania projektami

Granica między pracą i nie-pracą • Sens przenoszenia technik i terminów projektowych do życia prywatnego 
i związane z tym zagrożenia

• Deprojektyzacja i jej symptomy
• Demistyfi kacja relacji władzy i kontroli w systemie opartym na projektach

i „elastycznych relacjach pracowniczych”

Równoczesność działań • Czas w projektach
• Dekodowanie sensu projektów
• Techniki zarządzania projektami mające źródło w praktyce, a nie w metodyce

Mikroprojekty • Strategie adaptacyjne w zarządzaniu projektami kulturalnymi
• Cykliczność i powtarzalność w projektach jako elementy poczucia bezpieczeństwa

Rola narzędzi i przedmiotów 
w zarządzaniu projektami

• Automatyzacja zadań projektowych 
• Relacje z przedmiotami w pracy projektowej
• Kontrola i sprawczość w projektach kulturalnych
• Ontologia projektów kulturalnych

Ekologia projektów • Ślad węglowy projektów, organizacji projektowych i pracowników projektowych 
• Równowaga w tworzeniu projektów (organizacyjna i merytoryczna)
• Przyszłość projektów kulturalnych

Źródło: opracowanie własne. 

13 Fenomen ten został wielokrotnie podkreślony w rozmowach z choreografami i tancerzami, opublikowanymi 
w książce Pokolenie Solo Anny Królicy (2013). 
14 [online] https://reshape.network (dostęp: 30.01.2020). 
15 [online] https://www.touring-artists.info/en/home/ (dostęp: 30.01.2020). 
16 [online] https://www.artscouncil.org.uk/news/spotlight-carbon-emissions (dostęp: 30.01.2020).
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Przedstawione zestawienie ma charakter orientacyjny. Podkreślenia jednak wymaga 
wątek dominującego szukania strategii „radzenia sobie” z wszechobecną figurą projektu, 
która obecnie traktowana jest jako oczywisty składnik rzeczywistości organizacyjnej oraz 
społecznej. Powstające relacje między jednostkami, instytucjami kultury, projektami jako 
bytami, a nawet przedmiotami włączanymi w proces zarządzania projektową codziennością 
to bez wątpienia interesujący i wciąż wymagający eksploracji obszar badawczy. Szczególnie 
w obszarze kultury, w którym hobby i pasja mieszają się z potrzebą zarabiania. 

PODSUMOWANIE

Charakterystyczna dla projektów elastyczność jeszcze bardziej niż rutynowe tryby działania 
wymusza konieczność synchronizacji z wieloma czynnikami – innymi projektami, strategia-
mi wielu organizacji, priorytetami polityk kulturalnych, planami zawodowymi pracowników 
sektora kultury, wizjami rozwoju sieci współpracy. Logika ta sprawia, że projekty można po-
strzegać jako składowe rozbudowanego systemu o wymiarze społeczno-organizacyjnym, 
w którym dochodzi do różnych napięć, przede wszystkim zaś do nieustannych starań o zacho-
wanie organizacyjnej oraz prywatnej równowagi. Badania pokazały: współcześnie pracownicy 
sektora kultury szukają strategii adaptacyjnych, które umożliwią im optymalne łączenie kilku 
projektów ze sobą oraz pracy projektowej z życiem prywatnym. Płacą oni przy tym często 
cenę trwania w konstrukcji życiowej, w której nie ma rozróżnień na działania zawodowe i inne. 
Zjawisko zamazywania się w kulturze pracy i nie-pracy (które zresztą nie jest nowe) wzmac-
niają obecnie narzędzia komunikacyjne, bez ustanku informujące o przebiegu projektów. Na 
projekty trzeba więc patrzeć holistycznie, szukać nowych tematów i rozwiązań metodologicz-
nych. Dążenie to wpisuje się w krytyczny nurt badań w obrębie nauk o zarządzaniu, w którym 
istotne są nie tylko rozważania nad osiąganiem celów, sprawnością i skutecznością, ale także 
dbałością o jednostki i ich znaczenie w zarządzaniu uwzględniającym zmieniające się warunki 
(w tym agencyjność zjawisk, miejsc, przedmiotów oraz degradację środowiska naturalnego). 

Unikatowość, oryginalność, wytężona dynamika działania, angażowanie grup i jedno-
stek to tylko niektóre atrybuty projektów, które sprawiają, że są one atrakcyjne na poziomie 
indywidualnym, organizacyjnym i politycznym. W rozdziale pokazano jednak, że projekty 
wprowadzają także wiele zagrożeń, związanych głównie z zanikaniem ich ram semantycz-
nych i „projektyzacją wszystkiego”, a obecnie również „zmienianiem wszystkiego” przez ludzi. 
Zaproponowano więc pierwszy krok w kierunku dekodowania i demistyfikacji projektów, 
a w efekcie może i deprojektyzacji jako symbolicznego ukonstytuowania dojrzałości projek-
towej w kulturze w różnych jej formach. Tak rozlokowane akcenty, oprócz tego, że pokazują 
problemy wykraczające poza podręcznikowe ujęcie zarządzania projektami, mogą być inspi-
racją dla praktyków i skłaniać do rozszyfrowania własnej sytuacji projektowej, jej wpływu na 
otoczenie, szukania równowagi z potrzebami prywatnymi, a także dopasowania do wyzwań 
wywoływanych przez rozwój technologiczny. Ujęcia, o których wspomniano w opracowanych 
studiach przypadków nowych projektowych zjawisk, nie mają abstrakcyjnego charakteru, a ra-
czej opierają się na pierwotnej potrzebie bezpieczeństwa, która stanowi jeden z klasycznych 
fundamentów nauk o zarządzaniu i innych refleksji związanych z pracą. Projekty kulturalne 
w coraz mniejszym stopniu są efektem świadomego wyboru, znacznie bardziej rozwiązaniem 
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koniecznym, wpisanym w krajobraz współczesnych mechanizmów organizacyjnych. Ważne 
jednak, by nawet w takiej konstrukcji wiedzieć, jak optymalnie planować działania, pamięta-
jąc o potrzebach ludzkich, zagrożeniach środowiskowych i postępie technologicznym. 

PYTANIA 

1. Jak rozumiana jest projektyzacja w obszarze kultury?
2. Jakie cechy projektów warunkują ich wzmożoną popularność w działalności kulturalnej?
3. Jak można sobie wyobrazić przyszłość zarządzania projektami kulturalnymi z uwzględnie-

niem aktualnego rozwoju technologicznego oraz tendencji mówiących o podmiotowości 
rzeczy? 

4. Jakie problemy dla środowiska są związane z intensyfikacją pracy projektowej w obszarze 
kultury?

5. Jakie korzyści i zagrożenia związane są z elastycznością projektów kulturalnych w sensie 
zawodowym i prywatnym?
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Katarzyna Kopeć

POŚREDNIE FINANSOWANIE 

W KULTURZE

Perspektywa meksykańskiego programu fiskalnego 

dla artystów Pago en Especie

WSTĘP

Współczesna polityka kulturalna państwa powinna uwzględniać fakt, że sektor kultury współ-
tworzą zarówno instytucje kultury, finansowane ze środków publicznych, jak i podmioty 
prywatne, organizowane według zasad rynkowych (głównie w obszarze przemysłów kreatyw-
nych), oraz organizacje pozarządowe, działające na polu kultury. Stanowią one pewien system 
wzajemnie powiązanych organizacji i działań współtworzących pełny obraz sektora kultury.

Państwo prezentuje określoną przez uwarunkowania polityczne wizję swojego wkładu 
w opiekę nad kulturą. Realizacja tej wizji jest widoczna m.in. w sposobie administrowania 
organizacjami kultury (centralizacja czy decentralizacja, np. Heiskanen 2001), jak i w skali 
i charakterze wsparcia udzielanego na stymulowanie kreatywności w kulturze bądź jej ogra-
niczanie (Chartrand, McCaughey 1989). Publiczne finansowanie kultury nie oznacza wyłącznie 
bezpośredniej alokacji środków finansowych, obejmuje bowiem również mechanizm finan-
sowania pośredniego łączącego się m.in. z formułowaniem określonej polityki względem 
np. darczyńców prywatnych.

Choć finansowanie kultury z bezpośrednich środków publicznych jest strumieniem do-
minującym (przynajmniej w krajach europejskich), gestorzy środków publicznych na kulturę 
podkreślają znaczenie łączenia środków publicznych i prywatnych oraz sprzyjania rozwojowi 
pozapublicznych struktur organizacyjnych m.in. przez zlecanie zadań publicznych w sferze 
kultury organizacjom pozarządowym, udzielanie dotacji celowych na przedsięwzięcia kul-
turalne realizowane przez podmioty prywatne czy wdrażanie preferencji podatkowych dla 
sponsorów i darczyńców (Kopeć 2014).

Ważnym elementem finansowania kultury jest strumień środków publicznych o cha-
rakterze pośrednim. Pozostające w cieniu dyskusji o finansowaniu kultury pośrednie źród-
ło jej finansowania ze środków publicznych to pakiet rozwiązań najczęściej o charakterze 
fiskalnym, mający nie tylko wspierać dany obszar kultury, lecz także realizować pozafiskal-
ny cel społeczny, którego istotą jest stymulowanie określonych zachowań podatników 

10
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(Wyrzykowski, Kasprzak 2016). Dobitnym przykładem takiego podejścia może być stosowanie
preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług na książki, co zgodnie z oczekiwanymi 
celami polityki kulturalnej państwa ma pobudzać popyt na te dobra (Borowiecki, Navarette 
2018), a w rezultacie – wspierać czytelnictwo. 

Duża część badań skupia się na analizie bezpośrednich mechanizmów budżetowego 
finansowania kultury. Takie podejście ma swoje źródło w zauważalnym wpływie omawianej 
formy finansowania na funkcjonowanie poszczególnych podmiotów w sektorze kultury oraz 
w dominującym i ważnym charakterze bezpośredniej polityki kulturalnej. Z tego względu 
istotne jest również dostrzeżenie i zrozumienie przyczyn oraz skutków budżetowego finan-
sowania pośredniego.

Niniejszy rozdział służy pogłębieniu badań nad finansowymi aspektami polityki kul-
turalnej. Drogą do tego będzie analiza bezprecedensowego meksykańskiego programu 
fiskalnego Pago en Especie (Świadczenie rzeczowe), który stwarza artystom wizualnym 
możliwość płacenia podatku dochodowego swoimi pracami. Ważną myślą przewodnią 
rozdziału jest zwrócenie uwagi na funkcję stymulującą tego rozwiązania. Wyraźna jest 
tu bowiem dwupłaszczyznowość omawianego programu fiskalnego dla artystów. Z jed-
nej strony bowiem program publicznie priorytetyzuje działalność artystyczną, stwarza-
jąc artystom wizualnym uprzywilejowane podatkowo warunki pracy. Z drugiej z kolei 
strony program podkreśla prymat edukacji artystycznej Meksykanów. Na czoło wysuwa 
się tu uznanie kolekcji jako reprezentacyjnego zasobu dziedzictwa o charakterze naro-
dowym, które zgodnie z podejściem egalitarnym jest szeroko dostępne w kraju i poza 
jego granicami. Dalszy cel rozdziału to przywołanie szerszego, międzynarodowego 
kontekstu mechanizmu finansowania pośredniego w polityce publicznej. Studium przy-
padku meksykańskiego programu zostało poprzedzone wyjaśnieniem istoty pośredniego 
finansowania i usytuowaniem go w przestrzeni finansowania budżetowego. Główną me-
todą badawczą w projektowanym postępowaniu jest studium przypadku. W toku bada-
nia wykorzystano następujące techniki badawcze: analizę danych zastanych o charakterze 
jakościowym i ilościowym na temat programu Pago en Especie oraz analizę literatury przed-
miotu poświęconej finansowaniu kultury, pośredniemu mechanizmowi jej finansowania 
i polityce kulturalnej.

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Finansowanie budżetowe: wydatkowanie publicznych środków finansowych znajdujących 
się w dyspozycji państwa czy jednostek samorządu terytorialnego.

Preferencje podatkowe: wsparcie określonych grup podatników lub rodzajów działal-
ności przez ograniczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub jego całkowite 
zniesienie.

Funkcja pozafiskalna podatków: wyróżnia się dwie główne funkcje podatków: fiskalną, pole-
gającą na gromadzeniu dochodów, oraz pozafiskalną, polegającą m.in. na realizacji celów 
społecznych.
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ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Pośrednie fi nansowanie w kulturze 

Na źródła finansowania działalności kulturalnej składają się – w znacznym uogólnieniu – finan-
sowanie budżetowe (publiczne) bezpośrednie i pośrednie oraz finansowanie pozabudżetowe 
(niepubliczne), którego skala wynika z uwarunkowań polityki kulturalnej w danym państwie 
(Ilczuk 2012; Kopeć 2014). Środki budżetowe dystrybuowane są bezpośrednio (przez subwen-
cje i dotacje) oraz w ramach mechanizmu finansowania pośredniego, które stanowi znaczące, 
ale trudno uchwytne źródło publicznego finansowania kultury. Chodzi tu o system rozwiązań 
głównie o charakterze fiskalnym, których celem jest zachęcanie do finansowania kultury m.in. 
przez preferencje podatkowe (np. w przypadku Polski są to koszty uzyskania przychodu na 
poziomie 50% dla twórców, obniżony w stosunku do stawki standardowej podatek od to-
warów i usług VAT na dobra i usługi kulturalne – książki, książki elektroniczne, prasę, ulgi dla 
darczyńców, mechanizm 1%) oraz loterie państwowe (Bodo, Ilczuk, Gordon 2004).

Kluczowym rozróżnieniem między finansowym budżetowym wsparciem bezpośrednim 
a pośrednim jest podmiot podejmujący decyzję w procesie alokacji środków. W przypadku 
finansowania bezpośredniego publicznymi decydentami stają się politycy i urzędnicy. Z ko-
lei w przypadku finansowania pośredniego o alokacji środków decydują osoby fizyczne lub 
prawne głównie przez system podatkowy. Cele i rezultaty polityczne obu podejść są zazwy-
czaj odmienne (Nogare, Bertacchini 2015).

Do pozabudżetowych źródeł finansowania kultury zalicza się najczęściej środki prywat-
ne oraz pozarządowe. Chodzi tu zarówno o środki prywatne osób prawnych (np. darowizny 
przedsiębiorstw, sponsoring, inwestycje), jak i środki prywatne osób fizycznych (np. wydatki 
na dobra i usługi kulturalne, finansowanie społecznościowe). Pozabudżetowe źródła finan-
sowania obejmują ponadto środki pochodzące z III sektora, który pełni funkcję pośredniczącą 
między sektorem prywatnym a publicznym jako producent dóbr prywatnych przeznaczanych 
na wykonywanie zadań służących dobru publicznemu (Kopeć 2014).

Publiczne, dominujące źródło finansowania kultury w wielu krajach w formie bezpośred-
nich grantów czy subwencji ma często charakter ograniczony, co jest widoczne w spadającym 
lub niewykazującym odpowiedniej dynamiki wzroście wydatków na kulturę. Taka sytuacja 
wymusza poszukiwanie innych rozwiązań pozwalających na finansowanie zadań w sferze 
kultury. Badania w zakresie polityki kulturalnej pokazują, że pośrednie wsparcie kultury przez 
państwo to ważny element prowadzenia polityki kulturalnej (Bouuaert 1975, 1977; Throsby 
2010; Towse 2011), przyczyniający się do aktywizacji różnych podmiotów z różnych sektorów 
na tym polu, jednolity system wsparcia publicznego w kulturze nie może bowiem zaspo-
koić wszystkich potrzeb sfery kultury i nie może być efektywny (Feld, O’Hare, Schuster 1982; 
Schuster 1986). Stanowi to punkt wyjścia do rozważań na temat potrzeby wielosektorowego 
podejścia państwa do kształtowania polityki kulturalnej.

Między polityką kulturalną a polityką fiskalną istnieje zależność (Schuster 2006). W Sta-
nach Zjednoczonych, ojczyźnie pośrednich instrumentów finansowania, wsparcie dla kultury 
stanowi element różnych podatków i jest ważniejszym źródłem jej finansowania niż rządo-
we programy wsparcia bezpośredniego (Feld, O’Hare, Schuster 1982), przy czym dominująca 
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forma to możliwość odliczenia podatków na rzecz organizacji dobroczynnych w kulturze. 
W tym względzie amerykański model finansowania kultury charakteryzuje się wysokim 
stopniem zależności od darczyńców prywatnych – zarówno osób indywidualnych, jak i firm 
(Schuster 2006). Stany Zjednoczone są często punktem odniesienia dla innych krajów projek-
tujących tego typu rozwiązania fiskalne, szczególnie w Europie Zachodniej, jednak w praktyce 
różnice między poszczególnymi zastosowaniami są znaczące (Survey of Tax Laws Affecting… 
2002; Encouraging Arts Philanthropy… 2003).

Przykładem realizacji pośredniego finansowania w kulturze jest stosowanie preferencji 
podatkowych, w tym: ulg podatkowych, zwolnień podatkowych czy kredytów podatkowych 
(Wyrzykowski, Kasprzak 2016). W ujęciu OECD preferencje podatkowe to „transfer środków 
publicznych dokonywany wskutek obniżenia zobowiązania podatkowego w relacji do przy-
jętego standardu podatkowego” (Preferencje podatkowe… 2016, s. 10). Takie odstępstwo skut-
kuje wprost „zmniejszeniem obciążenia podatkowego po stronie beneficjenta preferencji” 
(Preferencje podatkowe… 2016, s. 9). 

W wielu państwach istnieją mechanizmy podatkowe, które umożliwiają preferencyjne 
opodatkowanie dla artystów (McAndrew 2019). Przykładem jest Irlandia (Artist’s exepmtion… 
2020), gdzie zwolnienie z podatku dochodowego ze sprzedaży oryginalnych kategorii dzieł 
kreatywnych (książki, rzeźby, scenariusze, obrazy) dotyczy artystów wizualnych, kompozyto-
rów i pisarzy. Irlandzki Artists Tax Exemption Scheme z 1969 r. to program interesujący również 
ze względu na krytykę z powodu nadużyć fiskalnych (O’Regan 2017; Molenaar 2017). 

Obecnie wiele krajów wprowadza ulgi podatkowe pobudzające konkurencyjność w re-
gionie i rozwój gospodarczy dla pozarządowych czy prywatnych podmiotów kultury działa-
jących w obszarze przemysłów kreatywnych (Hemels, Goto, red., 2017): 
• Ulgi dla branży filmowej (np. Arabia Saudyjska w 2018 r. nie tylko zniosła po 35 latach 

zakaz oglądania filmów, otwierając pierwsze kino w stolicy, ale też ogłosiła rozwiązania 
systemowe mające pobudzić rozwój sektora rozrywkowego, w tym przemysłu filmowego, 
np. otwarcie ministerstwa kultury i filmowego funduszu regionalnego Saudi Film Council, 
zwrot kosztów produkcji filmowej do 35%, zwroty kosztów osobowych do 50% w przy-
padku zatrudnienia Saudyjczyków do produkcji filmu (Goodfellow 2018). 

• Ulgi na rynku sztuki [np. w Stanach Zjednoczonych możliwe jest odroczenie lub zniesie-
nie – po spełnieniu dodatkowych warunków – podatku od zysków kapitałowych (capital 
gains relief )]. Nastąpiło to po wprowadzeniu w 2017 r. ustawy o redukcji podatków i miej-
scach pracy (Tax Cut and Jobs Act) w przypadku, gdy zyski są reinwestowane w ciągu
sześciu miesięcy na rzecz pobudzenia gospodarczego w wybranych specjalnych strefach, 
tzw. opportunity zones (Opportunity Zones 2020; McAndrew 2019). 

W Wielkiej Brytanii możliwe są ulgi podatkowe na produkcje teatralne, orkiestrowe czy 
organizację wystaw (Corporation tax: creative industry tax relief), w Singapurze funkcjonowało
tzw. duże odliczenie (superdeduction), tj. odliczenie przekraczające wartość 100% wkładu 
finansowego (np. w 2002 r. w Singapurze wprowadzono możliwość odliczenia 200% darowizn 
pieniężnych dla instytucji o charakterze publicznym) (Schuster 2006). Preferencje podatko-
we projektowane są np. po to, by przyciągnąć artystów do rewitalizowanych części miast 
(Schuster 2006; Frost-Kumpf 1997; Roodhouse 2006), odgrywają też ważną rolę w obniżaniu 
względnych kosztów wybranych dóbr i usług kultury, np. zmniejszona stawka VAT na książki
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(Colbjørnsen 2015; Rouet 1999), lub są używane jako zachęta dla artystów sztuk wizualnych, 
by tworzyć kolekcje prac ważnych dla kraju artystów, np. podatek dochodowy w formie 
świadczenia rzeczowego tzw. Pago en Especie w Meksyku (Bogdanovich 2016). 

Wśród przesłanek wprowadzenia rozwiązań fiskalnych w kulturze wyróżnia się (Goto 
2017): 
• czynniki z zakresu polityki kulturalnej: dążenie do wysokiej jakości, innowacyjności lub 

dostępności w danym obszarze, uznanie i promowanie narodowej, regionalnej, lokalnej 
tożsamości, utrzymanie ciągłości w danej branży, wspieranie różnorodności;

• czynniki ekonomiczne: pozytywne efekty zewnętrzne, wpływ kultury na gospodarkę, 
problem choroby kosztów dotykający szczególnie sztuk performatywnych, w przypadku 
której postęp technologiczny nie jest skorelowany pozytywnie ze wzrostem wynagrodzeń, 
co prowadzi do permanentnego deficytu na tym rynku (Baumol, Bowen 1966) i dążenie 
do redukowania negatywnych efektów struktury kosztów wielu przemysłów kreatywnych, 
charakteryzujących się wysokimi kosztami utopionymi i kosztami stałymi oraz niskimi 
kosztami krańcowymi.

Zamysłem preferencji podatkowych jest stymulowanie przez państwo konkretnych za-
chowań. „Ulga podatkowa (…) może mieć charakter motywujący, regulujący wielkość docho-
dów, uznaniowy czy też uzależniony od określonych zachowań podatników” (Wyrzykowski, 
Kasprzak 2016, s. 19). Określone rozwiązania podatkowe są preferencyjne dla wybranych grup 
podatników (np. przedsiębiorców), sektorów gospodarki (np. budownictwa) lub działalności 
(np. innowacyjności) (Kasprzyk, Kondraciuk 2016). 

Zarówno podatki, jak i koncepcja poszczególnych preferencji podatkowych oraz ich za-
kres podlegają przeobrażeniom ustrojowym i społeczno-gospodarczym. Zwolennicy liberal-
nych teorii ekonomicznych uważają, że ulgi są furtką do niepłacenia podatków. Krytycy takich 
rozwiązań dowodzą, że rozbudowany system ulg podatkowych wymaga zazwyczaj dodat-
kowych środków finansowych związanych z ich obsługą, a ulgi w sytuacji niespójnego 
ustawodawstwa stwarzają też problemy interpretacyjne (Wyrzykowski, Kasprzak 2016). 
Z kolei zwolennicy interwencjonizmu państwa postrzegają ulgi jako narzędzie aktywizacji 
określonych zachowań podatników. Ponadto stosowanie preferencji podatkowych jest obcią-
żone pewnym subiektywizmem (Wyrzykowski, Kasprzak 2016). Z tego względu trudno ocenić 
efektywność przyjętej ulgi podatkowej, ponieważ niezbędne staje się porównanie preferen-
cji podatkowej z transferem bezpośrednim. Nie prowadzi się jednak badań porównawczych 
zestawiających efekty finansowania pośredniego, np. w postaci preferencji podatkowych, 
z efektami finansowania bezpośredniego, np. w postaci subwencji (Hemels, Goto, red., 2017).

Wyróżnia się dwie główne funkcje podatków: fiskalną i pozafiskalną (dystrybucyjną, sty-
mulacyjną i informacyjną) (Wyrzykowski, Kasprzak 2016). Podatki, poza funkcją fiskalną pole-
gającą na gromadzeniu dochodów budżetu państwa, realizują także cele spo łeczne.

Badania Petera Inkei (2001) pokazują podejście do rozwiązań podatkowych w kulturze 
z perspektywy uwarunkowań Europy Środkowo-Wschodniej. Inkei w sposób sceptyczny oce-
nia funkcjonowanie zachęt podatkowych projektowanych pod kątem sektora prywatnego 
angażującego się w rozwój organizacji pozarządowych w kulturze. W raporcie zauważa się, 
że więcej uwagi poświęca się tu wsparciu korporacyjnemu (bliższemu sponsoringowi) niż 
indywidualnemu (bliższemu darowiznom). 
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STUDIUM PRZYPADKU

Sztuka zamiast podatku. Przykład fi nansowania pośredniego w Meksyku 

Meksykański program Pago en Especie umożliwia spłatę należności podatkowych względem 
państwa własnymi pracami wizualnymi. Pomysł ten pojawił się po serii reform podatkowych 
w Meksyku zwieńczonych przyjęciem w grudniu 1953 r. Ley del Impuesto sobre la Renta (usta-
wy o podatku dochodowym), na mocy której artyści, jak wszyscy obywatele, zobowiązani 
byli do płacenia podatku dochodowego (Garduño 2012). Trudna sytuacja artystów zwróciła 
wówczas uwagę wielu wpływowych osób z kręgów artystycznych. Miały one pomysł na 
innowacyjne połączenie polityki fiskalnej i kulturalnej: zaproponowano ideę alternatywnego 
podatku dochodowego dla artystów w formie świadczenia rzeczowego, którym miały być ich 
prace. Wśród tych osób znalazły się dyrektorki prestiżowych muzeów w Meksyku: Inés Amor 
(Galería de Arte Mexicano), Carmen Marín de la Barreda (siostra Guadalupe „Lupe” Marín, pi-
sarka i druga żona Diego Rivery, ówcześnie kierująca dużą galerią sztuki Salón de la Plástica 
Mexicana) oraz dwaj uznani meksykańscy malarze: David Alfaro Siqueiros i Gerardo Murillo 
(Dr. Atl). Siqueiros (Stein 1994) w roku 1957 w rozmowie z Hugo B. Margáinem, ówczesnym 
dyrektorem ds. podatku dochodowego odpowiadającym za wdrożenie reformy ze strony 
Ministerstwa Finansów, zwracał uwagę, że wprowadzona reforma podatku dochodowego 
nadmiernie obciąża artystów. Zdaniem Siqueirosa artyści nie mieli pieniędzy na opłacenie 
tych zobowiązań. „Jedyne, co posiadają to ich prace” (Bogdanovich 2016, s. 985) – powiedział. 
Problem był mu szczególnie bliski, gdyż jednemu z jego przyjaciół artystów groziło więzie-
nie za niepłacenie podatków (Hershaw 2014). Zaproponował, by zamiast wyłączać artystów 
z obowiązku płacenia tego podatku, umożliwić im płacenie podatków ich własnymi pracami. 
Siqueiros przekonywał o dużej wartości przekazywanych w ramach podatku prac, co w jego 
opinii umożliwi Meksykowi zgromadzenie ważnej i cennej kolekcji dzieł sztuki. Pomysł przy-
padł do gustu ministrowi finansów, co pozwoliło na zapoczątkowanie programu Pago en 
Especie w listopadzie 1957 r. Umożliwiał on artystom płacenie raz w roku podatku dochodo-
wego w formie świadczenia rzeczowego – przekazywali oni własne prace Ministerstwu Finan-
sów (rzeźby, rysunki, obrazy itd.). Program ten dał początek jednej z najważniejszych kolekcji 
współczesnego malarstwa w Meksyku.

Trudno odnaleźć głosy sprzeciwu względem tej inicjatywy. Wiadomo, że wśród entuzja-
stów tego programu byli zarówno artyści, jak i krytycy sztuki. W jednym z pierwszych artyku-
łów zapowiadających program Jorge Juan Crespo de la Serna (1957) pisał o programie jako 
prawdziwym odkryciu, argumentując, że artyści nie uchylają się przed płaceniem podatku, 
ale ponoszą ten koszt inaczej niż w przypadku pozostałych podatników. Pierwsza wystawa 
prac w ramach kolekcji Pago en Especie została zaprezentowana już w 1958 r. w Bibliotece 
Ministerstwa Finansów (Bogdanovich 2016). 

Program powstał w czasie rosnącej popularności nurtu społecznego realizmu w wyda-
niu meksykańskim (Mexicanismo). Na początkowym etapie programu zebrano dzieła po-
kazujące artystyczny krajobraz XX-wiecznego Meksyku, w tym prace wykonane w różnych 
stylistykach i technikach malarskich: od figuratywnego realizmu po bardziej osobiste i abs-
trakcyjne formy ekspresji (San Cristobal Larrea 2011). Stylistyczny punkt wyjścia tego nur-
tu tworzyła tzw. Wielka Trójka (Los Tres Grandes): Jose Clemente Orozco, Diego Rivera, David 
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Alfaro Siqueros. Reprezentowali oni ruch tzw. meksykańskich muralistów skupionych wokół 
zapoczątkowanej w latach 20. XX w. Escuela Mexicana de la Pintura (Meksykańskiej Szkoły 
Malarstwa), nawiązującej w swoich pracach do Meksykańskiej Rewolucji, modernizacji kra-
ju czy walki klasowej. Powstanie programu zbiegło się ze śmiercią Diego Rivery, jednego 
z najsłynniejszych artystów meksykańskich tego okresu. Ministerstwu Finansów (Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público) jeszcze przed rozpoczęciem programu Rivera przekazał trzy 
obrazy sztalugowe jako głos poparcia dla idei programu Pago en Especie: Lucila y Los Judas 
(Lucila i judasze) z 1954 r., Conteniendo el hielo del Danubio en Bratislava (Lód na Dunaju w Bra-
tysławie) z 1956 r. oraz Paisaje urbano, colectando nieve (Krajobraz miejski ze śniegiem) z 1956 r.
(Ojeda 2014). Po 1975 r. program przyciągnął dużą liczbę różnych artystów – zarówno tych 
cieszących się międzynarodowym uznaniem, np. José Chávez Morado, Ángela Gurría, Feli-
ciano Béjar, Rodolfo Morales, José Luis Cuevas, Roger von Gunten, Francisco Corzas, Roberto 
Doniz, Arnaldo Coen, jak i niszowych artystów działających na skalę lokalną. Program zdobył 
też akceptację następców ruchu meksykańskich muralistów z krystalizującego się po 1950 r. 
tzw. Generación de la Ruptura (Pokolenia Pęknięcia), który odrzucał stylistykę socrealistyczną 
i nacjonalistyczną, skłaniał się raczej ku elementom surrealistycznym i klasycznym w swo-
ich pracach, np. Vicente Rojo, Manuel Felguérez, Arnold Belkin, Francisco Corzas, Roger von 
Gunten, Rafael Coronel, Mathias Goeritz, Juan Soriano, José Luis Cuevas, Francisco Toledo, 
Alberto Gironell (Garduño 2012; Coffey 2012). 

Popularność programu wywołała dyskusję na temat potrzeby budowy muzeum, które 
umożliwiłoby przechowywanie i udostępnianie dzieł zgromadzonych w ramach programu 
Pago en Especie. Od początku żywa była idea budowy Museo de Arte Moderno (Muzeum 
Sztuki Współczesnej) (Garduño 2012). Taka wizja spotkała się z szeroką akceptacją artystów, 
których sama możliwość ekspozycji dzieł w muzeum motywowała do przekazywania najlep-
szych dzieł z ich portfolio. Jednak dopiero w 1994 r. Ministerstwo Finansów jako podmiot 
administrujący kolekcją Pago en Especie utworzyło Museo de Arte de la SHCP (Muzeum Sztuki 
Ministerstwa Finansów) w dawnym kolonialnym Antiguo Palacio del Arzobispado z 1530 r.,
w mieście Meksyk (Pałacu Arcybiskupim), powstałym na miejscu zniszczonej piramidy 
poświęconej azteckiemu bogowi Tezcatlipoca (Ochoa 2019). 

Rozwój dziedzictwa narodowego, czyli kolekcja Pago en Especie po 1975 r. 

Mimo zapowiedzi uruchomienia programu Pago en Especie w 1957 r. formalnie został on za-
legalizowany dopiero w 1975 r., po podpisaniu przez prezydenta Luisa Echeverríę Álvareza 
Decreto que Autoriza el Pago en Especie del Impuesto al Ingreso de las Personas Físicasque Causen 
Quienes Produzcan Obras de Artes Plásticas (Rozporządzenia dopuszczającego płacenie podat-
ku dochodowego w formie świadczenia materialnego w przypadku osób fizycznych wytwa-
rzających dzieła plastyczne).

Celem programu była zarówno „ochrona i rozwijanie potencjału i wartości związanych 
z dziedzictwem kulturowym narodu, jak i szerokie udostępnianie go, co wpisuje się w re-
alizację edukacyjnej funkcji społecznej” (Rozporządzenie z 1975 r.). By ten cel zrealizować, 
„państwo gromadzi reprezentatywny zbiór prac wizualnych artystów meksykańskich lub 
zagranicznych, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego w tym kraju” (Roz-
porządzenie z 1975 r.). Szeroka dostępność oznacza, że prace „muszą być eksponowane 
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w ogólnie dostępnych krajowych galeriach i muzeach oraz za granicami kraju jako przykład 
narodowej kreacji artystycznej naszych czasów” (Rozporządzenie z 1975 r.).

Rozporządzenie z 1975 r. uszczegółowiło zasady funkcjonowania programu Pago en Espe-
cie, w którym kluczową rolę odgrywało Ministerstwo Finansów jako podmiot gromadzący 
prace przekazane w ramach podatku. Rozporządzenie zawęziło również grono uczestników 
programu do „artystów, którzy stworzyli prace plastyczne niezależnie” (art. 1). Zapis taki miał 
wyłączyć z programu artystów tworzących prace komercyjnie. Wciąż jednak brzmienie tej de-
finicji było szerokie – każdy artysta wizualny, bez względu na uznanie w świecie sztuki, mógł 
bowiem wybrać taką formę zapłaty podatku (Bogdanovich 2016). Rozporządzenie z 1975 r.
wyznaczało ponadto międzyministerialną komisję złożoną z przedstawicieli Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego do nadzoru prac 
w ramach programu. Wsparciem komisji, szczególnie w procesie wyboru i wyceny prac, miała 
być wyznaczona grupa specjalistów (art. 3). Warunkiem udziału w programie było wysłanie 
zgłoszenia do Ministerstwa Finansów. Po potwierdzeniu spełnienia warunków udziału artysta 
mógł przekazać swoje prace do oceny komisji (art. 4). Jeśli artysta ostatecznie nie zgadzał się 
z decyzją komisji o wyborze czy wskazaniu wartości dzieła, jego wniosek mógł zostać wy-
cofany, co wiązało się z koniecznością zapłaty należnego podatku dochodowego w formie 
pieniężnej. 

Rozporządzenia regulujące funkcjonowanie Pago en Especie po 1975 r. wprowadzały do 
programu niewielkie modyfikacje, jednak w dalszym ciągu priorytetowo traktowano samą 
ideę płacenia podatku dochodowego przez artystów ich pracami. Program zawężał katalog 
akceptowanych dzieł wizualnych do obrazów, grafik i rzeźb (art. 1 i 4), nie wymieniał innych 
form sztuki. Istotną rewolucją w programie była wprowadzona w 1994 r. tzw. taryfa kaskado-
wa, która uprościła obliczanie, ile egzemplarzy prac artyści powinni przekazać Ministerstwu 
w ciągu roku (np. jedną pracę przekazywano za więcej niż pięć prac sprzedanych). Zrezyg-
nowano wówczas z szacowania przez komisję wartości dochodu artystów, jak i przekazy-
wanych przez nich dzieł. Ważna stała się zasada uzależniająca liczbę prac do przekazania 
w ramach podatku od liczby prac sprzedanych przez artystę w ciągu roku (art. 2 Rozporzą-
dzenia z 1994 r.).

Wprowadzone rozwiązanie znacząco uprościło złożony i subiektywny proces wartoś-
ciowania prac artysty, zmieniło ponadto rolę komisji. Rozporządzenie z 1994 r. doprecy-
zowało zasady wnioskowania o udział w programie. By w nim uczestniczyć, artysta musi 
między styczniem a kwietniem danego roku (art. 4) złożyć wniosek na piśmie. Do udziału 
w programie dopuszczono wszystkich artystów (Johnson 2014). Wniosek taki nie jest jed-
nak wiążący, gdy artysta zdecyduje o uiszczeniu podatku w formie świadczenia pienięż-
nego w kolejnym roku podatkowym. Rejestracja w programie wymaga zadeklarowania 
liczby sprzedanych w roku poprzednim prac oraz przesłania wybranych prac (art. 4). Obrazy 
i grafiki muszą być sygnowane, datowane, w oprawie, a grafiki czy rzeźby dodatkowo no-
sić numer serii. Komisja nie szacuje obecnie wartości otrzymanych prac ani wartości należ-
nego w danym roku podatku dochodowego. Nie opiniuje otrzymanych dzieł sztuki ani nie 
cenzuruje ich bez względu na ich walory graficzne czy prowokacyjne treści (Hawley 2010). 
Komisja złożona z siedmiu specjalistów wybieranych rotacyjnie (Johnson 2014) szacuje, czy 
pod względem np. techniki malarskiej lub rozmiaru przekazane prace są reprezentatywne 
dla dzieł artysty, które sprzedano w okresie trzech lat przed zgłoszeniem ich do programu 
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Pago en Especie (art. 2 i 5). Jeśli przekazane prace nie spełniają tego kryterium lub gdy sprze-
dana została wyższa liczba prac niż wskazana we wniosku, Ministerstwo Finansów może 
wezwać artystę do przekazania dodatkowych prac lub zapłacenia podatku dochodowego 
w formie świadczenia pieniężnego (art. 6).

Kolejne zmiany poszerzyły katalog form wizualnych, od których można uiszczać podatko-
we świadczenie rzeczowe w ramach Pago en Especie. Rozporządzenie z 2006 r. włączyło arty-
stów wizualnych do udziału w programie, pod warunkiem że ich prace nie mają charakteru 
przemysłowego, rzemieślniczego, użytkowego, kinematograficznego lub architektonicznego 
(art. 12). Co do zasady takie sformułowanie dopuszczało więc dzieła sztuki cyfrowej, fotografię 
(Johnson 2014; MacMasters 2007) czy instalacje artystyczne, których formę uznano za bli-
ską rzeźbie, mimo ich efemerycznej natury (MacMasters 2007). Zmiany te pokazują wyraźne 
otwarcie na poszerzanie katalogu artystycznych form wyrazu prac dopuszczanych w progra-
mie (Johnson 2014; MacMasters 2007).

W kierunku szerokiej dostępności kolekcji 

Obecnie kolekcja meksykańskiej sztuki współczesnej liczy około 7 tys. prac – obrazów, rzeźb,
grafik i fotografii (wg danych z 2014 r. było to 6540 prac 703 artystów, z tego 4578 prac 
eksponowano w Muzeum Sztuki w Pałacu Arcybiskupim; wartość prac oszacowano na 
około 25 mln pesos, tj. ponad 5 mln zł), co stanowi czwartą największą kolekcję współczesnej 
sztuki w Meksyku (Ojeda 2014) – po kolekcjach Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 
INAH (Narodowego Instytutu Antropologii i Historii), Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA 
(Narodowego Instytutu Sztuk Pięknych) oraz Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM (Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku). 

Ważnym elementem programu oprócz samego rozwoju kolekcji narodowej jest od same-
go początku nacisk na jej publiczne udostępnianie w całym kraju, a dodatkowo również 
za granicą. Wynika to z założonego celu programu, którym jest wzbogacanie dziedzictwa 
kulturowego i promowanie artystycznych wartości w Meksyku (Rozporządzenie z 1975 r.; 
Rozporządzenie z 1994 r.). Rozporządzenie z 1994 r. nakłada obowiązek przekazywania 
jednej trzeciej kolekcji stanom federalnym (art. 8).

Po weryfikacji prac przekazanych w ramach Pago en Especie w danym roku komisja wy-
biera spośród nich te o szczególnych walorach artystycznych i estetycznych. Stają się one 
częścią meksykańskiego narodowego dziedzictwa kultury i jako takie są eksponowane na 
wystawie stałej Pago en Especie y Acervo Patrimonial (Świadczenie rzeczowe i dziedzictwo) 
w stolicy (Hershaw 2014). Pozostałe prace, których nie uznano za wybitne, przesyła się do mu-
zeów publicznych i budynków administracyjnych w całym Meksyku (Bogdanovich 2016). Poza 
tym prace z kolekcji Pago en Especie są często wypożyczane do muzeów na całym świecie: 
w 2013 r. Pago en Especie wysłało prace do 13 międzynarodowych galerii (Hershaw 2014): 
np. Turcji, Izraela, Indii, Gruzji, Wenezueli, Tajlandii, Boliwii i Arabii Saudyjskiej (Johnson 
2014). W 2018 r. zaprezentowano wystawę Vested Values (Wartości nabyte) w Meksykańskim 
Instytucie Kultury w Waszyngtonie (Lennon 2018).

Rozporządzenie z 1994 r. również dało Ministerstwu Finansów prawo zarówno do sprze-
daży prac o niższych walorach kulturowych przez aukcje, jak i do przeznaczenia tego docho-
du na cele konserwacji i udostępniania zbiorów z kolekcji (art. 11). Dotychczas taka aukcja 
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jeszcze się nie odbyła (Bogdanovich 2016). Prawdopodobnie dlatego, że mogłaby zostać 
odebrana jako próba zanegowania czy odrzucenia mniej pożądanej części dzieł w kolek-
cji. To z kolei mogłoby wpłynąć destruktywnie na chęć uczestnictwa artystów w progra-
mie. Ministerstwo Finansów nie sprzedaje więc prac, uznając je za część meksykańskiego 
dziedzictwa kulturowego. Podnosi się ponadto argument, że w przypadku zysku ze sprze-
daży dzieła Ministerstwo Finansów musiałoby dokonać zwrotu podatku danemu artyście 
(Hawley 2010).

PODSUMOWANIE 

Polityka fiskalna odgrywa ważną rolę w wielu aspektach polityki kulturalnej. Preferencje po-
datkowe mogą być postrzegane jako alternatywne w stosunku do budżetowych środków 
bezpośrednich. Finansowanie pośrednie, w tym m.in. preferencje podatkowe, częściej staje 
się przedmiotem eksperymentów oraz cechuje je większa innowacyjność i różnorodność niż 
wsparcie bezpośrednie (Schuster 2006).

Program Pago en Especie cieszy się szczególnym poparciem meksykańskich artystów, 
którzy cenią to rozwiązanie zarówno ze względu na jego prostotę, jak i prestiż związany 
z wystawianiem ich prac w budynkach publicznych, w tym w muzeach (Johnson 2014). W po-
wszechnej opinii program uchodzi za wizjonerski (Johnson 2014), zwłaszcza ze względu na 
konsekwentne budowanie narodowej kolekcji dzieł sztuki. Właśnie ten element w programie 
Pago en Especie dowodzi, że podatki nie tylko realizują funkcję fiskalną, zwiększając wpły-
wy do budżetu państwa, lecz mogą też pełnić ważną społeczną funkcję pozafiskalną, której 
trzonem w tym przypadku jest rozwijanie kulturowego krajobrazu sztuki narodowej przez 
kolekcję dzieł meksykańskich artystów.

W przypadku meksykańskiego programu pojawia się ważne pytanie, czy dochód artystów 
powinien podlegać odrębnym, preferencyjnym regulacjom fiskalnym. Zderza się tu argu-
mentacja zwolenników liberalnego, równego traktowania podatników oraz zwolenników 
interwencjonizmu państwa widzących pozytywne efekty zewnętrzne takiego rozwiązania 
społecznego (Samuelson, Nordhaus 2010). Idąc tym tropem, należy podnieść kwestię ewen-
tualnej eskalacji tego typu żądań preferencyjnych warunków podatkowych przez inne grupy 
społeczne czy zawodowe. Myślenie kategoriami ekonomicznymi wydaje się tu być tropem 
zasadnym dla zarysowania szerszego kontekstu sytuacji gospodarczej Meksyku. Państwo 
to boryka się z problemami w zakresie ściągalności podatków. Koszty związane z praniem 
pieniędzy, korupcją i unikaniem podatków w latach 1970–2010 oszacowano na około 
872 mld dolarów amerykańskich (Gascoigne, Fagan 2012). Meksyk należy ponadto do czołów-
ki państw o największych nierównościach dochodowych, według OECD w 2016 r. wskaźnik 
Giniego wynosi tu 0,458 (Inequality 2020). Już te dane pokazują, że każdy dodatkowy pro-
gram preferencji fiskalnych łączy się ze znaczącymi w skali państwa wydatkami publicznymi. 

Ze względu na to, że celem programu jest ochrona i popularyzacja narodowej kolek-
cji prac wizualnych, ważnym elementem pozostaje udostępnianie zbiorów. Ministerstwo 
Finansów udostępnia prace z kolekcji Pago en Especie w całym Meksyku, wypożycza je 



149

NPośrednie finansowanie w kulturze N

również na wystawy międzynarodowe poza Meksykiem. Kolekcja stwarza swego rodzaju 
platformę sztuki meksykańskiej, która przez swą wyjątkowość ma intensyfikować między-
pokoleniowy przekaz tradycji. Wizerunkowo więc jest to inicjatywa wykraczająca poza jed-
nowymiarowe budowanie kolekcji. Wielowymiarowy potencjał programu skupia się wokół 
wzmacniania tożsamości kulturowej determinującej charakter społeczny i funkcjonowanie 
Meksykanów. 

Za słabość programu uchodzi jego zbyt szeroka formuła, która zezwala na gromadzenie 
wielu wątpliwych jakościowo dzieł (Johnson 2014). Zwolennicy programu argumentują jed-
nak, że prace mało rozpoznawalnego artysty mogą osiągnąć dużą wartość po latach. Dużym 
zaskoczeniem może być również brak ewaluacji programu pod względem ekonomicznym. 
Administracja zbiera jedynie dane dotyczące liczby dzieł gromadzonych w ramach programu. 
Z europejskiego punktu widzenia to podejście może zaskakiwać, ponieważ co do zasady wy-
myka się kryteriom stosowanym w ramach tzw. Nowego Zarządzania Publicznego, takim jak 
odpowiedzialność za wyniki czy wydajność (Kettl 2015).

Jednak przyczyną stojącą za tym rozwiązaniem może być priorytetowe potraktowanie 
sztuki jako długofalowej inwestycji o charakterze kulturowo-społecznym bez względu na 
ekonomiczną racjonalizację wydatków publicznych. Przy takim rozumieniu finansowania 
programu Pago en Especie ze środków publicznych należałoby przyjąć, że sztuka wyraźnie 
wpisuje się w poczet dóbr społecznie pożądanych (Owsiak 2005), których pozytywne skutki 
można dostrzec jedynie w perspektywie długookresowej. Co więcej, dobra te charakteryzują 
się pozytywnymi efektami zewnętrznymi (Samuelson, Nordhaus 2010), które potwierdzają 
społeczny sens inwestowania w ten obszar. Takie dobra wnoszą bowiem elementy kreatyw-
ności czy innowacyjności do obiegu społecznego, co może w dłużej perspektywie wywrzeć 
prorozwojowe skutki społeczne. 

Punkt widzenia polityki publicznej narzuca ponadto zadanie pytania o skalę przyszłych 
wydatków publicznych na konserwację, przechowywanie i udostępnianie dzieł w ramach 
kolekcji Pago en Especie. Pojawia się ponadto dylemat weryfikacji warunków przystąpienia 
przez artystów do programu. Powyższe kwestie budują jedynie oś dylematów, które budzą 
duże wątpliwości w zakresie racjonalności programu. Jednocześnie warto podkreślić, że 
program fascynuje swoim rozmachem, dalekosiężnym patrzeniem na efekty ponad krótko-
terminowymi celami wyznaczanymi politycznie. Wartościową analizą byłoby z pewnością 
sondowanie możliwości wdrożenia podobnych rozwiązań fiskalnych w innych krajach. Obszar 
ten wymaga pogłębienia w dalszych badaniach i poszerzenia o aspekty związane zrówno 
z analizą jakościową, jak i ilościową tego zagadnienia. 

PYTANIA 

1. Jakie funkcje pozafiskalne może pełnić system podatkowy? 
2. Na czym polega istota finansowania pośredniego w kulturze?
3. Jakie są korzyści z programu fiskalnego dla artystów Pago en Especie?
4. Jakie są słabe strony programu fiskalnego dla artystów Pago en Especie?
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WSTĘP

Zarządzanie strategiczne, którego rozwój datujemy na lata 60. XX w., było pierwotnie metodą, 
która przynieść miała sukcesy gospodarcze firmom, dla których celem najważniejszym było 
osiąganie zysku. Sukces definiowano w kategoriach ekonomicznych i dopiero parę dekad 
później teoretycy zarządzania z wolna zaczęli dostrzegać potrzebę odniesienia zasad zarzą-
dzania strategicznego do organizacji non-profit. W Polsce, z przyczyn oczywistych, proces ten 
był jeszcze bardziej opóźniony, a myślenie o możliwościach wprowadzania zasad zarządzania 
w obszarze kultury, które od drugiej połowy lat 90. zaczęto uprawiać w Szkole Zarządzania 
Kulturą UJ, początkowo spotykało się z oporem i niezrozumieniem. Zarządzanie kulturą koja-
rzone było raczej z jej ręcznym sterowaniem, a używanie pojęć właściwych dla zarządzania, 
takich jak: produkt, zarządzanie zasobami ludzkimi lub wskaźniki rynku, w odniesieniu do 
organizacji kultury uważane było za herezję i sprzeniewierzenie się ich misyjności i powołaniu 
do tzw. celów wyższych. Z czasem przekonaliśmy się, że nazwanie spektaklu czy wystawy 
produktem nie obniża ich jakości i wartości, które wszak zależne są od zupełnie innych czyn-
ników, a zarządzanie kulturą nie jest równoznaczne z manipulowaniem treściami i przekazami 
generowanymi przez wydarzenia kulturalne.

W ciągu ponad 20 lat od ukazania się polskiego wydania Przedsiębiorczości w kulturze 
Giepa Hagoorta (Wydawnictwo UJ nie oznaczyło datą tego wydania, ale pisząca te słowa pa-
mięta doskonale, że był to rok 1996, w którym autor książki prowadził zajęcia na podyplo-
mowych studiach Zarządzania Kulturą na UJ) pojawiło się niemało prac zwartych i artykułów 
poruszających istotne kwestie związane z zarządzaniem w kulturze, z najbardziej całościowym 
podręcznikiem Lidii Varbanovej Zarządzanie strategiczne w kulturze (2015) na czele. Opraco-
wanie poniższe nie ma na celu (ani nie ma ambicji) w żaden sposób uzupełniać/podważać 
ustaleń poprzedników ani z nimi konkurować. To, co zostanie powiedziane, wynika z praktycz-
nego doświadczenia autorki oraz z pełnienia roli badacza poszukującego najlepszych wzo-
rów zarządzania instytucjami kultury. Istotną przesłanką napisania tego tekstu jest również 
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doświadczenie dydaktyczne. Uwypuklone zostaną przede wszystkim te elementy, które 
sprawiają najwięcej trudności i w stosunku do których powstaje najwięcej nieporozumień, 
a w związku z tym – błędów widocznych w pracach studenckich (na różnych poziomach).

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Zarządzanie strategiczne: sposób zarządzania organizacją, który nakierowany jest na re-
alizację wyznaczonych celów dzięki odpowiedniemu wykorzystywaniu pozytywnych 
czynników w samej organizacji i jej otoczeniu oraz niwelowaniu stron negatywnych trak-
towanych jako wyzwania i zadania.

Misja: zacytowana w tekście definicja Andrzeja Koźmińskiego zwraca uwagę na zewnętrzne 
funkcje sformułowania misji organizacji. Od strony wnętrza organizacji można zapropono-
wać zdefiniowanie pojęcia misji jako: krótkiego, zwięzłego sformułowania, które wyraża 
swoiste wyznanie wiary członków organizacji w to, że w określonym zakresie może ona 
wpływać pozytywnie na losy bliższego i dalszego otoczenia.

Analiza SWOT: działanie diagnostyczne, które dzięki rozpoznaniu mocnych i słabych stron 
organizacji oraz możliwości i zagrożeń, które aktualnie odnaleźć można w otoczeniu bliż-
szym i dalszym, pozwala na stworzenie strategii działania przybliżającej osiągnięcie celów 
tej organizacji.

Otoczenie organizacji: w teorii zarządzania istnieje wiele definicji i sposobów klasyfikacji 
otoczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że można otoczenie traktować jako środowisko, 
w którym istnieje organizacja, za które powinna się ona czuć odpowiedzialna, oraz w któ-
rym ma ona funkcjonować ze świadomością nieustannego (choć czasem bardzo małego) 
wpływu na nie.

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Teoretycy zarządzania strategicznego lubią w swoich tekstach odnosić się do greckiej ety-
mologii słowa strategia, przypominając, że chodzi o sytuację militarną, a samo słowo „stratos 
oznaczało armię rozłożoną obozem, zaś agein – przywództwo” (Obłój 2007, s. 18). Chodzi więc 
o prowadzenie działań wojennych przeciw konkretnym wrogom, których rozpoznanie należy 
do obowiązków przywódcy i stanowi podstawę podejmowanych następnie decyzji. Znajomość 
własnego wojska jest tu zawarta implicite, stwierdzenie, że jest ono „rozłożone obozem” może 
oznaczać dobre uporządkowanie i zorganizowanie własnych sił tak, by je dobrze wykorzystać 
w mającej nadejść walce. Niesłychanie ważne jest stwierdzenie Aleksandra Macedońskiego – 
które przytacza również teoretyk zarządzania strategicznego – dotyczące konieczności uzależ-
nienia konkretnych strategii od bieżących uwarunkowań sytuacyjnych (tamże). Niezbędność 
takiego zarządzania, które uznaje potrzebę dostosowywania działań i procesów do rozpo-
znanych uwarunkowań w otoczeniu, znana była przecież nie tylko w starożytnej Grecji. W po-
chodzącej z Kaszmiru bajce dydaktycznej z początku naszej ery autor mówi o „wytrwałości 
w osiąganiu rzeczy zamierzonych”, teoretycy współczesnego zarządzania powiedzą tu o misji 
organizacji. To właśnie świadomość tego, jakie jest najważniejsze posłannictwo firmy, jaki jest 
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sens jej istnienia, wyznacza reguły i sposoby postępowania. Jest podstawą definiowania celów 
strategicznych i konkretyzowania sposobów ich realizacji przez osiąganie celów operacyjnych, 
planów rocznych i tych, które muszą być wypełniane podczas codziennego funkcjonowania 
organizacji. W myśleniu strategicznym zawsze i bezwzględnie powinna obowiązywać zasada 
podejmowania działań i decyzji zarządczych wiodących „od ogółu”, czyli od najbardziej ogól-
nych, pierwotnych i najszerszych celów zawartych w deklaracji misji, „do szczegółu”, czyli do 
tego, za pomocą jakich konkretnych posunięć przybliżać się do realizacji celów.

Stworzenie spójnego, konkretnego i precyzyjnego sformułowania misji powinno być 
zadaniem otwierającym dla każdej nowo powołanej instytucji. Warto też, aby organizacje 
funkcjonujące już na rynku co jakiś czas poddawały weryfikacji racje swojego bytu określone 
w misji. Jedna z definicji misji obecna w literaturze przedmiotu określa ją jako „to, co orga-
nizacja proponuje otoczeniu, w zamian za zasilenia, które z niego otrzymuje” (Koźmiński 
2000, s. 42). A zatem organizacja powinna pozostawać w dialogu z otaczającym ją światem, 
a odpowiedź na potrzeby i uczestnictwo w ich rozwijaniu jest warunkiem istnienia i rozwoju 
organizacji. Wydaje się to szczególnie istotne w przypadku rozważania roli, jaką mogą (i po-
winny) odgrywać instytucje kultury. Poruszają się bowiem najczęściej w obszarach wartości 
duchowych, myślą w kategoriach tzw. celów wyższych i zdają się być szczególnie uwrażli-
wione na kondycję współczesnego człowieka, jego miejsce i rolę w różnych aspektach życia 
społecznego, ekonomicznego, politycznego etc. Świadome działanie według deklaracji mi-
sji daje pewnego rodzaju gwarancję, że utrzymywanie przez otoczenie organizacji ma sens. 
Owo utrzymywanie odbywa się na różne sposoby, wśród których należy wspomnieć przede 
wszystkim o dotacjach celowych, grantach, ale nade wszystko o biletach wstępu kupowa-
nych przez publiczność. One bowiem najczęściej, nie będąc jednak podstawą do utrzymania 
instytucji, stają się wyrazem tego, co społeczność myśli i jak ocenia działalność kulturalną pro-
wadzoną przez konkretną organizację. Frekwencja jest podstawą do podejmowania decyzji 
finansowych przez organizatorów publicznych instytucji kultury. A przecież ludzie nie będą 
„głosować nogami” tam, gdzie odbywają się rzeczy dla nich nieważne. Nawet protesty, któ-
rych świadkami byliśmy wielekroć ostatnimi laty pod teatrami czy galeriami polskimi, podej-
mowane przeciw jakimś wydarzeniom kulturalnym lub je popierające, były przecież wyrazem 
tego, że w tych właśnie instytucjach działo się coś, co jest ważne, co pozwalało na formuło-
wanie swoich przekonań w odniesieniu do wartości, które zostały w tych wydarzeniach kul-
turalnych przedstawione. Zarządzający instytucją kultury powinien w takie głosy społecznych 
wystąpień pilnie się wsłuchiwać i czujnie, z dużą dozą wrażliwości, tak myśleć o swojej organi-
zacji, by rezonowała ona w rzeczywistości społeczno-kulturowej. Temu właśnie ma służyć sfor-
mułowanie misji, które powinno być budowane w jak najszerszym gronie osób z wszystkich 
szczebli organizacji, a także w odniesieniu do partycypacyjnego konsultowania przez możli-
wie szerokie grono interesariuszy. Dyskutowanie o tym, jakie jest społeczne posłannictwo, jak 
ono zmieniało się w przeszłości, czy pojawiają się jakieś nowe potrzeby i obszary działania, to 
wymóg dobrego budowania dalszych kroków w strategii organizacji.

Dyskusja o tym, czym powinna być organizacja kultury, może odbywać się według para-
metrów określonych w latach 90. XX w. przez specjalistów z Ashridge Strategic Management 
Centre (Janse 2019). Wskazane są tu cztery, wzmacniające się parametry – Cele, Strategie, 
Wartości i Standardy zachowań – które po określeniu ich prowadzą do sformułowania 
deklaracji misji. 
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Cele organizacji określane są przez odpowiedź na pytanie o to, po co organizacja ist-
nieje. Instytucje kultury mają na uwadze przede wszystkim cele wyższe i w zależności od 
tego, czy są instytucjami publicznymi, utrzymywanymi z dotacji, czy też prywatnymi firma-
mi samofinansującymi się, mogą określać swoje funkcjonowanie jako organizacje non-profit 
lub for-profit. 

Nieco inaczej sprawa wygląda przy określaniu kolejnego z parametrów, czyli Strategii. 
Polega ona na wskazaniu głównych obszarów działania organizacji, przez które można reali-
zować przyjęte cele. Powinny to być takie obszary, które wskażą szerokie spectrum zaanga-
żowania i podejmowanych aktywności, bez nakreślania szczegółowych celów operacyjnych. 
Na przykład w przypadku muzeów będzie to gromadzenie zbiorów, ich interpretacja oraz 
upowszechnianie. 

W przypadku Wartości trzeba pamiętać, że to, w co firma „wierzy”, znajduje wyraz w ce-
lach realizowanych przez podejmowane działania. W zależności od założeń i wizji funkcjo-
nowania organizacja może przyjąć specyficzną hierarchię wartości. Istotnym czynnikiem, na 
który należy zwrócić uwagę, będzie kwestia spójności wartości wspieranych przez działania 
organizacji z tymi, które są istotne dla otoczenia społecznego. Wartości mogą być także za-
rzewiem wewnętrznych konfliktów członków organizacji w przypadku rozbieżności między 
osobistym systemem wartości a tym obowiązującym w danej instytucji. Tym bardziej należy 
postulować świadome i odpowiedzialne ich określenie na poziomie misji instytucji, daje to 
bowiem jasny przekaz zarówno otoczeniu, jak i potencjalnym członkom.

Praktyka zarządzania organizacjami dowodzi, że najwięcej rozbieżności może pojawiać 
się na linii Wartości – Standardy zachowań. Należy postulować, by już na poziomie misji 
określać, jaki model kultury organizacyjnej instytucja chciałaby promować, jakie zachowa-
nia są właściwe i jakim wartościom powinny być podporządkowane. To wszystko powinno
znaleźć wyraz w wewnętrznych regulaminach i rozwiązaniach takich jak kodeksy etyki 
zawodowej, procedury i regulacje dotyczące codziennego oraz okazjonalnego funkcjono-
wania organizacji.

Wyszczególnienie wymienionych czterech parametrów znajduje następnie wyraz w stwo-
rzonym na ich podstawie sformułowaniu misji. Konieczne jest zawarcie w tej deklaracji 
specyfiki danej organizacji i tego, co odróżnia ją od innych instytucji w tej samej branży 
czy kategorii. Dobrze sformułowana misja może być pomocna w ochronie tożsamości in-
stytucji. Pokusa, by traktować instytucje kultury jako narzędzie sprawowania polityki, jest 
bardzo silna, jednak niezależność od bieżących celów politycznych daje instytucjom kul-
tury (oczywiście poza tymi, które swoją misyjność postrzegają jako przedłużone ramię 
władzy) możliwość prawdziwie twórczego i nieskrępowanego rozwoju. I nawet jeśli insty-
tucje kultury przyjmą linię zgodną z linią promowaną przez będące u władzy ugrupowania 
polityczne, to taka decyzja powinna być podjęta autonomicznie, niezależnie od nacisków 
zewnętrznych.

Zaproponowana w latach 60. XX w. przez Alberta Humphreya analiza SWOT służy zdiag-
nozowaniu sytuacji organizacji i umożliwia nakreślenie jej planów. Nazwa jest akronimem 
słów określających czynniki, które należy określić, by postawić dobrą diagnozę. S i W, czyli 
Strengths i Weaknesses, odnoszą się do samej organizacji i zakładają przeprowadzenie analizy 
wewnętrznej, wskazanie jej mocnych i słabych stron. Z kolei O i T oznaczają Opportunities 
i Threats i odnoszą się do otoczenia badanej instytucji.
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Podczas przeprowadzania analizy wewnętrznej na wstępie należy zwrócić uwagę na 
konieczność znalezienia punktu odniesienia tworzącego kryterium, według którego będzie 
można zakwalifikować dany czynnik jako atut organizacji lub jego słabą stronę. Jedną z me-
tod prowadzenia analizy SWOT, zaproponowaną przez Krzysztofa Obłoja, jest „porównanie 
do najgroźniejszego konkurenta” (Obłój 2007, s. 330). W przypadku publicznych instytucji 
kultury warto szukać punktu odniesienia w takiej instytucji, którą uważamy za wzór godny 
naśladowania.

Analizując mocne i słabe strony organizacji, nie wahajmy się przeprowadzać badań wśród 
możliwie szerokiego spectrum uczestników. Przyjęcie perspektyw osób pracujących na róż-
nych szczeblach w hierarchii organizacyjnej daje możliwość bardziej wnikliwej oceny kondycji 
badanej instytucji. Perspektywa portierów, osób sprzątających czy bileterów może być niekie-
dy nawet bliższa ocenie instytucji przez publiczność. W sytuacji idealnej w ocenie instytucji 
powinno się wziąć pod uwagę również oceny publiczności. 

Analizę mocnych i słabych stron organizacji najlepiej przeprowadzać na podstawie przy-
gotowanego wcześniej scenariusza. Istnieją przynajmniej dwa sposoby gromadzenia danych 
koniecznych do oceny organizacji. Z jednej strony można zrobić badania ankietowe. Niektó-
rzy z teoretyków zalecają ocenę punktową poszczególnych obszarów, jednakże wydaje się, 
że bardziej wartościowe będą oceny jakościowe. Uzyskanie takiej ewaluacji jest wprawdzie 
trudniejsze i bardziej czasochłonne, ale w rezultacie materiały w ten sposób pozyskane mogą 
stać się punktem wyjścia do pogłębionych wniosków. Problematyczne wydaje się tu zacho-
wanie anonimowości badań, które w przypadku badań ankietowych łatwiej zagwarantować 
w większych organizacjach. Dlatego należy postulować, by do tego typu badań, jeśli to moż-
liwe, zatrudniać zewnętrznych konsultantów. 

Analizę trzeba rozpocząć od zbadania zasobów organizacji. Zgodnie bowiem z najbar-
dziej klasyczną definicją zarządzanie to „zestaw działań (…) skierowanych na zasoby orga-
nizacji” (Griffin 2002, s. 38). Zasoby są tu więc kluczowe i one stają się podmiotem działania. 
Ricky W. Griffin, autor podręcznikowej definicji, rozróżnia cztery rodzaje zasobów: ludzkie, 
finansowe, rzeczowe i informacyjne (tamże). 

Mówienie o „zasobach ludzkich” jakże często spotyka się ze sprzeciwem wynikającym za-
pewne z niezrozumienia. Należy bowiem zdecydowanie podkreślić, że takie myślenie nie jest 
równoznaczne z przedmiotowym traktowaniem członków organizacji. Wydaje się, że wręcz 
przeciwnie – oznacza to przekonanie, że to ludzie tworzą organizacje; są więc oni najważniej-
szym zasobem organizacji. Rozpatrując, czy zespół pracowniczy jest mocną czy słabą stroną 
organizacji, możemy zadawać pytania o wykształcenie, kwalifikacje, właściwe wykorzystanie 
kompetencji i doświadczenia pracowników. 

Z myśleniem o ludziach jako zasobach łączy się bezpośrednio ocena zasobów informacyj-
nych. Przede wszystkim istotne są pytania o to, w jaki sposób wiedza (informacja) jest ku-
mulowana w organizacji, jak jest dystrybuowana między jej członkami, w jaki sposób można 
mówić o przekazywaniu informacji w czasie, czy instytucja przeznacza odpowiednie nakłady 
na badania i rozwój.

Zasoby rzeczowe to przede wszystkim materialne środki trwałe, takie jak budynki oraz 
ich wyposażenie. Bardzo istotne są również kwestie lokalizacji i możliwości komunikacyjnych, 
miejsc parkingowych etc. Na szczególną uwagę zasługują tu muzea, które do zasobów rze-
czowych dołączyć muszą ten najważniejszy – kolekcję, nad którą sprawują opiekę. 
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Drugi obszar funkcjonalny, w którym poszukiwać należy mocnych i słabych stron, to tzw. 
organizacja, czyli sposób urządzenia relacji międzyludzkich w grupie osób tworzących firmę. 
W tym momencie można zapytać o kierownictwo, tryb powoływania dyrektora, jego kompe-
tencje i predyspozycje. Do mocnych/słabych stron organizacji należy zakwalifikować relacje, 
które potrafi zbudować dyrekcja, oraz sieć powiązań zarówno z organizatorem, jak i innymi 
instytucjami. Bardzo istotnym przedmiotem analizy jest kwestia kadr: obsady stanowisk, spo-
sobu rekrutowania i fluktuacji zatrudnienia. Chodzi tu także o sposób zorganizowania pracy, 
rodzaj struktury organizacyjnej, funkcjonowania (lub nie) odpowiednich procedur, spójności 
i szczegółowości regulaminów wewnętrznych. W trakcie diagnozowania organizacji należy 
także zadawać pytania o jej zdolności adaptacyjne, to znaczy umiejętności przystosowywa-
nia się do zmian, których wszak otoczenie współczesne nie oszczędza. Organizacje młode to 
takie, których mocną stroną jest otwarcie na potrzeby otoczenia, umiejętność wchodzenia 
z nim w dialog, świadome podejmowanie wyzwań, które pojawiają się w wyniku falowania 
„płynnej nowoczesności”. To właśnie kiedy myślimy i oceniamy organizację, powinniśmy zapy-
tać o to, jak przebiega w naszej firmie komunikacja, czy obieg informacji jest płynny i szybki, 
czy istnieją kanały przepływu istotnych wiadomości, czy przypadkiem plotki nie zastępują 
rzetelnych komunikatów. Istotnym zagadnieniem, które można poddawać weryfikacji, jest 
kwestia relacji wewnątrzorganizacyjnych, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. 

Trzeci z obszarów funkcjonalnych zawiera kwestie dotyczące produkcji. Podobnie jak 
w przypadku zasobów ludzkich rozpatrywanie efektów pracy instytucji kultury, jak np. wy-
stawa czy spektakl teatralny, spotyka się niekiedy z oporem i niezrozumieniem. Tymczasem 
nie chodzi przecież o komercjalizację kultury, a jedynie o to, że myślenie o wydarzeniach 
w kategoriach produktu i zastosowanie teorii zarządzania do weryfikacji działalności organiza-
cji może skutkować efektywnością i eliminacją błędów. Dostosowanie planów produkcyjnych 
do możliwości wynikających z jakości majątku produkcyjnego sprawia, że ich realizacja jest 
wykonalna. Badanie należy skoncentrować na kwestiach związanych ze środkami trwałymi, 
trzeba także poddać ocenie możliwości zaopatrzenia, zarówno w sferze zdobyczy technolo-
gicznych czy materiałowych, jak i w kwestii dostępu do korzystania z dóbr kultury wynikające-
go z regulacji prawnych. Plany produkcyjne powinny być tworzone w odpowiedzi na potrzeby 
rynku, a pytanie o ich kwalifikację jako mocną/słabą stronę organizacji często dotyka kwestii 
elastyczności i wrażliwości na zmiany. Należy także zwrócić uwagę na to, że plany produkcyjne 
często ograniczane są przez brak środków finansowych, a kwestie kosztów produkcji również 
podlegać powinny ocenie diagnostycznej. Oznacza to bowiem pytanie o właściwe zarządza-
nie finansami, czyli dotacjami przedmiotowymi w przypadku instytucji publicznych i środkami 
pozyskiwanymi w rozmaitych trybach (od grantów po sponsoring i działania gospodarcze).

Nie do przecenienia jest ostatni z obszarów podlegających ocenie mocnych/słabych 
stron, czyli marketing. Myślenie o odpowiedniej dystrybucji produktów organizacji związa-
ne jest ściśle ze znajomością rynku i możliwością/wolą prowadzenia badań w tym zakresie. 
Współczesność stawia przed organizacjami coraz bardziej rozbudowane wymagania w za-
kresie wypełniania potrzeb społecznych w sferze konsultacji i partycypacji. Znajomość rynku 
i działanie według zasad Rozwoju Widowni (Audience Development) stawia gościa instytucji 
kultury w centrum zainteresowań, przy czym chodzi tu o budowanie relacji z publicznością 
i aktywizowanie jej dzięki działaniom związanym ze sztuką (zob. Czarnecki 2015). Należy tu 
zadawać pytania o to, czy i jak podtrzymywane są więzi z publicznością, która już zechciała 
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wybrać ofertę danej instytucji, a także o to, jakie działania są podejmowane w celu pozyskania 
nowych grup. W rozpatrywaniu i ocenie obszaru marketingu nie wolno zapominać o kwe-
stiach związanych z systemem identyfikacji wizualnej, a także o tym, jakie są: panująca opinia 
o jakości organizacji, jej wizerunek, marka i reputacja.

W analizie SWOT przede wszystkim chodzi o to, by wnioskować o kierunkach działań po-
dejmowanych przez organizację, a mających na celu niwelowanie słabych stron przy użyciu 
atutów. Ważne jest, by brać również po uwagę czynniki wynikające z drugiej części analizy 
diagnostycznej, czyli z badania Opportunities i Threats zawartych w otoczeniu organizacji. 
Trzeba tu równocześnie podkreślić, że w diagnozie otoczenia najważniejsze jest zwrócenie 
uwagi na czynniki obecne w danym momencie w środowisku, nie zaś na prognozowanie 
przyszłości. W polskiej literaturze zwykło się przekładać Opportunities jako „szanse”. Może to 
wprowadzać pewne niezrozumienie, wynikające z semantycznej pojemności tego sformuło-
wania i kierować myśli na przyszłość zamiast na obecne „możliwości”. W ten sposób można 
stracić z oczu bieżącą sposobność poprawienia kondycji i rozwiązywania problemów wska-
zanych podczas diagnozowania słabych/mocnych stron. Być może dla dobra organizacji i jej 
działania powinno się również zmodyfikować rozumienie czynników określanych jako Threats 
– „zagrożenia”. Chodzi tu o twórcze podejście do kwestii niebezpiecznych czynników tkwią-
cych w otoczeniu i na traktowaniu ich raczej jako wyzwań do działania, mogących stanowić 
impuls do mobilizacji sił organizacji, niż jako paralizatorów, które opóźniają rozwój.

Rozpoznawanie trendów w otoczeniu organizacji, poszukiwanie wyzwań i możliwości 
może odbywać się z wykorzystaniem kolejnego narzędzia diagnostycznego charaktery-
stycznego dla zarządzania strategicznego. Chodzi o analizę PEST właściwą do badania 
makrootoczenia. PEST to akronim, wskazujący na czynniki Polityczne i prawne, Ekonomiczne, 
Społeczno-kulturowe i Technologiczne.

Zwykło się definiować otoczenie w skali makro jako tę część środowiska, która oddziałuje 
na organizację, ale organizacja w sposób bezpośredni nie może mieć na nie wpływu (Varba-
nowa 2015, s. 166 i n.). Grażyna Gierszewska i Maria Romanowska zwracają uwagę, że choć 
makrootoczenie jest jednakowe dla wszystkich, „tworzy przedsiębiorstwom niejednakowe 
warunki, zależne od regionu, branży, sektora, wielkości tych przedsiębiorstw, ich formy włas-
ności i wielu innych czynników” (Gierszewska, Romanowska 2014, s. 26) i dlatego konieczne 
jest każdorazowe badanie wpływu otoczenia na organizację. 

Badając czynniki wpływające na działanie instytucji kultury w sektorze politycznym, po-
winniśmy przede wszystkim zwracać baczną uwagę na politykę kulturalną państwa. Niekiedy 
szansą dla instytucji mogą być preferencje bieżące polityków, ich działania na rzecz własne-
go regionu; należy zauważyć, że ostatnio zaczęto również doceniać rolę kultury. Śledzenie 
uwarunkowań politycznych i prawnych w poszukiwaniu nowych możliwości dla działalności 
kulturalnej wydaje się być obowiązkowe dla wszystkich zarządzających.

Bezpośrednim narzędziem realizacji polityki kulturalnej państwa stają się ekonomiczne 
podstawy funkcjonowania instytucji kultury, a także fundusze dodatkowe w postaci grantów 
w wybranych obszarach. Oczywiście, poza bezpośrednimi środkami ekonomicznymi przezna-
czonymi na kulturę wpływ na to, jak działają instytucje, mają także ogólne warunki i trendy 
ekonomiczne. Wysokość dochodu i produktu narodowego, kwestie związane z dochodami 
ludności, ich zatrudnieniem, stopą inflacji i bezrobocia bardzo często decydują o tym, jakie 
zasilenia ekonomiczne mogą być przeznaczane na wydatki związane z kulturą. 
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Badanie sektora społeczno-kulturowego można rozpocząć od pytań dotyczących tren-
dów demograficznych, wydzielanych niekiedy jako odrębny obszar badań. Opierając się na 
danych statystycznych, rozpatrujemy średnią wieku, stopy wzrostu populacji, strukturę spo-
łeczną czy wzorce mobilności. Nie ulega wątpliwości, że starzenie się społeczeństwa, rosnący 
stale udział kobiet i ich aktywność zawodowa powinny stanowić wyzwanie dla instytucji kul-
tury. Należy także zwrócić uwagę na rosnącą ciągle liczbę obcokrajowców przebywających 
w naszym kraju, a kwestie budowania relacji i problemów w zakresie zarządzania w środo-
wisku wielokulturowym wydają się kluczowe dla wypełniania misji kulturalnych. Wśród czyn-
ników społeczno-kulturowych, które mogą stać się katalizatorem zmian strategii działania 
instytucji kultury, trzeba zwrócić również uwagę na kwestie związane z laicyzowaniem się 
społeczeństwa i zanikiem tradycyjnych form religijności, z jednej strony, a ludzkimi potrze-
bami duchowymi, które wszak nie zanikają, znajdując jedynie inne obszary realizacji – z dru-
giej. Odchodzenie od tradycyjnych form spędzania wolnego czasu, przeobrażenia w zakresie 
wyznawanych wartości społecznych, transformacja norm i zwyczajów, zmieniające się style 
życia... Do tego należy dołączyć nurty, które pojawiają się nie tylko w dyskursie naukowym, 
lecz także w codzienności, takie jak: posthumanizm, zainteresowania ekologią, postkolonia-
lizm. Nie sposób jednak wyczerpać listy trendów obecnych w kulturze, współczesność bo-
wiem zmienia się burzliwie i wszelkiego rodzaju konkretne wskazania mogą dotyczyć tylko 
konkretnych „okoliczności miejsc i czasu”. 

Poszukiwanie w otoczeniu społeczno-kulturowym czynników, które mogą lub powinny 
być wykorzystane w tworzeniu strategii w odniesieniu do organizacji kulturalnych, na pew-
no należy uzupełnić kwestiami związanymi z sektorem technologicznym. Być może obec-
nie, w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej, oba te sektory przecinają się, 
tworząc obszar wspólny. Dotyczy to przede wszystkim uczestnictwa w kulturze, w którym 
udział tzw. nowych mediów i społeczności obecnych w internecie stał się wyznacznikiem 
dogłębnych zmian. Postęp technologiczny jest czynnikiem, który ułatwia dostęp do kultury. 
Nowe technologie to także nowe możliwości produkcyjne i – co za tym idzie – nowe jakości 
w sztuce i kulturze. 

Po rozpoznaniu mocnych/słabych stron organizacji oraz czynników w otoczeniu nale-
ży przystąpić do formułowania celów strategicznych, które mają zniwelować słabe strony 
i wykorzystać strony mocne oraz możliwości obecne w otoczeniu, a także wystrzegać się 
zagrożeń znajdujących się w środowisku. Należy tu również podkreślić, że instytucje kultu-
ry muszą zdawać sobie sprawę, że niewykorzystywanie możliwości jest równoznaczne ze 
wzmacnianiem konkurencji oraz pogarszaniem swojej sytuacji. Nie wolno nam „oddawać 
pola”, nie wolno zasłaniać się niemożnością zdobycia środków (często można to usłyszeć), 
nie wolno rezygnować.

STUDIUM PRZYPADKU

Muzea uczelniane nie są zjawiskiem nowym. Choć próżno szukać ich definicji w ustawie 
o muzeach, ministerialnych aktach prawnych i rozporządzeniach czy dokumentach uczel-
ni, działają, są coraz bardziej rozpoznawalne i pozwalają spojrzeć na szkoły wyższe z nowej 
perspektywy. Niejednokrotnie ich początki to zakurzone instrumentarium naukowe w zakła-



161

NZarządzanie strategiczne w kulturze N

dowej gablocie, częściej jednak stanowią gromadzony świadomie zbiór obiektów, niekiedy 
dzięki zapisom testamentowym i darom.

W 1964 r. w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius udostępniono dla 
zwiedzających zbiory należące do najstarszej polskiej uczelni. Kolekcja wywodzi się z XIX-wiecz-
nego Gabinetu Archeologicznego. Z punktu widzenia struktury Muzeum jest jednostką poza-
wydziałową Uniwersytetu, działającą na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz regulaminu organizacyjnego uczelni. Z perspektywy 
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie jest traktowane jak instytu-
cja kultury z uwagi na osobę organizatora. Muzea uczelni gromadzą, opracowują, konserwują, 
upowszechniają dziedzictwo akademickie, przybierając formy centrów, archiwów, ogrodów 
botanicznych, muzeów wirtualnych itd. Największym i najbardziej rozbudowanym przychodzi 
funkcjonować nie tylko w strukturze szkół wyższych, ale i konkurować z innymi muzeami.

Wszędzie tam, gdzie pojawiają się pytania o sens istnienia instytucji, niezbędne jest odnie-
sienie do misji. Misja powinna wyrażać charakterystyczną rolę, jaką ma do spełnienia insty-
tucja, wskazywać na to, co odróżnia ją od innych (Stabryła 2010). Jej zapisy stanowią o idei 
instytucji, odpowiadają na pytanie, dla kogo muzeum istnieje i gdzie widzi siebie w przy-
szłości. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, mimo znakomitego stażu, zarówno w gro-
madzeniu kolekcji, jak i udostępnianiu zbiorów publiczności, nie ma sformalizowanej misji. 
Nie jest w tym przykładzie osamotnione – na podstawie kwerendy przeprowadzonej na stro-
nach internetowych i biuletynów zaledwie jedna jednostka z grona działających w Polsce 
68 muzeów uczelnianych (Zięba 2018) deklaruje posiadanie spisanej misji1. Zapisów w for-
mie dokumentów nie mają także jednostki nowe, powołane do życia w ciągu ostatnich kilku 
lat (np. Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego ustanowione w 2018 r., Muzeum Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstałe w 2016 r.). 

Kluczem do odnalezienia sensu istnienia instytucji jest postawienie przed nią celu. W przy-
padku muzeów odpowiedź wydaje się prosta: celem istnienia jest tworzenie kolekcji (Żygulski 
1982; Barańska 2004). Wskazanie profilu zbiorów determinuje dalsze działania jednostki, wy-
znacza kierunek rozwoju. Celem Muzeum UJ jest przede wszystkim gromadzenie oraz upo-
wszechnianie historii i dziedzictwa nauki, w tym instrumentarium naukowego, dzieł sztuki, 
nie tylko pochodzących z Uniwersytetu, ale i wywodzących się ze spuścizny międzynarodo-
wej. W latach 40. XIX w. w broszurze informującej o remoncie gmachu można było prze-
czytać: „Naród uczyni z Kolegium Większego gmach reprezentacyjny dla naszej wszechnicy 
Jagiellońskiej, a zarazem skarbnicę pamiątek związanych z nauką światową i polską” (Roszko 
1983). Domeną Muzeum jest więc kolekcja ściśle powiązana z działalnością Uniwersytetu, 
wzbogacona o dary kolekcjonerów sztuki. Warto zaznaczyć, że dla dyscyplin naukowych upra-
wianych na uniwersytetach muzea są depozytariuszami obiektów wykorzystywanych w bada-
niach naukowych (Barańska 2004). Inne cele, jakie wyznacza sobie instytucja, opierają się na 
ustawowych zapisach dotyczących gromadzenia, opracowywania naukowego, upowszech-
niania oraz konserwacji zbiorów. Kolejnym elementem modelu są strategie, czyli określenie 
obszarów działalności, które pozwalają realizować cele. W przypadku Muzeum UJ i innych 

1 Archiwum Emigracyjne i Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu udostępnia swoją misję na stronie internetowej: 
http://www.muzeum.umk.pl/onas.html.
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jednostek tego typu są to obszary m.in. zdefiniowane w ustawie o muzeach czy samym po-
jęciu muzeum: „prowadzi badania nad świadectwem ludzkiej działalności i otoczenia czło-
wieka, gromadzi zbiory, konserwuje je i zabezpiecza, udostępnia je i wystawia, prowadzi 
działalność edukacyjną” (Folga-Januszewska 2009). Bez wątpienia domeną muzeów uczel-
nianych jest kadra, obejmująca specjalistów z różnych dziedzin, niekiedy równocześnie na-
ukowców realizujących programy badawcze na uczelni. Pracownicy, wykorzystując warsztat 
muzealny, opracowują naukowo zbiory, wydają rozliczne publikacje, współpracują z innymi 
muzeami i instytucjami kultury. Działalność wystawiennicza, jako jedno z podstawowych 
zadań instytucji gromadzącej zbiory, jest szczególnie mocno akcentowana w Muzeum UJ. 
Skupia się ona m.in. na czasowych ekspozycjach interaktywnych, w tym na drugiej tego typu 
w Polsce, zatytułowanej Nauki dawne i niedawne zaprezentowanej w 2000 r. (Kluza 2014). 
W ciągu 18 lat Muzeum zrealizowało sześć wystaw o charakterze interaktywnym, pozwala-
jącym zwiedzającym na samodzielne przeprowadzenie prostych eksperymentów poświę-
conych naukom przyrodniczym i matematyce. Obecnie wystawy pełnią funkcję pokazów 
objazdowych, zdobywając coraz większą popularność w różnych ośrodkach w Polsce. Inną 
domeną działalności muzeum uniwersyteckiego są zadania z zakresu edukacji, zdominowa-
ne przez lekcje muzealne o tematyce przyrodniczej i humanistycznej dla grup szkolnych, 
oraz oferta zaadresowana do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Trzecim z kolei ele-
mentem modelu Ashridge są wartości, którym muzeum hołduje. I tu po raz kolejny należy 
odnieść się do struktury, w której Muzeum UJ funkcjonuje. Uczelnia podpisuje się bowiem 
pod Akademickim Kodeksem Wartości reprezentującym sposób myślenia całej społeczności 
akademickiej. Dokument nawiązuje do „podstawowych wartości obyczajowych i etycznych” 
zbudowanych przez wielowiekową tradycję, wskazując najważniejsze, m.in. prawdę, odpo-
wiedzialność, życzliwość, rzetelność, tolerancję, lojalność, uczciwość, godność, a końcu wol-
ność nauki i uczonych. W Statucie UJ jest mowa o podzielaniu wartości wyrażonych w Magna 
Charta Universitatum. Dokument, podpisany z okazji 900-lecia Uniwersytetu w Bolonii, pod-
kreśla jedną z fundamentalnych wartości – wolność akademicką, a także tolerancję, szacu-
nek i otwartość. Sygnatariusze karty, wśród których znajduje się Uniwersytet Jagielloński, 
zobowiązują się strzeżenia i promowania powyższych zasad. Wartości wyznawane przez in-
stytucję są ściśle powiązane z ostatnią składową modelu Ashridge – standardami zachowań. 
Podobnie jak w innych muzeach podstawowym zbiorem zasad jest Kodeks etyki zawodowej 
(Waltoś 2009). Na podstawie zapisów ukształtowano art. 34 ustawy o muzeach, traktujący 
o przestrzeganiu przyjętych norm etyki zawodowej, zwłaszcza o działaniach mogących pro-
wadzić do konfliktu interesów na linii pracownik – muzeum. Sam kodeks jest drogowska-
zem wypełnionym normami etycznymi, regułami postępowania i praktyki (Barbasiewicz 
2012). Przystąpienie do społeczności, której Muzeum UJ jest członkiem, oznacza akceptację 
i przestrzeganie zasad kodeksu. Podobnie jak nauczycieli akademickich, tak i pracowników 
muzeum najstarszego polskiego uniwersytetu charakteryzują: odpowiedzialność, rzetel-
ność wykonywanej pracy, poszanowanie dla prawdy naukowej. Dodatkowo zapisy Statutu 
Uniwersytetu odwołują się do „ukształtowanych w tradycji zwyczajów”, kształcąc „w duchu 
szacunku dla prawdy, poszanowania praw i godności człowieka, demokracji, patriotyzmu 
(…) sumiennej pracy”. Podjęcie poszukiwań i zestawienie ze sobą czterech powyższych ele-
mentów prowadzi do wskazania muzeum właściwego kierunku działania i określenia celu 
istnienia oraz tożsamości i sposobu postrzegania instytucji przez środowisko zewnętrzne. 
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Wobec zebranego materiału misję Muzeum UJ można ująć następująco: jest nią poznawanie, 
ochrona i przybliżanie współczesnym dziedzictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyznaczenie misji jest tożsame z określeniem charakteru instytucji. Nie odpowiada jednak 
na pytanie, jakie szanse i zagrożenia napotkać może zarówno nowo powstała jednostka, jak 
i ta z długim stażem. Narzędziem ułatwiającym diagnozę stanu instytucji i określenia pozycji 
strategicznej jest analiza SWOT. Metoda pozwala dostrzec mocne i słabe strony w organizacji 
w porównaniu z szansami i zagrożeniami występującymi w środowisku (Varbanova 2015). 
Katarzyna Barańska zwraca uwagę, że w przypadku muzeów analizę należy zacząć od moc-
nych i słabych stron samej instytucji. Sens takiego działania odnosi się do najważniejszej 
składowej muzeum – kolekcji, w oderwaniu od której nie powinno się podejmować żadnych 
działań. Nie zawsze jednak kolekcja stanowi mocną stronę instytucji. Wyjątkowa wartość, uni-
katowość czy konkurencyjność są cechami wskazującymi, że można uznać zbiory za mocną 
stronę. W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na to, z jakimi instytucjami się porównu-
jemy, tak aby uzyskać miarodajne odpowiedzi. W analizie badane są także czynniki zewnętrz-
ne, czyli niezależne od instytucji. Kolejnym elementem analizy jest określenie szans i zagrożeń 
w otoczeniu instytucji. W omawianym przypadku analizę SWOT przedstawia tabela 1.

Tabela  1
Analiza SWOT Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mocne strony: Słabe strony:

• unikatowa kolekcja
• wykwalifi kowana kadra 
• zabytkowy budynek
• lokalizacja w ścisłym centrum Krakowa
• rozbudowana współpraca z innymi instytucjami kultury
• katalogi naukowe zbiorów 

• niewystarczające przestrzenie magazynowe
• brak dostępu do funduszy zewnętrznych
• niewystarczające zaplecze techniczne
• zbyt duża liczba wystaw czasowych

Szanse: Zagrożenia:

• współpraca z NGO w zakresie pozyskiwania funduszy
• rozwój miasta

• sytuacja prawna muzeów uczelnianych

Źródło: opracowanie własne.

Na potrzeby niniejszego rozdziału do analizy SWOT wybrano ogólny obszar działania 
Muzeum UJ, zwłaszcza mieszczący się w ustawowych zadaniach, takich jak: gromadzenie, 
opracowywanie, zabezpieczanie i konserwacja, urządzanie wystaw, działalność edukacyj-
na oraz udostępnianie zbiorów. Kolejność przedstawionych danych odnosi się do wpływu, 
jaki mają na instytucję i znaczenia dla niej, uszeregowane od najsilniejszych do najsłab-
szych. Wewnętrzna analiza instytucji oparta została na zasileniach organizacji, tj. ludzkich, 
rzeczowych, finansowych, informacyjnych (Barańska 2004; Griffin 2002), których wskazanie 
i wykorzystanie jest istotnym elementem procesu zarządzania strategicznego (Varbanova 
2015). Wobec powyższych największym atutem Muzeum UJ jest kolekcja dokumentująca 
nie tylko tradycję naukową Uniwersytetu, lecz także historię nauki. To tutaj znajduje się naj-
większa w środkowo-wschodniej Europie kolekcja historycznych instrumentów naukowych 
(Waltoś, Podlecki 2005) z reprezentującym ją tzw. Złotym Globusem Jagiellońskim z początku 
XVI w. Zbiory muzealne obejmują także zapisy testamentowe znakomitych kolekcjonerów, 
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m.in. spuściznę rodziny Pusłowskich czy Edwarda Rastawieckiego, zawierające rzeźbę, malar-
stwo, rzemiosło artystyczne i pamiątki (Chwalba 2009). Niewątpliwie mocną stroną Muzeum 
Uniwersytetu jest budynek położony w ścisłym centrum Krakowa, licznie odwiedzanym przez 
turystów i mieszkańców. Collegium Maius to pierwsza siedziba Uniwersytetu Krakowskiego, 
jej historia sięga XV w. W Collegium najpierw mieszkali profesorowie teologii, potem było 
to miejsce dysput i spotkań ze studentami, a w końcu stało się biblioteką. Wykwalifikowaną 
kadrę stanowią pracownicy z wykształceniem i dorobkiem muzealnym w postaci opubliko-
wanych katalogów zbiorów oraz zrealizowanych wystaw. Kustosze współpracują z instytu-
cjami kultury, przygotowując wspólne wydarzenia, wypożyczając eksponaty i konsultując 
opracowania naukowe zbiorów z pracownikami merytorycznymi innych muzeów oraz z kadrą 
akademicką w zakresie kwerend i udostępniania zbiorów do celów badawczych. Pracownicy 
merytoryczni uczestniczą m.in. w szkoleniach organizowanych przez Narodowy Instytut 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, występują na konferencjach naukowych i seminariach, stale 
podnoszą kwalifikacje zawodowe.

Słabą stroną Muzeum jest bez wątpienia niewystarczająca przestrzeń magazynowa 
utrudniająca przechowywanie zarówno wielkogabarytowych obiektów, jak i darów. Muze-
um uczelniane jest przez ustawodawcę zakwalifikowane jako muzeum prywatne z uwagi na 
osobę organizatora – osobę prawną, w tym przypadku Uniwersytet Jagielloński. Taka forma 
prawna wyklucza Muzeum z możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, np. w konkur-
sach ministerialnych, wojewódzkich i miejskich. Brak funduszy ogranicza rozbudowę za-
plecza technicznego, w tym powołanie dodatkowych specjalistycznych etatów. W obszarze 
działalności wystawienniczej Muzeum organizuje rocznie kilkanaście wystaw czasowych, 
w wielu przypadkach nieodnoszących się do głównego celu działalności Muzeum UJ wspo-
mnianego w zaproponowanej misji. Wystawy co prawda cieszą się popularnością wśród 
odwiedzających, jednak nie wpisują się w specyfikę instytucji (Zięba 2017). Kolejny kom-
ponent analizy SWOT określa korzystne warunki i zagrożenia w środowisku zewnętrznym 
instytucji (Varbanova 2015). Bez wątpienia z punktu widzenia jednego z elementów ana-
lizy PEST, czyli otoczenia ekonomicznego, Muzeum musi upatrywać szans we współpracy 
z jednostkami sektora III. Fundacje, stowarzyszenia mogą stać się partnerami muzeów nie 
tylko przyjmując rolę wnioskodawcy (spełniającego wymagania natury prawnej ustanowio-
ne w regulaminach konkursu), lecz także pomysłodawców przedsięwzięć realizowanych 
wespół z Muzeum. Niemniej szans Muzeum należy upatrywać w rozwoju miasta Krakowa. 
Wpis miasta na pierwszą listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO, 
m.in. ze średniowiecznym centrum Krakowa, w obrębie którego zlokalizowany jest gmach 
Collegium Maius, status Europejskiej Stolicy Kultury w 2000 r., strategia rozwoju miasta sku-
piona na promowaniu Krakowa jako ośrodka kultury są elementami, w które Muzeum może 
się wpisać ze swoją ofertą jako pierwsza siedziba najstarszej polskiej uczelni, bez której 
trudno sobie wyobrazić rozwój miasta. Napływający coraz liczniej turyści są potencjalnymi 
odbiorcami tej oferty. 

Po stronie zagrożeń największą obawę wzbudza sytuacja prawna muzeów uczelnianych. 
Jak wspomniano, są to jednostki powołane przez uczelnie, czyli osoby prawne. Zgodnie 
z ministerialnym podziałem muzea szkół wyższych należą do kategorii muzeów prywatnych, 
co m.in. pozbawia je możliwości bezpośredniego pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 
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Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest niewielką jednostką organizacyjną Uniwersytetu, 
funkcjonującą między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Wypełniając zadania na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, podlega ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, równocześnie musi się także 
wywiązać z obowiązków nałożonych przez ustawę o muzeach. Z podwójnej przynależności 
płynie tyle samo szans, ile zagrożeń. Choć jednostka nie ma sformalizowanej misji, która okre-
ślałaby jasno charakter instytucji, wykwalifikowana kadra, wykorzystując atuty kolekcji, podej-
muje działania zmierzające do osiągnięcia podstawowych celów jednostki. Pozostaje wierzyć, 
że wraz z wdrażaniem nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zdefiniowanie 
misji instytucji stanie się koniecznością.

PYTANIA 

1. Dlaczego rozważne sformułowanie misji organizacji jest ważnym krokiem w realizacji celów?
2. Dlaczego istotne jest znalezienie punktu odniesienia w przeprowadzeniu analizy SWOT?
3. Podaj i omów obszary funkcjonalne przeprowadzania analizy SWOT. W sobie znanej, 

konkretnej instytucji kultury spróbuj określić najważniejsze obszary badania.
4. Które z sektorów makrootoczenia instytucji kultury mogą mieć na nią największy wpływ 

i dlaczego?
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Agnieszka Konior

BADANIA W SEKTORZE KULTURY

Wybrane metody i techniki badawcze

WSTĘP

Klasyczny podział funkcji zarządzania opiera się na: planowaniu, organizowaniu, przewo-
dzeniu i kontrolowaniu (Griffin 2015, s. 6). Planowanie, wymieniane jako pierwsza z funkcji, 
powinno stać się zatem podstawą wszelkich działań. Tymczasem jest to jeden z najbardziej 
zaniedbywanych etapów, szczególnie w odniesieniu do perspektywy strategicznej, długo-
dystansowej (Mintzberg 2012, s. 191–193). Gorączkowe tempo prac współczesnych mene-
dżerów i nadmiar obowiązków nie służą wyznaczaniu kierunków rozwoju organizacji, tym 
bardziej że powinny one zostać oparte nie tylko na własnych obserwacjach i intuicji, lecz także 
na rzetelnych badaniach zarówno otoczenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego organizacji. 

Podobna sytuacja istnieje w organizacjach kultury. Jak wskazują badania ankietowe 
prowadzone przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ), regular-
ne badania podejmowane przez muzea publiczne należą do rzadkości. Największa grupa 
ankietowanych (43%) wskazała, że badania w ich instytucjach są wykonywane sporadycznie, 
rzadziej niż raz do roku. Zaledwie w 17% badanych instytucji badania prowadzono w sposób 
ciągły (Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2017, s. 25). Sytuacja jednak powoli zaczyna się zmie-
niać. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost świadomości potrzeby badań w sekto-
rze kultury. Świadczy o tym chociażby konferencja Badania publiczności w sektorze kultury 
zorganizowana w 2019 r. przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w trakcie której zaprezentowano wyniki ponad 60 badań, które podjęto 
w ostatnich latach w sektorze kultury. Wydarzenie spotkało się ze sporym zainteresowaniem 
odbiorców – wzięło w nim udział około 250 osób (zob. www.badania.kultura.uj.edu.pl). 

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących badań w sek-
torze kultury, wskazanie na potrzebę ich realizacji oraz wyznaczenie potencjalnych obsza-
rów badawczych. W rozdziale zostaną opisane etapy prowadzenia procesu badawczego oraz 
przykładowe metody i techniki badawcze, które mogą zostać wykorzystane na gruncie nauk 
o zarządzaniu. W opracowaniu uwzględniono także wybrane studia przypadków – aktual-
ne i niestandardowe. Wskazano na praktyczne przykłady użycia wybranych metod i technik 
oraz ich wady i zalety. Dotyczą one wiedzy pojęciowej (badania ankietowe uczestnictwa 
w kulturze), praktycznej (metoda tajemniczego klienta), prezentacyjnej – generującej nowe 

12
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rozwiązania (action research, czyli badania w działaniu) oraz doświadczalnej (wystawa jako 
alternatywna metoda badawcza). 

Na wstępie należy zadać pytanie: Po co w ogóle prowadzić badania w sektorze kultury? 
Powodów jest przynajmniej kilka, a każdy z nich świadczy o istotności podejmowania tego 
typu działań. Prowadząc badania, można nie tylko znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania, 
lecz także uświadomić sobie luki w dotychczasowej wiedzy. Badania są też potrzebne, by 
świadomie dokonywać zmian w otoczeniu (wewnętrznym i zewnętrznym), na podstawie rze-
telnych analiz, a także uzasadniać racjonalność podejmowanych decyzji, co jest niezbędnym 
etapem w strategicznym zarządzaniu organizacją kultury. Wyniki badań są również konkret-
nym argumentem dla sponsorów i organizatorów instytucji publicznych, który uwiarygodnia 
wysuwane przez te jednostki postulaty, np. dotyczące zwiększenia finansowania lub remontu 
siedziby. Wiedza na temat obecnej sytuacji sprawia, że utwierdzamy się w przekonaniu, czy 
to, co robimy, ma sens, może także stać się inspiracją do nowych działań.

Badania w sektorze kultury obejmują organizacje publiczne, prywatne, pozarządowe oraz 
tzw. sektor IV, czyli zrzeszenia nieformalne. W związku z tym spektrum potencjalnych badań 
może być naprawdę szerokie i obejmować m.in.:
• statystyki odnośnie do udziału w kulturze;
• satysfakcję odbiorców z usług oferowanych w sektorze kultury;
• kompetencje kulturowe odbiorców;
• potencjalnych odbiorców działań – dlaczego są nieobecni i co mogłoby ich przyciągnąć;
• analizę zasobów organizacji i ich potencjału (w tym finansowych, rzeczowych, informacyj-

nych, ale także kapitału ludzkiego);
• wizerunek organizacji kultury;
• strategie marketingowe i kanały komunikacji z odbiorcami;
• efektywność dotychczas podejmowanych działań;
• związki organizacji z otoczeniem, w szczególności w zakresie współpracy;
• wytwórców kultury – m.in. artystów, menedżerów, rzemieślników; 
• wpływ uwarunkowań prawnych na działalność tych podmiotów;
• kulturę organizacyjną.

NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Problem badawczy: stanowi odpowiedź na pytania: Dlaczego to badanie jest potrzebne? Jaki 
problem stwarza potrzebę tego badania? (Creswell 2013, s. 123).

Cel badań: sformułowanie celu określa „dlaczego zamierzasz przeprowadzić badanie 
i co chcesz uzyskać (…) w sformułowaniu celu powinny się zawierać zamiary, intencje 
lub główna idea projektu bądź pracy badawczej. Idea ta wyłania się z potrzeby (prob-
lem) i konkretyzuje w szczegółowych pytaniach (pytania badawcze)” (Creswell 2013, 
s. 132).

Pytania badawcze: mogą mieć formę pytania głównego (Jakie byłoby najobszerniejsze 
pytanie, na które mogłaby odpowiedzieć moja praca?) i pytań dodatkowych (później 
wykorzystywanych jako konkretne pytania w wywiadach lub zagadnienia do analizy 
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dokumentów). Odpowiedź na nie musi być możliwa do uzyskania przy zastosowaniu 
wybranych metod i technik badawczych. Powinny rozpoczynać się od słów: co? lub jak? 
i mieć charakter otwarty (Creswell 2013, s. 147–149)

Metodologia badań: obejmuje metody badawcze i wyniki ich zastosowania; jest to techno-
logia rozwiązywania zagadek, w które obfituje rzeczywistość (Kostera 1996, s. 38).

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Proces badawczy obejmuje wiele następujących po sobie czynności. Przykładowy przebieg 
procesu został przedstawiony poniżej. Warto jednak zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku 
wszystkich schematów jest on pewnym uproszczeniem, a przedstawione w nim czynności nie 
zawsze przebiegają w sposób linearny, często następują równocześnie lub w innej kolejności 
(np. teoria ugruntowana).

Etapy procesu badawczego:
 1. Wstępna diagnoza.
 2. Określenie problemu badawczego.
 3. Wytyczenie celów badania.
 4. Sformułowanie pytań badawczych.
 5. Wybór metod i technik badawczych.
 6. Opracowanie narzędzi badawczych.
 7. Testowanie narzędzi badawczych.
 8. Określenie próby badawczej.
 9. Wybór osób realizujących badanie.
10. Zebranie danych.
11. Opracowanie danych.
12. Analiza wyników.
13. Sformułowanie rekomendacji.
14. Publikacja raportu z badań.
15. Wdrożenie rekomendacji.

Zwykle rozpoczyna się od wstępnej diagnozy obszaru badawczego (1), który będzie nas 
interesował. Następnie, poruszając się od ogółu do szczegółu, formułujemy problem ba-
dawczy (2), określamy cel badań (3) i pytania badawcze (4). Kolejnym krokiem jest dobór 
odpowiednich metod i technik badawczych (5) – chcąc poznać np. częstotliwość udziału 
mieszkańców miasta w wydarzeniach kulturalnych, możemy zastosować badanie ankietowe 
(lub wykorzystać dane zastane – statystyki odwiedzin), jeśli zaś chcemy zgłębić ich opinie na 
temat tych wydarzeń, to odpowiednim narzędziem będą wywiady pogłębione: indywidulane 
lub grupowe. Istotne jest, aby w taki sposób dobrać metody i techniki badawcze, żeby dane 
zebrane za ich pośrednictwem pozwalały odpowiedzieć na uprzednio sformułowane pyta-
nia badawcze. W celu uzyskania większej wiarygodności badań stosuje się triangulację, czyli 
„wykorzystanie wielu metod [które – przyp. A.K.] odzwierciedla próbę obrony głębszego zro-
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zumienia badanego zjawiska” (Denzin, Lincoln, red., 2009, s. 26). Triangulacja może dotyczyć: 
danych (eksplorowanie różnych źródeł), badaczy (wiele osób przeprowadzających badanie), 
teorii (wykorzystanie różnych podstaw teoretycznych) oraz metod (użycie kilku metod ba-
dawczych) (Flick 2010, s. 197). 

Do przykładowych technik badawczych stosowanych w naukach o zarządzaniu należy 
analiza danych zastanych, czyli materiałów (tekstowych, wizualnych, dźwiękowych), które 
istniały już wcześniej i nie zostały wytworzone na potrzeby badań. To także ankiety (kwe-
stionariusze samodzielnie uzupełniane przez respondentów, w wersji papierowej PAPI lub 
elektronicznej CAWI) i wywiady (których przeprowadzenie wymaga obecności badacza). Wy-
wiady mogą być indywidualne lub grupowe (FGI), zawierać pytania proste – z odpowiedziami 
do wyboru (uzyskane np. za pomocą telefonu – CATI lub komputera – CAPI), lub pogłębione 
z pytaniami otwartymi (IDI), dające zdecydowanie więcej swobody interlokutorom. W zależ-
ności od sposobu zadawania pytań wyróżnia się wywiady standaryzowane, w których lista 
pytań i kolejność ich zadawania są szczegółowo określone, oraz wywiady niestandaryzowane, 
w których badacz dysponuje raczej listą zagadnień, które mogą być poruszane w dowolnej 
kolejności. Kolejną z technik badawczych jest obserwacja, którą można prowadzić w sposób 
jawny (badani wiedzą o obecności badacza) lub ukryty (badani nie mają takiej świadomości). 
Badacz może także uczestniczyć w badanych zjawiskach (obserwacja uczestnicząca) lub tylko 
przyglądać się im z boku (obserwacja nieuczestnicząca). W naukach o zarządzaniu obecne 
też są metody będące połączeniem powyższych technik, jak np. studium przypadku, action 
research, etnografia organizacji, autoetnografia, netnografia (etnografia społeczności wirtual-
nych) czy teoria ugruntowana (zob. Kostera, red., 2015).

Badania, w zależności od wybranych metod, technik i sposobów analizy pozyskanych da-
nych, można także podzielić na: ilościowe (które za pomocą liczb starają się wyjaśnić dane 
zjawisko), jakościowe (poszukujące pogłębionej odpowiedzi na pytania o przyczynę, przebieg 
i konsekwencje zjawisk) i eksperymentalne (analizujące sytuację przed i po wprowadzeniu 
zmian). Inny podział odnosi się do celu badań, można zatem wyróżnić badania eksploracyjne 
(odkrywanie), ewaluacyjne (ocenianie) i generatywne (tworzenie) (Macioszek 2019, s. 9–10). 
Poszczególne metody i techniki badawcze pozwalają na uzyskanie odmiennych rodzajów wie-
dzy (od powierzchownej po głęboką). Wykorzystanie ankiet i wywiadów umożliwia poznanie 
tego, co ludzie mówią i myślą, z kolei zastosowanie obserwacji czy etnografii pozwala stwier-
dzić, jak się zachowują. Metody generatywne, dające pole do wspólnego tworzenia, dają wgląd 
w ich pomysły, doświadczenia, a nawet marzenia. Metody alternatywne skupiają się na bezpo-
średnim doświadczaniu, a więc wrażeniach sensorycznych i cielesnych, dzięki którym możemy 
poznać prawdziwe odczucia, niemożliwe do zbadania metodami tradycyjnymi (ryc. 1).

Kolejnym etapem procesu badawczego jest opracowanie narzędzi badawczych (6), 
np. kwestionariusza ankietowego, scenariusza wywiadu, wytycznych do obserwacji. Narzędzia 
badawcze warto skonsultować w szerszym zespole (w tym ze specjalistami zajmującymi się 
daną dziedziną, m.in. socjologami) oraz przetestować (7), np. przeprowadzić badania pilota-
żowe. Kolejnym krokiem jest dobór próby badawczej (8). Jednakże wstępne określenie grupy 
docelowej powinno nastąpić na początkowym etapie badań, ponieważ narzędzia badawcze 
(np. kwestionariusz ankiety czy scenariusz wywiadu) muszą być dostosowane do badanych 
i sformułowane w zrozumiałym dla nich języku. Na tym etapie trzeba dokładnie sprecyzować, 
jaką grupę będziemy badać. Można ją dobrać metodą:
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• losową: każda jednostka danej populacji ma równe szanse trafienia do próby, co oznacza, 
że próba jest reprezentatywna, a wyniki można uogólniać na całą populację, np. miesz-
kańców miasta;

• kwotową: dobór próby w tym przypadku w sposób proporcjonalny odzwierciedla struktu-
rę całej społeczności, np. pod względem demograficznym; 

• celową: dobór na podstawie własnej wiedzy badacza, z uwzględnieniem celów badania, 
np. badanie najbardziej aktywnych animatorów kultury w regionie;

• kuli śnieżnej: metodę tę stosuje się, gdy badacz nie ma bezpośredniego dostępu do bada-
nych, wybiera się wówczas kilku reprezentantów badanej społeczności i prosi ich o prze-
kazanie informacji o jej innych członkach, których znają; badania tego typu mają charakter 
eksploracyjny (Jabłońska, Sobieraj 2013, s. 34–35).

R ycina 1

Związek między technikami badań, rodzajem pozyskanej wiedzy 
oraz wglądem w doświadczenia badanych

rozszerzona epistemologia.
John Heron, Peter Reason
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Źródło: Macioszek 2019, s. 9.

Następnym etapem jest wybór osób, które będą przeprowadzały badanie (9). Mogą to 
być zarówno członkowie zespołu badawczego, którzy zaplanowali proces badawczy, lub inne 
osoby, którym badanie zostało zlecone (np. pracownie badawcze, wolontariusze). Dobór 
badaczy uwarunkowany jest nie tylko tematyką badań, lecz także dostępnymi w organizacji 
zasobami (ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi, informacyjnymi). Niewielkie badania satys-
fakcji odbiorców organizacje kultury mogą przeprowadzić własnymi siłami. Większe badania 
ankietowe, na próbie dobranej losowo lub kwotowo, obejmującej kilkuset ankietowanych, 
zwykle prowadzone są przez wyspecjalizowane agencje badawcze, które dysponują również 
odpowiednim oprogramowaniem ułatwiającym analizę wyników. Jeśli chcemy przeprowa-
dzić wiele wywiadów dotyczących opinii na temat instytucji, być może lepiej będzie, jeśli zo-
staną one zrealizowane przez osoby niebędące pracownikami – co zapewni większy komfort 
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i anonimowość badanym (np. pracowników naukowych uczelni wyższych lub obserwatoriów 
kultury czy wolontariuszy). Należy jednak pamiętać, aby przy zlecaniu badań na zewnątrz 
na bieżąco monitorować ich postępy, nie ingerując jednak w sam proces badawczy, aby nie 
zaburzyć jego wyników (Nawrotny, red., 2010, s. 3). Jeśli badanie prowadzone jest przez 
większy zespół badawczy, trzeba także przeszkolić jego uczestników i uzgodnić procedury 
badawcze, tak aby wszyscy postępowali według tych samych schematów, co ma zapewnić 
rzetelność wyników. W praktyce, jak wskazują statystyki, ze względu na ograniczone zasoby 
finansowe badania w instytucjach kultury zwykle wykonywane są przez pracowników (92% 
odpowiedzi). Zdecydowanie rzadziej realizują je: firmy zewnętrzne (21%), wolontariusze (17%), 
pracownicy naukowi z uczelni wyższych (11%), konsultanci – pracownicy innych instytucji 
kultury (5%) (Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2017, s. 27). Jeśli chodzi o większe badania przekro-
jowe, dotyczące np. uczestnictwa w kulturze, sytuacja kształtuje się odmiennie. Ze względu 
na skalę są one raczej domeną obserwatoriów kultury, naukowców czy agencji badawczych.

Następnie odbywa się etap zbierania danych (10), m.in. analizy danych zastanych, prze-
prowadzania wywiadów, obserwacji czy wypełniania kwestionariuszy ankietowych przez 
respondentów. Dostępne dane ogólnie możemy podzielić na:
• zastane: są efektem dokumentacji wcześniej prowadzonych działań, w wypadku ich wy-

korzystania analizuje się je, przykładowo: frekwencję w instytucjach kultury, statystyki 
dotyczące profili w mediach społecznościowych oraz zdjęcia tam zamieszczone, wpisy 
w księdze gości; 

• wywołane: realizowane specjalnie na potrzeby danego badania.

Zebrane dane są opracowywane (11) (np. transkrypcja wywiadów i ich kodowanie, wpro-
wadzanie wyników ankiet do programów, jeśli były wypełniane w formie papierowej, tworze-
nie wykresów) i następuje etap analizy wyników (12), czyli wyciągania wniosków z zebranych 
danych. Jeśli wyniki badań mają nie tylko poszerzyć dotychczasową wiedzę, lecz także realnie 
wpłynąć na zmiany w otoczeniu, niezbędne jest sformułowanie rekomendacji (13). Co ważne:

Za podstawowy błąd, z powodu którego wnioski i rekomendacje z raportów badań nie za-
wsze mogą być wykorzystywane w praktyce, uważa się zbyt teoretyczne, nieprzekładające 
się na rzeczywiste możliwości instytucji opracowanie podsumowania. (…) Dla każdego ro-
dzaju badań ważne jest sformułowanie praktycznych wniosków i zaleceń dla instytucji, które 
pomogą w rozwiązaniu wskazanych przez muzeum problemów (Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 
2017, s. 27).

Metodologia badań, wyniki i rekomendacje publikowane są w formie raportu (14). Należy 
pamiętać, że grupa odbiorców takich badań jest bardzo zróżnicowana. Kierowanie do niej 
jednego komunikatu nie zawsze przyniesie spodziewany efekt, tym bardziej jeśli celem ma 
być popularyzacja wyników badań. Stąd też warto przygotować kilka raportów, np. w wersji 
pełnej, skróconej, w formie infografiki, artykułu prasowego czy nawet wystawy. W wizualizacji 
wyników badań może pomóc wiele darmowych i intuicyjnych programów dostępnych w in-
ternecie, w których można tworzyć grafiki czy atrakcyjne wizualnie wykresy. Raport warto 
także zaprezentować uczestnikom badań (np. jeśli przeprowadzaliśmy wywiady lub badanie 
fokusowe) i innym interesariuszom, chociaż, jak wynika z badań, nie jest to częsta praktyka: 
zaledwie 5% ankietowanych przedstawicieli instytucji kultury publikuje wyniki swoich badań 
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publiczności na stronie internetowej, tyle samo zamieszcza je w ogólnodostępnych mediach. 
Zdecydowanie częściej są one prezentowane przełożonemu (89% wskazań) lub pracownikom 
zajmującym się rozwojem publiczności (46% odpowiedzi) (Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2017, 
s. 34). Ostatnim z etapów procesu badawczego jest wdrożenie rekomendacji (15). Niestety, 
często jest to etap pomijany, a przygotowane diagnozy znajdują swoje miejsce jedynie 
na dnie kierowniczych biurek. Autorzy Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce 
w odniesieniu do przedsięwzięć z zakresu monitoringu kultury formułują trafną konkluzję: 

Nawet jeżeli powstają raporty z monitorowania usług publicznych, to są one rzadko wykorzy-
stywane do podniesienia jakości tych usług. Obyczaj ignorowania opracowań analitycznych 
i projekcyjnych mocno zakorzenił się w postawach decydentów (Bober et al. 2013, s. 70).

Jeśli celem badań jest zmiana rzeczywistości społecznej i organizacyjnej, to brak wdroże-
nia zawartych w raportach rekomendacji podważa sens przeprowadzania tego typu badań.

STUDIA PRZYPADKÓW

Przegląd metod i technik badawczych zastosowanych w raportach z badań w sektorze kul-
tury prowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat1 wskazuje, że badacze do analizy różnora-
kich zagadnień dotyczących tego obszaru często wybierają ankiety, wywiady (indywidualne 
i grupowe), analizę danych zastanych czy obserwację. Są to standardowe techniki badawcze 
dające wgląd w analizowaną treść. Podobnie przedstawiają się wyniki badań prowadzonych 
przez NIMOZ w 2017 r. Jako najczęściej stosowane techniki badań publiczności muzealnej 
wskazano: ankiety (głównie PAPI, CAWI), obserwację, wywiady (IDI, FGI) oraz badania społecz-
ności internetowej. Inne odpowiedzi były marginalne lub nie zostały udzielone (Kwiatkowski, 
Nessel-Łukasik 2017, s. 28). Chociaż pierwsza analiza dotyczyła badań w sektorze kultury 
w ogólności, a druga – specyficznych badań publiczności muzealnej, to można wysnuć z nich 
wnioski odnoszące się do najczęściej stosowanych metod i technik. 

Użytecznym poradnikiem dotyczącym wykorzystania ankiet, wywiadów i obserwacji jest 
publikacja: ABC Badania publiczności w muzeum (Nessel-Łukasik, Kwiatkowski 2018). Chociaż, 
co zaznaczono w jego tytule, poradnik skupia się tylko na badaniach odbiorców instytucji 
muzealnych, to przedstawione w nim treści są na tyle uniwersalne, że z powodzeniem mogą 
być zastosowane w innych typach organizacji kultury, przy analizie szerokiego spektrum 
ich działalności.

Studia przypadków przedstawione w niniejszym rozdziale odchodzą od zwyczajowo 
stosowanych metod i technik. Ich celem jest zwrócenie uwagi na panujące trendy i roz-
wiązania niestandardowe, coraz częściej widoczne w sektorze kultury (ze swojej natury 
kreatywnym!).

1 Przeanalizowano 25 raportów dotyczących badań w sektorze kultury, które zostały opublikowane w latach 
2015–2019. Analiza nie miała charakteru reprezentatywnego i nie może być uogólniana na wszystkie raporty; 
jej celem było raczej wskazanie pewnych trendów dotyczących obecnie prowadzonych badań. 
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Badania uczestnictwa w kulturze w ośrodkach miejskich

W ciągu ostatnich czterech lat (2016–2019) w największych ośrodkach miejskich w Polsce zrea-
lizowano szeroko zakrojone badania dotyczące uczestnictwa mieszkańców w kulturze. Przepro-
wadzono je w Warszawie (2016a2, 2016b3, 20174), Katowicach (20175), Krakowie (2017/20186), 
Gdańsku (20187) i we Wrocławiu (20198)9. Inicjatorami podjęcia analizy uczestnictwa w kulturze 
były organizacje publiczne: jednostki naukowe, odpowiednie wydziały w urzędach miast lub 
bezpośrednio instytucje kultury. Natomiast wykonawcy badań to w większości wyspecjalizowa-
ne agencje badawcze. Wyjątek w tym zakresie stanowią badania przeprowadzone w Krakowie 
i Katowicach, gdzie ankieterami byli odpowiednio przeszkoleni wolontariusze. Wszystkie ba-
dania zrealizowano metodami ilościowymi – przy wykorzystaniu kwestionariuszy ankietowych 
lub wywiadów ustrukturyzowanych (PAPI, TAPI10, CAPI, CAWI). Jedynie w wypadku katowickich 
badań dodatkowo wykorzystano dane pozyskane z internetu. Próba badawcza, w zależności od 
miasta, wynosiła od kilkuset do kilku tysięcy respondentów, ankiety częściowo były prowadzo-
ne także w językach obcych. Autorzy prawie wszystkich badań (poza Katowicami i Krakowem) 
są zdania, że ich wyniki można abstrahować na ogół mieszkańców miasta.

Chociaż badania dotyczyły podobnych obszarów badawczych, to odróżniał je ich przed-
miot. Analizy przeprowadzone w Warszawie (2016a), Krakowie, Katowicach i Gdańsku skupia-
ły się na kulturze instytucjonalnej – odbiorcach oferty kulturalnej, ich satysfakcji i potrzebach, 
źródłach pozyskiwania informacji o wydarzeniach, „przepływie” publiczności między poszcze-
gólnymi instytucjami. Stąd też były realizowane w trakcie odwiedzin w instytucjach kultury 
lub uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Z kolei badania zrealizowane w Warszawie 
(2016b, 2017) i we Wrocławiu dotyczyły szeroko pojmowanych praktyk uczestnictwa w kul-
turze (instytucjonalnej i domowej), których przejawami było np. oglądanie seriali, tworzenie 
memów, odwiedzanie znajomych, a nawet majsterkowanie i wspólne grillowanie. Autorom 
warszawskich badań, którzy skupili się na zdecydowanie najszerszym ujęciu kultury, zależało 
nie tylko na przedstawieniu częstotliwości kontaktu z kulturą, lecz także jego głębokości. 
Dodatkowo badania realizowane w Warszawie (2016b, 2017) i we Wrocławiu stawiały sobie 
za cel segmentację ich uczestników. Jak piszą autorzy: 

Proponowanie wszystkim takiej samej oferty kulturalnej, w taki sam sposób, nie byłoby 
skuteczne. Poszerzenie grona uczestników może wymagać innych działań, niż te, których 
potrzebują osoby już zaangażowane. Dlatego pomocna jest segmentacja. Ten rodzaj bada-
nia pozwala wyłonić z większej zbiorowości „segmenty”, czyli grupy, które składają się z po-
dobnych osób. Dzięki temu do poszczególnych grup można dobrać odpowiednie działania 
(Płachecki 2019, s. 107).

 2 Badanie publiczności warszawskich instytucji kultury (2016a).
 3 Badanie segmentacyjne uczestników kultury (2016b).
 4 Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017).
 5 Kultura (w) danych (2017).
 6 Krakowski odbiorca kultury (2017/2018).
 7 Jaka jest publiczność gdańskich instytucji kultury? (2018).
 8 Badanie uczestników kultury we Wrocławiu (2019).
 9 W nawiasach podano daty przeprowadzania poszczególnych badań.
10 TAPI – Tablet Assisted Personal Interview.
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Podjęcie w ostatnich latach badań uczestnictwa w kulturze w największych polskich 
ośrodkach miejskich można uznać za cenną inicjatywę. Świadczy to o zwiększającej się świa-
domości badaczy, decydentów i samych instytucji kultury dotyczącej potrzeby posiadania 
rzetelnych badań odbiorców kultury. Doceniając wagę tych badań, warto jednak wspomnieć, 
że zarówno ich przedmiot, jak i dobrane narzędzia badawcze w znaczący sposób się różniły, 
przez co nie można porównywać ich między poszczególnymi miastami – wyjątek stanowią 
badania przeprowadzone w Warszawie (2016b) i we Wrocławiu, ponieważ były one zreali-
zowane przez tę samą agencję badawczą, która uprzednio przeprowadziła także sondaż na 
reprezentatywnej grupie ogólnopolskiej. Badania – poza walorem refleksyjnym – mają tak-
że wartość instrumentalną: wyśledzenie ścieżek, jakimi poruszają się odbiorcy kultury insty-
tucjonalnej może umożliwić zacieśnienie współpracy między poszczególnymi podmiotami 
i stworzenie wspólnych pakietów usług. Z kolei segmentacja odbiorców kultury może wpły-
nąć na lepsze dostosowanie oferty kulturalnej do ich potrzeb. Badania w tej skali w niektórych 
miastach zostały przeprowadzone po raz pierwszy. Jednocześnie brakuje informacji, w jakim 
stopniu wyniki badań przełożyły się na rekomendacje i czy zostały one wdrożone. Badania 
były pierwszym krokiem w tym zakresie – pytanie, czy wspólny wysiłek badaczy przełoży się 
na konkretne działania, a jego efekty będą widoczne w praktyce. 

Metoda tajemniczego klienta

Metoda tajemniczego klienta (ang. mystery shopping czy też secret client) to rodzaj audytu rea-
lizowanego w formie obserwacji uczestniczącej ukrytej. Badacz wciela się w rolę konsumenta, 
który próbuje nabyć różnego rodzaju dobra i usługi. Proces przebiega według ściśle określo-
nego schematu, a po jego zakończeniu (lub w trakcie) badacz wypełnia formularz audytu. 
Przykładowy wygląd takiego formularza znajduje się np. w artykule Łukasza Gawła (2012) 
dotyczącym audytu Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki. Badanie może być także realizowane 
w formie telefonicznej (ang. mystery calling) lub e-mailowej (ang. mystery mailing) – oprócz 
poziomu obsługi bada się wówczas także liczbę przekierowań i czas odpowiedzi na zadane 
pytania (Mękarski 2014, s. 63). Celem metody jest zbadanie poziomu obsługi klientów i dosto-
sowania go do obowiązujących standardów (czy też stworzenie szczegółowych wytycznych 
w tym zakresie). Osoby zajmujące się obsługą odwiedzających (kasjerki/kasjerzy, szatniarki 
/szatniarze, opiekunowie wystaw, pracownicy punktów informacji) są twarzą instytucji kultu-
ry. To z nimi najczęściej spotykają się odwiedzający i to od nich w dużej mierze zależy, jakie 
wrażenie z wizyty będą mieli odbiorcy i czy dzięki nim zechcą tam jeszcze wrócić. Poziom 
obsługi odwiedzających może mieć kluczowe znaczenie i warto go na bieżąco monitorować. 
W sektorze kultury badanie może być realizowane np. pod kątem dostosowania organizacji 
kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, spełniania standardów przez obiekty na-
leżące do szlaku kulturowego, jakości obsługi odwiedzających poszczególne filie biblioteki 
czy oddziały muzeum. 

Dobrym przykładem użycia metody tajemniczego klienta w sektorze kultury jest bada-
nie przeprowadzone w 2015 r. w łódzkich bibliotekach publicznych pod nazwą: Biblioskan 
– kontrola obywatelska w łódzkich bibliotekach publicznych (2016). Jakość obsługi czytelników 
sprawdzono łącznie w 78 filiach bibliotecznych na podstawie uprzednio przygotowanego for-
mularza. Każda z filii została czterokrotnie odwiedzona przez audytorów, wykorzystano także
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badania typu mystery calling. Przed przystąpieniem do badania zrekrutowano audytorów 
– była to zróżnicowana pod względem płci i wieku grupa. Audytorzy pisemnie zostali zobo-
wiązani do zachowania poufności badań. Każdemu z nich przydzielono od czterech do ośmiu 
punktów kontrolnych (filii bibliotecznych), w których mieli złożyć po cztery wizyty. Temat każ-
dej z wizyt został uprzednio ustalony, np. 1) zapisanie się do biblioteki, wypożyczenie książek, 
w tym nowości; 2) ocena profesjonalizmu bibliotekarzy w zakresie doradztwa; 3) skorzystanie 
z usług kopiowania materiałów dostępnych w bibliotece; 4) ocena postępowania w trudnych 
sytuacjach np. zwrotu książki znacznie po upływie regulaminowego terminu. Ponadto po 
czterech wizytach audytorzy dokonali ogólnej oceny bibliotek i bibliotekarzy pod względem 
przedstawionych kryteriów, mieli również możliwość wyrażenia dodatkowych uwag w formie 
pisemnej (Biblioskan… 2016). Dzięki udziałowi w badaniu można było pozyskać wiedzę, któ-
rej nie udałoby się zgromadzić techniką ankiet czy wywiadów. Przebadano realne sytuacje 
i rzeczywisty poziom obsługi czytelników. Wielość badaczy, ich kilkakrotne wizyty w poszcze-
gólnych miejscach i objęcie badaniem wszystkich bibliotek na terenie miasta świadczą o rze-
telności badań i miarodajności wyników. Wątpliwości natury etycznej może budzić jednak 
kwestia nieinformowania badanych o udziale w badaniu. 

Action research, czyli badania w działaniu

W roku akademickim 2017/2018 dyplom ukończenia studiów otrzymało blisko 328 tys. osób. 
Najczęściej kształcili się oni w takich obszarach, jak: biznes, administracja i prawo; techni-
ka, przemysł, budownictwo; nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja; zdrowie i opieka 
społeczna (Grochowska-Subotowicz 2019). Z dużym prawdopodobieństwem można stwier-
dzić, że znaczna część prac dyplomowych realizowanych jako warunek ukończenia studiów 
została stworzona tylko jako element ich zaliczenia, a ich wyniki, mimo potencjału wdro-
żeniowego, nie zostały wykorzystane. Taki stan rzeczy jest uwarunkowany kilkoma czynni-
kami – prace wdrożeniowe zwykle wymagają dużo większego nakładu pracy, zarówno ze 
strony studentów, promotorów, jak i badanych organizacji. Dlatego tym bardziej cenne są 
inicjatywy, które polegają na wspólnym poszerzaniu wiedzy przez młodych badaczy i ba-
dane organizacje oraz kładą nacisk na wdrożenie efektów ich prac. Przykładem takich dzia-
łań może być projekt Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich 
opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji realizowany wspólnie przez Instytut 
Kultury UJ oraz Instytut Spraw Publicznych UJ, opierający się na metodzie action research. 
Efektem projektu są również trzy publikacje w otwartym dostępie dotyczące badań w działa-
niu, skierowane odpowiednio do: studentów (Góral, Jałocha, Mazurkiewicz, Zawadzki 2019), 
promotorów (Prawelska-Skrzypek, Ćwikła, Barańska, Kołodziejczyk 2019) i pracodawców 
(Bogacz-Wojtanowska, Jedynak, Wrona, Pluszyńska 2019). 

Badania w działaniu (ang. action research) to zdobywająca coraz większą popularność me-
toda badawcza, która w znacznym stopniu różni się od dotychczasowych podejść. Nazywana 
jest także doradztwem naukowym (Chrostowski, Czachorowski 2015, s. 211–221). Po pierw-
sze, problem badawczy nie jest formułowany przez badaczy przed przystąpieniem do badań, 
ale wyłania się w trakcie przebywania w terenie badawczym (organizacje zgłaszają się do 
doradców z postulatem, że chciałyby usprawnić swoje działania, ale nie wskazują konkret-
nych obszarów). Nie zakładamy więc z góry, że problemem jest np. brak spisanej na papierze 
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strategii instytucji, dochodzimy do sformułowania problemu badawczego wspólnie z bada-
nymi. Istotny jest także walor emancypacyjny, czyli zmiana schematów myślenia i działania 
wśród uczestników badania. Efektem badania nie ma być kolejny raport, ale realna zmiana, 
również w sferze świadomości pracowników organizacji oraz wdrożenie zaproponowanych 
rozwiązań. Pojęcie action research łączy w sobie nierozerwalnie trzy elementy: badania, 
działanie i współuczestnictwo (Greenwood, Lewin 1998).

Jedną z organizacji, które zostały poddane badaniu metodą action research w wyżej wy-
mienionym projekcie, była Filharmonia (dokładne dane zostały zanonimizowane). Student-
ka po wyborze organizacji rozpoczęła początkowy etap badań, na który składały się: analiza 
danych zastanych, obserwacja oraz wywiady nieustrukturalizowane z pracownikami. Umoż-
liwiło jej to wstępne rozpoznanie sytuacji i zidentyfikowanie kilku potencjalnych obszarów 
doskonalenia organizacji. Część z nich została odrzucona jako niemożliwa do realizacji w wy-
maganym czasie i przy obecnym stanie zasobów organizacji. Ostatecznie został wspólnie 
wypracowany problem badawczy, a także problem praktyczny badań – nieodpowiednie za-
chowanie najmłodszych uczestników koncertów w Filharmonii. Studentka rozpoczęła więc 
kolejny etap badań polegający m.in. na obserwacji uczestniczącej prowadzonej podczas kon-
certów skierowanych do najmłodszych melomanów, próbowała także prowadzić wywiady 
z opiekunami i nauczycielami grup, jednak nie przyniosły one spodziewanych efektów. Po-
nadto przy wykorzystaniu metody studium przypadku przeanalizowała, czy inne instytucje 
muzyczne i kulturalne w Polsce mają podobne problemy w tym zakresie i jakie dobre praktyki 
stosują w celu ich rozwiązania. Studentka wspólnie z pracownikami starała się wygenerować 
bazę pomysłów, które będą możliwe do wdrożenia. Ostatecznie zdecydowano się na ogło-
szenie konkursu dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych na dwuminutowe filmy, które 
zaprezentują zasady zachowania w instytucji muzycznej i które będą wyświetlane w Filhar-
monii przed koncertami dla najmłodszych odbiorców. O tym, że dostrzeżony przez badacz-
kę problem był istotny, świadczą działania, które pracownicy Filharmonii wdrożyli na własną 
rękę – nagrywając komunikat dźwiękowy nadawany przed każdym spektaklem informujący 
o zasadach zachowania się w tym miejscu (Bogacz-Wojtanowska, Jedyna, Wrona, Pluszyńska 
2019, s. 135–141). Action research jest wymagającą metodą badawczą. Jednak jej realizacja 
umożliwia dostrzeżenie obszarów dysfunkcyjnych, które początkowo nie były uznawane za 
takie przez pracowników organizacji (w badanej organizacji pracownicy przywykli już do nie-
stosownych zachowań najmłodszych odbiorców). Pomaga zwrócić uwagę na niezauważane 
wcześniej problemy oraz wdrożyć wypracowane rozwiązania. Mimo że jej realizacja wymaga 
dużego nakładu czasu i zaangażowania wszystkich stron, wyniki przyczyniają się do większej 
samoświadomości organizacji i usprawnienia procesów zarządczych.

Gry i zabawy jako narzędzia badawcze

Dostrzegalny w ostatnich latach wzrost popularności badań w sektorze kultury może wpły-
nąć na spadek zainteresowania respondentów udziałem w nich. Dotyczy to zwłaszcza wielo-
stronnych ankiet papierowych oraz ankiet internetowych, na których wypełnienie odbiorcy 
muszą poświęcić sporo czasu. Nie oznacza to jednak, że badacze powinni przestać niepokoić 
respondentów, wrócić do swoich biurek i w skupieniu oddać się analizie danych zastanych. 
Mogą natomiast zastanowić się, jakie korzyści z udziału w badaniach zaoferują odbiorcom. 
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Nie chodzi tutaj tylko o korzyści materialne – gadżety reklamowe, zniżki czy darmowe bilety 
na wydarzenia kulturalne. Sam proces badawczy może dostarczać rozrywki, a udział w bada-
niu – przyczyniać się do pogłębienia samoświadomości uczestników. 

Pomysłów na realizację nietypowych badań dostarcza np. podręcznik stworzony przez 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”: Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? 
Poradnik dla domów kultury (Nowotny, red., 2010). Krok po kroku opisano w nim wybrane 
techniki badawczo-animacyjne, przykłady ich użycia, zakładane efekty oraz potencjalne ogra-
niczenia. Zaprezentowane techniki opierają się na aktywnym włączeniu w badanie różnych 
grup odbiorców nie tylko na etapie jego realizacji, lecz także projektowania i prezentacji wy-
ników. Sam proces badawczy staje się dla badaczy i badanych ciekawą przygodą. Na zadane 
pytania można odpowiadać za pomocą różnych środków wyrazu – słowa pisanego, kolażu 
plastycznego, fotografii, filmu czy dramy. Wśród nietypowych technik badawczych autorzy 
poradnika wymieniają np. „wiszące pytania” (skierowane do odbiorców instytucji, które two-
rzą rodzaj przestrzennej instalacji, swoją formą zachęcając do udzielania odpowiedzi), wywiad 
szeptany (zbieranie odpowiedzi na zadane pytania metodą kuli śnieżnej) czy spacer asystowa-
ny (po instytucji lub po mieście, w trakcie którego uczestnikom zadawane są pytania i zadania 
do wykonania). Niesztampowe podejście do realizacji badań w znacznym stopniu może się 
przyczynić do zebrania większej liczby odpowiedzi.

Jako przykład badania, które nie tylko dostarcza wiedzy o odbiorcach, lecz także jest dla 
nich samych interesujące, można wskazać wystawę realizowaną w 2018 r. przez Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W związku z budową nowej siedziby instytucja stanę-
ła w obliczu wyzwania dotyczącego analizy potrzeb obecnych i potencjalnych odbiorców jej 
oferty. Celem badania było poznanie potrzeb przyszłych odwiedzających Muzeum pod kątem: 

(…) zainteresowania wystawami muzealnymi, motywacji wizyt w muzeach, znaczeń przy-
pisywanych instytucjom muzealnym, doświadczeń towarzyszących odwiedzaniu muzeów, 
potrzeb i oczekiwań wobec muzeów i wystaw, opinii na temat publiczności muzealnej, opinii 
na temat współczesnej roli muzeów (Kocikowski, Ochał, Różycka 2019). 

Tak rozbudowane cele mogły zostać zrealizowane przez rozdystrybuowanie wielostronico-
wej ankiety odnoszącej się do postaw i preferencji potencjalnych odbiorców Muzeum. Zamiast 
tego interdyscyplinarny zespół badawczy (w skład którego wchodzili socjologowie, artyści 
i edukatorzy) zdecydował się na stworzenie mobilnej ekspozycji Wielość rzeczywistości. Wysta-
wa o nas i muzeum, która stała się narzędziem badawczo-edukacyjnym (Nessel-Łukasik 2019, 
s. 75). Była ona prezentowana w sześciu instytucjach kulturalno-społecznych w okolicy Sulejów-
ka (m.in. w bibliotece, muzeum, centrum kultury, remizie straży pożarnej). Każde ze stanowisk 
zaprojektowanych na wystawie zachęcało odwiedzających do jakiejś formy aktywności („pa-
trzę”, „słucham”, „piszę”, „czuję”, „jestem”, „szukam”, „rozmawiam”, „konstruuję”). Dodatkowo 
przeprowadzono obserwacje oraz wywiady indywidualne i grupowe podczas oprowadzań 
i warsztatów, jak i po ich zakończeniu. Analizie poddano również treści wytworzone przez od-
biorców w trakcie wystawy i warsztatów. Wystawa w opinii odwiedzających była zaskakująca 
i nietypowa, ale chętnie brali oni udział w badaniu. Badaczom udało się pozyskać wartościowy 
materiał do analizy, chociaż w raporcie zwrócili uwagę na ograniczenia tej metody. W związ-
ku z poruszaniem na wystawie intymnych tematów nie każdy z odbiorców chciał się dzielić 
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swoimi opiniami. Pojawiły się również pojedyncze głosy mówiące o tym, że niektóre stano-
wiska, mające charakter gry, były infantylne, niemające większego sensu. Problem sprawiło 
też oddzielenie części badawczej od samej wystawy i warsztatów (Kocikowski, Ochał, Różycka 
2019). Niemniej podjęte działania można uznać za bardzo ciekawy przykład wykorzystania 
alternatywnych i eksperymentalnych metod badawczych w sektorze kultury.

PODSUMOWANIE

Etap planowania w każdym procesie zarządczym powinien opierać się na rzetelnej ana-
lizie. Badania prowadzone w sektorze kultury i w jego otoczeniu przyczyniają się nie tylko 
do zwiększenia refleksyjności podejmowanych działań, ale mają też praktyczne skutki 
w postaci wdrożenia nowych rozwiązań. Świadomość konieczności podejmowania badań 
w sektorze kultury w ostatnim czasie rośnie, a wykorzystywane metody są nie tylko co-
raz bardziej zaawansowane i kreatywne, lecz także dają wgląd w głębię badanych zagad-
nień. Widoczny jest również wzrost zasięgu prowadzonych badań – od tych dotyczących 
poszczególnych organizacji, do badań w skali miejskiej czy ogólnopolskiej. Coraz częściej 
w działania włączane są różne grupy interesariuszy – pracownicy sektora kultury, odbiorcy, 
wolontariusze, studenci, co pozwala ściślej współpracować z otoczeniem zewnętrznym i ge-
nerować nowe rozwiązania. Niedosyt budzi natomiast niedostateczny poziom wdrażania 
rekomendacji.

PYTANIA 

1. Dlaczego warto prowadzić badania w sektorze kultury?
2. Jakie są kolejne etapy realizacji procesu badawczego?
3. Wymień przynajmniej trzy techniki badawcze, które mogłyby być użyteczne w badaniu 

odbiorców oferty teatralnej.
4. Na dowolnie wybranym przykładzie badań w sektorze kultury sformułuj problem badaw-

czy, cel badań i potencjalne pytania badawcze.
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MARKETING 

W ORGANIZ AC JACH KULTURY

Zastosowanie koncepcji marketingu mix 

na przykładach

WSTĘP

Początki marketingu datuje się na pierwsze lata XX w., choć jego intensywny rozwój na-
stąpił dopiero w latach 50. ubiegłego wieku. W pierwszym okresie rozwój marketingu 
obejmował przede wszystkim sferę produkcji dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych. 
O marketingu w sektorze kultury po raz pierwszy wspomniał w 1967 r. Philip Kotler, stwier-
dzając, że z uwagi na rosnące zainteresowanie dobrami kultury instytucje zaczynają kon-
kurować o klienta, dlatego koncepcja marketingu mogłaby mieć zastosowanie w sferze 
kultury po dokonaniu określonych modyfikacji (Kotler 1967, s. 628, za: Wróblewski 2012, 
s. 49). Marketing w środowisku pracowników instytucji kultury budzi jednak nadal różne 
opinie i ma różne oblicza. Negatywne nastawienie wynika najczęściej z nieznajomości tej 
dziedziny lub wydawania opinii na podstawie wiedzy potocznej, fragmentarycznej czy nie-
aktualnej (Jedlewska 2006, s. 95). 

Obszar marketingu kultury jest niezwykle szeroki i zarazem bardzo niejednorodny. 
Z uwagi na ograniczenia niniejszego opracowania nie jest możliwe szczegółowe omówie-
nie tego zagadnienia, dlatego celem rozdziału będzie ukazanie problematyki marketingu 
w sferze kultury, z naciskiem na instrumenty marketingu mix wykorzystywane w organi-
zacjach kultury. Aby rozwinąć istniejące teorie, przywołane zostaną liczne przykłady po-
zwalające wyjaśnić i zrozumieć wybrane zagadnienia. Podejście to ma zatem wyraźną 
orientację praktyczną. Celem prezentowania krótko opisanych przykładów jest zilustro-
wanie występujących w wybranych instytucjach kultury podejść do marketingu. Może 
mieć także charakter inspiracji dla działań innych podmiotów. Nie jest to jednak pogłę-
biona analiza studiów przypadku. Dobór badanych podmiotów miał charakter celowy, 
tzn. wybrano organizacje reprezentujące różne dziedziny kultury, kierując się kryterium 
wyjątkowości.

13
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NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

Marketing w kulturze: „zaspokajanie potrzeb ludzkich dokonane z wyczuciem” (Kotler, Scheff 
1997).

Marketing mix organizacji kultury: kompozycja czterech podstawowych elementów marke-
tingowych (produktu, ceny, dystrybucji i promocji), pozwalających na sprawne i profesjo-
nalne funkcjonowanie organizacji kultury w otoczeniu.

Produkt kultury: dobra materialne, usługi oraz osoby, miejsca, doznania, wydarzenia i wszyst-
ko to, co może być oferowane na rynku w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich, takich jak: 
rozrywka, relaks, edukacja, emocje, estetyka czy chęć posiadania.

Cena dóbr kultury: pieniężna wartość produktów kultury.
Dystrybucja w kulturze: wszelkie działania ze strony organizacji kultury, których celem jest 

stworzenie odbiorcom warunków wygodnego dostępu do oferty kulturalnej.
Promocja kultury: zestaw działań i instrumentów wykorzystywanych przez organizacje kul-

tury w celu zachęcenia odbiorców do skorzystania z oferty kulturalnej i stworzenia z nimi 
trwałej więzi, a także budowania własnego pozytywnego wizerunku w otoczeniu. 

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Marketing kultury – defi nicja

Termin „marketing” pochodzi od angielskiego słowa market (bazar, targ, rynek) i choć jest róż-
norodnie definiowany, to zdaniem Barbary Jedlewskiej „w najbardziej ogólnym ujęciu można 
przyjąć jego rozumienie jako sposób myślenia i działania rynkowego” (Jedlewska 2006, s. 95). 
Jedna z najkrótszych definicji marketingu brzmi następująco: „zaspokajać potrzeby, osiąga-
jąc zysk” (Kotler, Keller 2018, s. 5). Warto przy tym zwrócić uwagę, że obecnie marketingu 
nie określa się tylko jako zyskownego dostarczania potrzebnych produktów. Punkt ciężkości 
został przeniesiony na spełnianie wymagań klientów. Definicja ta, choć sprawdza się w orga-
nizacjach for-profit, to nie tak łatwo daje się przełożyć na działalność w sektorze kultury. 
Implementacja marketingu do sfery kultury, czy to w warstwie koncepcyjnej, czy praktyki 
zarządzania, musi uwzględniać specyfikę i funkcję kultury. 

Przez wiele lat dominowało przeświadczenie, że kultura jest obszarem niedochodowym, 
którego wartość postrzegano w kategoriach artystycznej ekspresji i korzyści społecznych 
(Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004–2013). Podejście to jednak ulega zmianie 
i obecnie przyjmuje się, że działalność kulturalna przynosi wymierne korzyści i w znacznej 
mierze przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju (Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 
na lata 2004–2020). W sektorze kultury zysk, odgrywający ważną rolę w biznesie, nie jest war-
tością autoteliczną. Nadrzędny bowiem cel w tym przypadku to zapewnienie swobodnego 
dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego. Takie podejście dotyczy zwłaszcza instytucji 
sektora publicznego (Sobocińska 2015, s. 90). 

Jeśli pominie się kwestię zyskowności, to celem marketingu jest zaspakajanie pewnych 
konkretnych potrzeb społeczeństwa. Ważne pytanie zadaje Adrian Sargeant (2004, s. 32): 



184

NWYMIAR  ZARZĄDCZYN

do zaspokojenia czyich potrzeb dąży organizacja nienastawiona na zysk? Wspomniany 
autor, podobnie jak Philip Kotler i Sidney J. Levy (Kotler, Levy 1969), wskazuje przede wszyst-
kim klientów, których każda organizacja ma, niezależnie od tego, czy ich tak nazywa, czy nie. 
Ten nacisk na preferencje klientów był istotnym argumentem podnoszonym przez przeciw-
ników działań marketingowych w sferze kultury. Krytyczne nastawienie wynikało (i w pew-
nym sensie nadal wynika) z przeświadczenia, że zbytnie uleganie gustom odbiorców może 
wpłynąć na spadek wartości sztuki (Searkel 1980, za: Wróblewski 2012, s. 53). Przeciwwagą 
dla tych stwierdzeń są poglądy Michaela Mokwy, Williama Dawsona i Arthura Prieve, któ-
rzy argumentowali, że „sztuka nazbyt już długo żyje w świecie wiary, nadziei i miłosierdzia 
i grzęźnie w nim” (Mokwa, Dawson, Prieve, red., 1980, za: Wróblewski 2012, s. 53). Istotą jest 
zatem przeprowadzenie skrupulatnej analizy oczekiwań własnych odbiorców i na podstawie 
zebranych danych opracowanie zróżnicowanej oferty. W podejściu tym akcentuje się, że pro-
dukt powinien być tworzony z myślą o odbiorcy, którego chcemy skłonić do zakupu biletu. 
Co więcej, orientacja na potrzeby konsumenta nie polega wyłącznie na oferowaniu tych pro-
duktów, których odbiorca w danym momencie oczekuje, ale także oznacza chęć zrozumie-
nia jego potrzeb i przewidywania ich w przyszłości, by efektywniej osiągać cele organizacji 
(Wróblewski 2012, s. 53).

Mówiąc o zaspokajaniu potrzeb społecznych, nie należy jednak zapominać o artyście 
i jego sztuce. Mokwa, Dawson i Prieve podkreślają, że „rolą marketingu nie jest mówie-
nie artyście, jak należy tworzyć sztukę, rolą marketingu jest raczej zapewnienie tworzą-
cemu artyście kontaktu ze stosowną publicznością” (Mokwa, Dawson, Prieve, red., 1980, 
za: Wróblewski 2012, s. 50). W tym kontekście „celem marketingu nie jest zaspokajanie 
potrzeb określonego wcześniej klienta, lecz dotarcie do takiego odbiorcy, który doce-
ni pracę artysty” (Wróblewski 2012, s. 50). „Ponadto rola marketingu upatrywana jest 
przez pryzmat kształtowania gustów odbiorców, kreowania z nimi więzi, uwrażliwia-
nia na kulturę, a nie tylko zaspokajanie aktualnie odczuwanych potrzeb” (Sobocińska 
2015, s. 97).

Z powyższych rozważań wynika, że trudność w zdefiniowaniu, czym jest marketing 
kultury, wynika z pojawiającego się rozdźwięku między zaspokajaniem potrzeb obecnego 
klienta a poglądami, że sztuka jest sama w sobie immanentną wartością i należy ją chronić 
za wszelką cenę. Wydaje się, że realnym wkładem marketingu w sferze kultury może być 
właśnie poszukiwanie równowagi w zaspokajaniu nie tylko potrzeb realizacji artystycznych 
wizji, ale też potrzeb konsumentów, generowanie korzyści zarówno dla instytucji, artysty, 
jak i dla klientów (Scheff, Kotler 1996, s. 38). Należy zatem przyjąć, że najbardziej trafną de-
finicją marketingu kultury jest rozumienie tego pojęcia jako „zaspokajania potrzeb ludzkich 
dokonanego z wyczuciem” (Kotler, Scheff 1997). Mając świadomość, że instytucje kultury 
różnią się między sobą pod względem wielkości, struktury, dziedzin, które reprezentują, 
należy przyjąć, że nie jest możliwe zaproponowanie jednej koncepcji marketingowej dla 
całej sfery kultury. Niemniej w centrum zainteresowań menedżera marketingu powinni 
się znaleźć zarówno odbiorca, jak i artysta oraz jego dzieło. Marketing jest zatem zintegro-
wanym procesem zarządzania, w którym organizacje z sektora kultury przez satysfakcjo-
nujące dla obu stron relacje z odbiorcami realizują swoje cele organizacyjne i artystyczne 
(Hill, O’Sullivan, O’Sullivan 2003, s. 1).
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Marketing mix

Marketing mix to kombinacja instrumentów marketingowych przyjętych w 1960 r. przez 
E. Joreme McCarthy’ego, na które składają się cztery kategorie narzędzi marketingowych: 
produkt, cena, dystrybucja i promocja (nazywane w skrócie „4P” od angielskich słów: pro-
duct, price, place, promotion) (Kotler, Keller 2018, s. 27; Grzegorczyk 2014, s. 103). Koncepcja 
ta, upowszechniona w dużej mierze przez Neila H. Bordena (1964), została stworzona z myślą 
o procesie decyzyjnym, w którym jeśli ktoś chce osiągnąć wyznaczony cel marketingowy, po-
winien określić najbardziej pożądane przez odbiorców cechy produktu, akceptowany poziom 
cen, najsprawniejsze kanały dystrybucji oraz najbardziej skuteczne formy promocji (Mazurek-
-Łopacińska 1997, s. 102). Bernard H. Booms i Mary J. Bitner stwierdzili, że w odniesieniu do 
organizacji usługowych (w tym także z sektora kultury) tradycyjne „4P” powinno się posze-
rzyć o dodatkowe trzy P, a mianowicie: o ludzi (people), czyli osoby świadczące usługi, proces 
(process), czyli sekwencję działań podejmowanych przez organizację w określonej kolejności 
i czasie oraz o odpowiedniej długości trwania, a także materialne dowody towarzyszące 
świadczeniu usług (phisical evidence) (Booms, Bitner 1981, za: Kotler 2005, s. 453). Z uwagi 
jednak na ograniczenia publikacji analizie zostanie poddana jedynie podstawowa kombina-
cja marketingu mix – 4P: produkt, cena, dystrybucja, promocja.

Produkt jest podstawowym i najważniejszym elementem koncepcji marketingu mix. Tyler 
Cowen określa produkty kultury jako wytworzone przez ludzi przedmioty lub działania wy-
konawcze, które nas poruszają, poszerzają naszą wiedzę o świecie i nas samych (Cowen 1998, 
s. 5). Zdaniem Philipa Kotlera i Kevina Kellera są to wszelkiego rodzaju dobra fizyczne, usługi, 
ale także doznania, wydarzenia, osoby, miejsca czy organizacje i idee, a więc wszystko to, co 
może być oferowane na rynku dla zaspokojenia pragnienia lub potrzeby (Kotler, Keller 2018, 
s. S7). Agata Niemczyk, definiując produkty kultury, także koncentruje się na potrzebach, 
które te produkty zaspokajają, wymieniając m.in. potrzeby: „rozrywki, relaksu, wzbogacenia 
własnej kultury, edukacji, radości przebywania w grupie, fascynacji, emocji i estetyki oraz po-
siadania (gromadzenia zbiorów)” (Niemczyk 2007, s. 41). W literaturze przedmiotu podkreśla 
się ponadto, że w odniesieniu do działalności organizacji kultury za produkty należy uznać ich 
ofertę kulturalną, która charakteryzuje się atrybutami dobrej jakości, atrakcyjności czy konku-
rencyjności (Pluta 1997, s. 167). 

Lizz Hill, Catherina O’Sullivan i Terry O’Sullivan, opierając się na marketingowej koncepcji 
produktu Theodore Levitta (Levitt 1980, s. 4), opracowali model produktu kultury, składający 
się z kolejnych warstw: podstawowych korzyści, rzeczywistego produktu, poszerzonego pro-
duktu oraz potencjalnych doświadczeń (Hill, O’Sullivan, O’Sullivan 2003, s. 120). Zgodnie z tą 
koncepcją produkt jest zestawem elementów, które jeśli tylko właściwie zostaną zaplanowane 
(czy później zmodyfikowane), mogą przynieść oczekiwane efekty. 

Kolejnym instrumentem marketingu mix jest cena, którą się definiuje jako „pieniężne 
wyrażenie wartości produktu (usługi), stanowiące immanentną cechę każdej transakcji han-
dlowej” (Altkorn 2004, s. 161). Philip Kotler i Joanne Scheff uważają, że – ustalając ceny na 
rynku kultury – organizacje „powinny dążyć do maksymalizacji wpływów ze sprzedaży bile-
tów, ale równocześnie zabiegać o maksymalną liczbę słuchaczy na widowni” (Scheff, Kotler 
1996, s. 227). W literaturze przedmiotu podkreśla się, że ostateczny kształt polityki cenowej 
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w organizacjach kultury jest uwarunkowany wyborem metody wyznaczania ceny, przyjęciem 
określonej strategii cen oraz wykorzystania mechanizmu różnicowania cen (Niemczyk 2007, 
s. 59–63; Spyra 2014, s. 240).

Do najbardziej typowych metod wyznaczania cen w organizacjach kultury należą (Niem-
czyk 2007, s. 59–60; Spyra 2014, s. 240–243): 
• metoda kosztowa: kiedy cena ustalana jest na takim poziomie, by pokryć koszty przygo-

towania, wytworzenia i marketingu produktu; cena ta powinna także uwzględniać pewną 
kwotę zysku, który organizacja kultury zakłada osiągnąć w danym okresie;

• metoda popytowa: kiedy cena ustalana jest na podstawie preferencji odbiorców przez 
oszacowanie wartości, jaką dany produkt ma dla klienta. Wartość produktu zależy m.in. od 
reputacji twórcy/wykonawcy, oczekiwań wobec produktu (np. występu, spektaklu), właś-
ciwości miejsca, gdzie produkt jest oferowany (np. atmosfera, lokalizacja, komfort, prestiż, 
wielkość obiektu/sali);

• metoda konkurencyjna – kiedy cena uzależniona jest od cen podobnych produktów/ 
usług ustalanych przez konkurentów. 

Ustalanie jednak ceny oferty kulturalnej na podstawie jednej wybranej metody jest niewy-
starczające. Gdy się podejmuje decyzje cenowe, należy brać pod uwagę cele organizacji i po-
trzeby odbiorców oraz pamiętać, że górną granicą ceny jest bariera popytu, a dolną – koszty 
wytworzenia produktu/usługi (Altkorn 2004, s. 120). Poza wyborem metody wyznaczania ceny 
kształtowanie polityki cenowej w organizacjach kultury uwarunkowane jest również wyborem 
określonej strategii. Wśród nich najczęściej wyróżniamy (Spyra 2014, s. 243–244; Wróblewski 
2012, s. 189–194) strategie ceny: prestiżowej, neutralnej, kompensacyjnej i symbolicznej.

Podczas kształtowania polityki cenowej należy ponadto uwzględnić warunki rynkowe, 
w jakich produkt kultury jest oferowany. W tym celu warto zróżnicować opłaty, czyli zapro-
ponować ten sam produkt (usługę) różnym nabywcom po różnych cenach (niższych lub 
wyższych od ceny podstawowej) (Altkorn 2004, s. 185). W organizacjach kultury wyróżnia się 
rozmaite kryteria opłat, które zostaną omówione na przykładach w kolejnym podrozdziale. 

Oprócz produktu i ceny istotnym instrumentem działań marketingowych jest dystrybucja. 
Czyli wszelkie czynności organizacji mające na celu zapewnienie odbiorcy wygodnego do-
stępu do produktu. Są to nie tylko praktyki polegające na wygodnym i szybkim dostarczeniu 
(np. przez pocztę lub internet) odbiorcom dóbr kultury (np. książek, filmów czy muzyki) 
i biletów, ale również na stworzeniu im komfortowych warunków dotarcia na miejsce, gdzie 
odbywa się określone wydarzenie kulturalne (np. wystawa, koncert, spektakl).

Wśród praktyk organizacji kultury z tego zakresu wyróżnić można zatem dystrybucję: 
• dóbr kultury (pośrednią i bezpośrednią),
• biletów (bezpośrednia i pośrednia),
• publiczności (rozumianą jako transport publiczności oraz rozwiązania architektoniczno-

-infrastrukturalne w budynku organizacji kultury i jego otoczeniu).

Ostatnim instrumentem marketingu mix są działania promocyjne, które prowadzą wszy-
stkie organizacje kultury. Działania takie mogą przybrać formę spontaniczną (na zasadzie: 
„od kampanii do kampanii”) lub, jak zauważa Łukasz Wróblewski (2012): zaplanowaną, stra-
tegiczną.
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Promocja organizacji kultury odnosi się więc do wszelkich sposobów, jakie są wykorzysty-
wane przez te podmioty w celu poinformowania i zachęcenia publiczności do skorzystania 
z ich oferty kulturalnej, a także zbudowania własnego pozytywnego wizerunku i nawiązania 
trwałej więzi z odbiorcami. Instrumenty promocyjne obecne w sferze kultury można podzielić 
na dwie grupy, są to:
• klasyczne działania promocyjne,
• nowoczesne działania promocyjne.

Klasyczne działania promocyjne organizacji kultury to zestaw tradycyjnych narzędzi 
promocyjnych (promotion mix) wykorzystywanych przez większość organizacji, nie tylko 
kulturalnych. Philip Kotler podaje pięć komponentów wchodzących w skład tego zestawu: 
reklama, sprzedaż bezpośrednia, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, public rela-
tions (Kotler 2005, s. 17).

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i wzmożona konkurencja na rynku kultury wy-
magają od organizacji, które na nim funkcjonują, zastosowania zupełnie nowych, orygi-
nalnych działań promocyjnych. Niektóre z tych działań wydają się całkowicie nowatorskie, 
większość z nich można jednak pogrupować, nadając wspólne kategorie; a są to: merchan-
dising, marketing ambientowy i partyzancki, marketing wydarzeń oraz twórcze działania 
promocyjne.

Poza kreatywnymi praktykami promocyjnymi inną formę nowoczesnych rozwiązań stano-
wią działania w przestrzeni internetu. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: internetowy 
marketing bezpośredni, narzędzia Web 2.0, wirtualne wycieczki, marketing gier, pozycjo-
nowanie i marketing domen. Wszystkie są wykorzystywane przez organizacje kultury, choć 
oczywiście w różnym stopniu. Niestety nie ma w niniejszym rozdziale miejsca, by je szcze-
gółowo omówić.

Koncepcja marketingu mix w praktyce

Produkt

Jak już zostało wspomniane, produkt kultury składa się z czterech warstw. Rdzeniem są pod-
stawowe korzyści estetyczne i emocjonalne, jakie odbiorca może czerpać z posiadania dane-
go produktu lub dysponowania nim, lub z faktu uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym. 
Są to np. „rozrywka, emocje, przeżycia duchowe, estetyczne, zabawa odpoczynek” (Niemczyk 
2007, s. 47). Produkt kultury zatem dostarcza odbiorcom różnego rodzaju przeżyć estetycz-
nych i emocjonalnych, a ich dostrzeżenie jako korzyści jest niezbędne, aby można było poin-
formować potencjalnych nabywców, czego będą mogli doświadczyć, gdy przyjdą do danej 
organizacji kultury. Przykładem instytucji, która – zachęcając do skorzystania z lekcji muze-
alnych – posługiwała się prezentacją korzyści oferty, jest Muzeum Narodowe w Krakowie. 
Plakaty, na których zdjęcia uczniów były podpisane hasłem „MNK. Nasza baza”, a nauczycieli 
– hasłem „Sztuka uczenia”, były widoczne w całym mieście.

Wokół rdzenia znajdują się te elementy, które stanowią rzeczywisty produkt. I nie cho-
dzi wyłącznie o dzieło twórcze/artystyczne, ale o wszystkie inne elementy, bez których 
dany produkt nie mógłby funkcjonować, byłby niepełny lub wadliwy. Są to przykładowo: 
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konwencja twórcza, marka, cena, miejsce (środowisko fizyczne), atmosfera miejsca, łatwość 
dostępu, postawa personelu (Hill, O’Sullivan, O’Sullivan 2003, s. 120; Smoleń 2006, s. 89–90). 
Produkt rzeczywisty jest zasadniczo ofertą w wersji podstawowej, którą proponuje odbiorcy 
organizacja kultury. Może to być koncert, wystawa, seans filmowy etc.

Aby wyróżnić produkt kultury na tle innych, podobnych, należy go uatrakcyjnić, dodać 
kolejne elementy, wzbogacające jego podstawową użyteczność o nowe składniki materialne 
i usługowe. Są to dobra i usługi uznawane za pożądane, ale nie niezbędne, choć ich kom-
pozycja i zakres w dużym stopniu decydują o przewadze konkurencyjnej na rynku (Niem-
czyk 2007, s. 47). W ten sposób powstaje produkt poszerzony. Elementy poszerzające ofertę 
podstawową są wykorzystywane przez organizacje kultury w celu przyciągnięcia uwagi od-
biorców czy kształtowania ich lojalności wobec oferty danej organizacji. Przykładem takich 
działań jest cykl Baranki w pieluchach realizowany w Kinie pod Baranami w Krakowie. Jest 
to cykl seansów skierowanych do rodziców z małymi dziećmi, w trakcie których światło 
jest włączone, a dźwięk przyciszony.

Ostatnią warstwą produktu kultury są potencjalne doświadczenia, których efektem może 
być większe zaangażowanie odbiorców, nawiązanie z nimi bliższej współpracy lub bardziej 
aktywne uczestnictwo. Celem dostarczenia tej „wartości dodanej” jest dotrzymanie kroku 
rozwijającym się potrzebom i oczekiwaniom klientów, dostosowanie się do nowych odbior-
ców i utrzymanie dotychczasowych. Przykładem takich działań może być wystawa Find Art 
w Muzeum Sztuki w Łodzi, która została zaprojektowana i przygotowana przez młodzież pod 
okiem pracowników tej instytucji.

Cena

Obranie strategii cenowej organizacji kultury nie jest zadaniem łatwym, co wynika zarówno 
ze specyfiki produktu, jak i misji instytucji (Wróblewski 2012, s. 188). Wśród nich możemy 
wyróżnić takie strategie, jak: 
Strategia ceny prestiżowej: ustala się cenę wyższą niż przeciętna na danym rynku. Cel tej stra-

tegii to budowanie wizerunku, przekonania, że oferowany produkt/usługa jest wysokiej 
jakości, o unikatowym charakterze. Strategie te stosują najczęściej organizacje cieszące się 
dużą renomą, np. Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie.

Strategia ceny neutralnej: cenę ustala się na poziomie zbliżonym do przeciętnych cen obowią-
zujących na rynku. Warunkiem sukcesu stosowania tej strategii jest często wprowadzenie 
dodatkowych (pozacenowych) atrybutów marketingowych, które wyróżnią organizację na 
tle konkurencji, np. wyróżniająca się obsługa klienta.

Strategia ceny kompensacyjnej: cenę ustala się na niskim poziomie, by uczynić ofertę atrak-
cyjną dla wielu grup odbiorców. Często organizacje wprowadzają dodatkowe opłaty, któ-
re będą kompensowały niską cenę, np. opłatę za parkowanie, za pozostawienie płaszcza 
w garderobie czy za filiżankę kawy w kawiarni. 

Strategia ceny symbolicznej: cenę ustala się na bardzo niskim poziomie bądź cena ma cha-
rakter dobrowolny, kiedy to słuchacz sam decyduje, jaką opłatę chce uiścić. Przykładem 
jest akcja Bilet do teatru za 350 groszy realizowana przy okazji Dnia Teatru Publicznego 
w 2019 r. 
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Organizacje kultury dodatkowo różnicują produkt, tzn. proponują ten sam produkt róż-
nym nabywcom po różnych cenach. Wyznacznikiem mogą być (Spyra 2014, s. 245–246; Niem-
czyk 2007, s. 62–63, Wróblewski 2012, s. 196–197):
Wartość użytkowa tej samej usługi – cena zróżnicowana jest np. ze względu na zajmowane

miejsce na widowni czy miejsce, gdzie odbywa się przedstawienie. Przykładowo ceny 
biletów w Operze Krakowskiej wahają się od 120 zł w loży marszałkowskiej do 30 zł 
na II balkonie (rzędy III i IV). 

Czas korzystania z usługi/produktu. Przykładowo sieć kin Cinema City, chcąc przyciągnąć 
klientów w ciągu tygodnia, sprzedaje w środy bilety po zaniżonej cenie. Wspomniana już 
Opera Krakowska oferuje także bilety w zaniżonej cenie na spektakle przedpołudniowe 
(40–15 zł).

Rodzaj oferowanego produktu (usługi), kiedy ceny są ustalane na innym poziomie np. w przy-
padku spektakli premierowych. Ceny są różnicowane także w zależności od popularności 
(renomy) występujących artystów czy prezentowanych dzieł. Przykładem może być cena 
biletu na spotkanie z artystką Mariną Abramović przy okazji otwarcia wystawy jej dzieł 
The cleaner/Do czysta w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. Za bilet 
wstępu trzeba było zapłacić nawet 500 zł. 

Cechy nabywcy, kiedy organizacje kultury różnicują swoje ceny ze względu na klienta. Niższe 
opłaty oferują studentom, emerytom, dzieciom, a także rodzinom czy osobom z niepełno-
sprawnościami, np. w Muzeum Krakowa, czy nawet honorowym krwiodawcom i dawcom 
organów, np. w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

Czas zakupu i warunki płatności: niższe cenny występują w przypadku zakupu abonamentów, 
biletów w przedsprzedaży, karnetów. Niektóre podmioty wprowadzają dodatkowo niższe 
ceny biletów w przypadku zakupu online, jak chociażby Teatr im. J. Słowackiego w Kra-
kowie, który chcąc zachęcić do zakupu biletów przez internet, zastrzega sobie, że bilet 
kupiony w kasie będzie droższy o 5 zł.

Rabaty, obniżki cenowe: instytucje wprowadzają innego rodzaju, niż wymienione wyżej, 
obniżki, aby zachęcić i przyciągnąć odbiorców. Przykładowo Teatr im. J. Słowackiego w Kra-
kowie wprowadził promocję pod nazwą „pociąg do kultury”, uprawniającą każdego, kto 
przedstawi w kasie bilet kolejowy oraz potwierdzenie jego zakupu, do zniżki 20% na bilet 
do teatru. Innym przykładem jest już nieistniejące kino Cytryna w Łodzi, które wprowadza-
ło zniżki pod nazwą „Para z cytryną” (każda para, która przyniosła do kina cytrynę, kupo-
wała dwa bilety w obniżonej cenie) i „Żółty element stroju” (żółty element stroju uprawniał 
do zakupu biletu ze złotówkowym rabatem).

Dystrybucja

Dostarczanie odbiorcom dóbr przez organizacje kultury może się odbywać w sposób pośred-
ni lub bezpośredni.

Dystrybucja pośrednia zachodzi wówczas, kiedy na drodze, jaką pokonuje dobro kultury 
z organizacji do odbiorcy, pojawiają się pośrednicy, czyli dystrybutorzy. Z dystrybucją pośred-
nią mamy do czynienia zazwyczaj w przypadku dużych organizacji kultury, przedsiębiorstw 
działających na rynku muzycznym, filmowym czy wydawniczym, które produkują i powielają 
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dobra kultury na masową skalę. W takich sytuacjach na drodze od producenta do ostatecz-
nego odbiorcy pojawiają się dwa podmioty pośredniczące: hurtownie (np. Duży Dom Dys-
trybucyjny DDD Sp. z o.o. funkcjonujący na polskim rynku muzycznym) i sklepy detaliczne 
(muzyczne, księgarnie).

Częściej spotykaną formą, zwłaszcza wśród mniejszych, niekorporacyjnych przedsię-
biorstw kultury czy organizacji non-profit, jest dystrybucja bezpośrednia. Organizacje kultury 
na własną rękę podejmują próby dostarczenia własnych dóbr kultury, prowadząc np. sprzedaż 
wysyłkową książek, płyt z muzyką i filmami czy pamiątek.

Wiele organizacji kultury posiada własne stacjonarne sklepy, nierzadko zlokalizowane 
w ich siedzibie, i w ten sposób udostępnia ofertę swoim odbiorcom (np. Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie). Także wiele organizacji instytucjonalnych, 
np. teatrów, filharmonii, a zwłaszcza muzeów, które często podejmują działania wydawnicze, 
prowadzi własne sklepy lub oddaje ich prowadzenie podmiotom zewnętrznym na zasadzie 
outsourcingu. Przykładem takiego podmiotu jest przedsiębiorstwo Art Bookstore Sp. z o.o., 
które nawiązało współpracę m.in. z Muzeum Narodowym w Krakowie czy Muzeum Narodo-
wym w Warszawie. 

Dystrybucja dóbr kultury nie dotyczy wyłącznie obiektów materialnych (książek, płyt, eks-
ponatów, dzieł sztuki), ale też zespołów artystycznych. Organizacje kultury, takie jak: teatry, 
filharmonie, opery czy operetki, mogą też prowadzić działalność wyjazdową i organizować 
występy poza własną siedzibą, korzystając z dwóch możliwych strategii: selektywnej (tylko 
w odpowiednio dobranych miejscach) oraz intensywnej (również w miejscach niezwiąza-
nych z działalnością kulturalną: parkach, szkołach, zakładach pracy). Z kolei te organizacje, 
które występują wyłącznie we własnej siedzibie, prowadzą strategię dystrybucji ekskluzywnej 
(Wróblewski 2012, s. 198–200).

W zakresie dystrybucji bezpośredniej można stosować różnego rodzaju niekonwencjo-
nalne rozwiązania, jak choćby przedsięwzięcie krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej 
MOCAK, które uruchomiło mobilną wystawę sztuki, czyli muzealny autobus, w którym insta-
luje się ekspozycje dzieł sztuki i udostępnia odbiorcom spoza Krakowa. Pierwsza wyjazdowa 
wystawa odbyła się 14 lipca 2019 r. w Lanckoronie, w ramach Festiwalu Terra Artis. 

Należy podkreślić, że do rozwoju bezpośredniej formy dystrybucji przyczynił się także 
internet. Rozwinęły swoją działalność sklepy online, a spektakle czy koncerty bywają transmi-
towane. Takie rozwiązanie wprowadził Teatr Wielki − Opera Narodowa w Warszawie. Powstało 
też większe przedsięwzięcie: portal operavision.eu, gdzie do wyboru są transmisje z 26 scen 
europejskich oper (stan na 19 lutego 2020 r.).

Oprócz dystrybucji dóbr kultury wyróżniamy również bezpośrednią i pośrednią formę 
dystrybucji biletów. Bezpośrednia realizowana jest w sposób tradycyjny – sprzedaż biletów 
organizuje się w kasach biletowych organizacji kultury (kin, muzeów, galerii, teatrów, klubów, 
parków rozrywki) oraz przez ich strony internetowe. Pośrednia dystrybucja jest natomiast 
organizowana przy okazji większych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych (choćby ma-
sowych koncertów, festiwali filmowych i muzycznych, festynów, pokazów), w organizację 
których zaangażowane są zwykle przedsiębiorstwa kultury (zwłaszcza agencje koncertowe, 
eventowe). Podmioty nierzadko podejmują współpracę z dystrybutorami (pośrednikami), 
którzy zajmują się kolportażem biletów i mają sieć swoich placówek w wielu miejscach, do 
których mogą dotrzeć zainteresowani odbiorcy. W taki sposób działa np. Empik.
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Można też nawiązać współpracę z portalami, które dystrybuują bilety na wydarzenia 
kulturalne w internecie. Wśród nich wyróżniamy takie, które za określoną opłatą rozpro-
wadzają wśród odbiorców bilety (przykładowe serwisy: eventim.pl, b2b.ticketmaster.pl, 
bilety24.pl), lub takie, które udostępniają jedynie platformę, na której organizator wydarze-
nia sam zakłada konto i obsługuje dystrybucję biletów (przykładowe serwisy: kupbilecik.pl, 
evenea.pl).

Skorzystanie z oferty wielu instytucji kultury wiąże się z koniecznością przyjazdu do 
jej siedziby. Niektóre organizacje wychodzą naprzeciw potrzebom odbiorców i podejmują 
wiele działań, dzięki którym w sposób wygodny mogą oni dotrzeć na miejsce, np. do czy-
telni, na salę wystawienniczą, kinową czy teatralną. Przykładem takich działań jest trans-
port publiczności, np. darmowy autobus, który dowozi zainteresowanych z wyznaczonych 
punktów miasta pod budynek organizacji kultury. Nie są to przedsięwzięcia ustawiczne, 
zwykle pojawiają się przy szczególnych okazjach (świąt, premier, wyjątkowych wystaw itp.). 
Podczas Nocy Muzeów 2019 r. w Łodzi zabytkowe autobusy bezpłatnie rozwoziły publicz-
ność między 40 placówkami muzealnymi w mieście. Z kolei w 2014 r. krakowski Teatr Łaźnia 
Nowa zorganizował darmowy przejazd autobusowy na trasie Kraków–Lipowiec–Kraków. 
Na zamku w Lipowcu Teatr Łaźnia wystawił bowiem plenerową wersję spektaklu Klub 
miłośników filmu „Misja”. 

Działania z zakresu dystrybucji publiczności nie kończą się jednak na zorganizowaniu 
transportu. Chodzi także o wprowadzanie różnego rodzaju udogodnień w budynku (choćby 
windy, właściwie zaaranżowanie przestrzeni wewnątrz budynku, w tym sal kinowych, teatral-
nych czy wystawienniczych), jak i jego najbliższej okolicy (w tym bliskie położenie parkingu). 
Szczególny nacisk położony jest na takie rozwiązania, które zachęciłyby osoby z niepełno-
sprawnościami do odwiedzenia organizacji kultury oraz umożliwiłyby wygodne skorzysta-
nie z oferty. Odpowiednio przygotowaną salę, z miejscami dostosowanymi do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową, posiada chociażby Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w War-
szawie, natomiast stołeczne Muzeum Fryderyka Chopina stworzyło dla tych osób specjalną 
trasę do zwiedzania (Nowak 2015, s. 100). 

Promocja

Wśród klasycznych działań promocyjnych wyróżniamy przede wszystkim reklamę, czyli „formę 
płatnej, nieosobowej prezentacji idei, towaru czy też usługi oraz ich twórców” (Barska 2016, 
s. 23). Reklama to informacja docierająca do odbiorców za pośrednictwem odpowiedniego 
nośnika (ulotki, plakatu, billboardu) lub mediów (prasy, radia, telewizji, internetu). 

Organizacje kultury korzystają z działań reklamowych, choć ze względu na wysokie koszty 
realizacji kampanii ograniczają się najczęściej do reklamy plakatowej. Artystycznymi plaka-
tami może się pochwalić choćby Teatr Polski w Poznaniu, krakowski Stary Teatr czy, również 
krakowski, Teatr Groteska.

Klasycznym rodzajem promocji jest także sprzedaż bezpośrednia. W działalności kultu-
ralnej ten typ promocji występuje dość rzadko, a dotyczy przedsiębiorstw kultury, zwłaszcza 
działających w branży rozrywkowej i eventowej. Może to być sytuacja, kiedy przedstawiciel 
agencji artystycznej aranżuje spotkanie z władzami miasta, po to, aby zachęcić je do zorgani-
zowania na terenie miejscowości określonego koncertu.
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Organizacje kultury chętnie jednak podejmują promocję sprzedaży. Są to wszelkiego ro-
dzaju rozwiązania, których zadaniem jest dodatkowe zachęcenie odbiorcy do skorzystania 
z oferty, czasami także stworzenie głębszej relacji z publicznością. Mogą to być: konkursy, 
upusty cenowe, kupony, pamiątki, podarunki, programy lojalnościowe, karty partnerskie 
i wiele innych. Przykładów można podać wiele: sieć kin Cinema City oferuje niestandardową, 
obniżoną cenę biletu dla dziecięcych lub młodzieżowych grup zorganizowanych, z kolei kra-
kowskie Centrum Kultury Podgórza oferuje specjalne karty Juniora, Seniora i Rodziców, dzięki 
którym można korzystać z oferty organizacji na preferencyjnych warunkach, natomiast Teatr 
Zagłębia z Sosnowca prowadzi Klub Teatralny, którego uczestnicy otrzymują bonifikaty na 
spektakle wystawiane w teatrze.

Kolejnym klasycznym działaniem promocyjnym jest marketing bezpośredni, który polega 
na utrzymywaniu bezpośredniego kontaktu (najczęściej w formie listu) z konkretnymi oso-
bami i podmiotami, korzystającymi z oferty organizacji kultury lub z nią współdziałającymi. 
Działania te mają wzmocnić relacje między organizacją kultury i otoczeniem. Często tego ro-
dzaju kontakt przyjmuje formę podziękowań, np. w 2018 r. Muzeum Historii Żydów Polskich 
Polin złożyło za pośrednictwem poczty podziękowanie Zespołowi Szkół Samochodowych 
im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku za udział w zorganizowanej przez Muzeum akcji spo-
łeczno-edukacyjnej Żonkile.

W przeciwieństwie do marketingu bezpośredniego praktyki z zakresu public relations za-
sadniczo nie są nakierowane na konkretne osoby lub organizacje, mają natomiast budować 
odpowiednie relacje z otoczeniem i kształtować pozytywny wizerunek organizacji. Działania 
z tego zestawu, z których korzystają organizacje kultury, to najczęściej: kontakt z mediami 
(zabieganie o recenzje, relacje z wydarzeń kulturalnych, pozytywne opinie), organizacja wy-
darzeń (konferencji prasowych, bankietów czy gali, podczas których można wręczać różnego 
rodzaju nagrody, a na które można zapraszać partnerów, sponsorów czy przedstawicieli władz 
lokalnych), udział w wydarzeniach i uroczystościach organizowanych przez inne podmioty, 
a także uczestnictwo w targach. 

Wśród kreatywnych działań promocyjnych wyróżniamy np. merchandising. To techniki 
promocyjne stosowane w miejscu, w którym odbiorcy korzystają z oferty lub w najbliższym 
jego otoczeniu. Mogą to być najprostsze rozwiązania, jak: banery, stojaki, regały reklamo-
we, ale też bardziej wysublimowane, które podnoszą ogólną estetykę i atrakcyjność miej-
sca, np. stylowy ubiór personelu, budujące atmosferę oświetlenie, muzyka i architektura 
wnętrza (choćby w foyer teatru), projekt witryny (księgarnie, sklepy muzyczne) oraz wiele 
innych nietypowych rozwiązań. Jednym z takich niestandardowych pomysłów są „pułapki” 
(Laberschek 2011, s. 240), czyli niespodziewane sytuacje, których uczestnikiem może stać 
się osoba przechodząca obok organizacji kultury. Przed siedzibą niewielkich organizacji 
(klubów, teatrów) mogą np. pojawić się przebrane w odpowiednie kostiumy osoby, które 
zachęcają przechodniów do wejścia. Inną atrakcyjną postać merchandisingu zastosowało 
w 2019 r. Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Fundacja Artyści Innowacja Teoria, czyli orga-
nizatorzy Krakowskiego Salonu Sztuki, wystawy polskich malarzy, która odbyła się w Pałacu 
Sztuki przy placu Szczepańskim w Krakowie. Podczas trwania wernisażu, na foncie budyn-
ku, przeprowadzono pokaz mappingu, którego forma nawiązywała do identyfikacji wizual-
nej wydarzenia. Mapping podnosił atrakcyjność Krakowskiego Salonu Sztuki, nadawał mu 
dodatkowe znaczenie.
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Innym przykładem kreatywnej promocji jest marketing ambientowy, który może mieć 
dwojaką postać: albo się adaptuje „elementy otoczenia do tworzenia niepowtarzalnych prze-
kazów reklamowych” (Deluga 2015, s. 123) − elementy te traktuje się więc jak nietypowe 
nośniki reklamy; albo się wykorzystuje w nieszablonowy sposób standardowe nośniki (słupy 
reklamowe, billboardy). Taki rodzaj promocji przeprowadziło Multikino, które jako nośniki re-
klamowe wykorzystało kilka przestanków w centrum Warszawy. Na potrzeby reklamy za-
adaptowano całą konstrukcję przystanku, w tym ławki, które zastąpiono fotelami kinowy-
mi. Z kolei po ulicach Poznania jeździł tramwaj, którego powierzchnia stała się reklamą dla 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! w 2012 r.

Publiczne i niewielkie prywatne organizacje kultury, które dysponują ograniczonym bud-
żetem, uciekają się do rozwiązań z obszaru marketingu partyzanckiego (guerilla marketing). 
Praktyka prowadzenia tego typu działań jest zbliżona do marketingu ambientowego, ale 
mniej kosztochłonna. Do tego typu rozwiązań należy zaliczyć inicjatywę Teatru Łaźnia Nowa 
z Krakowa, który po wcześniejszym ustaleniu warunków z lokalną piekarnią zamieścił swój 
repertuar na papierowych torbach na chleb.

Kreatywną promocją jest także marketing wydarzeń. Są to wszelkie zaaranżowane przez 
organizację zdarzenia i sytuacje pełniące funkcję promocyjną. W przypadku organizacji 
kultury nie będą to oczywiście wydarzenia bezpośrednio związane z ich działalnością, jak 
spektakle, koncerty czy też benefisy, gale i konferencje prasowe, ale inicjatywy informują-
ce i zapraszające publiczność do wzięcia udziału w festiwalu, koncercie, spektaklu, wystawie 
lub wzmacniające wizerunek samej organizacji. Przykładem jest parada ulicami Łodzi, w któ-
rej wzięli udział w 2011 r. aktorzy dolnośląskiego Teatru Klinika Lalek, która miała na celu 
promocję wydarzenia artystycznego pod nazwą Ligth Move Festival – Festiwal Kinetycznej 
Sztuki Światła. 

Istnieją też takie działania promocyjne, które same w sobie można traktować jako przed-
sięwzięcie artystyczne. Funkcją twórczych działań promocyjnych jest jednak komunikacja 
marketingowa, aczkolwiek o wysublimowanym charakterze. Jedno z takich działań zostało 
podjęte przez krakowski Teatr Groteska, w którego pracowni plastycznej w 2016 r. powstała 
wierna kopia pomnika Adama Mickiewicza stojącego na Rynku w Krakowie. Dla kopii zorga-
nizowano swoiste tournée: do jej odsłonięcia doszło w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. 
Pomnik był jednym z elementów kampanii promującej czwartą edycję organizowanego przez 
Teatr Groteska Międzynarodowego Festiwalu Teatru Formy. 

Bardziej popularnym instrumentem wykorzystywanym w sferze kultury są murale promo-
cyjne. Ich przykładów można szukać choćby wśród polskich festiwali muzycznych, takich 
jak: Festiwal Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”, Bach Festival w Świdnicy czy 
Suwałki Blues Festival. 

PODSUMOWANIE

Celem niniejszego rozdziału było ukazanie tego, czym jest i jak należy rozumieć marketing 
w działalności organizacji kultury różnych branż. Po pierwsze, zaprezentowano i wyjaśniono 
teoretyczne aspekty tego zagadnienia, zwracając uwagę na to, że marketing w sferze kul-
tury jest procesem zmierzającym do uzyskania równowagi między oczekiwaniami artystów, 
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organizacji kultury i publiczności. Marketingu kultury nie należy postrzegać więc jako nakie-
rowanej na finansową efektywność działalności menedżerskiej, ale jako działalność, która 
daje możliwość zacieśnienia współpracy między tymi trzema grupami interesariuszy w celu 
wyciągania z tej współpracy wzajemnych korzyści, przy jednoczesnym budowaniu długo-
trwałej relacji opartej na zaufaniu i poszanowaniu swoich racji. Po drugie, zaprezentowano 
praktykę działalności marketingowej organizacji kultury, posiłkując się klasycznym modelem 
marketingu mix. Przedstawiono więc konkretne rozwiązania stosowane w tych organiza-
cjach w zakresie przygotowania produktów, ich dystrybucji, szacowania cen i organizowania 
działań promocyjnych. 

Przedstawiony przegląd kluczowych zagadnień związanych z marketingiem kultury nie 
wyczerpuje oczywiście tematu. Zaprezentowane przykłady stanowią jedynie wycinek rzeczy-
wistości. Być może będą jednak inspiracją do działań.

PYTANIA

1. Czy i dlaczego działania marketingowe powinny być podejmowane w organizacjach 
kultury?

2. Jakie jest uzasadnienie wykorzystania koncepcji marketingu mix i poszczególnych jej 
komponentów w działalności kulturalnej?

3. Jakie jest znaczenie prowadzenia działań promocyjnych przez organizacje kultury oraz 
jakie kreatywne rozwiązania promocyjne są przez nie wykorzystywane?
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kowita nieznajomość polskich realiów. Na tym tle recenzowana publikacja stanowi inspirującą 
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Oddawana do rąk czytelników monogra� a będzie pasjonującą lekturą dla szerokiego grona 
odbiorców: nie tylko wykładowców akademickich i studentów, lecz także dla praktyków 
i wszystkich interesujących się problematyką zarządzania kulturą.
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