
PIENIĄDZE to NIE WSZYSTKO
Szczupłe środki w polu kultury lokalnej postrzegane są 
jako jedna z najważniejszych, choć wcale nie 
najpoważniejsza z „obiektywnych” barier dla współpracy 
międzysektorowej. Nikt przy tym – ani przedstawiciele 
administracji zrzucający winę na polityczny „szczebel 
wyżej”, ani kierownicy instytucji kultury zmuszeni do 
przemiany w skutecznych menedżerów pozyskujących 
pozabudżetowe środki zewnętrzne, ani przedstawiciele 
organizacji trzeciego sektora postrzegający wszystkie 
inne podmioty jako wysychające źródła, ani biznes – nie 
ma dobrego pomysłu, jak zaradzić problemowi zbyt 
krótkiej kołdry. A przynajmniej nie przekazuje takiego 
pomysłu w sposób bezpośredni, sądząc zapewne, ze 
jest to problem „systemowy”, czyli taki, którego 
rozwiązania nie leżą w kompetencji i w mocy podmiotów 
poniżej „szczebla centralnego”. 
/T.Szlendak/



?
Czy zatem problemy i konflikty w polu 
kultury to efekt wyłącznie / przede 
wszystkim krótkiej kołdry i niskich 
nakładów finansowych do 
skonsumowania

Nie – przyczyna konfliktu leży raczej w 
nieefektywnym stosowaniu regulacji 
rządzących dotowaniem kultury z budżetu, np. 

kształtem konkursów grantowych i/lub braku 

czytelnych zasad ewaluacji osiągnięć 
podmiotów pracujących nad 
przedsięwzięciami kulturalnymi. 
/T. Szlendak/



Zwiększenie środków finansowych            
w systemie finansowania szeroko 
rozumianej kultury spowoduje lepszą 
współpracę międzysektorową                               
i usprawni działalność instytucji kultury 
i organizacji pozarządowych.

MIT



Środków "na kulturę" w najbliższych 
latach na pewno nie przybędzie a wręcz 
proporcjonalnie będzie ich mniej dla 
pojedynczych instytucji i stowarzyszeń. 
Powodem jest nie tylko ogólna sytuacja 
ekonomiczna kraju/samorządu ani też 
nastawienie władz do zwiększania 
nakładów na działania kulturalne. 
Głównym powodem jest powstawanie w 
ostatnich latach wielu nowych instytucji 
kultury/często nieprzemyślanych i 
kosztownych w utrzymaniu oraz wzrost 
liczby organizacji pozarządowych 
nastawionych na absorpcję środków 
przeznaczonych na granty. 

* Powyższe stwierdzenie nie dotyczy nowych inwestycji infrastrukturalnych w sektorze kultury, 
natomiast środki na ich utrzymanie staną się kolejnym obciążeniem dla ich organizatorów

Możemy mieć 
pewność, 
że:

1.



Możemy mieć 
pewność, że: 2.

Zwiększenie nakładów bez 
zmiany obecnego 
systemu nie tyko, że nie 
spowoduje poprawy 
współpracy 
międzysektorowej ale 
wręcz utrwali stan obecny.



Klasyk teorii zarządzania 
Peter Drucker pisał 
już ponad 30 lat temu:

W organizacjach służby publicznej… większość nie może zaakceptować myśli, że sukces oznacza zawsze przygotowanie do porzucenia tego co już dokonano. Instytucje służb publicznych nie są zorientowane na brak lecz na potrzebę. Z definicji zainteresowane są raczej „dobrymi uczynkami” i wkładem „społecznym” lub „moralnym” niż zyskami i rezultatami.



Instytucje publiczne, w tym także administracja państwowa i 
samorządowa, instytucje kultury, instytucje edukacyjne i 
naukowe w olbrzymiej większości nie prowadzą badań 
potrzeb swoich dotychczasowych i przyszłych klientów. 
Skupiają się przede wszystkim na trwaniu i zaspokajaniu 
własnych potrzeb.



Zamiast rozpoznawania potrzeb 
klientów planowanie i budżetowanie 
następnych okresów działalności 
następuje najczęściej na podstawie 
danych historycznych. 

Może to być sprawozdanie z 
dotychczasowego uczestnictwa 
/kultura/, szybkości załatwienia 
sprawy /administracja/,zdawalności 
testów /edukacja/, liczby studentów 
/nauka/.



Zwykle wskaźniki budżetowe dla 

przyszłego okresu podnosi się lub 

obniża o określony odsetek w 

zależności od aktualnej sytuacji 

gospodarczej. To pozwala co 

najwyżej na powtarzanie stanu 

wczorajszego i w ograniczonym 

stopniu pozwala na zaspokajanie 

potrzeb dnia dzisiejszego.



Co z wyzwaniami 

PRZYSZŁOŚCI

?



Instytucje służby publicznej prawdopodobnie aż 
pękają w szwach od wczorajszych obietnic. Są 
to produkty lub usługi, z których już nic nie ma; 
nabytki i przedsięwzięcia, które tak ponętnie 
wyglądały na początku a teraz, pięć lat później, 
wciąż są tylko nadziejami; inteligentne pomysły, 
których nie udało się przekształcić w osiągnięcia; 
produkty i usługi, zapotrzebowanie na które w 
wyniku zmian społecznych i gospodarczych 
zanikło, a także produkty i usługi, które 
zestarzały się , bo osiągnęły już swe cele.

Peter Drucker po analizie kondycji sektora 
publicznego w rozwiniętych państwach zachodniej 
Europy i w USA latach 70-90 ubiegłego stulecia pisał:



Statek spędzający długi czas na morzu 
trzeba oczyścić z przylepionych 
skorupiaków, bo ich dalsze wożenie na 
sobie ujmuje mu szybkości i sprawności.

Petera Druckera 
prawda oczywista: 



W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego 

stulecia redefiniowania funkcji instytucji 

drugiego układu kultury podejmowały się 

niemal wszystkie kraje zachodu Europy. 

Konserwatywno-liberalna Wielka Brytania 

pod rządami Margaret Tacher analizowała 

funkcje instytucji kultury w relacji koszty-

efekty (Londyn i Edynburg do dnia 

dzisiejszego są światowymi, 

kulturalnymi centrami).



Socjaldemokratyczne kraje skandynawskie 
postawiły na rozwój bibliotek i edukację 
kulturalną swoich obywateli i ich 
indywidualną aktywność twórczą . Do dnia 
dzisiejszego skandynawskie 
biblioteki uchodzą za światowy wzór, a w 
każdym skandynawskim mieście i miasteczku 
jest więcej sklepów z zaopatrzeniem dla 
plastyków i muzyków niż sklepów z 
alkoholem.* 

* Jedno i drugie jest efektem zamierzonej, długofalowej polityki państw.



We Francji: 
Ośrodki kultury założone przez Malraux 
rozwinęły się w rozbieżnych kierunkach. 
Od razu narzuca się wniosek, że nie 
istnieje macdonaldyzacja instytucji 
kultury – korporacyjny wysiłek, by powielać 
jednakowy model instytucjonalny w wielu 
miastach nie osiągnął celu i nigdy nie 
osiągnie. W istocie jedynie ośrodki, które 
znalazły sposób, aby się 
zindywidualizować i wytworzyć 
charakterystyczne cechy, przetrwały i 
nadal cieszą się prestiżem oraz 
szacunkiem publiczności oraz 
profesjonalistów.

/Dragan Klaic ,Ośrodki kultury w Europies.88 w 
Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. 
Przeżytek czy nowa jakość?/



brytyjskie małe 

sceny teatralne i 

kluby muzyczne 

francuskie 
centra kultury

skandynawskie 
biblioteki

stały się trwałymi 
ośrodkami budującymi 
silne więzi społeczne



Tymczasem w polskich 

realiach:



Myślenie w kategoriach zarządzania strategicznego i 
stosowanie jego instrumentów wciąż nie należą do kanonu 
działania sfery publicznej w Polsce. Podstawowa trudność 
budowania „klimatu” dla działań strategicznych wynika z 
mentalności i nawyków reprezentantów władz lokalnych, 
pracowników urzędów i publicznych instytucji . W społecznym 
wyobrażeniu burmistrza czy starosty pojawiają się echa tradycji, 
zgodnie z którą wszystkie te osoby winny być „dobrymi 
gospodarzami” w odpowiednich dla nich obszarach działania, 
jednak wyobrażenia te nie zawsze skupiają się na zadaniach 
wynikających z pełnionych obowiązków i związanych z nimi 
specyficznych umiejętnościach zarządzania. Pojęcie 
„zarządzanie” z trudem toruje sobie drogę w instytucjach 
publicznych; jest kojarzone głównie ze sferą gospodarki i 
przedsiębiorstwami.

(opracowane na podstawie: M.Zawickiego, S.Mazura, J.Bobera, Zarządzanie w 
samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki; Kraków 2004).



Strategie samorządów wszystkich 
szczebli często uznawane są za 
konieczność wynikającą z 
przejściowej „mody” lub za 
formalny wymóg UE, nie 
wnoszący istotnych zmian do 
praktyki funkcjonowania instytucji.
(opracowane na podstawie: M.Zawickiego, S.Mazura, J.Bobera, Zarządzanie 
w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki; Kraków 2004).



Kolejny problem wiąże się z umiejętnościami 
związanymi z zarządzaniem strategicznym, w 
szczególności ze zdolnością do przekładania 
celów strategicznych na zadania operacyjne, a 
w dalszej kolejności realizacji tych zadań, 
monitorowania ich wykonania oraz oceny ich 
realizacji.

(opracowane na podstawie: M.Zawickiego, S.Mazura, J.Bobera, Zarządzanie w 
samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki; Kraków 2004)



Integralną częścią zarządzania jest 
umiejętność rezygnowania z działalności 
nieefektywnej, przestarzałej i nierentownej. 
Reorganizacja, restrukturyzacja, czy w 
ostateczności likwidacja nikogo w sferze 
komercyjnej już nie dziwią, gdyż są częścią 
normalnej praktyki gospodarczej. W sferze 
społecznej nadal należą do rzadkości, mimo 
że często nawet uważny obserwator nie jest 
w stanie dostrzec płynących z nich 
współcześnie pożytków.



Również wielu szefom instytucji 
kultury bardziej odpowiada rola 
administratora, aniżeli rola 
zarządzającego tymi instytucjami. 
Brak wytyczania sobie celów, do 
których organizacje te powinny 
zmierzać powoduje, iż bardziej 
skupiają się one na pracy własnej 
(trwaniu) aniżeli na otoczeniu 
którego potrzeby powinny 
zaspokajać.



Czy można to 

ZMIENIĆ ?



P. Drucker twierdził, że: 

wszystkie organizacje 
niezależnie od tego czy są to 
organizacje biznesowe, czy też 
publiczne winny zarządzać 
zmianą jaką dają szanse i 
zagrożenia tkwiące w 
otoczeniu, czyli nieobce 
powinno być dla nich również 
zarządzanie strategiczne, a co 
za tym idzie planowanie 
strategiczne



Nim podejmie się decyzję o finansowaniu instytucji kultury i organizacji 
pozarządowych trzeba uzgodnić:

cel podejmowanych wysiłków

preferowane kroki w realizacji procesu planowania

rolę, funkcję i skład komitetów oceniających rezultaty i 
zespołu koordynacyjnego planowania strategicznego

wyposażenie w środki niezbędne do realizacji procesu planistycznego

zbudować rejestr istniejących ograniczeń i barier



Koniecznością najbliższych lat będzie budowa takich strategii działań, 
które nie będą zakładały wzrostu nakładów i jednocześnie będą 

zawierały cele: 

- SKONKRETYZOWANE

- MIERZALNE

- AKCEPTOWALNE

- REALNE

- TERMINOWE



Proces planowania strategicznego 
kończy się wyznaczeniem zasadniczych 
celów, do których powinna zmierzać 
organizacja oraz precyzuje główne drogi 
dojścia do tych celów. Nie bez znaczenia 
w trakcie planowania strategicznego stają 
się zmiany strukturalne. Tylko 
elastyczne struktury są w stanie 
reagować na zmienność relacji 
występujących na styku – organizacja i 
szeroko rozumiane otoczenie. Wszystkie 
te aspekty muszą zostać opisane w 
dokumencie nazywanym strategią.



Planowanie strategiczne na każdym 

szczeblu zarządzania powinno 

uwzględniać nie tylko budowę i 

rozbudowę nowych instytucji, 

stowarzyszeń i przedsięwzięć ale też 

zakładać likwidację lub głębokie 

przekształcanie starych, 

nieefektywnych i współcześnie 

społecznie zbędnych.



Niestety:
zarządzanie strategiczne w 
warunkach polskich 

wciąż pozostaje dziedziną w 
zbyt małym stopniu 

wykorzystującą 

potencjał lokalnych i 
regionalnych społeczności.



Współpraca międzysektorowa również powinna mieć 
na celu obniżanie kosztów i poprawę efektywności w 
realizowaniu wspólnych celów ale doświadczenia 
pojedynczych podmiotów do tego nie skłaniają. 
Efektywność w polskich warunkach 
częściej jest „karana” np. obniżeniem 
dotacji lub też nakładaniem nowych 
obowiązków, niż nagradzana np. 
zwiększeniem dotacji w celu 
multiplikacji efektów Obecny system wręcz 
wymaga skupiania się na własnych brakach niż na 
zaspokajaniu dobrze zdiagnozowanych potrzeb 
klientów.



P.Drucker:

Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Okreś-lają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi mi-sję i cel każdej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku.



Wniosek płynący z przeprowadzonych badań pokazuje 
niezwykłą trwałość mitu, że zwiększenie nakładów na 
działalność kulturalną spowoduje poprawę relacji 
międzysektorowych i rozwój sektora kultury. Stanowczo 
należy stwierdzić, że sfera szeroko rozumianej kultury 
wymaga zmian mentalnych i strukturalnych bardziej 
niż finansowych. Paradoksem jest, iż jeden z 
najpopularniejszych teoretyków i praktyków zarządzania II 
polowy XX wieku często przywoływany tu P.F. Drucker 
jest w sferze pragmatyki kulturalnej albo zupełnie nieznany, 
albo zupełnie niezrozumiany.


