
Instytucje kultury zdaniem przedstawicieli 
innych sektorów „nic nie muszą”: nie muszą zabiegać 
o środki zewnętrzne, o granty, zawsze dysponują 
jakimiś otrzymanymi od administracji samorządowej 
środkami do wydania, na czym można żerować. 
Instytucje kultury zażarcie bronią dostępu do zasobów 
pozostających w ich dyspozycji i nie chcą się nimi 
dzielić z podmiotami społecznymi, które są ich 
pozbawione. Jednym z potencjalnych rozwiązań 
konfliktu między przedstawicielami organizacji 
trzeciego sektora a reprezentantami instytucji kultury 
mogłyby być dotacje dla jednych i drugich ze strony 
samorządu uzależniające ich przyznanie od projektów 
konkretnej współpracy albo specjalny program 
grantowy nakierowany na rozwijanie takiej 
współpracy. Można się jednak obawiać, że 
finansowanym ze środków gminnych bądź 
marszałkowskich instytucjom kultury wchodzenie w 
tego rodzaju projekty oparte na współpracy nie będzie 
się opłacać, zatem dotacje roczne należałoby 
powiązać z sukcesami w dziedzinie międzysektorowej 
współpracy.

/T.Szlendak/
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Instytucje kultury w Polsce są 

reliktami poprzedniej epoki. Mimo upływu lat 

są nieefektywne, kosztowne i zamknięte 

na współpracę z sektorem obywatelskim. 

mit?



W latach 90-tych ubiegłego stulecia w licznych opracowaniach dotyczących 
instytucji kultury mocno pobrzmiewał taki głos:
„…chroniony ulgami podatkowymi, dotacjami, partyjnym 
monopolem(…), nie dbał o swoją funkcję ekonomiczną i nie 
musiał poświęcać wiele miejsca osiąganiu efektywności 
ekonomicznej czy zdobywaniu niezbędnych środków na 
działalność.”

(T. Kowalski, Media i pieniądze, Warszawa 1998).



Część ekonomistów i ludzi związanych z 
sektorem instytucjonalnej kultury 
kontrargumentowała: 

„nie jest możliwa pełna standaryzacja kosztów w większości bowiem przypadków 

ich poziom jest zindywidualizowany;

kultura jest dziedzina w pewnym sensie archaiczną, w której postęp ekonomiczny nie wpływa na obniżenie kosztów wytwarzania usług a czasem nawet przyczynia się do ich wzrostu (np. urządzenia elektroakustyczne…);

w kulturze konieczne jest ponoszenie dużych nakładów inwestycyjnych oraz 

wysokich kosztów przygotowania usługi do świadczenia: np. niezależnie od 

tego ilu widzów obejrzy spektakl teatralny, czy obrazy w muzeum trzeba 

ponieść na przygotowanie tych usług określone koszty”.

(K. Kietlińska, Finansowanie kultury. Dylematy teorii i praktyki. Łódź 1995) 



W ostatniej dekadzie 
ubiegłego stulecia z trudem 

przebijała się myśl, że 
instytucje kultury należy 
umieścić w katalogu usług 
społecznych, choć ocena 
wartości uzyskanych efektów 
jest trudna do oszacowania. W 
całym tym okresie określenie 
„polityka kulturalna” 
zarówno na szczeblu 
centralnym, jak i 
samorządowym, było pojęciem 
nieużywanym traktowanym jak 
relikt po epoce PRL. 



W istocie po okresie PRL odziedziczyliśmy jedną z 
najgęstszych sieci instytucjonalnej kultury w całej Europie i 
nowe uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i 
technologiczne nie były w stanie przez I dekadę III RP 
odpowiedzieć na pytanie: 

komu i czemu ma służyć,

kto ma ją finansować,

jak sprostać nowym technologiom, 

aby była społecznie niezbędna.



Brak jednoznacznej odpowiedzi na te 
najbardziej elementarne pytania, 
zmienność i labilność decydentów na polu 
kultury spowodowały, że większość 
instytucji kultury skupiła się na ochronie 
własnego stanu posiadania i z całą 
zawziętością na jaką stać tylko 
w obliczu utraty życia 
zasklepiała się i koncentrowała 

na przetrwaniu trudnych 
czasów. 



W tym czasie bardzo wiele zaczęło się mówić o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, którego emanacją stały się organizacje pozarządowe. Dodatkowe środki na działalność kulturalną były przeznaczane niemal wyłącznie dla sektora społecznego, co przy braku 
konkursów grantowych dla instytucji spowodowało ich silną niechęć do niego. 



Taki stan 
(niepewność co do 
przyszłych losów 
instytucji kultury i 
stymulowanie 
rozwoju sektora 
pozarządowego) 
spowodował 
następujące 
reakcje:

nieufność, niechęć a czasami wręcz wrogość 
wzajemną;

tworzenie stowarzyszeń i fundacji, często 
złożonych z pracowników instytucji kultury,  
którzy tylko w ten sposób mogli zdobywać 
środki na działalność statutową instytucji 
kultury, w której byli zatrudnieni;

wzmocnienie i rozwój stowarzyszeń o 
charakterze pracowniczym (quasi związki 
zawodowe np. SBP, ZASP), które skupiały się 
przede wszystkim na ochronie pracowników;

powstawanie ustaw o charakterze specjalnym 
np. ustawa o bibliotekach.



Nierówność w 

traktowaniu 

podmiotów w 

pozyskiwaniu 

środków finansowych 

na działalność 

merytoryczną 

spowodowała w 

instytucjach kultury 

silne mechanizmy 

obronne w postaci 

utrudniania dostępu 

do swoich zasobów 

materialnych i 

niechęć do 

wchodzenia w 

koalicje programowe 

ze stowarzyszeniami.



Stowarzyszenia i fundacje tworzone przez 
pracowników i dyrektorów instytucji kultury 
często stawały się karykaturą sektora 
pozarządowego i niejednokrotnie 
powodowały rozmaite patologiczne 
zachowania np. instytucje kultury ponosiły w 

całości koszty przedsięwzięć kulturalnych 

a sektor „pozarządowy” koncentrował się 

na maksymalizacji przychodów np. 
sprzedawał bilety. 



Stowarzyszenia zawodowe skupiały swoją działalność 

na poprawie statusu swoich członków, często kosztem 

instytucji kultury i ich użytkowników, co powodowało 

często niechęć do ich działań kierownictwa instytucji i 

pracowników niezrzeszonych. Walnie przyczyniały się do 

utrwalania archaicznego modelu instytucji, w których nie 

liczył  się cel działania i użytkownicy a podmiotem istnienia 

instytucji byli zatrudnieni w niej pracownicy. 



Ustawy o charakterze specjalnym spowodowały, że zapisy 

ustawowe gwarantowały rzekome status quo instytucjom i ich 

pracownikom nadając tym samym status wyjątkowości i 

niezmienności np. ustawa o bibliotekach z 1997 roku miała, 

sądząc po zapisach ustawy zagwarantować, że:  

„…1. Organizator zapewnia warunki 
działalności i rozwoju biblioteki, 
odpowiadające jej zadaniom. 
2. Organizator ma obowiązek zapewnić w 
szczególności: 
1) lokal; 
2) środki na: 
a) wyposażenie, 
b) prowadzenie działalności bibliotecznej, 
zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych, 
c) doskonalenie zawodowe pracowników…”.

(artykuł 9  ustawy o bibliotekach)



Takie „gwarancje” ustawowe spowodowały, że 
instytucje nie musiały z nikim współpracować, a wręcz 
zamykały sobie drogę do alternatywnych 
źródeł finansowania (po ponad 15 latach od 
powstania ustawy widać po stanie wielu bibliotek, ile te 

„gwarancje” były warte).



To doświadczenia okresu  

transformacji ustrojowej w Polsce i 

pewne relikty rodem z PRL są 

jednym z powodów, dla których 

relacje instytucji kultury z 

partnerami społecznymi nie układają 

się powszechnie w sposób 

harmonijny. Nie jest to jedyny powód, 

jednakże bardzo utrwalony.



Drugim powodem, dla którego 
instytucje w znacznej części nie chcą 
lub nie lubią się dzielić z sektorem 
społecznym swoim stanem 
posiadania jest kwestia ponoszenia 

kosztów utrzymania 
obiektów, sprzętów i 
…ludzi. W latach 90-tych 
utrwalony w sposób nie do końca 
uprawniony (slajd 4) był pogląd, że 
skoro instytucja kultury nie prowadzi 
w danej chwili działalności w 
określonych pomieszczeniach i nie 
korzysta ze sprzętu, który posiada to 
koszty i tak są ponoszone i można w 
tym czasie udostępniać zasoby na 
potrzeby innych organizacji. 



W  pewnym stopniu takie myślenie było 

uprawnione na początku lat 90-tych, choćby ze 

względu na bardzo niskie ceny mediów i  wysokość 

podatków. Sprzęt i obiekty były całkowicie 
zamortyzowane i niewiele warte. 

Po dwóch dekadach, w znacznej części 

instytucji kultury zaszły olbrzymie 

przeobrażenia. Bardzo wzrosły koszty 

utrzymania obiektów, a sprzęt i urządzenia musi być 

obsługiwany przez specjalistów. Wymaga to 

znacznych nakładów finansowych, a obsługa 

techniczna (coraz liczniejsza) musi być zgodnie z 

prawem pracy wynagradzana bez względu na to, czy 

realizuje zadanie własne, czy też na rzecz innych 

podmiotów.



Zatem świadczenie instytucji na rzecz innych 
podmiotów, w tym społecznych, generuje określone, nieraz 
wydawałoby się, że absurdalnie wysokie koszty. 

Znaczna część organizacji społecznych po prostu nie 
dysponuje odpowiednimi środkami 
by je pokryć.



Rozpowszechniony pogląd uwidoczniony również w 
badaniach, że instytucje kultury posiadają  wystarczające środki 
finansowe na  swoją działalność jest z gruntu nieprawdziwy. 

Instytucje kultury w 
swojej przeważającej 
większości są 
zobowiązane przez 
swoich organizatorów i 
służby finansowe do 
poszukiwania 
zewnętrznych środków 
na swoją działalność i 
obniżają koszty 
funkcjonowania,

co stoi często w 

sprzeczności ze 

statutowymi zapisami, 

w których instytucje 

kultury obliguje się do 

wspierania np. 

amatorskiego ruchu 

artystycznego.



Dość rozpowszechnioną praktyką jest omijanie oczywistych 
barier ekonomicznych związanych z eksploatacją zasobów 
instytucji kultury przez organizacje społeczne za pomocą … 
np. patronatów honorowych wójta, burmistrza, prezydenta, 

marszałka etc. Wtedy następuje klasyczny nacisk na 
instytucje kultury ze strony jej organizatora, który w zamian za 
patronat ofiarowuje świadczenia instytucji kultury na rzecz 
dawcy honorowego patronatu. Takie praktyki powodują silne 
napięcia na linii instytucje-organizacje społeczne, omijają zaś 
zwykle głównych winowajców, jakimi są „ honorowi patroni”.



Bywa częściej, 
że dotacja stanowi 
rzeczywiście 100% 
budżetu instytucji 
kultury, ale wtedy 
pokrywa zaledwie 
niewielką część jej 
podstawowych 
potrzeb.

Takie sytuacje oczywiście 
się zdarzają, ale dotyczą 
bardzo bogatych (a zatem 

nielicznych) gmin 
w Polsce.

Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie można śmiało uznać za patologię

Rozpowszechniony jest 
także pogląd, co uwidoczniło 
się w badaniu, że instytucje 
kultury posiadają dotacje od 
swoich organizatorów na 
utrzymanie obiektów, 
pracowników, działalność 
statutową, remonty i 
modernizacje oraz pełne 
koszty działalności. 



Większość instytucji kultury na swoją działalność i rozwój 

MUSI POZYSKIWAĆ PODOBNIE JAK ORGANIZACJE 
SPOŁECZNE środki finansowe z innych źródeł. 

Instytucje chcąc realizować swój program, 
identycznie jak organizacje społeczne, muszą 
pozyskiwać środki z grantów, od sponsorów, z 
dobrowolnych wpłat i świadczenia usług. 
Często instytucje muszą ponadto zdobywać 

środki na remonty i modernizację 

własnej infrastruktury, co znaczy, że 
muszą wykazywać się większą aktywnością 
niż organizacje społeczne, które jej  nie 
posiadają.



Obecnie w wielu samorządach utrzymywana jest, a 
wręcz wzmacniana bariera utrudniająca współpracę 

organizacji pozarządowych z instytucjami kultury. Są to 
konkursy grantowe zorientowane nie na cel i przedmiot 

działania, a na rodzaj podmiotu ubiegającego się o grant. 
Powoduje to sztuczne preferowanie jednego z sektorów 
(zwykle pozarządowego) bez refleksji, że w ten sposób 

tylko pozornie przyczynia się do rozwoju trzeciego sektora.



Tego ewidentnego błędu nie 

popełnia już od dawna MKiDN, 
czy też znaczna większość 
grantodawców dystrybuujących 
środki pochodzące z UE. W tych 
programach najistotniejszy jest 

cel działania, sposób jego 

wykonania i efekty a nie rodzaj 
podmiotu ubiegającego się o 
dofinansowanie. Bardzo 
sensownym wsparciem dla 
organizacji pozarządowych jest 
obniżenie wymaganego wkładu 
własnego.



Ważnym elementem katalizującym współpracę 
międzysektorową na pewno byłoby preferowanie w 
konkursach grantowych tych wnioskodawców, którzy 
wykazaliby się doświadczeniem we współpracy i 
wspólnie występowaliby jako przyszli beneficjenci.



W drugiej dekadzie XXI nie istnieją już praktycznie bariery z 
początku okresu transformacji. Zarówno instytucje kultury, jak i formalne 

organizacje społeczne mogą ubiegać się o te same granty, 
pozyskiwać tych samych partnerów biznesowych i realizować 

podobne cele statutowe. Warto by zatem odłożyć 
animozje z przeszłości i skupić się na realizacji 
wspólnych celów na przyszłość. Instytucje kultury ze 
swoją nowoczesną infrastrukturą i organizacje 
pozarządowe ze swoją dynamiką mogą wykorzystując 

efekt synergii osiągnąć we wspólnym 

działaniu wielokrotnie większe efekty 
swojej działalności.


