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WSTĘP
Instytucje kultury stanowią niezbywalną część ekosystemu kultury. Ich sposób funkcjonowania, 
pozycja i  stabilność są uzależnione od zadań statutowych, źródła finansowania, zasobów, 
lokalizacji. Są ściśle powiązane ze światem twórców-artystów, przedsiębiorców kreatywnych.  
To miejsce pracy menadżerów kultury, animatorów, edukatorów kulturalnych, specjalistów od światła 
i nagłośnienia, bileterów, obsługi widowni, osób sprzątających, osób dbających o promocję wydarzeń, 
redaktorów, korektorów, tłumaczy i wielu innych. Często działają w symbiozie z sektorem turystycznym.  
Odbiorcą ich oferty jest lokalna i ponadlokalna społeczność – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, 
single i rodziny, osoby aktywne/nieaktywne zawodowo, osoby z niepełnosprawnością, w kryzysie 
bezdomności, samotne. Są dla każdego. Dają nam możliwość przeżywania emocji, niezapomnianych 
doświadczeń. Dzięki nim rozwijamy się, tworzymy więzi, budujemy przynależność.  Są centrum 
lokalnego życia społecznego, inicjatorem współpracy, kreatorem innowacji. 

Dwunastego marca 2020 r., wraz z  tzw. pierwszym lockdownem, instytucje kultury musiały  
z dnia na dzień przestawić się na działania w ograniczeniach związanych z panującą pandemią. 
Ich dotychczasowe sposoby pracy uległy zmianie. Niezależnie od lokalizacji, wielkości  
i zasobów, wszystkie te instytucje stanęły wobec zagrożenia, wynosząc na pierwsze miejsce troskę  
o zdrowie i bezpieczeństwo odbiorców, współpracowników i kadry. Rządowe ograniczenia, 
które dotyczyły instytucji kultury, należały do  jednych z najostrzejszych.  Krótsze i dłuższe okresy 
złagodzenia restrykcji pozwalały na spotykanie się z publicznością „na żywo”, ponowne zamknięcia 
wywoływały frustrację, smutek i wzmagały poczucie anormalności sytuacji.  

Niniejszy raport podsumowuje sposoby działania instytucji kultury z woj. mazowieckiego od początku 
pandemii do maja 2021 roku. Podjęte badania są kontynuacją obserwacji, jakie rozpoczęliśmy  
w pierwszej fazie pandemii. Wtedy głównym celem badawczym było rozpoznanie sytuacji animatorów 
i edukatorów kulturowych działających w regionie*. 

Dokument, który oddajemy w Państwa ręce,  opisuje sposoby działania różnych typów instytucji kultury, 
ich reakcje, podjęte strategie, praktyki działań. 

Mamy  nadzieję, że nasz raport jest prawdziwie brzmiącym wielogłosem instytucji – niezależnie od 
lokalizacji, zadań statutowych i wielkości posiadanych zasobów.  

*  „Re(animacja) kultury w okresie pandemii. Diagnoza strategii i uwarunkowań działań animatorów i edukatorów kultury w czasie zamknięcia instytucji 

edukacji i kultury w związku z epidemią Covid-19. Raport z badania”, Warszawa 2020, http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/badania/7335-raport-re-animacja-

kultury-w-okresie-pandemii.html (dostęp z dnia 4 maja 2021). 

 



METODOLOGIA
Raport powstał na podstawie badań prowadzonych przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach 
projektu Mazowieckie Obserwatorium Kultury od marca do maja 2021 roku. Badania nad diagnozą 
sposobów działania instytucji kultury z woj. mazowieckiego w okresie pandemii stanowią uzupełnienie 
badań realizowanych przez  MIK  w pierwszej fazie epidemii, których podsumowanie  znajduje się 
w raporcie pt. „Re(animacja) kultury w okresie pandemii. Diagnoza strategii i uwarunkowań działań 
animatorów i edukatorów kultury w czasie zamknięcia instytucji edukacji i kultury w związku z epidemią 
Covid-19”.

 
CEL BADAWCZY

Głównym celem badania było opracowanie aktualnego opisu strategii funkcjonowania instytucji kultury 
z woj. mazowieckiego w okresie trwania pandemii SARS-CoV-2 i związanych z nią obostrzeń:

 

 
PYTANIA BADAWCZE

 

określenie modeli funkcjonowania różnych typów instytucji w czasie pandemii Covid-19; 
rozpoznanie potrzeb instytucji w zakresie zmian organizacyjnych; 
określenie wpływu pandemii Covid-19 na ofertę poszczególnych typów instytucji.

W jakim stopniu epidemia wpłynęła na funkcjonowanie instytucji kultury z woj. mazowieckiego? 
Jakie są bariery i utrudnienia w funkcjonowaniu instytucji kultury wobec pandemii? 
Jakimi metodykami i narzędziami pracy posługują się instytucje kultury w kontekście ograniczeń 
pandemicznych? 
Jakie praktyki organizacyjne i programowe są realizowane przez różne typy instytucji kultury 
z woj. mazowieckiego w czasie pandemii? 
Jak kryzys pandemiczny wpłynął na zatrudnienie w instytucjach kultury? 
Jak kryzys pandemiczny zmienił strukturę przychodów instytucji kultury? 
Jak instytucje kultury z woj. mazowieckiego nawiązują/podtrzymują relacje z odbiorcami po 
12.03.2020 r.?
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METODY I TECHNIKI BADAWCZE 

Analiza desk research 
Ankieta CAWI o charakterze sondażowym  
Pogłębione wywiady indywidualne IDI

 
analiza desk research; w tym analiza profili FB instytucji kultury, stron internetowych instytucji      
kultury, stron internetowych JST oraz stron BIP JST (realizowane od 1 marca do 3 maja 2021); 
sondażowe badanie ankietowe (CAWI), skierowane do kadry zarządzającej instytucjami kultury 
z woj. mazowieckiego. Wzięło w nim udział 240 instytucji* z terenu województwa (realizowane 
od 1 marca do 1 kwietnia 2021);  
wywiady indywidualne z dyrektorami instytucji kultury z woj. mazowieckiego. Wzięło w nich 
udział 21 przedstawicieli instytucji kultury, dobranych z uwzględnieniem skali i specyfiki 
reprezentowanych instytucji oraz wielkości miejscowości, w jakiej znajduje się siedziba instytucji 
(realizowane od 28 marca do 30 kwietnia 2021).

We wnioskach badawczych uwzględniłyśmy odpowiedzi z ankiet (A) i wywiadów (W), tak aby obraz 
działania badanych instytucji był możliwie najpełniejszy.

 

*  Nie miałyśmy możliwości zrealizowania ilościowej próby badawczej ze względu na brak aktualnych danych w odniesieniu do liczby wszystkich 

typów instytucji z woj. mazowieckiego. Podjęte w 2019 r. badania ilościowe MIK podsumowaliśmy w raporcie „Dostępność do kultury na poziomie gminnym - rodzaje 

przedsięwzięć w instytucjach publicznych, prywatnych, świetlicach wiejskich. Raport z badania”.  Pozwoliły one na określenie liczby poszczególnych podmiotów wraz 

z oddziałami/ filiami/ punktami. Wiemy z tegorocznej analizy desk research i sondaży telefonicznych/mailowych, że część instytucji ujętych w statystykach została po 

2019 r. zlikwidowana/przekształcona/nie została uruchomiona. Od 2019 r. nasiliło się zjawisko łączenia instytucji kultury różnych typów. Bardzo często struktury instytucji 

kultury są rozbudowane, poszczególne części struktury działają autonomicznie, mając wydzielony budżet, odrębne zadania statutowe. Kierownicy takich „podpodmiotów” 

często mają inne doświadczenia, strategie niż osoby zarządzające całą strukturą. Rozpoznanie tej sytuacji wymaga odrębnych badań ilościowych i jakościowych.  

Badanie prowadzono w trzech etapach:
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CHARAKTERYSTYKA 
BADANYCH 
INSTYTUCJI
W internetowej ankiecie sondażowej (CAWI), kierowanej do kadry zarządzającej instytucjami kultury 
z woj. mazowieckiego, wzięło udział 240 podmiotów. Były to instytucje z każdego mazowieckiego 
powiatu oraz z Warszawy, Siedlec, Radomia, Płocka i Ostrołęki. Na pytania ankietowe odpowiedziały 
biblioteki (112), centra/ośrodki/domy kultury (77), instytucje hybrydowe, łączące statutowo funkcję 
biblioteki i ośrodka kultury (9), muzea (22), teatry (8) oraz instytucje określające się jako inne (12). 

 

 

Wykres 1.  
Typy instytucji biorące udział w sondażowym badaniu ankietowym. 
N=240

BIBLIOTEKI

 

 

9,2%

32,1%

46,6%

3,8%

3,3%
5%

CENTRA/OŚRODKI/DOMY KULTURY

BIBLIOTEKI + OŚRODKI/DOMY KULTURY

MUZEA

TEATRY

INNE



MIEJSCOWOŚĆ/POWIAT % LICZBA INSTYTUCJI

Warszawa 10,4 25 

Ostrołęka 1,3 3

Płock 2,9 7

Radom 3,7 9

Siedlce 0,8 2

powiat białobrzeski 1,3 3

powiat ciechanowski 3,7 9

powiat garwoliński 2,5 6

powiat gostyniński 1,7 4

powiat grodziski 0,8 2

powiat grójecki 2,5 6

powiat kozienicki 0,8 2

powiat legionowski 2,1 5

powiat lipski 1,3 3

powiat łosicki 1,3 3

powiat makowski 3,3 8

powiat miński 5 12

powiat mławski 3,3 8

powiat nowodworski 1,3 3

powiat ostrołęcki 1,3 3

powiat ostrowski 2,5 6

powiat otwocki 2,5 6

powiat piaseczyński 2,1 5

powiat płocki 3,7 9

powiat płoński 1,3 3

powiat pruszkowski 2,9 7

powiat przasnyski 2,1 5

powiat przysuski 1,7 4

powiat pułtuski 1,7 4

powiat radomski 3,7 9

powiat siedlecki 2,1 5

powiat sierpecki 2,1 5

powiat sochaczewski 2,5 6

powiat sokołowski 2,5 6
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powiat szydłowiecki 0,8 2

powiat warszawski zachodni 1,7 4

powiat węgrowski 3,7 9

powiat wołomiński 5 12

powiat wyszkowski 1,7 4

powiat zwoleński 0,8 2

powiat żuromiński 0,8 2

powiat żyrardowski 0,8 2

Tabela 1. Liczba respondentów ankiety sondażowej.

Wywiady indywidualne przeprowadziłyśmy z 21 przedstawicielami instytucji kultury, dobranych  
z uwzględnieniem skali i specyfiki reprezentowanych instytucji oraz wielkości miejscowości, w jakiej 
znajduje się siedziba instytucji. Wywiady prowadzone były telefonicznie oraz za pomocą platformy 
do spotkań online. 

Chcieliśmy wysłuchać również głosu instytucji, których działalności w okresie pandemii nie udało 
się dostrzec w Internecie. Mimo wielokrotnych prób skomunikowania się z kilkoma placówkami  za 
pomocą maila/telefonu/poprzez komunikatory internetowe, nie udało nam się podjąć rozmów z ich 
przedstawicielami. Jest to wyraźny sygnał, że w czasie pandemii ich odbiorcy również  mają utrudniony 
dostęp do informacji i oferty programowej. 

Kilka osób ze względów zdrowotnych nie mogło nam udzielić wywiadu w terminie prowadzonych 
badań. Szczęśliwie wszyscy wrócili do zdrowia. 

BIBLIOTEKI
Najliczniejszym typem instytucji kultury na terenie woj. mazowieckiego są biblioteki*. Zaspokajają 
one potrzeby kulturalne i oświatowe, upowszechniają wiedzę, a przy tym posiadają zbiór książek 
i czasopism, które udostępniają czytelnikom. Ustawa o bibliotekach** nakłada na jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązek prowadzenia co najmniej jednej biblioteki. Są to różnorodne typy placówek. 
Pierwszym typem są nowoczesne, interdyscyplinarne centra kulturalne z licznymi oddziałami, mediateki, 

*  Szczegółowa analiza liczby poszczególnych typów instytucji kultury z woj. mazowieckiego została zamieszczona w raporcie „Dostępność do kultury 

na poziomie gminnym - rodzaje przedsięwzięć w instytucjach publicznych, prywatnych, świetlicach wiejskich. Raport z badania”, Warszawa 2019,  

http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/badania/7168-dostepnosc-do-kultury-na-poziomie-gminnym-rodzaje przedsiewziec-w-instytucjach-publicznych-prywatnych-

swietlicach-wiejskich.html, s. 25–29 (dostęp z dnia 4 maja 2021).

**                    Zob. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.z 2019 r. poz. 1479).
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które poza dbaniem o rozwój czytelnictwa organizują szereg wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych 
i animacyjnych. Są to bardzo dobrze wyposażone placówki, które wprowadzają wiele innowacji 
technologicznych, chętnie sięgają po nowinki i popularyzują je wśród swoich odbiorców. Większość 
placówek jest reprezentowana przez drugi typ bibliotek– mniejsze struktury, w których skład  wchodzi 
jedna biblioteka, czasami filie. Istnieją też niewielkie instytucje, biblioteki, których załogę stanowią 
jedna bądź dwie osoby. Roli tych ostatnich nie można pominąć, ponieważ bardzo często to jedyne 
instytucjonalne zaplecze kulturotwórcze dla lokalnej społeczności. 

 
CENTRA/OŚRODKI/DOMY KULTURY

Centra/ośrodki/domy kultury prowadzą wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną, edukacyjną 
i/lub animacyjną.  Mogą również integrować działanie kilku podmiotów, w tym rekreacyjno-sportowych 
czy gastronomicznych. Często w ich strukturze mieści się kino, galeria sztuki, klub muzyczny, obiekt 
służący popularyzacji dziedzictwa, a niekiedy też zajazd, zamek. Inicjują, pobudzają i wspierają 
aktywności kulturalne środowisk lokalnych, mają  stały program kulturalny, zespół wykwalifikowanych 
pracowników oraz odpowiednią infrastrukturę. Często administrują wieloma obiektami, zarówno 
nowoczesnymi, jak i zabytkowymi. Prowadzą regularne zajęcia artystyczne i edukacyjne, organizują 
wydarzenia, często o charakterze masowym. Wiele z nich przed pandemią prowadziło rozbudowaną 
działalność gospodarczą – wynajmowało lokale na usługi handlowe bądź gastronomiczne, 
organizowało płatne wydarzenia (seanse filmowe, przedstawienia, koncerty), prowadziło działalność 
wydawniczą. Na terenie województwa działają też niewielkie domy kultury, w których zatrudnione 
są 1–2 osoby. Często budynek, w którym mieści się tego typu instytucja, jest równocześnie siedzibą 
biblioteki, czasami innej jednostki gminnej. 

Analiza desk research oraz wyniki ankiety sondażowej ujawniły, że w okresie pandemii na terenie 
woj. mazowieckiego podjęto uchwałę o likwidacji bądź zlikwidowano 3 ośrodki/domy kultury (powiat 
ciechanowski, płocki, sochaczewski). Były to niewielkie placówki.  Z komunikatów Jednostek Samorządu 
Terytorialnego wynika, że ich zadania mają zostać przejęte przez  lokalne biblioteki. O planach 
likwidacji tego typu instytucji z Warszawy wspomniano w ankiecie sondażowej. 

Brakuje organizacji zrzeszających centra/ośrodki/domy kultury. Nie ma silnego głosu reprezentującego 
animatorów i edukatorów kulturowych – istniejące nieformalne grupy są niedoreprezentowane, 
zrzeszają postaci o silnej marce osobistej, duże podmioty kultury, ale brakuje w nich głosu z mniejszych 
ośrodków, także tych działających alternatywnie.  

BIBLIOTEKI + OŚRODKI/DOMY KULTURY

Od lat obserwujemy narastające zjawisko łączenia kilku typów instytucji w jeden podmiot. Często ta 
zmiana jest korzystna i utworzone centrum kultury znakomicie spełnia swoje zadania, łącząc funkcję 
biblioteki z rolą organizatora wydarzeń i animatora życia społeczności lokalnej. Istnieje jednak 
niebezpieczeństwo, że tego typu połączenia doprowadzą do zawężania pola działań, marginalizacji 
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któregoś z obszarów statutowych.

W ankiecie sondażowej 9 instytucji określiło swój charakter jako hybrydę biblioteki i domu kultury. 
Analiza desk research wykazała, że w okresie pandemii połączyło się kilka kolejnych bibliotek i domów 
kultury (powiat gostyniński, radomski, ciechanowski, płocki). O tego typu planach wspomnieli w ankiecie 
sondażowej respondenci z powiatów wyszkowskiego i płockiego: 

Analiza desk research wykazała również, że w wielu gminach kultura mieści się jedynie w nazwie 
Ośrodek Kultury i Sportu, a cała działalność instytucji koncentruje się na działaniach sportowych. 
Jest to o tyle niepokojące, że w niektórych miejscowościach, gdzie to zjawisko występuje, działają 
jedynie niewielkie placówki biblioteczne, a dostęp do oferty kulturalnej jest bardzo ograniczony. 

MUZEA
Na ankietę odpowiedziały 22 muzea mające swoje siedziby na terenie woj. mazowieckiego. Ich 
statutowym celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa 
ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach 
gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej  
oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie  korzystania 
ze zgromadzonych zbiorów.  

Organizator w  tym roku planuje połączenie naszej 
Biblioteki z inną instytucją kultury. Obecnie największym 
wyzwaniem jest  to,  aby zarządzana przeze mnie 
jednostka zyskała na tym połączeniu jak najwięcej  
i straciła jak najmniej. A78
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TEATRY
W ankiecie wzięło udział 8 teatrów, przeważnie z m.st. Warszawa. W niniejszym raporcie nie będziemy 
skupiać się na tego typu instytucjach. Szeroko zakrojone badania dotyczące życia teatralnego w Polsce 
podjęły interdyscyplinarne zespoły badawcze skupione wokół Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa 
Raszewskiego w Warszawie. W opracowanych na podstawie badań raportach autorzy analizują 
z wielu perspektyw skutki pandemii dla całego ekosystemu teatralnego: od instytucji i organizacji 
teatralnych, przez ich pracowników, artystów oraz publiczność***.

INNE 
Dwanaście spośród ankietowanych instytucji określiło się jako INNE. Wśród nich znajdują się instytuty 
kultury, interdyscyplinarne instytucje artystyczno-edukacyjne, galerie sztuki, placówka wsparcia 
dziennego, prywatna szkoła artystyczna, referat kultury. Mają różnych organizatorów (w tym podmioty 
prywatne), źródła finansowania, formaty organizacyjne, zadania. 

***  https://www.instytut-teatralny.pl/projekty/nowe-formy-istnienia-jak-zmienial-sie-teatr-w-pandemii/ (dostęp z dnia 4 maja 2021).  15
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W 175 ankietowanych instytucjach liczba etatów w czasie pandemii nie zmieniła się. Stabilizacja 
zatrudnienia dotyczy wszystkich typów instytucji, z wyjątkiem teatrów. W 42 instytucjach od marca 
2020 r.  nastąpiła redukcja etatów bądź zmieniono formę zatrudnienia pracowników z etatów na 
umowy zlecenie. Dotyczy to instytucji wszystkich typów. Wskaźnik zmniejszenia etatów wyniósł od 0,25 
do 10 etatów (najwyższy wskaźnik redukcji liczby etatów zgłosiły teatry, od 6 do 10). Warto zauważyć, 
że w przypadku miejsc o niskiej liczbie etatów redukcja zatrudnienia o 50–75% stanowi wyraźny 
krok do likwidacji placówki. Nie jest to powszechne zjawisko, raczej pojedyncze przykłady w polityce 
organizatorów wobec instytucji kultury. Niemniej zakrawa to na cynizm wobec społeczności lokalnej, 
gdy organizator instytucji ogranicza zatrudnienie do 0,25–0,5 pracownika na etacie, przy niskim 
budżecie, który nie pozwala na dodatkowe zatrudnienie pracowników w innej formie.  Niejednokrotnie 
pomimo zmniejszenia zatrudnienia i/lub budżetu instytucji organizator oczekuje od niej realizacji tych 
samych zadań i w tym samym zakresie co przed redukcją.

LICZBA ETATÓW SIĘ NIE ZMIENIŁA 

72,9%

LICZBA ETATÓW SIĘ ZMNIEJSZYŁA 

17,5%
LICZBA ETATÓW SIĘ ZWIĘKSZYŁA

7,9%

INSTYTUCJA ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA

BRAK DANYCH

1,3% 0,4%

Wykres 2.  
Zmiana liczby etatów po 12 marca 2020 r. w ankietowanych instytucjach kultury.  
N=240

ZATRUDNIENIE
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Dziewiętnaście spośród badanych instytucji zwiększyło w czasie pandemii liczbę etatów, 
przy czym w  jednej instytucji wiązało się to ze zmianą struktury organizacyjnej – 
połączeniem biblioteki z  ośrodkiem kultury. Do zwiększenia liczby etatów najczęściej 
dochodziło w  dużych instytucjach kultury, które zatrudniają powyżej 25 pracowników,  
oraz w instytucjach średniej wielkości, z etatami w liczbie od 10 do 25. 

Większość badanych instytucji kultury zatrudniała przed pandemią pracowników na krócej i dłużej 
trwające umowy zlecenia. Najliczniejszą grupą tak zatrudnianych osób były te wchodzące na rynek 
pracy oraz animatorzy i edukatorzy. Spośród badanych instytucji 24 podmioty, przed 12.03.2020 r., nie 
zatrudniały osób na umowy zlecenia (głównie biblioteki, jedno centrum/ośrodek/dom kultury i jedna 
tzw. inna instytucja). W 76 instytucjach pandemia nie zmieniła liczby zawieranych tego typu umów 
cywilnoprawnych. Część respondentów zaznaczyła jednak, że zmienił się zakres umów, częściej 
w pandemii korzystano z usług specjalistów IT, filmowców, montażystów etc. W 124 instytucjach 
zmniejszono liczbę zawieranych umów zlecenie, w tym we wszystkich, które odnotowały redukcję 
liczby etatów. Spośród ankietowanych instytucji 12 podmiotów zwiększyło liczbę zleceń, przy czym  
w przypadku 3 instytucji zmieniono etaty na umowę zlecenia, zaś 4 podmioty nie udzieliły odpowiedzi 
na pytanie.

Wykres 3.  
Zmiana liczby zawieranych  umów zlecenie po 12 marca 2020 r.  w ankietowanych instytucjach kultury. 
N=240

LICZBA UMÓW ZMNIEJSZYŁA SIĘ 

LICZBA UMÓW NIE ZMIENIŁA SIĘ 

NIE DOTYCZY 

LICZBA UMÓW ZWIĘKSZYŁA SIĘ 

BRAK DANYCH51,7%

31,6%

10%

5% 1,7%
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W rozmowach dyrektorzy wspominali, że znaczną część oferty edukacyjnej/animacyjnej instytucji 
realizują osoby samozatrudnione. Dla tych osób pandemia była bardzo trudna, nie wszyscy uzyskali 
wsparcie z tarczy antykryzysowej. Wielu z nich podjęło próbę utrzymania swojej płatnej oferty  
w Internecie, nie zawsze z powodzeniem. Głównie dotyczyło to osób pracujących z dziećmi. Rodzice 
uczniów zatroskani o przemęczenie pociech wielogodzinnymi sesjami przed ekranami komputerów 
rezygnowali z pozalekcyjnych zajęć online. Osoby nie zatrudnione na etacie, w opinii naszych 
rozmówców, miały problem z utrzymaniem ciągłości zarobkowania, czuły się marginalizowane. Często 
zmuszone były podejmować inne prace zarobkowe, poniżej swoich kompetencji, by móc opłacić 
rachunki i zabezpieczyć podstawowe potrzeby.

Wśród bibliotek oraz bibliotek połączonych z ośrodkami/domami kultury, które wypełniły ankietę (121), 
te, które mają do 5 etatów, stanowią 75,5%. Dyrektorzy tych podmiotów najczęściej zgłaszali trudności 
w płynnym funkcjonowaniu placówek w czasie pandemii. Obawiali się o absencję członków swojego 
niewielkiego zespołu, która mogła wpłynąć na płynność funkcjonowania placówki.

Wykres 4. 
Liczba etatów po 12 marca 2020 r. w ankietowanych bibliotekach oraz bibliotekach połączonych  
z ośrodkami/domami kultury.  
N=121

NIE WIĘCEJ NIŻ 1 ETAT                                                               

POWYŻEJ ETATU, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 3                                                                                   

POWYŻEJ 3 ETATÓW, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 5                                                                                

POWYŻEJ 5 ETATÓW, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 10                                                                                 

POWYŻEJ 10 ETATÓW, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 20                                                                                   

POWYŻEJ 20 ETATÓW, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 50                                                                                   

POWYŻEJ 50 ETATÓW                                                                                   

9,3%

39,8% 

26,4% 

12,7%  

6,8%  
4,2%

0,8%
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NIE WIĘCEJ NIŻ 1 ETAT                                                               

POWYŻEJ ETATU, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 3                                                                                   

POWYŻEJ 3 ETATÓW, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 5                                                                                  

POWYŻEJ 5 ETATÓW, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 10                                                                                 

POWYŻEJ 10 ETATÓW, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 20                                                                                   

POWYŻEJ 20 ETATÓW, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 50                                                                                   

POWYŻEJ 50 ETATÓW                                                                                   

16,9%  

16,9%  

16,9%  

22,1%  

20,8%  

1,2%  5,2%

Spośród ankietowanych centrów/ośrodków/domów kultury 39% to placówki, które mają do 5 etatów. 
Oprócz kadry etatowej zatrudniają pracowników na podstawie  umowy zlecenie (96% ankietowanych) 
oraz korzystają z usług instruktorów/specjalistów prowadzących jednoosobowe działalności 
gospodarcze. Najczęściej są to instruktorzy, edukatorzy i animatorzy, ale także obsługa techniczna, 
specjaliści IT.  

Wykres 5.  
Liczba etatów po 12 marca 2020 r. w ankietowanych centrach/ośrodkach/domach kultury.  
N=77
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NIE WIĘCEJ NIŻ 1 ETAT                                                               

POWYŻEJ 5 ETATÓW, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 10                                                                                 

POWYŻEJ 10 ETATÓW, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 20                                                                                   

POWYŻEJ 20 ETATÓW, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 50                                                                                   

POWYŻEJ 50 ETATÓW                                                                                   

40,9%  

9,1%  

18,2%  

9,1%  

22,7%  

Muzea zatrudniają wykfalifikowaną kadrę, z jasno określonymi zawodami muzealniczymi. Tu jednak, 
podobnie jak w przypadku ośrodków kultury i bibliotek, status zawodowy animatorów i edukatorów  
bywa mniej stabilny, głównie ze względu na proponowane formy współpracy, np. na podstawie umowy 
zlecenie bądź wymaganego założenia jednoosobowej działalności gospodarczej.  Spośród muzeów, 
które wypełniły ankietę, jedynie 9,1 % to placówki zatrudniające na etacie do 5 osób.

Wykres 6.  
Liczba etatów po 12 marca 2020 r. w ankietowanych muzeach.   
N=22
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Czas pandemii uwypukli ł zawodowe problemy „siły roboczej” kultury: animatorów, 
edukatorów kulturalnych, instruktorów, specjalistów od światła, nagłośnienia, obsługi 
widowni,  market ingu i   promocji  wydarzeń kul turalnych. To rzesza wykształconych 
i doświadczonych profesjonalistów, bez których nie może funkcjonować żadna instytucja 
kultury, dla których motywacja do pracy wynika z silnego przekonania o wartościach płynących  
z działań kulturotwórczych. Rzesza specjalistów, których rola jest marginalizowana w debacie 
o sektorze kultury. Tych samych, których badania zarobków w Polsce sytuują na „szarym końcu” 
statystyk osiąganego miesięcznego dochodu*. 

Wśród ankietowanych instytucji  7 obniżyło wysokość pensji pracownikom ze względu na złą sytuację 
finansową, wymuszone oszczędności, co w opinii respondentów bezpośrednio wiązało się z pandemią. 

W trakcie rozmów z dyrektorami  wyraźnie wybrzmiała troska o zabezpieczenie potrzeb etatowych 
pracowników. Na drugim miejscu stawiano twórców/artystów, czyli tych, którzy dostarczają przeżyć 
i treści wydarzeń kulturalnych.

*  Zob. Alert kultura: Kadry kultury 10. https://oees.pl/download/1494881/ (dostęp 1.05.2021).  
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RELACJE  
Z ORGANIZATOREM
Większość ankietowanych instytucji to podmioty, dla których organizatorem jest Jednostka 
Samorządu Terytorialnego – gmina, powiat, samorząd województwa mazowieckiego.  
Dla nielicznych organizatorem jest  MKDNiS. Niewielka liczba to instytucje prywatne. 

Aż 82,9% respondentów stwierdziło, że organizator jest otwarty na dialog w  związku  
z funkcjonowaniem instytucji w czasie pandemii. Spośród ankietowanych instytucji 18 otrzymało 
zwiększone dotacje podmiotowe, a 5 podmiotów – dodatkową dotację celową w związku 
z pandemią Covid-19. Bardzo wielu dyrektorów wprost mówiło o ogromnym wsparciu organizacyjnym, 
ale także budującej solidarności i trosce ze strony organizatora. 

Wykres 7.  
Czy organizator instytucji jest otwarty na dialog dotyczący jej funkcjonowania w pandemii? 
N=240 

TAK

TRUDNO POWIEDZIEĆ

NIE

NIE DOTYCZY

82,9%  

11,7%  

3,3%  2,1%  
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Równocześnie licznie zgłaszano trudności z wypracowaniem kompromisu pomiędzy tym, czego 
oczekuje organizator, a stanowiskiem instytucji kultury.  Aż 63 instytucjom organizator zmniejszył 
dotację podmiotową w czasie pandemii, w przypadku 12 instytucji nie przyznał  dotacji celowej na 
działania planowane przed jej wybuchem. Wielu dyrektorów deklarowało, jak sami określali, walkę 
z organizatorem o ograniczenie pomysłów likwidacyjnych, postulowano też, aby działania oceniać 
nie ze względu na wskaźniki, ale na zgodność z wartościami instytucji i zakładaną wysoką jakość.

Wśród respondentów słychać wyraźne głosy zmęczenia, frustracji. Do troski o zdrowie, zachowanie 
pracy, relacji i więzi, wysokości zarobków, dochodzą niepokoje związane z wymaganiami ze strony 
organizatorów  – o zachowanie frekwencji, wypracowanie wskaźników, poszerzenie kręgów 
odbiorców, statystyki i „klikalność” treści. 

Pandemia nie zniosła ograniczeń i problemów systemu finansującego i organizującego kulturę w Polsce. 
Pogoń za dotacjami, rywalizacyjny charakter konkursów nie ułatwiają nawiązywania współpracy, 
łączenia potencjałów, współorganizacji wydarzeń. Otrzymywane wsparcie często jest incydentalne, 
ma charakter doraźny i boleśnie niewystarczający.  

Niewystarczające nakłady na kulturę oraz niskie pensje pracowników instytucji przez wielu 
organizatorów kultury uznawane są za uzasadnioną normę. Pandemia bezlitośnie obnażyła 
toksyczne postrzeganie kadr kultury jako najemnej siły roboczej, służącej do wykonywania prac, które 
niekoniecznie dotyczą realnych wyzwań, przed jakimi stoją. Nie brakuje włodarzy, którzy zrzucają na 
lokalne instytucje kultury zadania związane z liczeniem ruchu samochodowego na gminnych rondach, 
pracy fizycznej, usług kurierskich. 

Trudno szuka się drogi do kreatywnego pokonywania 

ograniczeń pandemicznych, gdy kasa świeci pustkami. W18

                   

Moim trudem jest przekonanie organizatora, że pracownikom, 
mimo zmienionych zasad działania, należy się jak najlepsze 
wynagrodzenie. A148
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Nasi rozmówcy uważają, że  konieczna jest  systemowa zmiana i podjęcie działań  wzmacniających 
prestiż zawodowy kadr kultury, w tym podniesienie zarobków dla „robotników kultury” – animatorów, 
edukatorów, specjalistów od nagłośnienia i oświetlenia, redaktorów, korektorów, pracowników działów 
promocji, kadry technicznej.  

Brakuje lokalnej oferty konkursowej na realizację zadań w strategicznych obszarach życia społecznego, 
w których mogliby startować animatorzy i edukatorzy we współpracy z organizacjami/instytucjami 
publicznymi.



Dbam o ludzi i oni dbają o mnie. Na co mi sprzęt za miliony 

złotych, gdy zostanę sam. Najważniejsi są ludzie. W8 
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WSPARCIE

Większość dyrektorów instytucji, z którymi rozmawiałyśmy, uznała, że największym wsparciem  
w czasie pandemii był dla nich zespół. Dotyczy to zarówno niewielkich instytucji, jak i podmiotów 
o bardzo rozbudowanej strukturze. Osoby zarządzające tymi instytucjami dobrze znały zespół, miały 
poczucie, że pomiędzy pracownikami są poprawne i przyjacielskie relacje. Często  byli wzruszeni 
wyrozumiałością, solidarnością i pracowitością załogi. Kilku menadżerów podkreślało, że jest to 
największa wartość ostatnich miesięcy pracy, zwieńczenie ich menedżerskiej ścieżki kariery.

Część respondentów przyznała, że kryzys epidemiologiczny uwypuklił ich problemy komunikacyjne 
z zespołem, konflikty. Narzekali na trudności w mobilizowaniu zespołu do innych sposobów działania. 
Równocześnie sami przyznawali, że osobiście mocno czuli się przytłoczeni sytuacją. Brak wsparcia ze 
strony pracowników był dla nich dużym rozczarowaniem. Brak zrozumienia potrzeby zmiany wśród 
pracowników, brak elastyczności pracowników, opór na zmiany – to najczęściej, według naszych 
rozmówców, osłabiało instytucje kultury „od środka”. Takie sytuacje zgłaszali rozmówcy o krótszym 
stażu dyrektorskim (do 2 lat) w danej instytucji. 

Nieocenione i wysoce skuteczne, w opinii naszych rozmówców, było wsparcie ze strony innych 
lokalnych instytucji kultury, podmiotów NGO, a także przedsiębiorców, którzy sami często borykając 
się z problemami wynikającymi z pandemii, oferowali  pomoc w kolportażu pakietów edukacyjnych 
„pod drzwi” mieszkańców czy w rozwiązaniach technologicznych. 

Budujące były dla pracowników instytucji głosy odbiorców (telefoniczne, mailowe) oraz reakcje 
i komentarze w  mediach społecznościowych. Tym, którzy zachowali żywą komunikację ze 
społecznością lokalną, łatwiej było kreatywnie odpowiedzieć na zapotrzebowania, przyswajać nowe 
umiejętności, wyznaczać sobie cele. 
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Za wspierające w okresie pandemii uznano inicjatywy, w których zarządzający instytucjami kultury 
mogą wymieniać się doświadczeniami, sposobami rozwiązywania problemów, inspirować się 
wzajemnie. Za takie uznano spotkania online „Przy kawie o…”, organizowane przez Mazowiecki 
Instytut Kultury, spotkania dla instruktorów/pedagogów teatru, organizowane przez Instytut Teatralny 
w Warszawie, inicjatywy Forum Edukatorów Muzealnych.  

Wiele instytucji skorzystało z finansowego wsparcia  MKDNiS/NCK, tarczy kryzysowej.  Równocześnie 
wielu respondentów uznało, że nie była to pomoc wystarczająca. Część instytucji nie starała się  
o wsparcie MKDNiS/NCK ze względu na brak umiejętności w pisaniu wniosków dotacyjnych bądź 
z powodu uprzedzeń wynikających z doświadczenia porażki w swoich staraniach z czasu sprzed 
pandemii.

Biblioteki uzyskały dużą pomoc w zakresie konsultacji wytycznych od Biblioteki Narodowej oraz 
Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Dobrze zadziałały też internetowe fora dla tego 
środowiska. 

Muzea  znalazły oparcie w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Cześć z nich  
skorzystała z prowadzonego przez Instytut portalu, by ogłosić swoją ofertę online*.

*  Zob. http://muzealnictwo.com/2021/03/muzea-zamkniete-ale-zapraszaja-do-sieci/ (dostęp 26.04.2021). 
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ORGANIZACJA PRACY

Pandemia wyostrzyła różnice wśród kadry zarządzającej w instytucjach kultury, a różne style 
zarządzania wyraźnie wybrzmiały podczas badania.  Z jednej strony mamy bowiem zarządzających, 
którzy ponad dobro społeczności lokalnej przedkładają osobisty komfort i pozycję, odsuwając 
od siebie odpowiedzialność za bierność kierowanej przez siebie instytucji. Nie chcą się rozwijać  
i modernizować swojego miejsca pracy, a relację z zespołem budują zza biurka. Po drugiej stronie 
stoją świadomi menadżerowie, którzy stosują zwinne metodyki pracy, szukają adekwatnych narzędzi, 
badają potrzeby zespołu i odbiorców. Na pierwszym miejscu stawiają dobro zespołu, jego rozwój 
i komfort pracy, wiedząc, że to podniesie jakość ich działań i wpłynie na ogólny dobrostan lokalnej 
społeczności. To oni nieustająco szukają możliwości rozwoju własnego i zespołu, łączą się w sieci 
współprac, krytycznie i refleksyjnie odnoszą się do rzeczywistości. Ci pierwsi z niechęcią reagują na 
twórcze pomysły pracowników, lokalne inicjatywy mieszkańców. Dla tych drugich oddolne inicjatywy, 
oryginalne działania twórcze pracowników są radością i paliwem napędowym rozwoju instytucji. 

Czas pandemii pozwolił w wielu miejscach na refleksję dotyczącą relacji w zespole i atmosfery w pracy. 

Czas kryzysu obnażył przestarzały sposób zarządzaniem  w kulturze, gdzie nacisk kładzie się na liczbę 
przepracowanych godzin, a nie realizację celów. Zarządzający instytucjami kultury przyznawali, że 
wyszukiwali „na siłę” zajęcia dla pracowników w nowych obszarach, często poniżej ich kompetencji 
– najczęściej z braku pomysłu na zarządzanie zespołem w pierwszej fazie pandemii. 

Bardzo dużym wyzwaniem dla dyrektorów instytucji było utrzymanie chęci do kreatywnego działania 
w zespole. Zauważali brak motywacji do podejmowania twórczych, niesztampowych wyzwań  
u części pracowników. Wielu podkreślało, że pandemia podsyciła konflikty tlące się w zespołach. Nie 
zniknęły problemy związane z niskimi płacami w instytucjach kultury. W wywiadach wybrzmiały opinie, 
że nie można spodziewać się jakości przy bardzo niskich zarobkach za wielozadaniową pracę, często 
wykonywaną po godzinach, z wykorzystaniem prywatnego sprzętu, kosztem czasu prywatnego, co 

Większą uważność skierowaliśmy do wewnątrz –  na 
potrzeby szkoleniowe, podnoszenie kompetencji, wsparcie 
wzajemne, bycie ze sobą. W6
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stanowi „chleb powszedni” pracowników i współpracowników instytucji kultury. 

Przed pandemią nie wszystkie instytucje kultury dostrzegały możliwość pracy zdalnej, nie tylko ze 
względu na brak odpowiednich rozwiązań cyfrowych, np. elektronicznego obiegu dokumentów, 
ale także z uwagi na brak kultury takiej pracy. Kryzys epidemiologiczny pokazał, że instytucjom 
kultury konieczne są umiejętności, infrastruktura i środki pozwalające na stałą i dobrej jakości obecność  
w sieci. 

Te instytucje, którym udało się przygotować odpowiednią ofertę, miały szansę na dotarcie do nowej 
publiczności  – publiczności ponadlokalnej, środowisk polonijnych, osób nie mających możliwości 
korzystania z  tradycyjnej oferty ze względu na pełnienie obowiązków opiekuńczych, osób 
o ograniczonej mobilności, osób bardzo aktywnych zawodowo i wielu innych.  Sporo materiałów 
wyprodukowanych w czasie pandemii uzupełniono o napisy, tłumaczenia PJM, a tym samym oferta 
stała się dostępna dla osób, które nie zawsze mogły cieszyć się z pełnego uczestnictwa w kulturze. 

Instytucje kultury w większości szybko wdrożyły zdalny, zadaniowy tryb pracy. Jednocześnie, 
w większości przypadków, organizacja pracy zdalnej polegała na przeniesieniu kultury pracy 
stacjonarnej do sieci, posiłkując się przede wszystkim narzędziami do telekonferencji (Zoom, Prezi, 
Teams Microsoft, Google Meets, Skype), telefonami, pocztą elektroniczną, komunikatorami (WhatsApp, 
Messenger, Slack, Discord). 

Większość badanych instytucji kultury uznała pracę zdalną za wartość do utrzymania  
w czasie postpandemicznym. Wymaga to jednak pracy nad systemową zmianą myślenia 
o pracownikach, których można obdarzyć zaufaniem i nie poddawać ciągłej kontroli. 

Przed pandemią tylko nieliczne instytucje kultury korzystały z narzędzi służących do usprawnienia 
przepływu informacji i podziału pracy zespołu (Asana, Slack, Trello, Brix 24, ClickUp, Kanban Tool, 
Wrike, Basecamp). Niewielu dyrektorów instytucji mogło podzielić się refleksją, że pandemia 
przyniosła zmianę w tym zakresie. Często przejście na takie narzędzia było inicjowane przez 
pracowników. Dlatego potrzebne jest wsparcie instytucji w zmianie, połączonej z długofalową 
wizją i całościowym podejściem do różnych aspektów działania podmiotu. Brak narzędzi do 
zdalnego zarządzania wymusił na zespołach instytucji kultury wielogodzinne posiedzenia 
na zdalnych spotkaniach i  spowodował tzw. zoom fatigue*. Warto zadbać o  wspólny 
onlajnowy kalendarz spotkań, który ułatwi planowanie pracy. Wiele instytucji kultury dopiero  
w pandemii dostrzegła konieczność wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów  
i sygnowania dokumentów podpisami elektronicznymi. Odpowiedni dobór narzędzi może wesprzeć 
pracę kadr kultury i poprawić komfort ich funkcjonowania. 

Z badań wynika, że dla wielu instytucji płatne narzędzia kreatywne (Mural, Readymag, Canva),  
z których mogliby swobodnie korzystać pracownicy, są poza ich możliwościami finansowymi. Często 
też barierą w ich korzystaniu jest niedostateczna znajomość języka angielskiego wśród pracowników. 

*  Zob. https://www.healthline.com/health/zoom-fatigue#symptoms (dostęp 4.05.2021).
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Nie wszystkie biblioteki w woj. mazowieckim posiadają internetowe katalogi zbiorów. Wiele 
instytucji kultury nie ma stron internetowych, nie komunikuje się z odbiorcami ze pomocą mediów 
społecznościowych. W czasie kryzysu epidemiologicznego wiele z nich zawiesiło bądź bardzo mocno 
ograniczyło działania oraz kontakty z odbiorcami. Ale część podtrzymywała żywe relacje, np. poprzez 
rozmowy telefoniczne albo roznosząc materiały do skrzynek pocztowych.

Nieprzewidziane i niezależne od instytucji kultury warunki pracy obnażyły nie tylko  nieznajomość 
narzędzi, ale przede wszystkim nieumiejętność stosowania praktyk, które tę pracę mogłyby 
usprawnić, tzw. metodyk zwinnych, z ang. agile product management. Tego rodzaju techniki 
opierają się na założeniu, że w zarządzaniu projektem większy nacisk należy położyć na ludzi – 
ich efektywność, kreatywność, pomysłowość, a także samodzielność. Instytucja powinna być na 
tyle elastyczna, by pozwalała na opracowywanie, wdrażanie i testowanie nowych pomysłów. W 
zwinnych projektach komunikacja przybiera często nieformalną formę, dzięki czemu jest szybsza 
i bardziej efektywna. Odejście od sztywnych procedur i formalnych ustaleń sprawia, że prace 
nad projektem mają często charakter intuicyjny. Wymaga to szybkiego reagowania zarówno 
na szanse, jak i zagrożenia dla rozwoju prac.  Należy rozwijać i wspierać myślenie strategiczne  
w instytucjach kultury, w tym długofalowe planowanie z uwzględnieniem dostępnych zasobów. 

Część instytucji skoncentrowała się na realizacji działań statutowych. Powstały ważne projekty 
digitalizacyjne, w które angażowano również osoby wykonujące wcześniej inne zadania.  
Organizowano także zdalne praktyki studenckie i absolwenckie.

Wśród bolączek organizacyjnych instytucje kultury wymieniały: 

Okres pandemii spowodował jednak, że wiele instytucji dostrzegło pozytywną zmianę w swojej 
kulturze pracy. Tej świadomości towarzyszyła radość, że pandemia dała im możliwość pracy nad 
jakością, a nie ilością produkowanych wydarzeń czy publikacji. Celebrowano refleksję,  przepływ 
pomysłów, idei. 

Potrzebne są szkolenia dla kadry każdego szczebla, które będą wspierać instytucje w bardziej 
systemowej zmianie kultury pracy, aby instytucje mogły działać w modelu hybrydowym także wówczas, 
gdy pandemia przestanie wymuszać taką konieczność.

Instytucje kultury powinny projektować wewnętrzne programy doskonalenia zawodowego 
pracowników, które odpowiadają kierunkowi rozwoju instytucji oraz potrzebom kadry. Obecnie 
wyraźnie widać brak systemu doszkalania w instytucjach kultury. Szkolą się pojedyncze osoby, lecz 

brak przewidywalności, a więc możliwości realistycznego planowania; 
konieczność równoczesnej koordynacji pracy zdalnej i pracy stacjonarnej; 
duży poziom stresu wśród podległych pracowników, podyktowany zaistniałą sytuacją   
pandemiczną, co z kolei wpływało na ich poczucie stabilności i efektywność pracy; 
ograniczenia sprzętowe – wielu respondentów przyznawało, że pracownicy wykonywali 
zadania służbowe na prywatnym sprzęcie; 
ograniczenia techniczne, np. słabe połączenia sieciowe, brak dostępu do serwera; 
niemożliwość wykonywania zadań zdalnie, np. pracownicy magazynów muzealnych, technicy; 
ograniczenia legislacyjne: część pracowników, szczególnie pracujących w księgowości i dziale 
kadr, operowała dokumentami, które nie mogły być wynoszone poza instytucję. 
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nie zespoły. Wiele osób uczestniczy w szkoleniach jedynie dla certyfikatów,  z potrzeby udowodnienia, 
że coś robią. Formy wykładów/warsztatów/ćwiczeń powinny aktywizować uczestników. Brakuje 
systemowego wprowadzania nowych praktyk wyćwiczonych podczas szkoleń w instytucjach kultury.
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OFERTA
Większość dyrektorów, z którymi rozmawiałyśmy, z powodzeniem kontynuowała założenia 
programowe, a ich instytucje często w znaczący sposób rozwinęły swoje oferty. Skutecznie 
dobierali narzędzia, kanały komunikacyjne, by podtrzymać/budować relacje z odbiorcami.  
Wiele instytucji zaproponowało alternatywne  działania wobec wersji online – wykorzystując telefon, 
przestrzenie zielone, formy korespondencyjne. 

  
W odpowiedziach ankietowych wybrzmiewa wielogłos w odniesieniu do  oferty i relacji z odbiorcami.  

Wykres 8.  
Zmiany w ofercie instytucji kultury  z woj. mazowieckiego po 12 marca 2020 r.  
N=240 

OGRANICZONO/CZASOWO ZAWIESZONO  
DZIAŁALNOŚĆ

LIKWIDACJA INSTYTUCJI

INNE ODPOWIEDZI

UTRZYMANO DOTYCHCZASOWĄ OFERTĘ  
ZE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI WYNIKAJĄCYMI  
Z REŻIMU PANDEMICZNEGO

ZMIENIONO PROFIL PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

ROZWINIĘTO OFERTĘ POPRZEZ PRZENIESIENIE  
LUB RÓWNOLEGŁE JEJ PROWADZENIE W SIECI

34,2%  

31,6%  

24,2%  

7,4%  
1,3%  1,3%  
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Wiele instytucji – najczęściej niewielkie centra/ośrodki/domy kultury oraz biblioteki –  bezowocnie 
próbowało przełożyć program stacjonarny do Internetu, przystosowując formy, metody, praktyki do 
działań online.  Nie zdecydowały się na rozpoczęcie nowego procesu programowego, kreatywnego, 
który wykraczałby poza utarte schematy działań. Bolączką była niemoc wypracowania pomysłu, który 
wykroczyłby poza obostrzenia pandemiczne. Część  instytucji miała poczucie, że to, na co straciły 
czas i energię, to produkcja słabej jakości biernych treści, których nikt nie obejrzał.  Towarzyszyła temu 
obawa,  że może się to wiązać z bezpowrotną utratą odbiorców. 

Odmienną grupą były te instytucje, które przeanalizowały swoje zasoby i starały się budować na 
tym potencjale ofertę, częściowo doposażając się w sprzęt i programy, częściowo nawiązując 
nowe współprace, zawiązując koalicje. Z myślą o odbiorcach rozbudowały elektroniczne systemy 
samoobsługowych wypożyczalni/zwrotów zbiorów.  Decydowały się na testowanie swoich produktów, 
kontrolne eksperymentowanie, prototypowanie nowych rozwiązań.  Miały poczucie „strzału 
w dziesiątkę”, z dumą wspominając o organizacji międzynarodowych sympozjów, uruchomieniu 
międzyinstytucjonalnego podcastu, radia czy telewizji internetowej. 

Instytucje, które zdecydowały się na streamingowanie wydarzeń, szybko zorientowały się, że tego 
typu produkcja wymaga odpowiedniej scenografii, oświetlenia oraz reżyserii. Przyznawały też, 
że często oznaczało to spory wydatek w budżecie. Wiele instytucji odniosło sukces frekwencyjny 
podczas takich wydarzeń, z satysfakcją odnotowując żywe komentarze, także osób spoza Polski.  
 

Nasz czas się kończy. A39

W ciągu trzech dni zbudowaliśmy trzy studia nagraniowe 
i przenieśliśmy wszystkie zajęcia do online. Również wszystkie 
dla seniorów. Pracownicy bardzo szybko nabyli kompetencje 
do takiej pracy. A35
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W przypadku bibliotek ogromnym sukcesem okazały się akcje „książka z dostawą do domu”, „książka 
na telefon”, „zamów książkę”. Tego typu rozwiązania były udziałem   również innych typów instytucji, 
które kolportowały pakiety edukacyjne dla dzieci, rodzin, seniorów, bądź przekazywały krótką 
wiadomość, przedmiot-inspirację, by podtrzymać z uczestnikami relacje lub podnieść ich na duchu. 

Niektóre z bibliotek zastosowały wrzutnie książek bądź  tzw. książkomaty, w których można odebrać/
zwrócić książki. Wszystkie te podmioty zaobserwowały znaczny wzrost popularności tego rozwiązania 
w pandemii. Jedna biblioteka wyraźnie podkreśliła, że akcja telefoniczna pracowników biblioteki, której 
celem było wsparcie seniorów w korzystaniu z tego rozwiązania, przyniosła oczekiwane efekty. Ta 
sama instytucja zaplanowała zakup kolejnego książkomatu,  na początku 2021 r. rozpoczęła również 
starania o kompleksowe zaprojektowanie i wdrożenie usługi tzw. bibliobusu.  W ofercie bibliotek 
ogromną popularnością cieszyły się rozdawane czytelnikom kody na e-booki, podobnie jak możliwości 
skorzystania z e-prasy. Popularne były spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki on-line. Jedna z bibliotek 
z dumą nam powiedziała, że zorganizowali ich w 2020 r. aż 30!  

Dyrektorzy przyznawali, że kierowane przez nich zespoły znajdowały w sobie pokłady nowej energii 
i kreatywności, realizując się w działaniach online. Często pracownicy odkrywali w sobie nowe talenty.  
Dotyczyło  to  wszystkich typów instytucji, niezależnie od wielkości i zadań statutowych.

 

Bardzo zaangażowaliśmy się w działalność w sieci, rozwijamy 
platformę VOD i prawdopodobnie już nie zrezygnujemy z tej 
aktywności. A75

Jesteśmy dumni z międzynarodowych działań. Jak się łączymy 
na miejscu, to możemy i z całym światem! A60
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Pracownicy instytucji kultury byli bardzo aktywni w mediach społecznościowych, na You Tubie 
i TikToku. Organizowano konkursy, rebusy, spotkania, które dawały możliwość podtrzymania kontaktu 
z odbiorcami, twórczo ich aktywizując. Wielu naszych respondentów przyznało, że praca w pandemii 
była wyzwaniem, ale przyniosła im radość i spełnienie. Muzea odnotowały bardzo duży wzrost 
popularności lekcji online. Duża liczba dyrektorów deklarowała, że zajęcia online zostaną na stałe 
w ofercie instytucji.

Produkowano wydarzenia artystyczne, w części dostępne w sposób ciągły, a w części jako transmisje 
na żywo na You Tubie, Facebooku czy platformie VOD.  Zdaniem wielu naszych respondentów,  
czas pandemii nauczył ich, że należy specjalnie planować i realizować wydarzenia w trybie online; 
samo zarejestrowanie (nagranie) wydarzenia, a następnie wrzucenie do sieci jest niezrozumieniem 
publiczności, ignorancją. 

Większość pracowników nie poddała się marazmowi 
czasu covidowego i po pierwszym szoku, który pojawił się 
w marcu, zaczęła organizować pracę w nowej rzeczywistości 
– dopasowując ofertę do sytuacji, w efekcie ani na chwilę 
nie przestaliśmy udostępniać nowych projektów. Dzięki 
zaangażowaniu pracowników pozyskaliśmy też środki 
z Funduszu Wsparcia Kultury, co było realnym zastrzykiem 
finansowym pod koniec roku. Mimo ogromnego tempa działań 
wszystkie działy: od artystycznych po działy wspierające, 
sprawnie poradziły sobie z rozliczeniem wszystkich dotacji 
i innych zobowiązań. A43
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Część instytucji refleksyjnie i twórczo podeszła do narzędzi online, proponując odbiorcom działania 
performatywne, z wykorzystaniem potencjału platform meetingowych czy komunikatorów. 

Instytucje odkryły w pandemii motywację do uruchomienia telewizji internetowych, radiostacji 
internetowych i podcastów. Warto zwrócić uwagę na inicjatywy medialne, które były realizowane 
wspólnie ze społecznością lokalną. Występowały one jednak dużo rzadziej  niż propozycje, w których 
autorami byli eksperci bądź pracownicy instytucji kultury. 

Część instytucji odetchnęła z ulgą, nie musząc realizować masowych, popularnych wydarzeń 
o charakterze festynu, np. turniejów rycerskich, dożynek. Okazuje się, że wiele z nich woli działania 
w mikroskali, z koncentracją na podmiotowości odbiorcy. Za pozytywne przejawy uznano pracę 
w mniejszych grupach zajęciowych, większą uważność na indywidualnego odbiorcę, a także 
zwiększenie bezpieczeństwa i higieny w instytucjach, w tym wprowadzenie standardu zdrowotnego 
dla uczestników oferty.

Coraz więcej podmiotów wyraża chęć dołączenia do grona tzw. zielonych instytucji kultury, szukając 
sposobów na bycie po stronie przyrody; w zakresie programowania, public relations, administracji, 
inwestycji, zarządzania pracownikami. Zmiany klimatyczne wzmocniły w instytucjach kultury poczucie 
odpowiedzialności za edukację ekologiczną. Ograniczenia pandemiczne spowodowały, że wiele 
instytucji zaproponowało działania w terenie, jak wspólne sprzątanie lasów, brzegów rzek, przytulanie 
drzew, sadzenie drzew, zakładanie ogrodów, spacery mykologiczne, ornitologiczne, zielarskie. 
Organizowano lokalne konkursy na budki dla ptaków bądź domki dla owadów, promując zachowania 
proekologiczne i równocześnie popularyzując rękodzieło i rzemiosło. Popularnością cieszyły się 
wycieczki rowerowe czy spływy kajakowe. Wiele instytucji prowadziło akcję: biblioteka/wymienialnia 
roślin. Eksplorowaniu lokalnych walorów przyrodniczych towarzyszyło odkrywanie lokalnych tradycji 
kulturowych – grzybobrań, miodobrań, obrzędów rolniczych, kuchni regionalnej. 

Zwrócenie uwagi na zasoby lokalne przyczyniło się do wzrostu popularyzacji wydarzeń opartych na 
materialnych/pozamaterialnych zabytkach kultury. Instytucje inicjowały wyprawy piesze, rowerowe 
śladami architektury dworskiej, sakralnej. Inicjowano konkursy, które miały wyłonić najciekawsze 
przestrzenie zabytkowe bądź industrialne. Organizowano gry terenowe, koncerty i pokazy filmów 
pod gwiazdami, wystawy plenerowe.

Nareszcie instytucje kultury wyzwolą się z konieczności 
organizowania eventów. A211
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Wiele instytucji podjęło wysiłek, by uporządkować i zdigitalizować archiwa, stanowiąc inspirację do 
dalszych działań aktywizujących społeczność lokalną do przejrzenia własnych pamiątek. 

Dużym problemem okazywały się licencje i ograniczenia legislacyjne związane z prawami autorskimi. 
Podczas prowadzonych wywiadów wyraźnie wybrzmiał głos o konieczności doszkolenia pracowników 
instytucji kultury w tym zakresie. Oprócz wzmocnienia kompetencji w kwestiach praw autorskich 
potrzeba jaśniejszych wytycznych dotyczących zamieszczania materiałów w Internecie. 

Część instytucji skumulowała swoje działania projektowe w okresie wakacyjnym i wczesnojesiennym, 
a to spowodowało natłok pracy i przemęczenie w zespole. 

Za bardzo negatywne zjawisko uznano nadprodukcję wydarzeń/materiałów, co było problemem także 
przed pandemią. Warunki, które stawiają organizatorzy i grantodawcy instytucjom kultury, rozliczając 
je z liczby wyprodukowanych wydarzeń i z frekwencji, rywalizacja między instytucjami, a także 
przekonania pracowników instytucji kultury, że im więcej zrealizują, tym będą lepsi, bardziej wartościowi 
–  oto źródła problemu nadprodukcji, na które wskazywali nasi rozmówcy. Do apelu o refleksję 
humanistyczną nad sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy (zmiany klimatyczne, konsumpcjonizm, problemy 
migrantów, możliwości nowych technologii), nie odnosili się tylko ci, którzy biegną w kołowrotku zadań 
wykonywanych na akord. 

Dużym problem, który ma wiele konsekwencji, jest brak wiedzy, kim są odbiorcy oferty (także online).  
Niewiele instytucji pyta swoich lokalnych odbiorców o potrzeby, ale część dostrzegła w kryzysie 
taką konieczność. 

Wiele trudności sprawia też świadomy wybór kanałów komunikacji z odbiorcami. Po części wynika 
to z braku diagnozy. Osoby odpowiedzialne za komunikację nie kierują się wiedzą, nie analizują 
specyfiki zasobów, własnych umiejętności, tylko ślepo naśladują działania w sieci.  W efekcie często 
nie są zadowoleni z osiąganych rezultatów. 

Instytucje powinny nawiązywać współpracę w zakresie informacji i promocji z JST, które zatrudniają 
specjalistów i posiadają narzędzia (bazy respondentów newsletterów, systemy powiadomień sms i inne). 

Pogłębiona analiza publiczności. Pytanie o oczekiwania, 
elastyczność. Liczę, że to również z nami pozostanie. W 4
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BUDŻET
Na pytanie ankietowe o to, jakie było główne źródło przychodu instytucji przed pandemią, 5 podmiotów nie 
udzieliło nam odpowiedzi, 3 instytucje wskazały na środki  pozyskiwane w konkursach/granty, dla 7 były to 
środki własne instytucji (ze sprzedaży biletów, usług, wynajmu powierzchni etc.),  224 podmioty wskazały na 
środki publiczne od organizatora. 

 
Wykres 9. 
Główne źródło przychodu instytucji przed pandemią. 
N= 240

ŚRODKI OD ORGANIZATORA

ŚRODKI WŁASNE INSTYTUCJI

ŚRODKI Z KONKURSÓW/GRANTÓW

BRAK ODPOWIEDZI

93,7%  

2,9%  
1,3%  

2,1%  
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W  130 mazowieckich instytucjach kultury pandemia zmieniła strukturę przychodów. Dla 100 instytucji 
sytuacja nie uległa zmianie. Największą bolączką była niemożność pozyskania środków z działalności 
gospodarczej – sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży reklam, np. wyświetlanych 
przed seansami filmowymi. Wyraźnie w prowadzonych przez nas wywiadach wybrzmiała opinia 
o braku możliwości opracowania rentownego planu wydarzeń programowych nawet przy 25- 
bądź 50-procentowym obłożeniu widowni, zmniejszonych grupach zajęciowych. Liczne instytucje, 
które świetnie przedsiębiorczo radziły sobie przed wybuchem epidemii, wspominały w ankietach 
i wywiadach, że znalazły się w trudniejszym położeniu niż pasywne biznesowo przed pandemią 
podmioty.

Dużym ciosem dla instytucji było zmniejszenie dotacji podmiotowej. Instytucje zwracały również dotacje 
celowe, najczęściej na masowe, plenerowe wydarzenia, które nie mogły się odbyć w 2020 r. Z 
rozżaleniem kilku dyrektorów wspomniało, że organizator „automatycznie” nie przyznał tych dotacji 
również w 2021 r., choć instytucja kultury wnioskowała o takie środki i miała propozycje programu 
z rozwiązaniami odpowiednimi na czas restrykcji epidemiologicznych. 

Instytucje odczuły także zmniejszony wpływ z opłat za prowadzone zajęcia. Nie wszystkim instytucjom 
udało się zmonetyzować propozycje edukacyjne przeniesione do Internetu. 

Pogorszająca się sytuacja materialna części mecenasów kultury (hotele, restauracje) pociągnęła za 
sobą zmniejszenie lub brak wsparcia sponsorskiego. 

Część instytucji uzyskała zwiększone dotacje podmiotowe bądź dodatkowe dotacje celowe od 
organizatora.  Część skorzystała z Programu Wsparcia Kultury, z tarczy kryzysowej.

Ciekawa wydaje się refleksja kilku dyrektorów, że ich nowoczesne siedziby nie zostały zaprojektowane 
z myślą o kryzysie – nie są energooszczędne, trudno w nich zmniejszyć koszty administracyjne, nawet 
gdy są zamknięte dla społeczności lokalnej. 

W 16 podmiotach, ze względów finansowych, wstrzymano planowane przed pandemią inwestycje. 
Równocześnie 22 podmioty wykorzystały posiadane i otrzymane środki, by przeprowadzić dodatkowe 
działania inwestycyjne po marcu 2020 roku. 

Jeśli edukacja kulturowa stanowiła istotne założenie programowe danej instytucji, to zazwyczaj  
funkcjonowała dzięki dotacjom celowym bądź za sprawą systemu grantodawczego. Tym samym łatwo 
było nią zachwiać. Zdarzało się, że działania animacyjne/edukacyjne w ofercie ośrodków kultury były 
dodatkiem do wydarzeń masowych, zaś w bibliotekach i muzeach stanowiły dopełnienie statutowych 
zadań, takich jak czytelnictwo czy ochrona zbiorów i wystawiennictwo. W opinii respondentów 
działania animacyjne i edukacyjne rzadko są uznawane przez organizatorów czy mecenasów za 
element budujący prestiż lokalny. Są odgórnie niedofinansowane.



Wykres  10.  
Czy podczas pandemii zauważyła Pani/zauważył Pan wzrost współpracy między podmiotami kultury?  
N=240

NIE MAM ZDANIA 

TRUDNO POWIEDZIEĆ 

RACZEJ NIE

RACZEJ TAK

ZDECYDOWANIE NIE

ZDECYDOWANIE TAK
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WSPÓŁPRACA

Zapytałyśmy, czy w kryzysie epidemiologicznym instytucje kultury dostrzegły wzrost współpracy 
między podmiotami kultury. Wspólne problemy, wspólna przestrzeń działania, ograniczone zasoby 
mogą być czynnikami motywującymi do współdziałania. W odpowiedziach ankietowych  53 instytucje 
odpowiedziały: TAK bądź RACZEJ TAK. Aż 110 zaznaczyło odpowiedź: TRUDNO POWIEDZIEĆ, zaś 
74 podmioty zaznaczyły  w ankiecie odpowiedź: NIE bądź ZDECYDOWANIE NIE. 

45,8%  

25%  

19,2%  

5,8%  
2,9%  1,3%  
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W wywiadach i ankietach dyrektorzy przyznawali, że lokalne instytucji kultury często ze sobą  
rywalizują.

Te instytucje, które podjęły współpracę, szukały albo podobnej do siebie instytucji (wielkość, działalność 
statutowa), albo większego od siebie partnera  – dużego muzeum o profilu ponadlokalnym, instytutu 
kultury. Często wymieniano podmioty NGO, niekoniecznie związane z działalnością kulturotwórczą, 
raczej silne lokalne marki liderskie. Doświadczenia współpracy  z placówką edukacyjną były 
incydentalne. Szkoły, według respondentów, były raczej wspierane przez muzea i biblioteki. Często 
podejmowano współpracę z przedstawicielami sektora kreatywnego – zapraszając doświadczone 
firmy nie tylko do oferowania usług, ale także jako podmiot doradczy, wspierający mentorsko.

W pandemii powstawały wspólne podcasty międzyinstytucjonalne, konkursy, gry terenowe, 
z odwołaniem do  lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych. Wśród praktyk współpracy 
wymieniono koprodukcje wydarzeń artystycznych, think thanki eduktorów/animatorów, fora liderów 
kultury, produkcje podcastów, programów telewizyjnych bądź nagrań filmowych, wzajemne działania 
promocyjne, współorganizację konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przygotowywanie 
terenu pod wydarzenia plenerowe.  

Wśród partnerów do współpracy wymieniono m.in.: lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, koła 
gospodyń wiejskich, lokalne jednostki nadleśnictwa, Fundację Zrównoważonego Rozwoju, Podlaskie 
Dziedzictwo Kultury, Wielki Gościniec Litewski, lokalny Zespół Szkół Plastycznych, Instytut Teatralny 
w Warszawie, Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Sportu w Warszawie, Mazowiecki Instytut Kultury, 
Lasy Państwowe, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Pandemiczne doświadczenia badanych wskazują, że należy wspierać: wymianę wiedzy pomiędzy 
instytucjami, zacieśnianie współpracy i szukanie synergii, także np. pod względem wymieniania się 
materiałami i zasobami. Potrzebne są konkursy i programy umożliwiające kolektywne realizowanie 
działań, np. na podstawie zdiagnozowanych problemów społeczno-kulturowych. Warto wspierać  
projekty odpowiedzialne za lokalność i równocześnie wpisujące się w globalną refleksję nad 
problemami świata. W Internecie zanika terytorializm. Dopóki instytucje kultury nie wypracują ścieżek 
współpracy i zasobów, będą borykać się z konsekwencjami nadprodukcji i przemęczenia. Warto 
łączyć z kimś siły, zamiast powielać rozwiązania. 
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ZAKOŃCZENIE
Pandemia wyeksponowała wyzwania, jakie stoją przed instytucjami kultury – konieczność wdrażania 
narzędzi do krytycznego, samodzielnego rozumienia rozmaitych produktów/tworów kultury. 
Odpowiedzialnością instytucji kultury, szczególnie na poziomie lokalnym, jest kształtowanie umiejętności 
odnajdowania się w złożonych relacjach społeczno-kulturowych. Instytucje kultury, niezależnie od wielkości, 
zasobów i lokalizacji, nie mogą być bierne, nie mogą proponować wtórnych recepcyjnych treści. Pandemia 
wykazała, że koniecznie trzeba wzmocnić rolę edukacji i animacji kulturowej, jako podstawowego zadania 
lokalnych podmiotów kultury. Czas zagrożenia społecznego unaocznił, jak bardzo ważne jest wspieranie/
rozwijanie i tworzenie w odniesieniu do współczesnych problemów społecznych, lokalnych i globalnych. 
To w rękach praktyków kultury leży odpowiadanie na zmiany wokół. Zadaniem instytucji powinno być 
kreowanie pola do zmiany postaw, światopoglądów, przekonań. Ich działania powinny przeciwdziałać 
podziałom społecznym, wykluczeniu, marginalizacji, nacjonalizmowi. Nie mogą traktować swojej 
działalności statutowej jako pola realizacji polityki historycznej, stronniczości światopoglądowej. Muszą 
szukać wartości uniwersalnych, które rezonują lokalnie i ponadlokalnie.  




