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Wstęp 

Publikacja, którą trzymają Państwo w rękach, stanowi efekt konferencji 
„Badania w sektorze kultury”, organizowanej już po raz drugi przez Za-
kład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Tym razem wydarzenie powstało przy współudziale stowarzyszenia 
Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK, a swoim patronatem objęli 
je Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowy 
Instytut Dziedzictwa. Konferencję dofinansowano ze środków Instytutu 
Kultury UJ oraz Urzędu Miasta Krakowa. 

Rok 2020 upłynął pod znakiem przeciwdziałania rozprzestrzenie-
niu się pandemii COVID-19. Przyglądając się badaniom prowadzonym 
w sektorze kultury, zauważyliśmy pewną intensyfikację działalności 
w tym zakresie – naukowcy, realizując projekty badawcze, starali się 
nie tylko uchwycić zmieniającą się sytuację, ale także zastanowić się 
nad tym, jak wpłynie ona na przyszłość sektora kultury. Stąd też te-
goroczne hasło przewodnie konferencji dotyczyło właśnie przyszłości 
i zmiany. Organizując wydarzenie, chcieliśmy stworzyć pole do dys-
kusji i zastanowić się nad kilkoma pytaniami przewodnimi: Jakie 
perspektywy rysują się przed nami – praktykami, teoretykami i od-
biorcami kultury? Z jakimi możliwościami i wyzwaniami będziemy 
się mierzyć? Jakie czekają nas zmiany? Jakimi narzędziami badać  
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przyszłość tworzenia i organizowania? Jak w nowatorski sposób budo-
wać relacje z odbiorcami?

Pandemia znacząco wpłynęła na formułę tegorocznej konferencji – 
w związku z sytuacją epidemiologiczną nie mogliśmy spotkać się z jej 
uczestnikami na żywo, na kampusie Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej UJ w Krakowie. Obrady przenieśliśmy do przestrzeni wirtualnej 
na platformę konferencyjną. Taka formuła, chociaż nie była w stanie zastą-
pić w pełni formy realnego spotkania, miała także swoje zalety. W konferen-
cji wzięło udział o 100 osób więcej, niż byłaby w stanie pomieścić najwięk-
sza z sal znajdujących się na naszym Wydziale. Łącznie w naszej wirtualnej 
przestrzeni mieliśmy przyjemność gościć 374 uczestników, w tym 66 pre-
legentów. Za spory sukces wydarzenia można uznać fakt, że udało się nam 
połączyć środowisko praktyków – pracowników organizacji kultury, oraz 
teoretyków – naukowców związanych z ośrodkami akademickimi.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od panelu dyskusyjnego1 
zrealizowanego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury2. Za-
proszeni goście dyskutowali o tym, czy istnieje jeszcze zjawisko kultu-
ry studenckiej oraz na czym dzisiaj ono polega. Asumptem do dyskusji 
były wyniki badań prowadzonych wspólnie przez NCK i Akademickie 
Centrum Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 
Chatka Żaka3. Po przerwie uczestnicy konferencji mieli możliwość wy-
boru najbardziej interesujących ich referatów, pogrupowanych w czte-
ry ścieżki tematyczne: teatr doświadczający pandemii, teraźniejszość 
i przyszłość kultury, zarządzanie kulturą oraz kultura w czasach zarazy. 
Kolejnym punktem programu była prezentacja wyników raportu Bada-

1. Zarejestrowany panel dostępny jest na stronie: www.youtube.com/watch?v=ywjJDjLVJTo [od-
czyt: 15 kwietnia 2021].

2. Panel dyskusyjny „Kultura studencka. Czy na tej planecie jest życie? Kondycja współczesnej kul-
tury studenckiej w Polsce, perspektywa badawcza” został dofinansowany ze środków Ministra Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

3. Raport Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce, www.nck.pl/badania/aktual-
nosci/diagnoza-kierunkow-rozwoju-kultury-studenckiej [odczyt: 15 kwietnia 2021].
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nia o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie 
i swoim otoczeniu?4, realizowanego przez Instytut Badań Organizacji 
Kultury – IBOK we współpracy z Zakładem Zarządzania Kulturą IK UJ, 
oraz dyskusja5, w trakcie której paneliści zastanawiali się nad tym, dla-
czego warto prowadzić badania w instytucjach kultury. Na zakończenie 
pierwszego dnia konferencji zorganizowany został program kulturalny. 
Wirtualnie przenieśliśmy się do Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Kuratorka wystawy Polska. Siła obrazu dr hab. Agnieszka Rosales- 
Rodríguez opowiedziała o kulisach jej powstawania.

Kolejny dzień konferencji rozpoczął się od panelu dyskusyjnego z udzia-
łem zaproszonych przedstawicieli instytucji kultury, którzy w pierwszych 
miesiącach trwania pandemii prowadzili badania dotyczące jej wpływu 
na działalność organizacji kultury i ich odbiorców. Następnie odbyła się 
sesja posterowa, w ramach której uczestnicy konferencji mieli możliwość 
porozmawiania z autorami posterów. Kolejnym punktem programu była 
druga sesja referatowa z czterema równoległymi panelami. Tym razem 
dotyczyły one: zmian w sektorze kultury, kadr kultury, nowych wyzwań 
badawczych oraz relacji z odbiorcami i nie-odbiorcami kultury. Elemen-
tem wieńczącym konferencję był speed-meeting – w trakcie krótkich, 
5-minutowych spotkań w cztery oczy uczestnicy wydarzenia mieli możli-
wość nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany wrażeń. 

Zgromadzone w niniejszej prezentacji teksty stanowią rozszerzenie wy-
branych referatów, wygłoszonych w trakcie konferencji. Dla lepszej percep-
cji prezentowanych zagadnień monografia została podzielona na dwie czę-
ści. W pierwszej tematem przewodnim jest zmiana, w drugiej przyszłość. 

Organizacje kulturalne, aby działać i rozwijać się, muszą przystosowy-
wać się do otoczenia, w którym funkcjonują. Wprowadzanie zmian jest 

4. Raport Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim oto-
czeniu?, www.ibok.org.pl/projekty/badania-o-badaniach [odczyt: 15 kwietnia 2021].

5. Zapis dyskusji dostępny jest na stronie: www.youtube.com/watch?v=hqPAfYIK2Ls&t=1s [od-
czyt: 15 kwietnia 2021].
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procesem celowym, a więc takim, w którym zakłada się określony skutek – 
często zorientowany na usprawnienie organizacyjne. Rok 2020 był szcze-
gólny, ponieważ sformułował pod adresem szeroko rozumianego sektora 
kultury nowe nieoczekiwane wymagania do spełnienia. Joanna Sanetra-
-Szeliga stara się ocenić, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na działalność 
gospodarczą i finanse instytucji kultury w 2020 roku. Dokonuje przy tym 
porównania sytuacji finansowej instytucji kultury w zakresie przychodów, 
kosztów oraz poniesionych nakładów w roku 2019. Z kolei Ewa Cofur- 
-Machura bada, w jaki sposób pandemia zmieniła zasięgi treści w mediach 
społecznościowych organizacji kultury (głównie teatrów) oraz jakie formy 
i rodzaje działań online były preferowane przez widzów w roku 2020. 

Wprowadzanie zmian wymaga stałej diagnozy organizacji i otocze-
nia, a usprawnienia mogą być przeprowadzone w różnym zakresie, 
na co zwracają uwagę autorzy monografii. Mariusz Cembruch-Nowa-
kowski postuluje, by określając ekonomiczne znaczenie działalności kul-
turalnej, stosować inną niż dotychczas, opracowaną przez Urząd Staty-
styczny metodę satelitarnego rachunku kultury (SRK), wskazując przy 
tym korzyści tego instrumentu. Z kolei Beata Nessel-Łukasik zwraca 
uwagę na potrzebę zmiany podejścia do tworzenia programu muzeów 
skierowanego do dorosłych, podkreślając, że jest to najbardziej zróżnico-
wana grupa odbiorców instytucji kultury.

Dwa ostatnie rozdziały zamykające pierwszą część monografii dotyczą 
organizacji wydarzeń kulturalnych w zmiennych, niesprzyjających wa-
runkach związanych z pandemią COVID-19. Autorki Iryna Manczak, Ka-
tarzyna Sanak-Kosmowska oraz Maria Bajak rozważają, jakie działania 
podjęli organizatorzy festiwali filmowych, realizując wydarzenia w wa-
runkach obowiązujących obostrzeń epidemicznych. Podobnego tematu 
podejmuje się Agnieszka Budnik, która analizuje proces wprowadzania 
zmian w czasach pandemii, z tą różnicą, że zmiany te dotyczą organizacji 
festiwali i nagród literackich.

Druga część monografii skupia się na próbach przewidzenia przyszło-
ści sektora kultury i wskazania czynników, które będą wpływać na jej 
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kształt. Kinga Anna Gajda i Bożena Gierat-Bieroń analizują społeczne 
oraz organizacyjne skutki wprowadzenia obostrzeń związanych z poja-
wieniem się COVID-19, w tym uwypuklone przez nie problemy syste-
mowe sektora kultury w Polsce. Dyskusje, jakie w związku z tym zosta-
ły zainicjowane, pozwoliły na przeniesienie rozmów o kondycji polskiej 
kultury do sfery publicznej, a tym samym dają szansę na wypracowanie 
realnych przemian w tym zakresie. Jednym z najbardziej aktualnych te-
matów stała się kwestia dostępności – Paulina Długosz wskazuje na sku-
teczne sposoby projektowania narzędzi badawczych, tak by uwzględniały 
one osoby z dysfunkcjami oraz trudnościami poznawczymi. Pozwalałoby 
to na przeprowadzenie badań publiczności, uwzględniających zróżnico-
wane potrzeby edukacyjne. Z kolei Joanna Szulborska-Łukaszewicz ana-
lizuje sytuację podmiotów niepublicznych oraz indywidualnych artystów 
(w szczególności działających w obszarze teatru) i problemy, jakie w tym 
podsektorze obnażyła pandemia COVID-19. W ich obliczu wyłonił się 
wzmożony dialog społeczny i związane z nim różne reakcje na kryzys, 
które stanowią szansę na nowe otwarcie w zakresie narzędzi osłonowych 
dla artystów i twórców, jak również wypracowania strategii wsparcia 
sektora sztuk performatywnych na poziomie europejskim.

Ważnym czynnikiem kształtującym przyszłość całego sektora kultury 
są nowe technologie i korzystanie z różnorodnych interaktywnych narzę-
dzi, dostępnych w nowoczesnych muzeach. Ewa Drygalska zwraca uwa-
gę na potrzebę zrozumienia roli innowacji technologicznych w muzeach 
w kształtowaniu doświadczenia zwiedzających. Z pomocą postfenomeno-
logii tworzy ona model pozwalający na skuteczne badanie zapośredniczo-
nych przez technologię doświadczeń osób odwiedzających te instytucje. 

Z kolei Michał Wójciak wskazuje na sposoby badania świata mody, 
który staje się coraz ważniejszym i coraz chętniej analizowanym obsza-
rem. Postuluje on, by podejmować tu działania interdyscyplinarne, które 
pozwoliłyby na szerokie, wieloaspektowe rozważania na temat skompli-
kowanej rzeczywistości sektora modowego i tym samym umożliwiły in-
tegrację różnych zainteresowanych tym tematem środowisk. Na koniec 



tej części Iwona Grodź podejmuje zagadnienie interesu publicznego 
w perspektywie prawa autorskiego. Jak już wspomniano, kwestia do-
stępności jest obecnie tematem niezwykle żywym w sektorze kultury. 
Autorka wskazuje na wiele wciąż niedookreślonych tu prawnie miejsc, 
jak również na potrzebę przyjęcia perspektywy odbiorców kultury oraz 
przejścia w stronę decentralizacji w zakresie upowszechniania kultury.

Mamy nadzieję, że zgromadzone w tomie teksty będą dla Państwa nie 
tylko interesujące, ale staną się też inspiracją do prowadzenia własnych 
badań, szczególnie dotyczących otwartości i dostępności organizacji kul-
tury, gdyż taki temat będzie przyświecał trzeciej edycji konferencji „Ba-
dania w sektorze kultury”, która zostanie zorganizowana w 2022 roku. 

Agnieszka Konior

Olga Kosińska

Anna Pluszyńska
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Sektor kultury w czasie zarazy

Działalność gospodarcza i finanse instytucji kultury 
w trakcie pandemii COVID-19

ABSTRAKT

Ograniczenie działalności instytucji kultury, wynikające z podejmowa-
nych przez państwo kolejnych kroków mających zapobiegać szerzeniu się 
pandemii COVID-19, wpłynęło na zakres i sposób funkcjonowania insty-
tucji kultury w 2020 roku. Przenoszenie działań kulturalnych do interne-
tu, rezygnacja z części wydarzeń i imprez, ograniczenie wynajmu krótko-
terminowego przestrzeni, konieczność obniżania czynszów – to wszystko 
wpłynęło negatywnie na wyniki działalności gospodarczej instytucji kul-
tury. Zaobserwowany spadek przychodów w pierwszych trzech kwarta-
łach 2020 roku może dodatkowo wynikać także z powolnych cięć dotacji 
dla jednostek publicznych. Bazując na przekazywanych do GUS (formu-
larz F-01/dk) kwartalnych sprawozdaniach o finansach instytucji kultu-
ry oraz wynikach 12 wywiadów pogłębionych, opracowanie prezentu-
je wstępną analizę sytuacji finansowej instytucji kultury w 2020 roku 
w zakresie przychodów, kosztów oraz poniesionych nakładów, porównu-
jąc ją z wynikami w analogicznych kwartałach roku 2019. Przedstawia  
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ponadto ocenę wpływu pandemii na działalność gospodarczą poszczegól-
nych typów instytucji kultury. Celem opracowania jest próba odpowiedzi 
na pytanie, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na działalność gospodarczą 
i finanse instytucji kultury w 2020 roku.

SŁOWA KLUCZOWE: kultura w pandemii COVID-19, działalność go-
spodarcza instytucji kultury

Wprowadzenie

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzy-
manie szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 Rządowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zde-
cydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, 
filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, biblio-
tek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa ar-
tystycznego [MKiDN 2020]. 

Ten komunikat całkowicie zmienił sposób funkcjonowania instytucji kul-
tury w 2020 roku w Polsce. Za decyzją ministra kultury poszli wszyscy 
organizatorzy instytucji kultury w naszym kraju. Na co najmniej dwa 
miesiące zamknięto dla zwiedzających, widzów, uczestników podwoje 
instytucji kultury; najczęściej przechodząc w tryb pracy zdalnej, która 
często uwzględniała również dostęp do działań danej instytucji w sfe-
rze wirtualnej. Od 4 maja do 25 lipca powoli umożliwiano otwieranie 
poszczególnych instytucji dla publiczności, rozpoczynając od muzeów 
i bibliotek, a kończąc na możliwości realizowania wydarzeń na otwartej 
przestrzeni. Następna fala obostrzeń ruszyła 7 listopada i spowodowała 
kolejne zamknięcie instytucji kultury dla publiczności. Pandemiczne re-
strykcje dotknęły instytucje kultury pod wieloma względami. Konieczna 
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była zmiana organizacji pracy (w większości wypadków na zdalną i/lub 
rotacyjną) i zmiana kanału dystrybucji oferty kulturalnej – czyli wykorzy-
stanie możliwości internetu na dotarcie do publiczności. Dostosowanie 
się do sytuacji epidemicznej wpłynęło także na stan finansowy instytucji 
kultury. Bazując na danych statystycznych i wiedzy pozyskanej w wy-
wiadach, opracowanie ma na celu przeanalizowanie kondycji finansowej 
publicznego sektora kultury w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, 
dając tym samym wstępne rozeznanie sytuacji w sektorze w okresie pan-
demii i odpowiedź na pytanie, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na dzia-
łalność gospodarczą i finanse instytucji kultury w 2020 roku. Szersza 
ocena skali wpływu pandemii na finansową kondycję sektora w 2020 
roku będzie możliwa dopiero w momencie możliwości przeanalizowania 
szczegółowych wyników finansowych instytucji za cały rok6. 

Materiały i metody

Przedstawione rozważania są wynikiem przede wszystkim analizy ilo-
ściowej, uzupełnionej analizą danych jakościowych. W tym celu wyko-
rzystano wyniki ankiet przeprowadzonych w 2019 roku i w pierwszych 
trzech kwartałach roku 2020 przez Główny Urząd Statystyczny. Są to an-
kiety realizowane kwartalnie na formularzach F-01/dk Kwartalne spra-
wozdanie o finansach instytucji kultury [GUS 2019, 2020a]. W 2019 roku 
w badaniu udział wzięło, w zależności od kwartału, 4688−4705 podmio-
tów, w 2020 roku – 4699–4705 podmiotów. Ponad 90% stanowiły gmin-
ne samorządowe jednostki organizacyjne, 4,4% wojewódzkie samo-
rządowe jednostki, ponad 3,5% powiatowe, a prawie 1,5% to jednostki 
państwowe. Rozkład ten jest zgodny z formami własności publicznych 

6. Instytucje kultury przekazują do Głównego Urzędu Statystycznego również Roczne sprawozda-
nie o finansach instytucji kultury (formularz F-02/dk), które uwzględnia bilans instytucji oraz bar-
dziej szczegółowo sprawozdany rachunek zysków i strat.
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instytucji kultury, gdzie przeważa własność gminna. Analiza wyników 
ankiet pozwala na porównanie w poszczególnych kwartałach przycho-
dów, kosztów i poniesionych nakładów. 

Ankiety realizowane w 2020 roku zostały uzupełnione o pytania do-
datkowe. Prócz pytań dotyczących elementu rachunku zysków i strat oraz 
nakładów poniesionych na obiekty majątkowe, nabycie środków trwałych 
oraz wartości niematerialne i prawne w ankiecie zapytano o wpływ pan-
demii COVID-19 na prowadzenie działalności:

• W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa i jej konsekwen-
cjami, Państwa jednostka prawdopodobnie doświadczyła w … kwar-
tale negatywnych skutków działalności gospodarczej. Czy negatywne 
skutki były: nieznaczne, znaczne, nie dotyczy/brak skutków.

• Proszę oszacować skalę spadku przychodów z działalności gospo-
darczej (np. organizowanie wydarzeń kulturalnych, kursów, sprze-
daż biletów) w … kwartale 2020 r. w porównaniu z … kwartałem 
2019 r./2020 r.: do 50%, od 51% do 90%, powyżej 90%.

W celu uzupełnienia wiedzy na temat kondycji instytucji kultury w 2020 
roku w listopadzie tegoż roku przeprowadzono 12 wywiadów pogłębionych 
[Konecki 2018] z dyrektorami publicznych instytucji kultury. Wśród nich 
znalazły się teatry, muzea, biblioteki, centra kultury, domy kultury, jednost-
ki zarówno małe, jak i duże, zlokalizowane tak w małych, jak i większych 
miejscowościach. W ramach wywiadów poruszane były m.in. kwestie kon-
dycji finansowej jednostki oraz przewidywań dotyczących kolejnego roku. 

Gospodarowanie zasobami w instytucjach kultury

Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
[Ustawa 1991] „organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne 
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do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania 
obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona” [art. 12]. 

Instytucje kultury otrzymują więc od organizatora (czy to ministerstwa 
właściwego ds. kultury, czy jednostek samorządu terytorialnego) dotacje 
podmiotowe przeznaczone na bieżącą działalność statutową oraz utrzyma-
nie i ewentualne remonty siedziby i innych obiektów będących w ich za-
rządzie. Dotacja to wydatek środków publicznych przez jednostkę sektora 
finansów publicznych, w tym wypadku ministerstwo bądź jednostkę samo-
rządu terytorialnego, na rzecz innych podmiotów (m.in. publicznych), któ-
ry charakteryzuje się jednostronnością, nieodpłatnością i bezzwrotnością 
(jeśli została prawidłowo udzielona i wykorzystana zgodnie z przeznacze-
niem) [Sawicka 2009: 151]. Dodatkowo instytucje kultury mogą ubiegać się 
u organizatora lub innych jednostek finansów publicznych o dotacje celowe 
przeznaczone na realizację konkretnych projektów merytorycznych, a także 
działań o charakterze inwestycyjnym (np. remonty). Przyznawana jest ona 
na podstawie odrębnej umowy, w której instytucja występuje jako samo-
dzielny podmiot posiadający osobowość prawną, a która szczegółowo okre-
śla cel przyznanych środków [Nocoń 2016: 13]; często przyznanie dotacji 
jest wynikiem procedury konkursowej. 

Instytucje kultury prowadzą samodzielną gospodarkę posiadanymi 
środkami i mieniem w oparciu o zasady efektywności ich wykorzysta-
nia [Ustawa 1991: art. 27]. Koszty prowadzonej działalności kultural-
nej są pokrywane z uzyskiwanych przychodów. Te przychody to przede 
wszystkim wspomniane dotacje podmiotowe i celowe. Jak pokazano 
na wykresie 1, ponad 75% przychodów stanowią dotacje do działalno-
ści podstawowej instytucji. Do przychodów zaliczamy także przychody 
z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku 
ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
a także środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych 
źródeł. Niezależnie od typu instytucji i prowadzonej przez nią działal-
ności kulturalnej stanowią one jednak mniejszą część przychodów (por. 
wykres 2). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS 2020b: 3

Wykres 1. Struktura przychodów instytucji kultury w 2019 r. [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS 2020b: 4. Do działalności obiektów kulturalnych 
zaliczamy tu: działalność m.in. teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawiennicze, 
domów i ośrodków kultury, świetlic

Wykres 2. Przychody wg klas PKD w 2019 r. – wybrane kategorie [%]

Wykres 1. Struktura przychodów instytucji kultury w 2019 r. (%)

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów i towarów; 1,00

Przychody finansowe; 0,10

Dotacje do działalności  
podstawowej; 75,5

Przychody netto  
ze sprzedaży  

produktów; 14,6

Pozostałe  
przychody  

operacyjne;  
8,8
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Statutowym celem działalności instytucji kultury jest prowadzenie dzia-
łalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 
kultury [Ustawa 1991: art. 1]. Działalność ta nie jest działalnością gospo-
darczą rozumianą zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, 
wedle której działalność gospodarcza jest „zarobkową działalnością wy-
twórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwaniem, rozpozna-
waniem i wydobywaniem kopalin ze złóż, a także działalnością zawodową, 
wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły” [Ustawa 2004: art. 2].

Jeżeli jest to zapisane w statucie instytucji, mogą one jednak prowa-
dzić dodatkową działalność o charakterze gospodarczym (np. sprzedaż 
biletów, wynajem powierzchni), z której zysk ma być przeznaczony 
na realizację celów statutowych7. 

Gospodarowanie instytucji kultury w czasie 
pandemii − analiza wyników badania

Z chwilą ogłoszenia zamknięcia instytucji kultury 12 marca 2020 roku za-
mrożeniu bądź zmianie uległa działalność merytoryczna teatrów, muzeów, 
filharmonii, centrów i domów kultury, bibliotek. Działalność instytucji była 
powoli „odmrażana” od maja do lipca, by jesienią − wraz ze wzrostem za-
chorowań − ponownie zostać ograniczoną (zob. ilustracja 1). Brak fizycznego 
dostępu do instytucji kultury dla publiczności nie oznaczał oczywiście braku 
oferty kulturalnej, tyle że oferta ta była udostępniana − w mniej lub bardziej 
skuteczny, atrakcyjny i profesjonalny sposób − online. W sieci można było 
zarówno wysłuchać koncertu, jak i obejrzeć przestawienie lub film czy zwie-
dzić wystawę8. W przeważającej liczbie przypadków za darmo, co ma zna-
czenie dla rozważań przedstawionych poniżej. W pewnym momencie część 

7. Dotyczy to także muzeów – Ustawa o muzeach w art. 9 dopuszcza działalność gospodarczą w celu 
sfinansowania działań merytorycznych muzeum. 

8. Można wręcz mówić o boomie na treści cyfrowe. Por. Drabczyk, Sanetra-Szeliga, Knaś 2020.
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• czasowe zamknięcie wszystkich instytucji kultury

• możliwość otwarcia dla zwiedzających i użytkowników muzeów, bibliotek, archiwów 
oraz księgarni 

• możliwość otwarcia dla zwiedzjących galerii sztuki

• możliwość realizacji prób i ćwiczeń bez publiczności, dokonywania nagrań 
fonograficznych i audiowizualnych, działania planów filmowych

• możliwość otwarcia dla publiczności działalności kulturalnej i rozrywkowej 
w pomieszczeniach (kina, teatry, filharmonie czy opery), amfiteatrach oraz muszlach 
koncertowych (co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, do 50% miejsc 
oraz na otwartym powietrzu do 150 osób), od 10 października: 25% miejsc

• możliwości otwarcia dla publiczności działalności kulturalnej i rozrywkowej 
w pomieszczeniach, w tym w salach koncertowych, klubach muzycznych, halach 
widowiskowo-sportowych oraz w amfiteatrach i muszlach koncertowych (do 50%  
miejsc na sali, od 25 lipca: w miejscach bez wyznaczonej widowni 1,5 m odległości, 
od 10 października: 25% miejsc

• możliwość organizacji wydarzeń w otwartej przestrzeni bez limitu 150 osób (dystans 
społeczny!)

• możliwość organizacji wydarzeń w otwartej przestrzeni z utrzymaniem dystansu 1,5 m 
między uczestnikami

• ograniczenie do 25% miejsc udostęnionych publiczności w ramach działalności 
kulturalnej i rozrywkowej w pomieszczeniach (kina, teatry, filharmonie czy opery), 
amfiteatrach oraz muszlach koncertowych

• zamknięcie dla publiczności teatrów, filharmonii, oper, muzeów, kin, domów kultury, 
ognisk muzycznych, bibliotek i galerii sztuki

• przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego w dalszym ciągu mogą być prowadzone 
następujące działania: próby i ćwiczenia, które są niezbędne do przygotowania 
wydarzeń artystycznych, nagrania fonograficzne i audiowizualne, udostępnianie 
przestrzeni i zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, udostępnianie do 
zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych, należących do instytucji kultury, 
wypożyczenia biblioteczne realizowane bez bezpośredniego kontaktu między 
pracownikiem biblioteki a wypożyczającym 

12 marca

od  
4 maja

od  
8 maja

od  
18 maja

od 
6 czerwca

od 
20 czerwca

od 
17 lipca

od 
25 lipca

od 
10 października

od 
7 listopada

Ilustracja 1. Obostrzenia epidemiczne dla instytucji kultury w 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne
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instytucji, menadżerów i artystów zaczęła jednak zastanawiać się nad tym, 
czy rzeczywiście kultura w sieci powinna być darmowa. Już w kwietniu 
przedstawiciele instytucji biorących udział w badaniu stanu krakowskiego 
sektora kultury w czasie pandemii zwracali uwagę na destrukcyjność takiej 
praktyki [Wpływ epidemii 2020; por. także Koalicja Miast 2020b]. Darmo-
wy dostęp do oferty kulturalnej to mniejsze przychody instytucji kultury, 
ale także ograniczenie możliwości zarobkowania dla artystów. 

Najpowszechniejszym źródłem przychodów własnych instytucji jest 
m.in. sprzedaż biletów i wynajem powierzchni, co w momencie trwającego 
z różnym natężeniem w okresie I−III kwartału 2020 roku lockdownu było 
mocno ograniczone (szczególnie w II kwartale). Umożliwienie w okresie 
letnim wznowienia działalności przez instytucje kultury nie oznaczało po-
nadto powrotu do sytuacji z poprzednich lat – po pierwsze liczba widzów 
czy zwiedzających była ograniczana prewencją zakażeń wirusem COVID-19, 
po drugie wiele imprez i wydarzeń (z uwagi na niepewną sytuację) musia-
ło być odwołanych, część została przeniesiona online (głównie w formie 
bezpłatnej). Dodatkowo nie każda instytucja odnotowała wysoką chęć ko-
rzystania z jej oferty – część publiczności, mimo otwarcia instytucji w tym 
roku, nie wróciła wcale lub mocno ograniczyła swoją partycypację w kultu-
rze „w realu”. Nie wszystkie wydarzenia cieszyły się takim samym zaintere-
sowaniem jak kino samochodowe, zorganizowane latem przez Krakowskie 
Biuro Festiwalowe, na które bilety sprzedały się w 15 minut [Koalicja Miast 
2000b]. W mniejszych miejscowościach kina działające np. przy domach 
kultury zauważyły znaczący spadek publiczności, co może mieć też związek 
z przesuwaniem przez dystrybutorów premier kinowych [MCMM1]. 

Nie każdą instytucję w równym stopniu dotknęło ograniczenie dzia-
łalności gospodarczej – w większym stopniu ucierpiały tu muzea oraz 
teatry, filharmonie, galerie sztuki, mniej – biblioteki i archiwa, których 
możliwość zarobkowania jest znacznie mniejsza. Udział przychodów wła-
snych w budżetach instytucji kultury wynosił w 2019 roku średnio 15%9 

9. Według ustaleń Najwyższej Izby Kontroli – 20% w przypadku instytucji samorządowych [NIK 2018: 11]. 
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(por. wykres 2) i nie ma powodu przypuszczać, że gdyby nie pandemia, 
byłby inny w 2020 roku.

Nie są jeszcze dostępne dane finansowe poszczególnych instytucji kultury 
za cały 2020 rok, ale o skali prawdopodobnych strat świadczyć może pozy-
cja przychodów własnych w budżecie danej instytucji w poprzednich latach. 
Przykładowo Zamek Królewski w Warszawie w 2019 roku uzyskał ponad 
11 mln złotych przychodów własnych, m.in. z wpływów z biletów (niemal 
5 mln złotych), wynajmu krótkoterminowego Arkad Kubickiego, Zamku 
i Ogrodów (3,8 mln złotych) i sprzedaży w sklepie muzealnym (1,2 mln 
złotych) [Mazur 2020: 94]. Ze sprzedaży biletów na spektakle krakowski 
Teatr Bagatela uzyskał w 2019 roku 7,5 mln złotych [Teatr Bagatela 2020]. 
Dyrektorzy instytucji, z którymi przeprowadzane były wywiady, potwier-
dzali spadek przychodów własnych. Dyrektorka jednej z dużych instytucji 
wystawienniczych w dużym mieście stwierdziła: „[…] spadek przychodów 
własnych, stanowiących ¼ naszego budżetu (ok 6 mln złotych), szacuje-
my na 70%” [DMDM1]. Z kolei dyrektorka biblioteki w średniej wielkości 
mieście potwierdziła problem dotykający wiele instytucji: „W momencie, 
w którym zamknęli kawiarnie [na terenie obiektu należącego do bibliote-
ki], musieliśmy obniżyć czynsz wynajmującemu” [BMM1]. Problem dotknął 
więc nie tylko te instytucje, które wynajmują przestrzenie czasowo na wy-
darzenia i krótkoterminowe projekty, ale także te, które do tej pory miały 
stały przychód z czynszów i wynajmów długoterminowych. 

Respondenci kwartalnego sprawozdania o finansach kultury potwierdzi-
li negatywną ocenę skutków pandemii dla działalności gospodarczej (por. 
wykres 3), niezależnie od formy prawnej ankietowanej instytucji. Najmniej 
dotknięte wydają się tu być gminne instytucje kultury. Prawdopodobnie wy-
nika to z dużego odsetka bibliotek wśród instytucji, dla których organizato-
rem jest gmina (zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym w każdej gminie 
powinna znajdować się biblioteka). A biblioteki są grupą, która w najmniej-
szym stopniu zależy od przychodów z działalności własnej. Wszędzie poza 
gminnymi instytucjami respondenci częściej deklarowali znaczne negatyw-
ne wyniki niż nieznaczne. Wyniki ankiet zwracają uwagę jeszcze na fakt, 
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że ocena negatywnych skutków dla działalności gospodarczej nie rosła zna-
cząco z kwartału na kwartał. Oceny za III kwartał 2020 roku w przypadku 
wszystkich typów instytucji były nieco niższe niż w kwartale wcześniejszym. 
Może to być skorelowane z chwilowym odmrożeniem działalności instytucji 
kultury pod koniec II kwartału. 

Jeśli przyjrzymy się wynikom (z rachunku zysków i strat) za kolejne 
kwartały w 2019 i 2020 roku, okaże się, że dla każdego typu instytucji przy-
chody ze sprzedaży i zrównane z nimi10 w każdym kwartale 2020 roku były 
niższe niż w analogicznym kwartale roku 2019 (por. wykres 4). Najmniejsze 
różnice występują pomiędzy I kwartałami obu lat, co można wytłumaczyć 

10. W rachunku zysków i strat prezentowanym w wariancie porównawczym, wykorzystywanym 
w formularzu F-01/dk, w tej kategorii ujęte są: przychody netto ze sprzedaży produktów, zmiana 
stanu produktów, koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki, przychody netto 
ze sprzedaży towarów i materiałów oraz dotacje do działalności podstawowej (w tym budżetu pań-
stwa, środków europejskich, jednostek samorządu terytorialnego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej, Funduszu Promocji Kultury). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablic wynikowych ankiety F-01/dk Kwartalne 
sprawozdanie o finansach instytucji kultury za I, II, III kwartał 2020 r. (dane wewnętrzne GUS) 

Wykres 3. Ocena skutków pandemii dla działalności gospodarczej 
instytucji kultury w 2020 r. (% odpowiedzi)
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faktem, że pierwsze dwa i pół miesiąca 2020 roku w działalności instytucji 
kultury przebiegało normalnym trybem. Formularz ankiety F-01 nie róż-
nicuje przychodów ze sprzedaży i z dotacji od organizatora, stąd trudno 
stwierdzić z całą pewnością, brak których przychodów odpowiada za ob-
niżkę. Wywiady z dyrektorami instytucji przeprowadzone w listopadzie po-
twierdzają zarówno obniżkę przychodów własnych, jak i w części przypad-
ków pewną (w chwili wywiadu niewielką) obniżkę dotacji podmiotowych. 
W ujęciu ogólnym znaczny spadek dotacji ze strony jednostek publicznych 
może być o tyle mało prawdopodobny, że wiele instytucji skorzystało jed-
nak z różnorakich dodatkowych dotacji i wsparcia oferowanego tak przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i samorządy. Budżet 
samego programu ministerialnego „Kultura w sieci” to 80 mln złotych. 

Ocena skutków pandemii dla działalności gospodarczej instytucji kul-
tury przedstawiona w układzie terytorialnym (wykres 5 i 6) pozwala 
stwierdzić, że najgorzej swoją sytuację oceniały instytucje zlokalizowane 
w województwie śląskim (tak w I, jak i III kwartale); po drugiej stronie 
spektrum znalazły się instytucje z województwa podlaskiego. W woje-
wództwie podlaskim (w porównaniu ze śląskim) jest stosunkowo mało 

Wykres 4. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (w 100 tys.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablic wynikowych ankiety F-01/dk Kwartalne 
sprawozdanie o finansach instytucji kultury za I, II, III kwartał 2020 r. (dane wewnętrzne GUS) 
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teatrów i instytucji muzycznych oraz muzeów (w większym stopniu pro-
wadzących działalność gospodarczą) [NIK 2018: 69, 73], co może prze-
kładać się na nieco lepszą ocenę sytuacji przez respondentów. Innym 
wyjaśnieniem mogłaby być próba korelacji takiego rozkładu odpowiedzi 

Wykres 5. Znaczne negatywne skutki pandemii dla działalności 
gospodarczej instytucji kulltury – I kw. 2020

Wykres 6. Znaczne negatywne skutki pandemii dla działalności 
gospodarczej instytucji kultury – III kw. 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablic wynikowych ankiety F-01/dk Kwartalne sprawozdanie 
o finansach instytucji kultury za I i III kwartał 2020 r. (dane wewnętrzne GUS)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablic wynikowych ankiety F-01/dk Kwartalne sprawozdanie 
o finansach instytucji kultury za I i III kwartał 2020 r. (dane wewnętrzne GUS)
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z rozkładem gęstości ruchu turystycznego. Wskaźnik gęstości ruchu tury-
stycznego, liczony w liczbie korzystających z noclegów na 1 km2, w 2019 
roku był wyjątkowo niski dla województwa podlaskiego, a wysoki dla 
województwa śląskiego [Januś i in. 2020: 48]. Taka korelacja musiałaby 
oznaczać, że gros kupujących dobra i usługi instytucji kultury w woje-
wództwie śląskim to w znaczącej części turyści, co nie wydaje się do koń-
ca możliwe. Jeszcze inne wyjaśnienie może kryć się w wynikach badań 
przeprowadzonych na wewnętrzne potrzeby ICOM w Polsce, które pro-
wadzą do konkluzji, że im bardziej przedsiębiorcza instytucja, im mniej 
zależna od dotacji podmiotowej, z tym większymi problemami boryka się 
w trakcie pandemii [DMDM1], kiedy trudne bądź wręcz niemożliwe jest 
uzyskanie przychodu innego niż dotacje od organizatora. Teza ta poja-
wia się w głosach wielu ekspertów [por. np. Knaś, Sanetra-Szeliga 2020, 
Koalicja Miast 2020a]. W tym wypadku miałaby ona oznaczać, że insty-
tucje województwa podlaskiego są relatywnie bardziej zależne od dotacji 
od organizatora. Weryfikacja którejkolwiek z powyższych hipotez wyma-
gałaby jednak dodatkowych badań. 

W każdym z kwartałów respondenci szacowali skalę spadku przycho-
dów z działalności w porównaniu z poprzednim kwartałem. W takim 
ujęciu najgorzej, co jest zrozumiałe (różnica między niemal „normal-
nym” I kwartałem i „pandemicznym” II kwartałem) wypadał II kwartał, 
dla którego najwięcej badanych deklarowało ponad 50% spadek przy-
chodów. Tu najgorzej swoją sytuację oceniały wojewódzkie jednostki 
samorządowe (por. wykres 7). 

Jeśli przyjrzymy się tym danym pod kątem typów prowadzonej dzia-
łalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD, która stanowi 
umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru ro-
dzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki), 
to najbardziej ucierpiały muzea oraz teatry, filharmonie, opery (kryjące 
się pod kodem 9004 PKD) − 70% tych instytucji deklarowało spadek 
przychodów z działalności gospodarczej o ponad 50% w II kwartale (por. 
wykres 8). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablic wynikowych ankiety F-01/dk Kwartalne 
sprawozdanie o finansach instytucji kultury za I, II, III kwartał 2020 r. (dane wewnętrzne GUS)

Wykres 7. Skala spadku przychodów z działalności gospodarczej 
instytucji kultury w porównaniu z poprzednim kwartałem w 2020 r. 
(% odpowiedzi)

Wykres 8. Skala spadku przychodów w porównaniu z poprzednim 
kwartałem według wybranych klas PKD w 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablic wynikowych ankiety F-01/dk Kwartalne sprawozdanie 

o finansach instytucji kultury za I, II, III kwartał 2020 r. (dane wewnętrzne GUS)
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Jeśli przez znaczącą część badanego okresu instytucje kultury działały 
„w zamrożeniu”, wykorzystując internet zarówno do przygotowania, jak 
i realizacji oferty kulturalnej, a część wydarzeń została anulowana, moż-
na przypuszczać, że doszło w związku z tym do spadku kosztów opera-
cyjnych11. Porównując koszty z 2020 roku z tymi poniesionymi rok wcze-
śniej (por. wykres 9), można zauważyć wyraźny spadek kosztów w II i III 
kwartale w wypadku działalności obiektów kulturalnych (teatry, filhar-
monie, opery, centra i domy kultury) – o niemal 17%. Może to być spo-
wodowane odwołaniem wielu imprez i wydarzeń organizowanych przez 
te instytucje. Jeśli chodzi o biblioteki i archiwa, koszty operacyjne po-
zostawały na podobnym poziomie w odpowiadających sobie kwartałach 

11. W rachunku zysków i strat w układzie porównawczym (stosowanym w kwestionariuszach 
F01/dk) w tej kategorii znajdują się m.in. amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, 
podatki i opłaty, wynagrodzenie, ubezpieczenia społeczne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablic wynikowych ankiety F-01/dk Kwartalne sprawozdanie 
o finansach instytucji kultury za I, II, III kwartał 2019 i 2020 r. (dane wewnętrzne GUS)

Wykres 9. Koszty działalności operacyjnej instytucji kultury  
(w tys. zł)
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2019 i 2020 roku. Również koszty deklarowane przez muzea nie różniły 
się znacząco pomiędzy kwartałami w 2019 i 2020 roku. Może to wynikać 
nie tylko z mniejszej liczby odwołanych wydarzeń, ale też z charaktery-
styki oferowanej przez nie oferty kulturalnej. Największym jej kosztem 
jest przygotowanie i prezentacja wystawy – koszt ten jest ponoszony nie-
zależnie od tego, czy wystawa jest udostępniona zwiedzającym przez ty-
dzień, miesiąc czy pół roku – nawet czasowo niedostępna wystawa musi 
być ubezpieczona, pilnowana, a pomieszczenia muszą spełniać warunki 
konieczne do prezentacji dzieł sztuki (temperatura, wilgotność powie-
trza itp.). Tak więc nawet wystawy, których czas otwarcia został skróco-
ny, wygenerowały koszty. W przeciwieństwie do nieodbytych spektakli 
i koncertów – gdzie artyści są często wynagradzani „od występu”, a sale 
oświetlane i ogrzewane jedynie w trakcie wydarzeń. Dane o kosztach 
działalności operacyjnej przedstawione według form prawnych pokazują, 
co interesujące, że największe różnice w kosztach pomiędzy analogiczny-
mi kwartałami 2019 i 2020 roku są deklarowane wśród gminnych (spa-
dek w II i III kwartale o prawie 13%) i powiatowych (spadek o ponad 
11%) instytucji kultury. 

Instytucje kultury w badanym okresie ponosiły także nakłady na nowe 
obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących, naby-
cie używanych środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne. 
Porównanie nakładów w analogicznych kwartałach 2019 i 2020 roku po-
kazuje w tej pierwszej kategorii największy wzrost nakładów w teatrach, 
filharmoniach, operach oraz domach i centrach kultury (wzrost 76% po-
między I kwartałami 2019 i 2020 r., 71% w II kwartale i 62% w kwarta-
le III). Biblioteki i archiwa zwiększyły nakłady w II (23%) i III (15%) kwar-
tale. Natomiast w przypadku muzeów po wzroście w I kwartale (o 20%) 
zanotowano spadek w II i III kwartale (prawie 15% i prawie 10%). Podczas 
gdy biblioteki i muzea zanotowały spadek nabycia używanych środków 
trwałych (biblioteki o 90% w II kwartale i 77% w III kwartale 2020 r.), 
instytucje określone w PKD jako prowadzące działalność obiektów kul-
turalnych zanotowały gwałtowny wzrost (ponad 100%) nakładów w tej 
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kategorii. To samo dotyczy nabywania wartości niematerialnych i praw-
nych, gdzie biblioteki i archiwa znacząco (powyżej 60%) obniżyły na-
bywanie takich wartości (w porównaniu z analogicznymi kwartałami 
w 2019 r.), w przypadku muzeów zanotowano spory wzrost (40%) ta-
kich wydatków jedynie w II kwartale. Natomiast teatry, filharmonie, ope-
ry, domy i centra kultury w każdym z kwartałów wydawały dużo wię-
cej na wartości niematerialne i prawne niż w 2019 roku (w I kwartale 
wzrost o ponad 230%, w II o 85%, w III o 115%). Jeśli dane o nakładach 
przeanalizujemy z punktu widzenia różnych form prawnych instytucji 
kultury, to okaże się, że wzrost nakładów (szczególnie na nowe obiekty 
majątkowe – średnio o 36% w badanych kwartałach, nabycie używanych 
środków trwałych − wzrost o 130% w I i II kwartale) zaobserwowano 
w przypadku gminnych instytucji kultury. Pozostałe instytucje (prócz 
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, które odno-
towały średnio 37% wzrost nakładów na nowe obiekty) raczej notowały 
spadek nakładów we wszystkich rodzajach nakładów. Bez pełnego dostę-
pu do dokumentów finansowych trudno o dokładną analizę takich wyni-
ków. Z pewnością w 2020 roku wzrosły zakupy sprzętu komputerowego, 
a także oprogramowania (np. licencje na użytkowanie platform wide-
okonferencji i spotkań online, takich jak Zoom, czy też platform pracy 
zespołowej typu MS Teams) i szerokopasmowego dostępu do internetu. 
Doposażenie instytucji w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające pra-
cę zdalną oraz przeniesienie działań kulturalnych do internetu może być 
jedną z przyczyn prezentowanych wyników. 

Podsumowanie

Działalność gospodarcza instytucji kultury w 2020 roku została mocno 
ograniczona restrykcjami epidemicznymi. Część biletowanych wydarzeń 
została odwołana lub przeniesiona do internetu z darmowym dostępem. 
W wyniku odwołania wielu imprez, nie tylko kulturalnych, musiał spaść 
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popyt na wynajem przestrzeni oferowanych przez instytucje kultury. 
W przypadku wynajmów długoterminowych (np. przestrzeni na działal-
ność gastronomiczną, handlową) część instytucji zdecydowała się na ob-
niżenie czynszów najemcom. To, w połączeniu z obniżką dotacji pod-
miotowych, wpłynęło na deklarowany przez instytucje kultury, biorące 
udział w badaniu na formularzach F01/dk, spadek przychodów. Najbar-
dziej ucierpiały muzea oraz teatry, filharmonie, opery, domy i centra kul-
tury. O ile jednak w tej drugiej grupie zaobserwowano również spadek 
kosztów operacyjnych, o tyle koszty operacyjne muzeów w porównaniu 
z 2019 rokiem nie uległy aż tak wielkiej zmianie, co może wynikać z cha-
rakteru prowadzonej działalności. Wyniki analizy wydają się potwier-
dzać, że największy problem miały instytucje, których budżet nie zależy 
jedynie od dotacji podmiotowych (jak to jest np. w przypadku większości 
bibliotek), a które prowadziły działalność gospodarczą, sprzedając towary 
i usługi. Można dodatkowo przypuszczać, choć tego z dostępnych danych 
nie sposób wywnioskować, że w 2020 roku spadły również przychody 
pozyskiwane od podmiotów prywatnych, np. w formie sponsoringu. Do-
kładniejsza analiza będzie możliwa po uzyskaniu szczegółowych danych 
finansowych za rok 2020. 

Rok 2020 był z pewnością wyjątkowo trudny i wymagający dla insty-
tucji kultury, mogły one jednak liczyć na wsparcie „tarcz” państwowych 
i samorządowych, które łagodziły skutki restrykcji pandemicznych12. 
Dużo większą niepewność niosą jednak kolejne lata. Wśród instytucji 
kultury wyraźna jest obawa o przyszłość, szczególnie jeśli chodzi o kwe-
stie finansowe. Przyszłość w dużej mierze zależy od kondycji finansowej 
organizatora poszczególnych instytucji (większość to instytucje samo-
rządowe) oraz jego podejścia do roli i wagi instytucji kultury w rozwo-
ju społeczno-gospodarczym. Widoczne już w 2020 roku cięcia dotacji 
podmiotowych będą miały, zdaniem dyrektorów instytucji, z którymi  

12. Analiza dostępności, zakresu i skuteczności oferowanych w ramach „tarcz” rozwiązań nie jest 
przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu.
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przeprowadzono wywiady, swoją kontynuację w 2021 roku. Zmniejszenie 
dotacji odbędzie się kosztem działań merytorycznych, a w dalszej kolej-
ności także i etatów – już na obecnym etapie instytucje musiały rezygno-
wać ze współpracy z osobami na umowach cywilnoprawnych. W przy-
szłości może się to przekładać na konieczność zmiany formuły działań 
i na przykład większą współpracę między instytucjami publicznymi 
a organizacjami pozarządowymi albo częstsze łączenie działań w sferze 
kultury i edukacji [DCDM1]. W celu ratowania instytucji przewidywane 
jest łączenie różnych jednostek [DCDM2; MMMM1]. W najtrudniejszej 
sytuacji mogą znaleźć się jednostki zlokalizowane w małych miejscowo-
ściach, szczególnie muzea – jedna z wywiadowanych osób obawia się na-
wet zamknięć takich podmiotów [MMMM1]. Przyszłość będzie wymagać 
nowych rozwiązań i elastyczności. To, jak sobie poradzą poszczególne in-
stytucje, będzie zależeć w dużej mierze od ich dyrektorów. „Progresywne 
staną się jeszcze bardziej progresywne” [DCDM2]. Konieczna będzie też 
przekonująca (publiczność i organizatorów) odpowiedź na pytania, dla-
czego potrzebujemy instytucji kultury i jakie one powinny być. 
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ABSTRAKT

Celem opracowania jest ukazanie zastosowania mediów społecznościo-
wych w komunikacji i budowaniu relacji instytucji kultury z publicznością. 
Tekst pokazuje wyniki porównania prezentowanych w mediach społeczno-
ściowych treści, a także nowych form aktywności instytucji kultury wyko-
rzystywanych w trakcie pandemii i związanej z nimi konieczności zmiany 
organizacji działań. Opracowanie dotyczy badań własnych prowadzonych 
w okresie od marca do sierpnia 2020, obejmujących analizę jakościową i ilo-
ściową mediów społecznościowych wybranych instytucji kultury, głównie 
teatrów, oraz badanie ilościowe przeprowadzone wśród widzów teatralnych 
w okresie od czerwca do lipca 2020 z wykorzystaniem ankiety internetowej 
przeprowadzonej przez panel badawczy. Badanie wykazało, w jaki sposób 
pandemia zmieniła zasięgi treści w mediach społecznościowych jednostek 
kultury oraz jakie formy i rodzaje działań online są preferowane przez wi-
dzów sektora kultury.

SŁOWA KLUCZOWE: media społecznościowe, komunikacja marketingo-
wa, marketing relacji, COVID-19, Polska
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Wprowadzenie

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował o zamknięciu 
szkół, placówek oświatowych, szkół wyższych, a także placówek kultu-
ry. 11 marca 2020 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wydało komunikat o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 roku insty-
tucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów 
kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek 
szkolnictwa artystycznego. Oznaczało to zawieszenie organizacji wyda-
rzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, 
wernisaży oraz wydarzeń specjalnych, zamknięcie muzeów dla zwiedzają-
cych, ograniczenie dostępności instytucji dla interesantów zewnętrznych 
oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszyst-
kich stopni. Decyzja związana z pandemią przełożyła się na konieczność 
zmiany organizacji działań sektora kultury. Kadry zarządzające jednost-
kami kultury stanęły przed wyzwaniem, w jaki sposób kontynuować 
pracę sektora pomimo ograniczeń i obowiązującego reżimu sanitarnego. 
Zmiana funkcjonowania w wielu przypadkach przełożyła się na intensy-
fikację działań prowadzonych w sieci internetowej. Wyzwanie wiązało 
się zarówno z próbą przeniesienia działań do sieci, jak i dostosowania in-
stytucji do nagłej zmiany sposobu kontaktu z odbiorcami. Nieocenionym 
narzędziem pracy stały się dla jednostek kultury media społecznościowe. 
Ukazanie ich zastosowania w komunikacji i budowaniu relacji instytucji 
kultury z publicznością stało się celem badania, którego wyniki zostaną 
przedstawione w niniejszym opracowaniu.

Rozdział został podzielony na kilka części. W pierwszej dokonano prze-
glądu literatury. Dalszą część artykułu poświęcono badaniom dotyczącym 
porównania prezentowanych w mediach społecznościowych treści, a także 
nowych form aktywności instytucji kultury wykorzystywanych w trakcie 
pandemii. Dokonano m.in. przeglądu zastosowań mediów społecznościo-
wych na wybranych przykładach.
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Przegląd literatury

Pojęcie „komunikacja” obejmuje wiele znaczeń. Sam proces komunikacji 
znalazł się w polu zainteresowania różnych dyscyplin naukowych: filozo-
fii, psychologii, socjologii, ekonomii czy nauk politycznych. Wspólne dla 
wszystkich tych nauk jest podejście do procesu komunikacji: „Przyjmuje 
się, że w akcie komunikacji przekazywana jest określona treść (lub infor-
macja) nazywana »komunikatem«, »treścią komunikatu« lub też »treścią 
komunikowaną i odbieraną«” [Mattelart 2001]. 

Z perspektywy marketingu komunikacja marketingowa jest często 
utożsamiana z promocją. Ta jednak ma węższe znaczenie, ponieważ 
zakłada działania jednokierunkowe, podczas gdy komunikacja, zgodnie 
z etymologią pojęcia communicare, communicatio, oznacza wymianę, 
łączność czy porozumiewanie się. Komunikacja marketingowa zakłada 
zatem interakcje i swoisty dialog pomiędzy stronami. Jak podkreślają 
badacze:

komunikacja marketingowa to różne sposoby, na jakie firmy próbują in-
formować konsumentów oraz przypominać im – bezpośrednio lub pośred-
nio – o produktach i markach, które mają w ofercie. W pewnym sensie ko-
munikacja marketingowa jest głosem firmy i jej marek, sposobem, w jaki 
firma może ustanowić dialog i budować relacje z konsumentami [Kotler, 
Keller 2012]. 

Nie powinno zatem dziwić, iż: „[k]omunikacja marketingowa stanowi istot-
ny, integralny instrument strategii marketingowej i praktycznej realizacji 
celów rynkowych przedsiębiorstwa” [Wiktor 2002].

Warto przywołać również pojęcie „marketing relacji”, które odnosi 
się m.in. do tworzenia i utrzymywania relacji z odbiorcą, dostosowywania 
oferty do oczekiwań klienta. Zgodnie z definicję autorstwa Macieja Mi-
tręgi marketing relacji to „proces współdziałania przedsiębiorstwa z pra-
cownikami i innymi grupami interesariuszy na rzecz rozwoju zyskownych 
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relacji z klientami, które opierają się na ich satysfakcji i zaangażowaniu 
emocjonalnym” [Mitręga 2018]. 

Kluczowa w tym podejściu jest komunikacja z odbiorcą i zatrzyma-
nie klienta, stąd też niezbędne jest wykorzystanie narzędzi komunikacji 
marketingowej.

Do narzędzi komunikacji marketingowej zalicza się zarówno ulotki i rekla-
mę prasową, jak i e-mail marketing, influencer marketing czy media społecz-
nościowe. Na szczególną uwagę w kontekście niniejszego artykułu zasługują 
te ostatnie. Warto przytoczyć przynajmniej wybrane definicje: 

Jak sama nazwa wskazuje, media społecznościowe nierozerwalnie wiążą się 
ze społecznością, a ich istota opiera się na zaangażowaniu użytkowników 
[Fabjaniak-Czerniak 2012].

Media społecznościowe są mediami charakteryzującymi się wysokim stop-
niem interaktywności, wykorzystującymi powszechnie dostępne i roz-
budowane techniki komunikacji. Opierają się one na sieciowych, coraz 
częściej mobilnych technologiach, zmieniających wymiar komunikacji 
i akcentujących rolę dialogu [Hupa 2011].

(…) to środki przekazu podlegające społecznej kontroli, które mogą być wyko-
rzystywane na dowolną skalę, zawierające zarówno treści przekazu, jak i moż-
liwe punkty widzenia odnoszące się do informacji [Kazanowski 2014]. 

Media społecznościowe to platformy komunikacji międzyludzkiej. 
Z rozmaitych serwisów korzystają codziennie miliony użytkowników, 
co oznacza niezliczone ilości wpisów, komentarzy i godzin udostępnio-
nych materiałów wideo. Jednocześnie zwiększa się liczba użytkowni-
ków wyrażających opinie o jakiejś marce czy produkcie. Jeżeli powiąże-
my to zjawisko z typowym dla mediów społecznościowych systemem 
relacji osób znajomych i efektem „kuli śniegowej”, to mamy do czynie-
nia już nie tylko z nową ścieżką klienta, ale i nowymi ramami marke-
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tingu związanymi z erą cyfrową i marketingiem 4.0 [Kotler, Kartajaya, 
Setiawan 2017].

Informatyzacja wiąże się ze stale poszerzającym się zakresem rozwiązań. 
Wśród przesłanek opowiadających się za wykorzystaniem przez instytucje 
kultury narzędzi internetowych wymienia się globalny zasięg oddziaływania, 
multimedialny charakter, brak ograniczeń czasowych, interaktywność, niski 
koszt czy możliwość elastycznego działania [Wróblewski 2015]. Dobrze przy-
gotowany serwis internetowy i konta w mediach społecznościowych umoż-
liwiają m.in. odpowiednie kształtowanie wizerunku instytucji, dialog z inte-
resariuszami, lepsze promowanie organizowanych wydarzeń, edukowanie 
interesariuszy, pozyskanie mecenasów i sponsorów czy uzyskanie poparcia 
społecznego dla funkcjonowania instytucji [Wróblewski 2015]. Narzędzia 
internetowe mogą być zatem nie tylko pomocą w skutecznym zarządzaniu 
jednostką, jej promowaniu, ale i sposobem na budowę organizacji uczącej się.

Aktywność w mediach społecznościowych wymaga oczywiście od jednost-
ki zaangażowania i wdrożenia określonej kultury organizacyjnej. Zazwyczaj 
wiąże się z powołaniem nowego zespołu, przygotowaniem strategii działań 
i skorelowaniem jej z innymi działaniami jednostki. Wymaga zarówno zaan-
gażowania technicznego (obsługa kont), jak i marketingowego (reagowanie 
na aktualne trendy) i zarządczego (planowanie, kierowanie i kontrola). Oma-
wiane media poza standardowymi rozwiązaniami, które wymagają stosunko-
wo niewielkich nakładów finansowych i czasowych, pozwalają także na sko-
rzystanie z dodatkowych rozwiązań technologicznych, jak chociażby zakup 
linków sponsorowanych (Facebook, Instagram), umożliwiających dotarcie 
do konkretnej grupy użytkowników, którzy mogą „polubić” profile instytucji 
i „śledzić” ich aktualizacje. Korzyść z takiego działania wydaje się obopólna: 
użytkownik zainteresowany ofertą kulturalną otrzyma niejako spersonalizo-
waną ofertę, instytucja zaś zbuduje bazę klientów, którzy dzięki swoim dzia-
łaniom w sieci mogą być skutecznymi ambasadorami i orędownikami marki. 
Innymi narzędziami, które wpływają na skuteczność mediów społecznościo-
wych jako kanału promocji, są chociażby hasztagi, które umożliwiają od-
biorcy bieżące oznaczenie swojego miejsca pobytu i aktywności, a następnie 
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podzielenie się z innymi użytkownikami serwisu własnym doświadczeniem 
z kontaktem z podmiotem.

Do najpopularniejszych serwisów w Polsce należą: Facebook, YouTube, 
Instagram, Twitter, LinkedIn, SlideShare i Pinterest [Stawarz-Garcia 2019]. 
Wśród tych, które cieszą się największym zainteresowaniem, są serwisy, 
których komunikacja opiera się na wideo, zdjęciach czy obrazkach. Kolejne 
badania potwierdzają, że komunikacja w internecie staje się coraz bardziej 
obrazkowa, a najsilniejsza jest komunikacja wizualna. Użytkownicy częściej 
angażują się w materiały wideo, a kolejne popularne aplikacje bazują na zdję-
ciach [Stawarz-Garcia 2019].

Zgodnie z ekspertyzą Adaptacja, hibernacja czy redefinicja. Polskie in-
stytucje kultury w czasie pandemii [Knaś, Sanetra-Szeliga 2020] w wyni-
ku obostrzeń ogłoszonych w marcu 2020 roku w Polsce czasowo zamknię-
to niemal 16 tys. instytucji. Ograniczenie działalności jednostek kultury 
przełożyło się na wstrzymanie lub rezygnację z realizowanych projektów, 
a w najlepszym razie przejście w tryb pracy zdalnej. Jedyną możliwością 
działania pozostał internet. Dlatego też wiele placówek podjęło próbę 
funkcjonowania (bądź poszerzenia obecności) w strefie wirtualnej, ofe-
rując dostęp online do swoich zbiorów cyfrowych: wystaw, przedstawień, 
koncertów. Dla wielu osób zamkniętych w domach w czasie pandemii kul-
tura stała się jedyną ofertą spędzania wolnego czasu. Stąd też odnotowane 
dużo większe niż wcześniej zainteresowanie ofertą kulturalną w interne-
cie (w tym takich serwisów jak Ninateka.pl czy VOD). I tak zagrożenie 
epidemiczne przyspieszyło modernizację cyfrową, ujawniło jednak także 
niedobory, jak chociażby braki sprzętowe czy kadrowe w jednostkach 
kultury.

Wśród wyzwań, przed jakimi stanęły jednostki kultury, pojawiły się m.in. 
organizacja pracy zdalnej i opracowanie zadań dla zespołu, utrzymanie wy-
kwalifikowanej załogi, opracowanie nowych strategii działania czy przefor-
mułowanie zadań realizowanych z publicznością. Szczególnie w kontekście 
tego ostatniego istotne wydaje się wykorzystanie narzędzi online, w tym me-
diów społecznościowych.
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Materiały i metody

Badanie dotyczyło porównania prezentowanych w mediach społeczno-
ściowych treści, a także nowych form aktywności instytucji kultury wy-
korzystywanych w trakcie pandemii i pozwoliło na porównanie działań 
placówek, zasięgu promocji i liczby odbiorców. Badania przeprowadzo-
no w okresie od marca do sierpnia 2020 i zastosowano w nich analizę 
jakościową i ilościową.

Badanie ilościowe zostało zrealizowane w okresie od czerwca do lipca 
2020. Respondentami byli odbiorcy kultury deklarujący się jako widzowie 
teatralni. Zastosowano kwestionariusz ankiety, a liczebność próby w pane-
lu badawczym objęła 500 ankiet. Badanie ilościowe zostało dofinansowane 
w ramach projektu „PERFECT – Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Aka-
demii WSB” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na podstawie umowy nr 018/RID/2018/19, w ramach programu 
pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019−2022.

Badanie jakościowe zrealizowano w terminie od marca do sierpnia 
2020. Objęło ono wybrane w sposób celowy jednostki: teatry, biblioteki, 
domy kultury, muzea, opery, filharmonie, orkiestry, placówki szkolnic-
twa artystycznego, instytucje filmowe oraz ZOO, łącznie ponad 50 pla-
cówek. Najliczniejszą grupę wśród obserwowanych placówek stanowiły 
teatry. Badanie objęło głównie 3 media społecznościowe: Facebook, In-
stagram i YouTube. Zastosowano case study research, obserwację, a tak-
że analizę danych zastanych. Wybrane do badania narzędzia to dziennik 
obserwacji oraz badania dokumentów.

Celem opracowania jest ukazanie zastosowania mediów społecznościo-
wych w komunikacji i budowaniu relacji instytucji kultury z publicznością. 
Postawione pytania badawcze: w jaki sposób pandemia zmieniła zasięgi 
treści w mediach społecznościowych jednostek kultury oraz jakie formy 
i rodzaje działań online są preferowane przez widzów sektora kultury. Hi-
potezy: instytucje kultury mogą w swoich działaniach w sieci realizować 
zarówno misję edukacyjną, jak i rozrywkową oraz promocyjną; instytucje 
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kultury, przenosząc część swoich działań do sieci, mogą poszerzyć grono 
odbiorców, a także zwiększyć skalę działania; zastosowanie mediów spo-
łecznościowych i nowych technologii może ułatwić proces badania opinii 
publiczności; media społecznościowe mogą być skutecznym medium po-
zwalającym na pozyskanie i utrwalanie relacji z publicznością.

Wyniki

Badanie ilościowe przeprowadzono poprzez panel badawczy. Wśród re-
spondentów deklarujących się jako widzowie teatralni dominowały kobiety 
(68%) w wieku między 21 a 40 lat (55%) z dużych miast, z wykształceniem 
wyższym. Na pytanie, czy w czasie pandemii respondenci korzystali z ofer-
ty online instytucji kultury (wykres 1), zdecydowana większość stwierdziła, 
że nie (72%). Natomiast deklarując, z jakich form oferty online korzystali 
(wykres 2), najwięcej osób wskazało udostępniane w mediach społeczno-
ściowych filmy i prelekcje (43% często i 11% bardzo często), a w dalszej ko-
lejności retransmisje spektakli i zwiedzanie instytucji online. Mniejszym za-
interesowaniem cieszyły się premiery teatralne, a najmniejszym konkursy.

Źródło: Opracowanie własne

Ilościowe badania 
empiryczne

Jakościowe badania empiryczne

Respondenci widzowie teatralni instytucje ze sfery kultury

Metoda metoda ankietowa case study research, obserwacja 
bezpośrednia, analiza danych zastanych

Liczebność próby 500 ankiet (panel 
badawczy) 50 jednostek kultury

Dobór próby dobór celowy dobór celowy

Narzędzia badawcze kwestionariusz ankiety dziennik obserwacji, badania dokumentów

Termin realizacji czerwiec – lipiec 2020 marzec − sierpień 2020

Tabela 1. Ilościowe i jakościowe badania empiryczne
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Zdecydowana większość respondentów w czasie pandemii nie wspar-
ła wybranej instytucji finansowo, choć część rozważała taką możliwość. 
Za to ponad 40% zadeklarowało, że wsparłoby wybrany teatr w czasie 
pandemii (lub w razie wystąpienia innych trudności w funkcjonowa-
niu) poprzez udostępnienie w swoich mediach społecznościowych prze-
kierowania do informacji o teatrze i jego sytuacji. W dalszej kolejności 
jako potencjalne formy wsparcia wskazano: zakup biletu cegiełki oraz 

Czy w czasie pandemii korzystał Pan/Pani  
z oferty online instytucji kultury?

Wykres 1. Odpowiedzi na pytanie, czy w czasie pandemii 
respondenci korzystali z oferty online

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 2. Odpowiedzi na pytanie, z jakich form oferty online 
korzystali respondenci

Źródło: Opracowanie własne
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umieszczenie na forum dyskusyjnym lub na stronie www/blogu wpisu 
o działaniach i sytuacji teatru.

W ramach badań jakościowych dokonano przeglądu form aktywności 
instytucji kultury wykorzystywanych w trakcie pandemii. Monitoring 
objął ponad 50 jednostek kultury z terenu Polski, dotyczył: teatrów, bi-
bliotek, domów kultury, muzeów, oper, filharmonii, orkiestr, placówek 
szkolnictwa artystycznego, instytucji filmowych oraz ZOO. Najliczniej-
szą grupę wśród obserwowanych placówek stanowiły teatry.

Ciekawym przykładem była aktywność Kutnowskiego Domu Kultury 
i Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, który tuż po ogłoszeniu obostrzeń 
umieścił w swoich mediach społecznościowych retransmisję spektaklu 
Pchła Szachrajka przygotowanego przez aktorów amatorów ze Stowa-
rzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie w ramach akcji „Star-
szaki Bawią Dzieciaki” (ilustracja 1). Transmisja wideo prowadzona 
przez Kutnowski Dom Kultury zgromadziła około 12 tys. osób, w tym 
− jak podawali organizatorzy − także Polaków mieszkających w Oslo, 
Dreźnie czy Wilnie. Placówka w kilka dni po przeniesieniu swych dzia-
łań do sieci odnotowała przyrost obserwujących w serwisie Facebook 
o 60%.

Ilustracja 1

Źródło: https://www.facebook.com/KutnowskiDomKultury [odczyt: 17 marca 2020]
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O wzroście zasięgu treści w mediach spo-
łecznościowych informowały również inne 
placówki: Teatr Muzyczny w Łodzi (wzrost 
o 201%, dane z 3 kwietnia 2020), Teatr Sy-
rena (w okresie od 18 marca do 26 kwietnia 
w działaniach online uczestniczyło 87 630 
osób, czyli tyle, ile wypełniłoby widow-
nię na 292 spektaklach) czy TR Warszawa 
(w mediach społecznościowych jednostki 
po kilku tygodniach od zamknięcia placówki 
dołączyło 4,5 tys. nowych osób). Ów wzrost 
zainteresowania ofertą online musiał być 
odczuwalny także w dłuższej perspektywie, 
ponieważ wymieniony TR Warszawa, pod-
sumowując sezon 2019/2020, odnotował, iż 
w związku z pandemią i przeniesieniem spek-
takli na wirtualną scenę zarejestrował 2-mi-
lionowe zasięgi wydarzeń na Facebooku oraz 
udział online ponad 50 tys. widzów. Na bazie 
doświadczeń z zamknięcia budynku powstała 
„Strategia TR Online”, która stała się czwartą linią programową teatru.

Jak wyglądało przeniesienie oferty scenicznej w tryb online? Część 
teatrów zdecydowała się na umieszczanie spektakli w sieci. W czasie 
wiosennego zamknięcia placówek kolejne tytuły sceniczne pojawiały się 
w serwisie YouTube oraz na VOD (Teatr Wielki – Opera Narodowa czy 
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach) lub Ninatece.pl (np. Naro-
dowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Opera Wrocławska).

TR Warszawa w ramach projektu „Zostań w domu, nie wychodź z teatru” 
zaproponował 15 spektakli teatralnych i performatywnych. Krakowski Teatr 
Groteska zapraszał do udziału w akcji „Złap Groteskę w sieci”, w ramach 
której w weekendy udostępniał spektakle internetowe, w tym program ar-
tystyczny złożony z najpopularniejszych piosenek (ilustracja 2).

Ilustracja 2

Źródło: https://www.facebook.com/teatr.
groteska [odczyt: 14 marca 2020]
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Szczególnie oryginalnymi pomysła-
mi związanymi z aktywnością teatrów 
w sieci internetowej były seriale i pre-
miery online. Teatr w Krakowie – im. 
Juliusza Słowackiego zaproponował 
swoim widzom teatralną serialową 
produkcję internetową pt. „Zamknięci 
w teatrze”. Zapowiedź tytułu pojawi-
ła się 1 kwietnia 2020 roku, pierwszy 
odcinek udostępniono 4 kwietnia, ko-
lejne odcinki pojawiały się regularnie 
w środy i soboty o godz. 20:00, łącznie 
udostępniono 17 odcinków. Projekt do-
finansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 
„Kultura w sieci” (ilustracja 3).

Inny przykład serialu to projekt „Pamiętnik przetrwania”, czyli wideo-
dziennik, w którym aktorzy i aktorki Teatru Zagłębia badali wspól-
ne doświadczenia czasu kwarantanny i jej oddziaływanie na człowieka. 
Na produkcję złożyło się łącznie osiem odcinków. Premiera miała miejsce 
na Facebooku oraz w serwisie YouTube.

Także na Facebooku transmitowano „fantazję online o premierze, która 
się nie odbyła”, a więc Fantazję o Ludwiczku przygotowaną przez zespół Te-
atru w Krakowie – im. Juliusza Słowackiego. Transmisję wideo z tego wyda-
rzenia oglądało prawie tysiąc osób (ilustracja 4).

Na premierę online zdecydował się również Teatr Śląski im. Stanisława 
Wyspiańskiego. Pandemony były dla tej instytucji pierwszą produkcją, któ-
rej premiera i pokazy odbyły się wyłącznie w internecie. Tytuł udostępniony 
w serwisie YouTube, w okresie od czerwca do września 2020 miał ponad 
tysiąc wyświetleń.

Ilustracja 3

Źródło: https://www.facebook.com/
TeatrSlowackiego [odczyt: 29 marca 2020]
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Jednym z najczęstszych pomysłów instytucji było uruchomienie sie-
ciowych działań cyklicznych. Przykładowo Teatr Narodowy w Warszawie 
zapraszał na cykl Poeci Polscy #kulturabezbarier, czyli spotkania z polską 
poezją w interpretacji aktorów teatru. Cykl ten był dostępny dla osób niedo-
słyszących i głuchych dzięki współpracy z Fundacją Kultury bez Barier, któ-
ra przygotowała napisy i interpretację w polskim języku migowym. Z kolei 
Teatr Syrena zaprosił na cykl opowieści o historii musicalu. Inne propozycje 
tej jednostki to m.in. Gwiazdozbiór Syreny (wspomnienia o Teatrze Syrena) 
i Rozmowy czwartkowe w Syrenie (cykl rozmów z ludźmi teatru prowadzo-
ny przez dziennikarkę Radia TOK FM Martę Perchuć-Burzyńską). A także 
serie adresowane do najmłodszych widzów, a więc Teatr Syrena do podusz-
ki (opowieści dla dzieci czytane przez aktorów teatru) i Językowe łamańce 
Alberta Osika (ćwiczenia dykcyjne dla najmłodszych). 

Także inne instytucje przeniosły swoje działania edukacyjne w strefę wir-
tualną. Przykładowo NOSPR cyklicznie zapraszał najmłodszych odbiorców 
w muzyczne podróże z instrumentami z całego świata, zachęcał również 

Źródło: https://www.facebook.com/TeatrSlowackiego [odczyt: 27 marca 2020]

Ilustracja 4
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do wspólnego muzykowania czy 
samodzielnego zbudowania in-
strumentu z klocków (#NOSPR-
wtwoimdomu, #centrumeduka-
cjiNOSPR). Z kolei do wspólnego 
czytania w ramach teatralnych 
wieczorynek zapraszał Teatr Za-
głębia, Teatr Nowy w Zabrzu czy 
Teatr Śląski im. Stanisława Wy-
spiańskiego. Ostatni wymieniony 
zachęcał do czytania także starszą 
publiczność, zapraszając na cykl 
Klasyka w samo południe. W ra-
mach cyklu #Bookiestrapoleca 
NOSPR razem z właścicielką księ-
garni Bookiestra mieszczącej się 
w siedzibie Orkiestry polecali in-
teresujące tytuły książkowe. 

Inne instytucje zachęcały m.in. 
do udziału w lekcjach baletowych 

online (Studio Baletowe Opery Śląskiej), warsztatach plastycznych (Mu-
zeum Wsi Lubelskiej i seria Wielkanoc pod strzechą czy Muzeum Śląskie, 
które udostępniło szablony umożliwiające przygotowanie modeli odwzo-
rowujących zabytkowe filiżanki czy makietę budynku dawnej stolarni) lub 
lekcjach języka włoskiego prowadzonych przez dyrygenta (Teatr Wielki – 
Opera Narodowa). Kutnowski Dom Kultury zapraszał do udziału w Kultu-
ralnej kwarantannie, w ramach której instruktorzy placówki dzięki krót-
kim filmikom nagrywanym w swoich domach zachęcali do wspólnego 
szycia, pieczenia czy składania origami. Także Silesia Film – Kino Kosmos 
zaoferowało cykl filmów edukacyjnych dla dzieci i rodziców, w ramach 
którego zdradzano tajniki tworzenia animacji. A Teatr Groteska w ramach 
projektu „I Ty możesz zostać aktorem” zapraszał na lekcje śpiewu, dykcji 

Źródło: https://www.facebook.com/muzeum.
narodowe.krakow [odczyt: 13 marca 2020]

Ilustracja 5
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i ruchu scenicznego, prowadzone przez aktorów teatru. Inne przykłady 
działań mających na celu aktywizację odbiorców to np. cykl prowadzony 
przez solistkę Baletu Opery Śląskiej #balletfit (jeden z pierwszych odcin-
ków w ciągu paru dni miał ponad 5 tys. wyświetleń w serwisie Facebook) 
czy Kultura Zda(wa)lna − turniej wiedzy o kulturze online zorganizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Zagłębiowską Mediatekę. 

Z powodu oficjalnego zamknięcia budynków niektóre placówki zdecydo-
wały się na umożliwienie zwiedzania w wersji online. Dzięki udostępnieniu 
zbiorów możliwe było oprowadzanie tematyczne po wystawach, wirtualne 
zwiedzanie i przeglądanie cyfrowej wersji zbiorów (ilustracja 5).

Wirtualne wycieczki pozwoliły odbiorcom dotrzeć także do niedostęp-
nych dla nich zwykle pracowni, magazynów i za kulisy. Na taką wycieczkę 
zaprosił m.in. Teatr Zagłębia. Relację z inicjatywy udostępniły w mediach 
społecznościowych przedszkola i szkoły podstawowe, a na żywo śledziło 
prawie 200 osób.

Ilustracja 6

Źródło: instagram.com/p/B99GMkADDhU/ [odczyt: 20 marca 2020]
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Warto również odnotować działania mające na celu zaangażowanie 
odbiorców. Takim przykładem była akcja zorganizowana przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie, która zachęcała do podjęcia wyzwania i odtwo-
rzenia wybranego dzieła sztuki za pomocą przedmiotów znalezionych 
w domowych zakamarkach i opublikowania go z hasztagiem #niebawem-
wMNW (ilustracja 7).

Do wykorzystania „tego co pod ręką w domu” zachęcał także Teatr Sy-
rena, zapraszając do konkursu na „wyczarowanie teatralnego kostiumu”. 
Z kolei Teatr Rozrywki z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca zapra-
szał swoją publiczność do akcji #ZatańczZNami i przesyłania krótkich 
filmików przedstawiających, jak widzowie tańczą do podanej piosenki. 
Zebrane i zmontowane materiały złożyły się na teledysk, na którym pu-
bliczność tańczy wspólnie z artystami teatru.

Ilustracja 7

Źródło: https://www.facebook.com/MuzeumNarodowe [odczyt: 3 kwietnia 2020]
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Pandemia przełożyła się także 
na aktywność instytucji kultury 
w sferze CSR (ang. Corporate Social 
Responsibility), czyli społecznej od-
powiedzialności biznesu. Pracownie 
krawieckie teatrów, np. Teatru Ślą-
skiego im. Stanisława Wyspiańskie-
go, szyły maseczki i przekazywały 
je swoim widzom. Z kolei Teatr Roz-
rywki produkował i rozdawał swo-
im widzom maseczki z logo teatru 
zapakowane w koperty z nieaktual-
nych repertuarów (ilustracja 8).

Teatr Wielki w Łodzi także do-
łączył do akcji szycia maseczek, 
układając przy tym nową wersję 
słów do pieśni Prząśniczki. Teatr 
Powszechny instruował w me-
diach społecznościowych, jak uszyć 
maseczkę, a przygotowane przez 
siebie gotowe produkty przekazał 
do ośrodków pomocy społecznej, 
hospicjów i domów dziecka. Do najbardziej potrzebujących skierowały 
swoje prace również krawcowe Teatru Zagłębia, które we współpracy 
z siostrami karmelitankami szyły maseczki i fartuchy ochronne. 

W ramach działań w mediach społecznościowych instytucje nie tylko 
udostępniały swoje dzieła, odsłaniały kulisy pracy czy otwierały przed 
swoją widownią pracownie i magazyny. Artyści i animatorzy kultury za-
praszali wprost do swoich domów, a pracownicy instytucji nieustannie 
wykazywali się kreatywnością i poczuciem humoru. Jak chociażby Chór 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, który zachęcając do korzystania 
z oferty online, udostępnił filmik, na którym zespół śpiewa i tańczy przy 

Ilustracja 8

Źródło: https://www.facebook.com/
TeatrRozrywki [odczyt: 26 kwietnia 2020]
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pracach domowych (materiał miał ponad 4,5 tys. „polubień”), lub Teatr 
Muzyczny z Łodzi, który do produkcji nowego tytułu zorganizował wir-
tualny casting, a poprzez aplikację Instagram rekomendował częste my-
cie rąk przy jednoczesnym śpiewaniu partii wokalnej Marii Magdaleny 
z musicalu Jesus Christ Superstar (ilustracja 9). 

Niektóre z materiałów przygotowanych przez instytucje zyskały tak 
dużą popularność, że zaczęły funkcjonować jako virale, trafiając tym sa-
mym do bardzo dużej grupy odbiorców. Przykładem takiej aktywności 
może być film udostępniony przez Teatr Ateneum, którego zespół wraz 
z przyjaciółmi przygotował piosenkę jako podziękowanie dla zaangażo-
wanych w walkę z wirusem. Materiał do września 2020 miał ponad mi-
lion wyświetleń (ilustracja 10).

Ilustracja 9

Źródło: instagram.com/p/B9jdZ4VDHfJ/ [odczyt: 29 marca 2020]
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Podsumowanie

Podsumowując dotychczasowe rozważa-
nia, można stwierdzić, iż na skutek obo-
strzeń związanych z pandemią sektor kul-
tury, podobnie jak inne sfery gospodarki, 
został postawiony przed dużym wyzwa-
niem. Przymusowe zamknięcie placówek 
wymusiło konieczność zmiany organizacji 
działań. Część jednostek zdecydowała się 
na przeniesienie organizowanych przez 
siebie wydarzeń do sieci internetowej. Jak 
pokazały przytoczone przykłady, instytucje 
kultury sięgały po różne formy aktywności 
(tabela 2). Zachęcały, aby online oglądać 
koncerty, spektakle i wystawy. Udostęp-
niały swoje zbiory w wersji cyfrowej, ale 
tworzyły również nowe premierowe dzie-
ła dostosowane do cyfrowych kanałów 
odbioru. W mediach społecznościowych 
pokazywały odbiorcom kulisy swojej pra-
cy, ale i zachęcały do współudziału w wy-
darzeniach. Omówione przykłady działań 
potwierdziły hipotezę, iż instytucje kultury mogą w swoich działaniach 
w sieci realizować zarówno misję edukacyjną, jak i rozrywkową oraz 
promocyjną.

Przytoczone przykłady potwierdziły także hipotezę, że instytucje kultu-
ry, przenosząc część swoich działań do sieci, mogą poszerzyć grono swoich 
odbiorców, a także zwiększyć skalę aktywności. Dobitny jest tu przykład 
TR Warszawa, który uruchomił Platformę TR Online. Jak podano na stro-
nie internetowej teatru, platforma powstała na bazie doświadczeń wio-
sennego lockdownu i przeniesienia działań TR Warszawa do internetu, 

Ilustracja 10

Źródło: https://www.facebook.com/teatr.
ateneum [odczyt: 9 kwietnia 2020]
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a wirtualna scena TR pozwoliła dotrzeć do szerokiego grona zróżnicowa-
nych odbiorców, zarówno do osób, które regularnie korzystały wcześniej 
z oferty, jak i tych, którzy nie mieli dotychczas możliwości uczestnictwa 
w wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

Udało się również potwierdzić hipotezę, że zastosowanie mediów spo-
łecznościowych i nowych technologii może ułatwić proces badania opinii 

Formy aktywności Przykładowe instytucje

Retransmisje spektakli i koncertów 
archiwalnych

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Teatr Wielki – 
Opera Narodowa, Kutnowski Dom Kultury i Centrum Teatru, Muzyki 
i Tańca, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Teatr 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

Premiery i spektakle online
TR Warszawa, Teatr Groteska, Teatr Syrena, Teatr Śląski  
im. Stanisława Wyspiańskiego, Teatr Narodowy, Teatr w Krakowie 
im. Juliusza Słowackiego

Seriale teatralne Teatr Zagłębia, Teatr w Krakowie im. Juliusza Słowackiego

Zaangażowanie odbiorców, 
np. konkursy, spotkania i warsztaty 
otwarte

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Kutnowski Dom Kultury 
i Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, TR Warszawa, Teatr Syrena, 
Teatr Rozrywki, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Cykle (wykłady, czytanie powieści 
w odcinkach, zajęcia plastyczne, 
spotkania z pisarzami, zajęcia 
edukacyjne, ćwiczenia baletowe, 
lekcje języka obcego, lekcje śpiewu, 
warsztaty kulinarne, lekcje nauki 
na instrumentach)

Teatr Narodowy, Teatr Syrena, Teatr Śląski im. Stanisława 
Wyspiańskiego, Teatr Zagłębia, Miejska Biblioteka Publiczna 
i Zagłębiowska Mediateka, Teatr Rozrywka, Opera Śląska, Teatr 
Wielki – Opera Narodowa, Muzeum Śląskie, Muzeum Wsi Lubelskiej, 
Silesia Film – Kino Kosmos, Filharmonia Narodowa w Warszawie, 
Warszawskie ZOO, Kutnowski Dom Kultury i Centrum Teatru, Muzyki 
i Tańca, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Koncerty online Teatr Syrena, Teatr Rozrywka, Teatr Muzyczny ROMA, Narodowa 
Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Opera Śląska

Wirtualne zwiedzanie
Teatr Zagłębia, Teatr w Krakowie im. Juliusza Słowackiego, Teatr 
Narodowy, Muzeum Narodowe w Krakowie, MOCAK Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Krakowie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

Działania społeczne np. szycie 
maseczek

Teatr Zagłębia, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Teatr Wielki 
w Łodzi, Teatr Powszechny, Teatr Rozrywki

Tabela 2. Formy aktywności instytucji kultury wykorzystywane 
w czasie pandemii w mediach społecznościowych

Źródło: Opracowanie własne
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publiczności, a media społecznościowe mogą być skutecznym medium 
pozwalającym na pozyskanie i utrwalanie relacji z publicznością. Analiza 
liczby obserwujących kanały mediów społecznościowych sektora kultury 
i reakcji na udostępniane materiały to konkretne dane związane z prefe-
rencjami widzów dotyczące oczekiwanych treści. Badania prowadzone 
w sieci mogą być podstawą do dostosowywania oferty do potrzeb odbior-
ców. Przykładowo Muzeum Narodowe w Krakowie w maju 2020 roku 
przeprowadziło wśród nauczycieli internetową ankietę i na podstawie 
uzyskanych opinii uruchomiło nowe programy edukacyjne dostosowane 
do potrzeb szkół w czasie zdalnego nauczania.

Z perspektywy końca roku 2020 aktywność jednostek kultury w sieci 
internetowej już nie dziwi, doświadczenia nabyte od marca 2020, czyli 
okresu pierwszego zamknięcia placówek, często zaowocowały przygo-
towaniem strategii i dostosowanego do trybu online programu działań. 
Dodatkowo pojawiające się programy wsparcia dla kultury pozwoliły 
na lepsze przeszkolenie kadry, zakup dodatkowego sprzętu czy współ-
pracę z firmami ułatwiającymi działania streamingowe. 

Pewne jest, że okres pandemii i obostrzeń z nią związanych zmienił 
sektor kultury i jego podejście do możliwości działań w internecie. Media 
społecznościowe stały się dla jednostek kultury nieodłącznym kanałem 
komunikacji z odbiorcami, a marketing internetowy na stałe wpisał się 
w narzędzia pracy animatorów kultury. 

Pandemia zmieniła także modele odbioru kultury. Cyfrowa oferta 
to m.in. większe możliwości uwzględnienia potrzeb osób niepełnospraw-
nych, np. audiodeskrypcje. A zwiększające się skale działań instytucji 
to także brak ograniczeń geograficznych dla jej odbiorców. Wszystkie te 
elementy sprowadzają do konkluzji, iż organizacja działań sektora kultu-
ry musi uwzględniać aktywności w sferze cyfrowej. Działania w sieci nie 
powinny już być marginalnym sektorem jej aktywności, lecz równoważ-
nym kanałem nadawczym i linią programową działań instytucji, a media 
społecznościowe powinny być wykorzystywane w komunikacji instytucji 
kultury nie tylko w czasie pandemii.
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Satelitarny rachunek kultury jako 
metoda określania ekonomicznego 
znaczenia działalności kulturalnej 

ABSTRAKT

W ostatnim okresie coraz większe zainteresowanie podmiotów działa-
jących w obszarze kultury dotyczy ekonomicznego wymiaru tej działal-
ności. Sprzyja to podejmowaniu działań zmierzających do dostarczenia 
nowych danych, pozwalających szerzej opisać ekonomiczny walor obsza-
ru kultury. Jednym z takich działań jest przeprowadzone przez Ośrodek 
Statystyki Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie, we współpracy 
z Departamentem Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Staty-
stycznego, opracowanie metodologii satelitarnego rachunku kultury 
(SRK) umożliwiającego określenie ekonomicznego znaczenia działalno-
ści kulturalnej. Istotą SRK jest dokonanie oceny rzeczywistej ekonomicz-
nej roli obszaru kultury w gospodarce Polski poprzez przedstawienie jej 
wkładu w tworzenie produktu krajowego brutto (PKB), ze szczególnym 
uwzględnieniem jej udziału w tworzeniu wartości dodanej brutto. Opra-
cowana przez Urząd Statystyczny metodologia szacowania satelitarnego 
rachunku kultury bazuje na rekomendacjach grupy roboczej ds. statystyk 
kultury Europejskiego Systemu Statystycznego ESSnet-Culture. 
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Opracowanie to ma nowatorski charakter, ponieważ dotychczas sza-
cunki dotyczące wkładu kultury w PKB prowadzone były w oparciu o dane 
pochodzące z rachunków narodowych, w których kultura jest ujmowana 
łącznie z rozrywką i rekreacją (sekcja R Polskiej Klasyfikacji Działalno-
ści), a zatem w powiązaniu np. z działalnością obejmującą gry losowe czy 
z działalnością sportową. Ograniczało to możliwość bardziej precyzyjne-
go opisania i oszacowania wkładu kultury w PKB w Polsce. Satelitarny 
rachunek kultury stwarza taką możliwość nie tylko poprzez skoncen-
trowanie uwagi wyłącznie na obszarze kultury, ale także dzięki bardziej 
kompleksowemu ujęciu, które pozwala na uwzględnienie danych spoza 
sekcji R i włączenie do analizy także elementów z innych działów Polskiej 
Klasyfikacji Działalności dotyczących działalności kulturalnej. 

W niniejszej pracy zostanie przedstawiona metodologia satelitarnego ra-
chunku kultury oraz weryfikacja możliwości jej zastosowania do oszacowa-
nia wkładu kultury w PKB Polski na przykładzie analizy danych dotyczących 
okresu 2010−2012. Okres ten został wybrany jako pierwszy dwuletni okres 
dekady 2010−2020, w którym sektor kultury poddawany będzie analizie 
przy zastosowaniu metody SRK. Takie podejście umożliwi wykorzystanie 
kompletu zgromadzonych danych statystycznych niezbędnych do weryfika-
cji opracowanej metodologii, a jednocześnie pozwoli na ukazanie trendów 
rozwojowych tego sektora w Polsce w wymiarze ekonomicznym. 

SŁOWA KLUCZOWE: kultura, produkt krajowy brutto, wartość doda-
na, rachunki narodowe, satelitarny rachunek kultury

Wprowadzenie

Procesy zachodzące w gospodarce charakteryzuje duża złożoność, stąd 
odzwierciedlenie rzeczywistości i prezentacja wyników aktywności eko-
nomicznej w różnych jej obszarach stanowi niemałe wyzwanie. Istnieje 



65

Satelitarny rachunek kultury jako metoda  
określania ekonomicznego znaczenia działalności kulturalnej

wiele metod wykorzystywanych do oceny gospodarki od strony makro-
ekonomicznej, przykładem czego są m.in. system rachunków narodo-
wych, model przepływów międzygałęziowych [zob. Czyżewski, Grzelak 
2017] czy koncepcja rachunków satelitarnych. Wybór metody zależy nie 
tyle od woli analityka, ile przede wszystkim od możliwości i przygotowa-
nia całego systemu oceny, w tym dostępności danych, spójności i har-
monizacji powiązań pomiędzy stosowanymi procedurami, klasyfikacjami 
oraz zestawem definicyjnym i pojęciowym. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metodologii szacowania 
rachunku satelitarnego kultury jako metody określania wkładu kultu-
ry w produkt krajowy brutto. Sformułowano w związku z tym problem 
badawczy: W jaki sposób metodologia rachunku satelitarnego pozwala 
określić wkład kultury w PKB Polski?

Sposób opisywania ekonomicznego wymiaru poszczególnych sekto-
rów gospodarki, w tym kultury, stanowił zawsze przedmiot intensywnej 
dyskusji, niezależnie od stanowisk zajmowanych przez jej uczestników, 
poczynając od tych, którzy znaczenie ekonomiczne kultury traktują jako 
wtórne w stosunku do jej prymarnych celów, po tych, którzy kulturę 
traktują jako element systemu gospodarczego i dziedzinę gospodarki. 

Jest oczywiste, że ekonomiczny aspekt działalności kulturalnej jest 
istotny zarówno dla samej kultury, jak i powiązanego z nią sektora kre-
atywnego czy też dla nowoczesnej gospodarki przyszłości, dla której 
obszar kultury stanowi istotny element zaangażowany w jej rozwój, ale 
i w pewnym szerszym sensie ją integrujący. 

Możliwość przedstawienia realnego znaczenia działalności kulturalnej 
dla gospodarki nie jest sprawą łatwą, co w dużej mierze związane jest 
z samym charakterem zjawiska, jakim jest kultura, dość płynnym i trud-
nym do jednoznacznego określenia. Sprawia to, że poszukiwanie skutecz-
nych narzędzi służących wyliczeniu i przedstawieniu potencjału ekono-
micznego działalności kulturalnej lub zwiększanie precyzji tej analizy leży 
w interesie zarówno twórców kultury, podmiotów koordynujących, jak 
i odbiorców kultury. 
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Istnieją różne sposoby określania znaczenia gospodarczego (w sensie 
ekonomicznym) poszczególnych gałęzi gospodarki, w tym kultury. Jed-
ną z dotychczas powszechnie stosowanych skutecznych procedur jest 
system rachunków narodowych, stanowiący od lat 60. XX wieku mię-
dzynarodowy standard metodologiczny i rachunkowy konstruowany dla 
opisu gospodarek narodowych. Dane uzyskiwane dzięki tym rachunkom 
często służą jako pomoc w kształtowaniu całościowej polityki gospodar-
czej państwa [Motoryn 2018: 7]. Rachunki narodowe w swej istocie sta-
nowią podstawowy schemat metodologiczny zapewniający możliwość 
dokonywania porównań wyników pomiędzy poszczególnymi gałęziami 
czy całymi gospodarkami, ale nie jest to metoda na tyle perfekcyjna, żeby 
nie wymagała stałego doskonalenia jej instrumentów. Włączenie do tego 
opisu satelitarnego rachunku, a w zasadzie uzupełnienie przez niego uzy-
skiwanego pierwotnie obrazu stanu gospodarki narodowej dzięki pod-
stawowemu schematowi, stwarza możliwość przyjrzenia się problemowi 
z różnych perspektyw i tym samym pozwala na większą precyzję wnio-
skowania. Zastosowana triangulacja umożliwia nie tylko uzyskanie szcze-
gółowego obrazu sytuacji, ale także sprawdzenie poprawności obliczeń 
powstałych przy zastosowaniu poszczególnych narzędzi obliczeniowych.

Istota rachunków narodowych

W praktyce europejskiej rachunki narodowe opracowywane są na podsta-
wie zaleceń zaproponowanych przez Eurostat stanowiących Europejski 
System Rachunków Narodowych (European System of Accounts – ESA) 
[Eurostat 2013]. W warunkach polskich rachunki narodowe zestawia się 
w odniesieniu do obecnie obowiązującego systemu rachunków narodowych 
i regionalnych – ESA 2010. Bazuje on na tzw. schemacie podstawowym, 
który obejmuje m.in.: zharmonizowane rachunki sektorów instytucjonal-
nych, przepływy międzygałęziowe, tablice łączące sektory instytucjonalne 
z rachunkami przepływów, wydatki sektora instytucjonalnego, przedsię-
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biorstw niefinansowych, gospodarstw domowych i instytucji finansowych 
czy tablice prezentujące dane na temat ludności, w tym pracujących [Roz-
porządzenie PE]. Istotne jest w tym wypadku stosowanie odpowiednich kla-
syfikacji, które stwarzają możliwość dokonywania porównań między gałę-
ziami gospodarki lub całymi gospodarkami narodowymi. 

Rachunki narodowe wykorzystują podstawowe klasyfikacje będące 
usystematyzowanymi zbiorami danych, np. obejmujących rodzajowo 
działalność różnych podmiotów na terenie danego kraju. Przykładem 
tego jest Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Rachunki narodowe 
stosują także inne klasyfikacje niezbędne do rzetelnego opisania danych 
źródłowych i wynikowych, m.in. takie jak: Polską Klasyfikację Wyrobów 
i Usług (PKWiU 2008), Klasyfikację Spożycia Indywidualnego według 
Celu (COICOP), Klasyfikację Wydatków Sektora Instytucji Rządowych 
i Samorządowych według Funkcji (COFOG), Klasyfikację Wydatków 
Instytucji Niekomercyjnych Działających na Rzecz Gospodarstw Domo-
wych według Celu (COPNI) czy Międzynarodową Klasyfikację Organiza-
cji Non-Profit (ICNPO) i wiele innych [Bińczycka i in. 2020a: 7]. 

Jako przykład wykorzystania możliwości systemu można podać klasyfi-
kację rodzajów działalności, która ma charakter wielopoziomowy i opra-
cowana jest wedle podobieństw procesów produkcyjnych stosowanych 
przez przedsiębiorstwa i wytwarzanych przez nie produktów. Wykorzy-
stuje m.in. zasadę stratyfikacji w klasyfikacji działalności, co oznacza, 
że w miarę obniżania się stopnia klasyfikacji uzyskuje się bardziej jedno-
rodny obszar działalności przedsiębiorstw [Dziedzic E. i in. 2004: 8]. 

Same podmioty w rachunkach narodowych grupuje się na tzw. sek-
tory instytucjonalne wedle kryterium funkcjonalnego, które jednostki 
spełniają w gospodarce, na: sektor przedsiębiorstw finansowych, przed-
siębiorstw niefinansowych, instytucji rządowych i samorządowych, go-
spodarstw domowych oraz instytucji niekomercyjnych. 

Stosowanie tak złożonego i szerokiego zakresu klasyfikacji poszerza 
zdolności analityczne rachunków narodowych, a przede wszystkim ich 
rzetelność i precyzję. Uzyskiwane dane wynikowe mogą być prezentowane 
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w różnych przekrojach, np. układzie rodzajowym dotyczącym prowa-
dzonej działalności, terytorialnym oraz czasowym, np. kwartalnie czy 
rocznie. 

Należy jednak podkreślić, że rachunki narodowe mają swoje ograni-
czenia i nie zawsze odpowiadają na zgłaszane potrzeby analityków i osób 
opracowujących prognozy. Wynika to z nadmiernego rozbudowania 
niektórych elementów rachunków narodowych, wysokiego stopnia ich 
skomplikowania oraz zawężenia innych [Zienkowski 2007: 9]. Pomocne 
okazuje się stosownie innych metodologii, czego przykładem może być 
satelitarny rachunek.

Rachunki satelitarne 

Rachunki satelitarne stanowią stosunkowo nowe narzędzie mające do-
starczać bardziej dedykowany obraz stanu gospodarki narodowej i jej 
poszczególnych gałęzi, co stanowi nie tyle przewagę nad rachunkiem 
narodowym, ile raczej jego dopełnienie. Zdaniem Zienkowskiego w ra-
chunkach tych wprowadza się klasyfikacje i rozwiązania metodologiczne 
najpełniej odpowiadające potrzebom określonych analiz i prognoz [Zien-
kowski 2007: 10]. Metodologia rachunków satelitarnych jest swoistym 
rozwinięciem lub modyfikacją rachunków stosowanych w schemacie 
podstawowym, których celem jest dostarczanie danych spełniających 
ściśle określone oczekiwania odbiorców/adresatów danych [UNESCO 
2009; Komisja Europejska 2010]. Przede wszystkim zwiększają one 
zdolności analityczne rachunków narodowych poprzez wprowadzenie 
dodatkowych, uzupełniających informacji, modyfikację pojęć wymaga-
jących dookreślenia i wyraźnego ukierunkowania na obszar badań, wy-
korzystywanie alternatywnych rozwiązań umożliwiających powiązanie 
danych w formacie niepieniężnym z tymi wyrażonymi w postaci pie-
niężnej. Pomimo istotnej wartości rachunków satelitarnych należy brać 
pod uwagę ich ewolucyjny charakter – metodologia ta jest wciąż w fazie 
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rozwoju, a sposób jej stosowania podlega modyfikacji uwzględniającej 
potrzebę dostosowania do określonych warunków i oczekiwań w zakre-
sie dostępności danych. Stąd też istnieją pewne różnice w wynikach ra-
chunków satelitarnych prowadzonych przez różne ośrodki dostarczające 
danych w zakresie statystyki ekonomicznej czy kraje stosujące tę me-
todologię. Aktualnie brak jednolitych, międzynarodowych wymogów 
dotyczących tworzenia rachunków satelitarnych. W literaturze świato-
wej najwięcej uwagi poświecono rachunkom satelitarnym dotyczącym 
turystyki i sportu [Frechtling 2010; Jones and Munday 2010; Shoji i in. 
2018; Downward i in. (red.) 2019]. W ostatniej dekadzie przedmiotem 
zainteresowania stały się także transport [Van de Ven 2019], edukacja 
[UN Guide 2020], przemysły kreatywne, w tym kultura [Harada 2015; 
Wajsman, Burgos 2019]. 

W Polsce funkcjonują następujące rachunki satelitarne: rachunek sa-
telitarny turystyki, rachunek satelitarny sportu, rachunek ekonomiczny 
środowiska, rachunek satelitarny kultury, rachunek satelitarny zdrowia 
(w opracowaniu). W tabeli 1 zaprezentowano przykładowe funkcjonujące 
na poziomie międzynarodowym rachunki satelitarne.

Jak można zauważyć, stosowane metodologie dla różnych dziedzino-
wych rachunków satelitarnych mogą się różnić w zakresie ich istotnych 
cech. Różnice te wynikają przede wszystkim z uwarunkowań, w jakich 
te rachunki funkcjonują, oraz celów, jakie mają realizować w odpowiedzi 
na potrzeby definiowane przez beneficjentów. 

Rachunek satelitarny kultury w Polsce – metodologia

Metodologia rachunku satelitarnego kultury w Polsce została opracowana 
w 2020 roku przez metodologów z Ośrodka Statystyki Kultury Urzędu Sta-
tystycznego w Krakowie przy współpracy Departamentu Rachunków Na-
rodowych Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to efekt wieloletniej pra-
cy poprzedzonej badaniami eksperymentalnymi, a także wcześniejszymi 
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Tabela 1. Wybrane rachunki satelitarne i ich cechy

Cechy rachunków

Specjalne 
rachunki 
sektorów
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Badań i rozwoju (B+R) x x x x x x

Kultury x x x x x x x

Ochrony socjalnej x x x x

Pracy i macierze 
rachunków społecznych x x x x

Produkcji gospodarstw 
domowych x x x x x

Rolnictwa x x x x

Środowiska x x x x x x x x

Turystyki x x x x x

Wydajności i wzrostu x x x x x x x

Zdrowia x x x x x x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie PE, 3−4 
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opracowaniami (np. zeszyt metodologiczny z 2014 r.). Metodologia 
ta została oparta na rekomendacjach grupy roboczej ds. statystyk kultu-
ry Europejskiego Systemu Statystycznego ESSnet-Culture.

Celem rachunku satelitarnego kultury jest dostarczenie informacji 
ekonomicznej związanej z działalnością podmiotów w obszarze kul-
tury, mające ułatwić określenie udziału kultury w tworzeniu PKB13, 
w tym udziału poszczególnych dziedzin kultury oraz sektorów insty-
tucjonalnych w tworzeniu wartości dodanej brutto samego sektora 
kultury. Konieczne jest zatem pozyskanie mierników, takich jak: pro-
dukcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, koszty 
związane z wynagrodzeniem, nadwyżka operacyjna brutto, spożycie, 
akumulacja brutto czy eksport i import dóbr i usług kulturalnych, któ-
re posłużą m.in. do oszacowania potencjału ekonomicznego obszaru 
kultury lub formułowania strategii czy całościowej polityki kulturalnej 
państwa. 

Sposób rozumienia pojęcia kultury ma równie istotne znaczenie, 
co określenie zestawu mierników kultury i służy przede wszystkim dla 
celów określenia zakresu przedmiotowego oraz podmiotowego bada-
nia w rachunku satelitarnym kultury. Zdefiniowano zatem kulturę i jej 
obszar w następujący sposób: 

Kultura to różne rodzaje działalności kulturalnej i kreatywnej (będącej 
wyrazem wartości kulturalnych lub ekspresji artystycznej), prowadzo-
ne zarówno w sposób komercyjny, jak i non-profit, przez instytucje 
kultury, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne (w tym artystów) 
oraz różnej wielkości firmy [Bińczycka i in. 2020b: 8].

Taki sposób rozumienia kultury otworzył możliwość określenia dzie-
dzin działalności kulturalnej i przypisanie im konkretnych klas PKD 

13. PKB można określić jako wartości dóbr i usług finalnych wytworzonych przez czynniki produk-
cji na terenie danego kraju.
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stosowanych w satelitarnym rachunku kultury. W ramach tego dzia-
łania wyszczególniono: dziedzictwo kulturowe (klasy: 91.02 i 91.03), 
Biblioteki i archiwa (91.01), Książki i prasę (47.61, 47.62, 58.11, 58.13, 
58.14, 63.91, 74.30), Sztuki wizualne (74.10, 74.20, 90.03), Sztuki per-
formatywne (32.20, 90.01, 90.02, 90.04), Sztuki audiowizualne i mul-
timedia (47.63, 58.21, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.20, 60.10, 60.20, 
77.22), Architekturę (71.11), Reklamę (73.11), Edukację artystyczną 

Źródło: Bińczycka i in. 2020b: 10

Ilustracja 1. Podział na dziedziny kultury w SRK

Jak liczymy satelitarny rachunek kultury?10

W niektórych przypadkach sprawa może być bardziej skomplikowana, jeśli w wybranej klasie PKD (PKD dzieli 
się na sekcje, potem działy, a następnie klasy i podklasy) działalność związana z kulturą jest ujęta wraz z innym 
typem działalności. Przykładowo z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku klas dotyczących edukacji 
(dział 85, sekcja P), które nie wyodrębniają edukacji artystycznej wchodzącej w skład obszaru kultury, a tym 
samym satelitarnego rachunku kultury, z ogólnej działalności edukacyjnej. W takiej sytuacji konieczne jest 
oszacowanie i obliczenie jaka część wielkości przypadających na daną klasę PKD dotyczy obszaru kultury. W tym 
celu stosuje się odpowiednie metody statystycznego rozszacowywania danych. 
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(85.10, 85.20, 85.31, 85.32, 85.41, 85.42, 85.52, 85.59), Zarządzanie 
kulturą (84.11, 84.12, 84.25, 94.12) oraz tzw. Powiązane z kulturą 
(18.11, 18.12, 18.20).

Podział na dziedziny kultury uwzględniony w rachunku satelitar-
nym kultury przedstawiono na ilustracji 1. Analizie poddano także pro-
ces powstawania dóbr kultury i usług kultury (zob. ilustracja 2). 

Określono ramy SRK i zdecydowano, że badania prowadzone będą cy-
klicznie (corocznie). Powinny one dostarczać informacji charakteryzują-
cych ekonomiczny wymiar działalności podmiotów tworzących obszar 
kultury, co pozwoli na określenie roli kultury w tworzeniu PKB. Celem 
badań jest uzyskanie mierników opisujących ten obszar gospodarki (ta-
kich jak produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto). 
Zebranie tych danych może stanowić istotne narzędzie monitorowania 
potencjału rozwojowego obszaru kultury, a przez to udzielić wsparcia 
dla prowadzenia polityki kulturalnej państwa. Zakłada się, że odbior-
cami wyników badań będą takie podmioty, jak: administracja rządowa, 

Ilustracja 2. Proces powstawania dóbr i usług kultury

Źródło: Bińczycka i in. 2020b: 10

Jak liczymy satelitarny rachunek kultury?8

Jak powstaje satelitarny rachunek kultury?

Krok 1 – definicja obszaru kultury

Kulturę rozumiemy jako różne rodzaje działalności kulturalnej i kreatywnej (będącej wyrazem wartości 
kulturalnych lub ekspresji artystycznej), prowadzone zarówno w sposób komercyjny, jak i non-profit, przez 
instytucje kultury, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne (w tym artystów) oraz różnej wielkości firmy.

Tak zdefiniowany obszar kultury możemy podzielić na różne rodzaje aktywności kulturalnej i kreatywnej, 
np. dziedzictwo kulturowe, sztuki performatywne, audiowizualne i wizualne, a także działalność związaną 
z książką i prasą, wzornictwem i architekturą. 

Trzeba przy tym pamiętać, że w rachunku satelitarnym przyglądamy się nie tylko samemu aktowi twórczemu, 
np. pisaniu powieści. W rachunku tym uwzględniamy także produkcję danego dzieła – w naszym przykładzie 
będzie to wydanie i druk powieści w konkretnym nakładzie, a także jego sprzedaż, np. w księgarniach. Na 
podobnych zasadach w rachunku satelitarnym pojawiają się inne obszary kultury, np. działalność związana 
z ochroną kultury i dziedzictwa, a także z edukacją oraz zarządzaniem i regulacją. 

Tworzenie Produkcja Sprzedaż  

Upowszechnianie

Ochrona

Edukacja

Zarządzenie / Regulacja
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odbiorcy indywidualni, placówki naukowe/badawcze, przedsiębiorstwa 
i jednostki samorządu.

Zdefiniowano także populację badania. Badaniami objęto podmio-
ty gospodarki narodowej działające w obszarze kultury lub związa-
ne z obszarem kultury oraz podmioty gospodarki narodowej prowa-
dzące obroty handlowe z zagranicą. W pierwszej grupie podmiotów 
uwzględniono: przedsiębiorstwa niefinansowe działające w obszarze 
kultury należące do ściśle określonych klas PKD, instytucje rządowe 
na szczeblu centralnym, państwowe jednostki organizacyjne (np. ar-
chiwa, WUOZ-y), państwowe i samorządowe instytucje kultury, szkoły 
artystyczne, wyższe uczelnie artystyczne i organizacje non-profit dzia-
łające w obszarze kultury. W drugiej grupie uwzględniono: podmioty 
gospodarki narodowej prowadzące obroty handlowe z zagranicą, pod-
mioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły 
statystyczny próg podstawowy, podmioty realizujące obroty z krajami 
spoza UE oraz podmioty objęte programem statystycznym realizujące 
obroty z krajami UE.

Zakres przedmiotowy badań obejmował następujące kategorie: zużycie 
pośrednie, wartość dodana brutto, koszty związane z wynagrodzeniem, 
nadwyżka operacyjna brutto, spożycie, akumulacja brutto, eksport i im-
port dóbr i usług kulturalnych.

Dane do prowadzonych obliczeń uzyskano z następujących źródeł: 
sprawozdania z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych orga-
nizacji społecznych (SOF-1) składane przez Stowarzyszenia, fundacje, 
samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyzna-
niowe (1.04.01), dane dotyczące budżetów gospodarstw domowych 
(1.25.01), sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
szkół wyższych (F-01/s h) składane przez szkoły wyższe, dane dotyczą-
ce budżetów placówek wychowania przedszkolnego, szkoły podstawo-
we i ponadpodstawowe (1.27.01), roczne sprawozdania o finansach in-
stytucji kultury (F-02/dk) składane przez instytucje kultury (1.28.10), 
analiza wyniku realizacji międzynarodowego handlu towarami w wy-
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rażeniu ilościowowartościowym z krajami UE (1.51.08), roczne spra-
wozdanie o międzynarodowej wymianie usług (DNU-R) i kwartalne 
sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług (DNU-K) (Między-
narodowy handel usługami, 1.51.09), roczna ankieta przedsiębiorstwa 
(SP-3) i sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 
(F 02/dk), roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury skła-
dane przez przedsiębiorstwa z prowadzonej przez nie działalności go-
spodarczej, dane dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego (1.65.11), dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu państwa 
(1.65.16), sprawozdania Rb pochodzące z systemu informacyjnego 
Ministerstwa Finansów (1.65.19), notyfikacja fiskalna deficytu i długu 
sektora instytucji rządowych i samorządowych (1.65.19), sprawozda-
nie o stanie i ruchu środków trwałych (F-03), statystyka gminy: środki 
trwałe (SG-01 cz. IV), środki trwałe w gospodarce narodowej (1.66.01) 
oraz nakłady na środki trwałe (1.66.02), rachunki narodowe niefi-
nansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych (1.67.01), 
dane dotyczące spożycia indywidualnego w gospodarstwach domo-
wych (1.67.05), rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług 
(przepływów produktowych) (1.67.06).

Rachunek satelitarny kultury w Polsce – 
zastosowania do oszacowania  
wkładu kultury w PKB Polski  
na przykładzie analizy danych  
dotyczących okresu 2010−2012 

Wykres 1 prezentuje wkład poszczególnych sektorów gospodarki 
w tworzenie wartości dodanej brutto w roku 2012. Przedstawione wy-
niki wskazują, że wkład kultury wnosi 3,5%.
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Na wykresie 2 przedstawiono natomiast procentowy wkład poszcze-
gólnych dziedzin kultury w tworzenie wartości dodanej brutto.

Wykazano, że wartości te są bardzo zróżnicowane i wahają się od 24% 
dla reklamy do 0,3% dla działalności związanej z zarządzaniem kulturą. 
Istotną rolę w generowaniu PKB odgrywają także produkcja i dystrybucja 
książek i prasy, sztuki audiowizualne oraz edukacja artystyczna. 

Wykorzystując wskazane powyżej dane źródłowe, obliczono wartości 
podstawowych elementów rachunku produkcji i tworzenia dochodów 
w 2012 roku (wykres 2, tabela 2).

Wykazano, że wkład kultury w tworzenie poszczególnych elementów 
dochodów Polski w latach 2010−2012 wynosił około 3,3 ± 0,6% i ulegał 
nieznacznym zmianom w badanym przedziale czasu (zob. tabela 3).

Wykres 1. Struktura wartości dodanej brutto w 2012 r. według 
sekcji PKD

Źródło: Bińczycka i in. 2020a: 14
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Poziom spożycia utrzymuje się na poziomie tworzenia PKB i sięga 
3,8%. Co ciekawe, wartość eksportu przewyższa wartość importu (zob. 
tabela 4). 

Wykres 2. Struktura wartości dodanej brutto według 
poszczególnych dziedzin kultury

Źródło: Bińczycka i in. 2020:13

Produkcja globalna 99,8

Zużycie pośrednie 49,3

Wartość dodana brutto 50,5

W tym koszty zatrudnienia 22,8

Nadwyżka operacyjna brutto 27,3

Spożycie dóbr i usług kulturalnych 48,5

Akumulacja brutto 8,0

Eksport – import dóbr i usług kulturalnych 3,5

Tabela 2. Podstawowe elementy rachunku produkcji i tworzenia 
dochodów (mld zł w 2012 r.)

Źródło: Bińczycka i in. 2020a: 43
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Gospodarka

2010 2011 2012

Wkład kultury
(w %)

Wkład kultury
(w %)

Wkład kultury
(w %)

Produkcja globalna 3,3 3,1 3,0

Zużycie pośrednie 2,9 2,7 2,6

Wartość dodana brutto 3,7 3,7 3,5

W tym koszty zatrudnienia 3,9 3,9 3,8

Nadwyżka operacyjna brutto 3,4 3,5 3,3

Tabela 3. Podstawowe transakcje w satelitarnym rachunku 
kultury w odniesieniu do całej gospodarki (produkcja)

Źródło: Bińczycka i in. 2020a: 44

Tabela 4. Podstawowe transakcje w satelitarnym rachunku 
kultury w odniesieniu do całej gospodarki (spożycie)

Gospodarka
2010 2011 2012

Wkład kultury 
(w%)

Wkład kultury 
(w%)

Wkład kultury
(w%)

Spożycie 3,6 3,8 3,8

Akumulacja brutto 2,4 2,2 2,4

Eksport 1,7 1,7 1,6

Import 0,9 1,2 1,1

Źródło: Bińczycka i in. 2020a: 44 
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Podjęto także próbę porównania udziału sektora kultury w tworzeniu PKB 
w kilku wybranych krajach (zob. tabela 5). Chociaż wyniki należy traktować 
z ostrożnością wynikającą z ograniczonej dostępności danych dotyczących 
różnych okresów czasowych, to można zauważyć, że wkład polskiego sektora 
kultury przewyższa wartości średnie wyliczone dla wybranych krajów. 

Podsumowanie

Przedstawione powyżej założenia metodologiczne rachunku satelitar-
nego kultury i wyniki badań pilotażowych wskazują, że podejście to jest 
użyteczne w analizie globalnego wkładu sektora w tworzenie PKB, a tak-
że pozwala na wskazanie roli poszczególnych jego dziedzin. Urząd Sta-
tystyczny w Krakowie podjął decyzję o stałym, corocznym prowadze-
niu rachunku satelitarnego kultury od roku 2021. W lutym 2022 roku  

Kraje
Publikacja 
ostatnich 
danych

Dane dostępne 
za lata

Udział kultury w PKB 
(w %)

Czechy 2017 2010–2015 2,1

Finlandia 2014 1995–2005 3,2

Hiszpania 2016 2010–2014 2,8*

Niderlandy 2019 2015 3,8

Portugalia 2015 2010–2012 1,7

Polska – 2010–2012 3,6**

USA 2013 1998–2011 3,2–3,7

Tabela 5. Udział kultury w PKB w wybranych krajach

*Średnia wyliczona na podstawie wartości dla działalności zdefiniowanej jako kulturalne (2,4% PKB) 
oraz działalności związanej z prawami autorskimi (3,2% PKB); **Średnia wyliczona dla lat 2010–2012.
Źródło: Bińczycka i in. 2020a: 9−10
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dostępne będą wyniki analizy danych z roku 2017. Prace nad metodologią 
SRK będą stale rozwijane. Uwzględniane będą także zmiany w źródłach 
danych oraz klasyfikacjach.
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Autor składa podziękowanie Współpracownikom z Ośrodka Statystyki 
Kultury, Urzędu Statystycznego w Krakowie i Głównego Urzędu Staty-
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ABSTRAKT

Jak jest postrzegana obecność dorosłej publiczności przez pracowników 
polskich muzeów? W oparciu o najnowsze wyniki badań ilościowych 
(ankieta internetowa, N: 191) zrealizowanych przez Narodowy Insty-
tut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w 2020 roku w ramach IV edycji 
badań publiczności polskich muzeów autorka przedstawia różne typy 
relacji występujące pomiędzy tą grupą odbiorców a instytucjami oraz 
wskazuje główne kierunki działań muzeów, jakie są przez nie podej-
mowane pod kątem potrzeb dorosłej publiczności. Jednocześnie opisuje 
różnego rodzaju trudności, z którymi stykają się muzealnicy podczas 
prób dostosowania programu i infrastruktury instytucji do oczekiwań 
dorosłej publiczności.

SŁOWA KLUCZOWE: publiczność muzeum, badania dorosłych, działal-
ność instytucji
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Wprowadzenie 

Obserwowane w ciągu ostatnich dwóch dekad coraz silniejsze zorien-
towanie na potrzeby publiczności w działaniach realizowanych przez 
polskie muzea spowodowało, że niezależnie od typu instytucji odbior-
cy znaleźli się „w samym sercu instytucji muzealnej” [Mairesse 2020: 
502]. W rezultacie powyższa kwestia stała się nie tylko jednym z tema-
tów międzynarodowych dyskusji o pojęciu muzeum [Folga-Januszew-
ska 2020: 31–43], ale także istotnym punktem odniesienia w debatach 
o programach polskich instytucji14. Celem niniejszego artykułu jest 
próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób muzealnicy postrzegają 
obecność jednej z grup publiczności polskich muzeów − osób dorosłych 
[Figiel 2019: 86]. Jak tego rodzaju instytucje odpowiadają w praktyce 
na potrzeby tych odbiorców? Jakie zatem zmiany mają miejsce w pol-
skich muzeach pod kątem oczekiwań takiej publiczności? Podstawę 
do przedstawienia odpowiedzi na powyższe pytania będą stanowić 
wyniki badań zrealizowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów w ramach IV edycji badań publiczności muzeów 
w Polsce w 2020 roku.

Interesariusze muzeum

Od ponad wieku „lista typów odbiorców” [Mairesse 2020: 516] znaczą-
co się powiększyła, przyczyniając się do poszerzania pola badań mają-
cych umożliwić bliższe poznanie różnych grup publiczności muzeów. 
Dziś to pozyskiwanie na coraz większą skalę danych o interesariuszach 
muzeów, które zostało zainicjowane jeszcze na początku XX wieku przez 

14. Konferencja Forum Edukatorów Muzealnych, 16−17 października 2014 („Angażując publiczność. 
Partycypacja w muzeach i pozostałych instytucjach kultury”), Konferencja Zakładu Zarządzania i kra-
kowskich instytucji kultury, 11−12 kwietnia 2019 („Badania publiczności w instytucjach kultury”) i in.
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badaczy w Stanach Zjednoczonych, ma zapewnić nie tylko gromadzenie 
informacji o poszczególnych typach użytkowników na potrzeby spra-
wozdań i raportów z działalności instytucji [Figiel 2017, 2018, 2019], 
ale także ułatwić weryfikację kierunków działań polskich muzeów pod 
kątem potrzeb i oczekiwań danej grupy odbiorców.

Dostęp do tego rodzaju danych jest jednak bardzo zróżnicowany. Przed 
1989 rokiem wiele polskich muzeów nie realizowało takich badań na szer-
szą skalę [Jędruch 2016: 101–118]. Dopiero transformacja, jaka miała 
miejsce w krajobrazie polskich muzeów w ciągu ostatnich dwóch dekad, 
spowodowała, że temat badań publiczności poruszany na forum między-
narodowym [Riviére 1985; Vergo 2006; Simon 2016] stał się przedmio-
tem dyskusji i badań także w Polsce. Dziś to narastające zainteresowanie 
publicznością [Nieroba 2016], która przychodzi do muzeum [Kwiatkow-
ski, Nessel-Łukasik 2017; Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2018a; Kwiatkow-
ski, Nessel-Łukasik 2019] lub która mogłaby się w nim dopiero pojawić 
jako nowa widownia [Czarnecki 2016: 12, 49], przykuwa uwagę nie tylko 
badaczy, ale także samych muzealników [Ćwikła i in. 2020: 90–92]. W re-
zultacie pracownicy muzeów, którzy interesują się dynamiką zmian w kul-
turze [Krajewski 2005; Olechnicki, Szlendak 2017; Kłoskowska 2020] 
i w „kulturze odbiorców” [Macalik 2014], mogą teraz poszerzać swoją 
wiedzę o coraz bardziej polifonicznym charakterze uczestnictwa w kultu-
rze współczesnej [Czernecki (red.) 2012] na wiele sposobów.

Po pierwsze mając dostęp zarówno do dorobku poszczególnych 
badaczy [Bourdieu, Darbel 1969; Falk 2009; Falk, Dierking 2011; Si-
mon 2016], jak i do różnego rodzaju danych dotyczących uczestnictwa 
w kulturze Polaków [Drozdowski i in. 2014], odbiorców kultury pol-
skich instytucji [Gaweł, Skowron, Szostak (red.) 2019; Płachecki (red.) 
2019] i gości poszczególnych muzeów [Nessel-Łukasik i in. 2019; So-
wińska-Pasek 2020: 339–362], mogą wymieniać się różnego rodzaju 
doświadczeniami i praktykami. Po drugie korzystając z podręczników 
[Majewski (red.) 2013; Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2018b; Nessel-Łu-
kasik i in. (red.) 2020] czy programów szkoleń organizowanych przez 
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różnego rodzaju instytucje15, mogą także rozwijać swoje umiejętności 
i kompetencje badawcze, aby móc realizować własne projekty [Herkt, 
Mieszała (red.) 2015; Nessel-Łukasik 2016; Skowron, Maziarz, Walczyk 
2020 i in.]. Dzięki temu pracownicy muzeów nie tylko stopniowo po-
głębiają wiedzę na temat publiczności, ale także na nowo charakteryzu-
ją poszczególne grupy swoich odbiorców, co znajduje odzwierciedlenie 
m.in. w badaniach publiczności muzeów w Polsce realizowanych przez 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów od 2017 roku.

Metodologia badań

Od czterech lat Instytut realizuje badania poświęcone różnym grupom 
publiczności. Jednak niezależnie od tematyki poszczególnych edycji pro-
gramu dwuosobowy zespół badawczy wspierany przez pracowników 
Instytutu stosuje te same rozwiązania metodologiczne i zbiera informa-
cje wykorzystując metody badań ilościowych (ankieta internetowa roz-
syłana do muzeów i ich oddziałów, w 2020 r. N: 191) oraz jakościowych 
(indywidualne wywiady pogłębione realizowane z muzealnikami oraz 
przedstawicielami różnych grup publiczności, w 2020 r. N: 38). Dzię-
ki temu gromadzi materiał, który pozwala zarówno na porównywanie 
wyników poszczególnych edycji programu, jak i na poszerzanie danych 
statystycznych publikowanych m.in. przez GUS czy CBOS o perspekty-
wę pracowników muzeów. Z drugiej strony odnotowywana rokrocznie 
w stosunku do wyników realizowanego równolegle programu „Staty-
styka muzeów” (w 2018 r. N: 495) niska responsywność wśród adresa-
tów ankiety internetowej powoduje, że wyników tych badań nie można 
prezentować ani w formie statystyk krzyżowych w podziale np. na typy 
instytucji czy poszczególne województwa, ani w odniesieniu do precy-

15. W 2021 r. szkolenia dla muzealników prowadzi Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów, a dla pracowników kultury − Narodowe Centrum Kultury.
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zyjnego wskazania, z której perspektywy (dyrektora, kierownika, pra-
cownika) sformułowano odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte 
w ankiecie wysyłanej do różnego typu muzeów. Dlatego wyniki tego 
rodzaju badań umożliwiają pogłębienie wiedzy na temat danej grupy 
odbiorców przede wszystkim z perspektywy instytucji i pracowników, 
a nie odmiennych rodzajów muzeów czy osób reprezentujących dane 
środowisko muzealników.

Taką motorykę badań potwierdziła także ostatnia edycja dotycząca 
dorosłej publiczności, a dokładniej tego:

• jak jest postrzegana obecność osób dorosłych w polskich muze-
ach w kontekście dotychczasowych badań publiczności;

• jakiego typu relacje występują pomiędzy osobami dorosłymi 
a muzeami różnego typu;

• jakiego typu ofertę mają muzea dla dorosłych;
• w jakim kierunku zmierzają działania muzeów podejmowane 

pod kątem potrzeb i oczekiwań osób dorosłych.

Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania, przygotowano najpierw 
ankietę internetową składającą się z 33 pytań zamkniętych i 4 py-
tań otwartych, którą − podobnie jak miało to miejsce w przypadku  

Wykres 1. Muzea, które wzięły udział w ankiecie internetowej  
[N: 191]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NIMOZ



90

Beata Nessel-Łukasik

„Statystki muzeów” − rozesłano do 447 muzeów/oddziałów muzeów. 
Odpowiedzi otrzymano z 91 muzeów bezoddziałowych i 100 muzeów 
oddziałowych. Większość z nich − tak jak w poprzednich edycjach ba-
dań − reprezentowała muzea samorządowe (79%). Natomiast w zde-
cydowanej mniejszości były ponownie muzea państwowe (12,6%) oraz 
muzea podlegające innym organizatorom (8,3%).

Uzyskane w ten sposób informacje stały się następnie podstawą 
do opracowania dwóch scenariuszy indywidualnych wywiadów pogłę-
bionych, które w okresie od sierpnia do końca listopada 2020 roku zre-
alizowano w wersji online z przedstawicielami 12 instytucji różnego typu 
[N: 22] i osobami reprezentującymi dorosłą publiczność tych muzeów 
[N: 16]. Obecnie zebrane w ten sposób dane są opracowywane w formie 
rocznego raportu. Jednak niezależnie od tego złożonego procesu, który 
jest jeszcze w toku, już na podstawie ankiet odesłanych przez pracow-
ników muzeów można określić kilka pierwszych cech wyróżniających 
tę grupę odbiorców.

Dorosła publiczność

Przyglądając się dorosłym w muzeum z perspektywy pracowników, 
pierwsze spostrzeżenie, jakie nasuwa się na podstawie wskazanych przez 
respondentów czynników demograficznych determinujących korzystanie 
z muzeum przez osoby dorosłe, to bardzo duże wewnętrzne rozwar-
stwienie grupy. Jak pokazują wyniki badań, zarówno miejsce zamiesz-
kania, do którego odwołują się także realizowane co roku badania GUS 
czy program „Statystyki muzeów” [Figiel 2019: 8], jak i wiek, poziom wy-
kształcenia, aktywność zawodowa, które są uwzględniane w badaniach 
nie tylko CBOS, ale różnych zespołów badawczych [Drozdowski i in. 2014: 
164–166], to wciąż czynniki bardzo różnicujące tę grupę odbiorców.

Zdaniem muzealników spośród tych wszystkich czynników demo-
graficznych oddziałujących na nie/obecność dorosłych w muzeum naj-
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istotniejszą cechą tej grupy publiczności jest jej duże zróżnicowanie 
wiekowe. Skoro, według respondentów [N: 191] wśród przedstawicieli 
tych odbiorców można napotkać zarówno osoby młode, w wieku 18−37 
lat (37,7% respondentów wskazując, o jakiej grupie wiekowej myśle-
li, odpowiadając na pytania dotyczące obecności osób dorosłych w mu-
zeum, podało właśnie tę grupę wiekową), jak i osoby starsze, w wieku 
61 i więcej (41,4% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi na to py-
tanie), to kluczowym problemem staje się z ich punktu widzenia stwo-
rzenie spójnej oferty odpowiadającej na potrzeby każdej z tych grup 
wiekowych. Jak zatem odzwierciedlać to rozwarstwienie w programie 
muzeum? Czy tworzyć różnego rodzaju podgrupy? A jeśli tak, to jakie 
i dlaczego takie, a nie inne? To tylko kilka pytań, które wciąż interesują 
muzealników [Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2019: 10–11; Nessel-Łuka-
sik (red.) 2020: 4–15]. 

Przykładem rozwiązań, które odzwierciedlają tego rodzaju dylematy 
w praktyce polskich muzeów, jest wyodrębnienie dwóch podgrup do-
rosłej publiczności. Pierwszą z nich stanowią rodziny z dziećmi [Herkt,  
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Mieszała (red.) 2018: 11–66], dla których to od ponad dwóch dekad muzea 
niezależnie od typu instytucji (muzeum sztuki, historyczne, biograficzne, 
etnograficzne czy inne) projektują specjalne programy16 oraz ekspozycje17 
czy przygotowywane z myślą właśnie o rodzinach przestrzenie na terenie 
muzeum18. Z kolei drugą z nich tworzą reprezentanci najstarszego grona 
dorosłej publiczności, czyli seniorzy, dla których wielu muzealników pro-
jektuje osobną ofertę19, chociaż w odczuciu przedstawicieli tej grupy nie 
zawsze jest taka potrzeba [Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2019: 15–16]. 
Warto jednak od razu zaznaczyć, że oba przedstawione w tym miejscu 
rozwiązania nie są schematami obowiązującymi w każdej instytucji 
[Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2019]. Niektóre muzea nie zdecydowały 
się bowiem na dywersyfikację swojej oferty dla dorosłych pod kątem po-
trzeb różnych grup wiekowych. 

W rezultacie wielopokoleniowość stanowiąca stałą cechę tej gru-
py jest tematem wciąż żywo dyskutowanym w środowiskach muzeal-
niczych. Czy tego rodzaju instytucje mają wyodrębniać kolejne grupy 
rówieśnicze20 czy też dążyć do umożliwiania wymiany doświadczeń 
poszczególnych generacji, zapobiegając gettyzacji danego pokolenia 
[Banaś, Janus (red.) 2015; Chaumier 2020: 553–554]? Za jedną z prak-
tyk stanowiącą próbę odpowiedzi na tego rodzaju dylematy wynikają-
ce z coraz większego zróżnicowania wiekowego dorosłej publiczności 
można obecnie uznać międzypokoleniowe programy wolontariatu mu-

16. Przykładem takich programów jest m.in. oferta dla rodzin Muzeum Narodowego w Warszawie 
(„Mama, Tata w Muzeum”, „Rodzinne Muzeum”), Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu (akcja „Mu-
zealniaki”) i in. 

17. Wystawy stałe w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku („Podróż w czasie”), w Muzeum Ślą-
skim w Katowicach („Na torpie Tomka”) i in. 

18. Miejsca edukacji rodzinnej są m.in. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN („U króla Ma-
ciusia”) czy w Muzeum Etnograficznym w Warszawie („Muzeum dla dzieci”) i in.

19. M.in. programy Muzeum Narodowego w Szczecinie („Akademia seniora”) czy Muzeum Narodo-
wego w Krakowie („Seniorzy w Muzeum Narodowym”) i in.

20. W raporcie CBOS Aktywności i doświadczenia Polaków w 2019 r. najliczniej reprezentowaną 
podgrupą wiekową wśród dorosłej publiczności są młodzi dorośli w wieku 18−25 lat.
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zealnego, które − realizowane przez poszczególne muzea w rozmaitych 
formułach [Garsztka, Kozłowska 2020: 52–61; Komorowska 2020] − 
są opierane na długofalowym współdziałaniu osób w różnym wieku21.

Nie oznacza to jednak, że przedstawione powyżej modele, które 
z jednej strony pozwalają muzealnikom na wyodrębnienie podgrup 
wiekowych wśród dorosłej publiczności (seniorzy, rodziny z dziećmi), 
a z drugiej umożliwiają nawiązanie stałej współpracy z grupą wielo-
pokoleniową (wolontariusze), przekładają się na sformułowanie przez 
instytucje wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o obecność dorosłych 
w muzeum. Stąd też niezależnie od tego typu rozwiązań, które powsta-
ły ze względu na duże różnicowanie wiekowe tej grupy odbiorców, czę-
sto kolejnym punktem odniesienia, do jakiego pracownicy muzeum się 
odwołują w celu zbudowania relacji z dorosłą publicznością, jest próba 
określenia powodów ich wizyty w muzeum.

21. Przykładem takiego programu jest działalność Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku („Mu-
zeum po godzinach”) czy Muzeum Łazienki Królewskie („Wolontariat z kulturą”) i in.

Wykres 3. Opinie pracowników muzeów na temat powodów 
odwiedzin osób dorosłych w muzeach [N: 191]
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Zdaniem większości respondentów (62%) osoba dorosła to przede wszystkim 
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Zdaniem większości respondentów (62%) osoba dorosła to przede 
wszystkim odbiorca indywidualny, który pojawia się w muzeum 
głównie w towarzystwie innych osób, w tym m.in. dzieci (11%) lub 
tylko dorosłych (26,7%), z kilku konkretnych powodów. W odczuciu 
pracowników biorących udział w ankiecie internetowej głównym celem 
takiej wizyty jest często (86,4%) lub bardzo często (49,7%) zwiedze-
nie stałej wystawy. Dopiero w dalszej kolejności często (73,3%) lub 
bardzo często (28,8%) może to być udział w różnego rodzaju wyda-
rzeniach muzealnych albo w końcu także udział w wydarzeniu eduka-
cyjnym (często: 62,3%; bardzo często: 18,3%) lub zwiedzenie wysta-
wy czasowej (często: 60,2%, bardzo często: 20,9%). Kształtujący się 
na podstawie tych danych zestaw kilku głównych przyczyn, dla których 
dorośli przekroczyli próg muzeum, ulega jednak zmianie, kiedy respon-
denci definiują główne motywatory skłaniające dorosłych do odwiedzin 
muzeum.

Wykres 4. Istotność wybranych czynników jako powodów 
odwiedzin osób dorosłych w muzeach [N: 191]
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W przypadku bowiem pytania o to, co zachęca dorosłą publicz-
ność do wizyty w muzeum, zdaniem respondentów [N: 191] oglądanie 
obiektów nie jest już tak częstym powodem (46,1%) jak właśnie udział 
w wydarzeniach (73,3%), chęć wspólnego spędzenia wolnego czasu 
(70,7%), a także rozwój osobisty i poszerzenie wiedzy (70,1%) lub od-
poczynek i relaks (67,5%). W rezultacie cele odwiedzin muzeum przez 
dorosłych, jakie zostały wskazane przez uczestników badań ilościowych, 
różnią się w pewnym stopniu od motywatorów skłaniających tych od-
biorców do takiej wizyty. Tę niespójność obrazu obecności dorosłych 
w muzeów stworzoną przez respondentów dodatkowo pogłębia wybrany 
przez nich zestaw demotywatorów mających zniechęcać dorosłą publicz-
ność do odwiedzenia muzeum.

Zdaniem respondentów [N: 191] brak czasu, rozumiany w tym wypad-
ku jako obowiązki zawodowe (51,8%), ale też domowe (41,9%), powo-
duje, że pomimo wielu motywatorów zachęcających osoby dorosłe do wi-
zyty w muzeum w wielu instytucjach kultury występuje tzw. „choroba 
pustych krzeseł” [Kosińska 2019: 24; CBOS 2020: 6]. Według uczestników 
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badań przede wszystkim pogłębia ją preferowanie praktyk, które nie 
wymagają wychodzenia z domu (36,7%), oraz brak zainteresowania 
kolekcją i aktywnością muzeum (25,1%). W rezultacie zjawisko nie-
obecności dorosłych w instytucjach kultury, które zostało wyróżnione 
przez badaczy działających w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” 
jeszcze przed pandemią [Kosińska 2019: 25], dotyka coraz mocniej także 
muzea [Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2018b], które dziś z uwagi na pra-
cę hybrydową zastanawiają się na nowo nad zakresem działań na rzecz 
lepszej oferty dla dorosłych. Jaki powinien być jej kształt [Majewski (red.) 
2013]? Czy jej głównym punktem odniesienia mają być wystawy czy jed-
nak wydarzenia? Z jakim zakresem programów edukacyjnych należałoby 
to powiązać [Szeląg (red.) 2012; Figiel 2019: 87–88]?

Obserwowana od ponad dekady coraz większa pluralizacja stylów 
życia [ Jacyno 2012], jaka ma miejsce z uwagi m.in. na pogłębiającą się 
dominację kultury indywidualizmu [Jacyno 2007], wciąż dynamizu-
je i różnicuje praktyki poszczególnych muzeów w tym zakresie. Jed-
nak ani coraz większa segmentacja odbiorców22, ani dalsze rozwijanie 
oferty online23 nie przyniosły w tej materii ostatecznych rozwiązań. 

22. Na podstawie wyników badania segmentacyjnego uczestników kultury zrealizowanego dla Mu-
zeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Chopina w 2017 r. wyróżnio-
no następujące segmenty uczestników kultury: ludowi tradycjonaliści (23%), aspirujący mainstream 
(21%), wycofani i przymusowi domatorzy (po 12%), zdobywcy wiedzy (11%), młodzi uciekinierzy 
(8%), konsumenci kultury instytucjonalnej (7%), sensualni oraz poprawni konformiści (po 3%). 
W opracowaniu znalazły się charakterystyki każdej z wymienionych grup konsumentów kultury. 
Najwyższe średnie roczne wydatki na kulturę ponosi grupa konsumentów kultury instytucjonalnej 
(576 zł), znacznie wyprzedzając zdobywców wiedzy (397 zł), aspirujący mainstream (357 zł) i mło-
dych uciekinierów (335 zł). Największy odsetek osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy odwiedziły 
muzeum, odnotowano wśród zdobywców wiedzy (48%) oraz przedstawicieli aspirującego main-
streamu (47%), natomiast najrzadziej te placówki kultury odwiedzali ludowi tradycjonaliści (10%), 
wycofani (9%) i przymusowi domatorzy (8%). Więcej na stronie Narodowego Centrum Kultury: 
RAPORT: BADANIE SEGMENTACYJNE UCZESTNIKÓW KULTURY, https://nck.pl/badania/raporty/
raport-badanie-segmentacyjne-uczestnikow-kultury [odczyt: 8 stycznia 2021].

23. Tworzenie cyfrowych archiwów (np. Muzeum Narodowego w Warszawie, od 2011 r.), wirtu-
alnych spacerów towarzyszących wystawom stałym (np. w Muzeum Zamkowym w Pszczynie) i cza-
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W rezultacie w 2019 roku obserwowany wcześniej wzrost liczby od-
biorców uległ najpierw wyhamowaniu [CBOS 2020: 6 i 20], a w 2020 
roku z uwagi na pandemię obniżeniu [CBOS 2021: 5 i 18], stawiając 
na nowo pytanie o możliwości rozwoju praktyk kształtujących po-
strzeganie muzeum jako dobrej strefy kontaktu [Clifford 1999] i miej-
sca spełniającego oczekiwania m.in. dorosłej publiczności. Jak bardzo 
wymagający dalszego pogłębiania wiedzy o tej grupie odbiorców jest 
to proces, odzwierciedlają dalsze wyniki badań ilościowych, które 
wskazują na jeszcze jedną grupę czynników wywierających zdaniem 
reprezentantów różnych instytucji istotny wpływ na nie/obecność do-
rosłych w muzeum. W tym wypadku chodzi bowiem o zmiany, jakie 
są wprowadzane w instytucji nie tylko pod kątem programowym, ale 
także organizacyjnym i infrastrukturalnym.

Zdaniem respondentów [N: 191] wciąż nie jest to obszar tak wielu 
zmian w zakresie relacji instytucji z dorosłą publicznością, jak ma to miej-
sce w przypadku działań programowych wynikających z czynników  

sowym (np. w Muzeum Lotnictwa Polskiego „Skrzydła Wielkiej Wojny”, 2014 r.), platform tematycz-
nych (np. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN „Wirtualny sztetl”, 2009 r.) czy edukacyjnych 
(np. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, „Mieszkańcy spod 11”, 2013 r.), a od 2020 także 
lekcji, warsztatów czy debat realizowanych w formule online.

Tabela 1. Zakres zmian organizacyjnych wprowadzanych 
w muzeach/oddziałach muzeów w związku z obecnością osób 
dorosłych oraz rodzin wśród publiczności [N: 191]

Zmiany organizacyjne Odsetki

Zatrudniono nowych pracowników, którzy zajmują się osobami dorosłymi 3,7

Stworzono nowe, wyspecjalizowane stanowiska pracy 3,7

Podjęto współpracę z zewnętrznymi firmami w zakresie współpracy z (…) 
dorosłymi 3,1

Stworzono nowy, wyspecjalizowany zespół 2,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NIMOZ
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demograficznych i motywatorów oraz demotywatorów omówionych 
powyżej. Chociaż to właśnie dorośli stanowią dziś trzon publiczności 
polskich muzeów (38% respondentów uważa, że powyżej 50% pu-
bliczności to dorośli, a 46% respondentów jest zdania, że stanowią 
oni od 26−59%), to w opinii pracowników instytucji biorących udział 
w ankiecie internetowej poziom przekształceń w organizacji (11,5%) 
i infrastrukturze (20,7%) jest relatywnie niski. Dlatego wciąż bardzo 
rzadko dochodzi do istotnych w tym zakresie zmian prowadzących m.
in. do zatrudniania osób zajmujących się tą grupą publiczności (3,7%).

Nie oznacza to jednak, że muzealnicy nie są zainteresowani po-
szerzaniem relacji z dorosłą publicznością. Wyniki badań pokazują, 
że zdecydowana większość uczestników badań zadeklarowała po-
głębianie swojej wiedzy o tej grupie publiczności zarówno na pod-
stawie własnych obserwacji (91,1%), informacji z mediów (80,1%), 
jak i z różnego rodzaju raportów i danych zastanych (45%). Ponad-
to aż 35,6% respondentów przyznało, że korzystało w tym celu także 
ze szkoleń wewnętrznych, a 41,9% również z zewnętrznych. Dlatego 
w odczuciu pracowników reprezentujących instytucje, które wypełniły 
i odesłały ankietę internetową, muzea, w których pracują, nie tylko 

Tabela 2. Tworzenie własnych projektów dla osób dorosłych 
przez muzea/oddziały muzeów [N: 191]

Odpowiedzi (%)

Tak (1 taki projekt na kilka lat) 8,9
28,3

Tak (1 taki projekt w roku) 19,37

Tak (2–3 takie projekty w roku) 30,37
47,6

Tak (4 lub więcej projektów w roku) 17,28

Nie tworzymy takich projektów 21,5

Brak odpowiedzi 2,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NIMOZ
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są już przygotowane do projektowania oferty dla dorosłych, ale we-
dług ich wiedzy tworzą czasami nawet kilka tego rodzaju projektów 
w ciągu danego roku (47,6%). 

W praktyce oznacza to, że chociaż skala zmian organizacyjnych czy in-
frastrukturalnych wciąż wymaga dalszych nakładów pracy ze strony mu-
zeów, to w wielu instytucjach wykształciły się już bardzo trwałe relacje 
z różnymi środowiskami zrzeszającymi dorosłą publiczność. Jak ważne 
i silne mogą to być powiązania, pokazują nie tylko obszary współpracy po-
szczególnych placówek z tego typu organizacjami, ale także programy mu-
zealne budujące różnego rodzaju środowiska dorosłych wokół muzeum24.

24. Przykładem takich programów są m.in. Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, z których najstarsze 
działa w Muzeum Narodowym w Krakowie od 1903 r., czy grupy skupiające dane środowiska zawo-
dowe, np. nauczycieli.

Wykres 6. Regularność współpracy muzeum/oddziału muzeum 
z różnego typu organizacjami współpracującymi z osobami 
dorosłymi [N: 191]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NIMOZ
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Wnioski i dalsze perspektywy badań 

Wyniki badań ilościowych poświęconych obecności dorosłych w polskich muzeach, które 

zostały zrealizowane w różnego rodzaju instytucjach z udziałem ich pracowników, wskazały 

na kilka głównych czynników różnicujących korzystanie z muzeów przez tę grupę odbiorców. 

Jako pierwszy z nich można tutaj wymienić pogłębiającą się niejednolitość wiekową dorosłej 

publiczności, która spośród wskazywanych przez respondentów czynników demograficznych 

najsilniej wpływa nie tylko na rozwarstwienie tej grupy, ale też na dywersyfikację oferty 

poszczególnych instytucji i tworzenie przez nie osobnych programów dla rodziców z dziećmi 

czy seniorów. Jako drugi należy wskazać brak spójnego obrazu potrzeb i oczekiwań 

dorosłych. Analiza ankiety zrealizowanej w ramach „regularnych, coraz bardziej 

precyzyjnych badań uczestnictwa w kulturze” [Skowron 2019: 87] wskazała bowiem na 

istnienie pewnych dysproporcji pomiędzy celami odwiedzin muzeów podawanymi przez 

pracowników muzeów a głównymi motywatorami i demotywatorami, które ich zdaniem 

zachęcają lub zniechęcają dorosłych do przyjścia do muzeum. Jako trzecią można przywołać 

dysproporcję pomiędzy nakładami pracowników na wprowadzanie zmian programowych pod 

kątem potrzeb i oczekiwań osób dorosłych a zakresem zmian organizacyjnych czy 

infrastrukturalnych mogących wzmacniać ten proces. W rezultacie dla wielu uczestników 

badań budowanie oferty dla odbiorcy indywidualnego, należącego do wielopokoleniowej 

grupy dorosłej publiczności, odwiedzającego muzea w towarzystwie innych osób to wciąż z 

jednej strony przedmiot wymagający pogłębiania wiedzy i szukania różnego rodzaju nowych 

rozwiązań, a z drugiej obszar wymagający wprowadzania zmian zarówno programowych, jak 

i organizacyjnych oraz infrastrukturalnych. 



100

Beata Nessel-Łukasik

Wnioski i dalsze perspektywy badań

Wyniki badań ilościowych poświęconych obecności dorosłych w polskich 
muzeach, które zostały zrealizowane w różnego rodzaju instytucjach 
z udziałem ich pracowników, wskazały na kilka głównych czynników róż-
nicujących korzystanie z muzeów przez tę grupę odbiorców. Jako pierw-
szy z nich można tutaj wymienić pogłębiającą się niejednolitość wiekową 
dorosłej publiczności, która spośród wskazywanych przez respondentów 
czynników demograficznych najsilniej wpływa nie tylko na rozwarstwie-
nie tej grupy, ale też na dywersyfikację oferty poszczególnych instytu-
cji i tworzenie przez nie osobnych programów dla rodziców z dziećmi 
czy seniorów. Jako drugi należy wskazać brak spójnego obrazu potrzeb 
i oczekiwań dorosłych. Analiza ankiety zrealizowanej w ramach „regu-
larnych, coraz bardziej precyzyjnych badań uczestnictwa w kulturze” 
[Skowron 2019: 87] wskazała bowiem na istnienie pewnych dyspropor-
cji pomiędzy celami odwiedzin muzeów podawanymi przez pracowni-
ków muzeów a głównymi motywatorami i demotywatorami, które ich 
zdaniem zachęcają lub zniechęcają dorosłych do przyjścia do muzeum. 
Jako trzecią można przywołać dysproporcję pomiędzy nakładami pra-
cowników na wprowadzanie zmian programowych pod kątem potrzeb 
i oczekiwań osób dorosłych a zakresem zmian organizacyjnych czy infra-
strukturalnych mogących wzmacniać ten proces. W rezultacie dla wielu 
uczestników badań budowanie oferty dla odbiorcy indywidualnego, nale-
żącego do wielopokoleniowej grupy dorosłej publiczności, odwiedzające-
go muzea w towarzystwie innych osób to wciąż z jednej strony przedmiot 
wymagający pogłębiania wiedzy i szukania różnego rodzaju nowych roz-
wiązań, a z drugiej obszar wymagający wprowadzania zmian zarówno 
programowych, jak i organizacyjnych oraz infrastrukturalnych.

Zakres tych modyfikacji pozostaje jednak wciąż pytaniem otwartym. 
Jak dalej poszerzyć grono dorosłej publiczności polskich muzeów, wie-
dząc, że w 2019 tylko 33% Polaków odwiedziło tego rodzaju instytucje 
[CBOS 2020: 6]? Jak rozwijać ofertę dla tej grupy odbiorców, uwzględ-
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niając zarówno doświadczenia muzeów sprzed pandemii, jak i z okresu 
działania w zamkniętych placówkach? Szukając odpowiedzi na te i wiele 
innych pytań, należy uwzględnić fakt, że zaprezentowane powyżej wyni-
ki badań wymagają poszerzenia. Z jednej strony przedstawiony w tekście 
materiał trzeba bowiem pogłębić o wyniki następnych etapów badań po-
święconych nie/obecności dorosłych w muzeum25 i innych badań powią-
zanych z tym tematem [Gaweł, Skowron, Szostak 2019: 20–26, 42; Kot-
narowski i in. 2019: 105]. Z drugiej należy go także zestawić z pogłębioną 
analizą szeroko ujętego spectrum praktyk, jakie muzea już proponują 
dorosłym zarówno w wersji offline26, jak i online27, oraz zakres zmian 
zachodzących w ich przestrzeni [Łongiewska-Wijas 2018: 101–102] pod 
kątem działań dla dorosłej publiczności i z nią [Santi 2017].

Bibliografia

Banaś, Janus (2015) – Banaś, A., Janus, A. (2015), Laboratorium mu-
zeum. Społeczność, Warszawa: Muzeum Warszawy. 

Bourdieu, Darbel 1969 − Bourdieu, P., Darbel, A. (1969), Amour de l’art. 
Les Musées d’art. européens et leur public, Paris: Ed. De Minuit.

CBOS 2020 – CBOS, Aktywność i doświadczenia Polaków w 2020, „Ko-
munikat z Badań”, nr 17, Warszawa: CBOS.

CBOS 2021 – CBOS, Aktywność i doświadczenia Polaków w 2020, „Ko-
munikat z Badań”, nr 14, Warszawa: CBOS. 

25. W pierwszej kolejności będą to wyniki badań jakościowych z 2020 r. [N: 38], a następnie z ba-
dań ilościowych poświęconych różnego rodzaju podgrupom dorosłej publiczności. 

26. Wciąż tylko niektóre muzea decydują się np. na późne godzinny otwarcia i działają − tak jak 
m.in. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Muzeum Śląskie czy MOCAK − do 20.00.

27. Specjalne grupy na FB dla dorosłej publiczności prowadzi np. Muzeum Narodowe w Warszawie.



102

Beata Nessel-Łukasik

Chaumier 2020 − Chaumier S., (2020), Społeczeństwo, [w:] 
A. Desvallées, F. Mairesse (red.), Słownik encyklopedyczny muzeolo-
gii, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 536−555.

Clifford 1999 − Clifford, J. (1999), Museums as contact zone, [w:] Re-
presenting the Nation: Histories, Heritage, and Museums, D. Boswell, 
J. Evans (ed.), London − New York: Routledge, 435−437. 

Czarnecki 2016 – Czarnecki, S., (2016), Nowa widownia. O promocji 
w kulturze, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Czarnecki i in. (red.) 2012 − Czarnecki, S., Dzierżanowski, M., Grabow-
ska, M., Knera, J., Michałowski L., Obracht-Prondzyński, C., Stachu-
ra K., Szultka, K, Zbieranek, P. (red.), (2012), Poszerzanie pola kultu-
ry. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku, Gdańsk: Instytut 
Kultury Miejskiej.

Ćwikła i in. 2020 − Ćwikła, M., Konior, A., Laberschek, M., Murzyn, M., 
Pluszyńska, A., Szostak A., (2020), Badania o badaniach. Czy i jak in-
stytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu, Kraków: 
Instytut Badań Organizacji Kultury.

Drozdowski i in. 2014 − Drozdowski, R., Fatyga, B., Filiciak, M., Kra-
jewski, M., Szlendak, T., (2014), Praktyki kulturalne Polaków, Toruń: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

Falk 2009 − Falk, J.H. (2009), Identity and the museum visitor experience, 
London − New York: Routledge.

Falk, Dierking 2011 − Falk, J.H., Dierking, L.D. (2011), The museum expe-
rience, Walnut Creek: Left Coast Press.



103

Dorośli w muzeum. Perspektywa pracowników instytucji

Figiel (red.) 2017 − Figiel, K. (red.), (2017), Muzea w 2016, „Statystyka 
Muzeów”, nr 1, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochro-
ny Zbiorów.

Figiel (red.) 2018 − Figiel, K. (red.), (2018), Muzea w 2017, „Statystyka 
Muzeów”, nr 2, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochro-
ny Zbiorów.

Figiel (red.) 2019 − Figiel, K. (red.), (2019), Muzea w 2018, „Statystyka 
Muzeów”, nr 3, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochro-
ny Zbiorów.

Folga-Januszewska 2020 − Folga-Januszewska, D. (2020), Dzieje pojęcia 
muzeum i problemy współczesne – wprowadzenie do dyskusji nad 
nową definicją muzeum ICOM, „Muzealnictwo”, nr 61, 39−57.

Garsztka, Kozłowska 2020 − Garsztka, J., Kozłowska, E. (2020), Wolon-
tariat muzealny osób starszych z perspektywy doświadczeń Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN, [w:] B. Nessel-Łukasik (red), ABC. 
Muzeum dla seniorów, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów, 52−61.

Gaweł 2020 − Gaweł, Ł. (2020), Społeczna odpowiedzialność organi-
zacji kultury. Muzea w otoczeniu społecznym, [w:] A. Pluszyńska, 
A. Konior, Ł. Gaweł (red.), Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 81−95.

Gaweł, Skowron, Szostak (red.) 2019 − Gaweł, Ł., Skowron, F., Szo-
stak, A. (red.), (2019), Raport z projektu badawczego Krakowski 
odbiorca kultury, Kraków: Attyka.



104

Beata Nessel-Łukasik

Herkt, Mieszała (red.) 2018 − Herkt, M., Mieszała, A., (red.), (2018), Ro-
dziny/2015. Seniorki i seniorzy/2016 w instytucji kultury, publikacja 
poseminaryjna cyklu „Odbiorcy instytucji kultury”, Poznań: Centrum 
Turystyki Kulturowej TRAKT, dostęp online: https://issuu.com/bra-
mapoznania/docs/187x237mm3mm_odbiorcy-instytucji-ku[odczyt: 
30 grudnia 2020].

Jacyno 2007 − Jacyno, M. (2007), Kultura indywidualizmu, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jacyno 2012 − Jacyno, M. (2012), Style życia, [w:] A. Giza, M. Sikorska 
(red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN.

Jędruch 2016 − Jędruch, D. (2016), Muzeum bez murów. Pracownia 
Badań Socjologicznych Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 
60. XX wieku wobec społeczności lokalnych, [w:] E. Nieroba, B. Cym-
browski (red.), Sfera publiczna – przestrzeń – muzeum. O zmieniają-
cej się roli instytucji kultury, Opole: Uniwersytet Opolski, 101−118.

Kłoskowska 2020 − Kłoskowska, A. (2020), Socjologia kultury, Warsza-
wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Komorowska 2020 − Komorowska, K. (2020), Zależy nam, by każdy 
wolontariusz czuł się częścią zespołu. O wolontariacie w Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku [Wywiad], wywiad z B. Nessel-Łu-
kasik i O. Ślifirską, dostęp online: https://publicystyka.ngo.pl/zalezy-
-nam-by-kazdy-wolontariusz-czul-sie-czescia-zespolu-o-wolontaria-
cie-w-muzeum-jozefa-pilsudskiego-w-sulejowku [odczyt: 31 grudnia 
2020].



105

Dorośli w muzeum. Perspektywa pracowników instytucji

Kosińska 2019 − Kosińska, M. (2019), Badaczki i edukatorki. O (nie)
refleskyjnych transformacjach edukacji kulturalnej, „Kultura Współ-
czesna”, nr 2, 22−36.

Kotnarowski i in. 2019 − Kotnarowski, M., Piechocki, P., Płachecki, P., 
Szlendak, T. (2019), Tradycyjni, masowi, superkulturalni? Segmenta-
cja warszawiaków i warszawianek pod względem uczestnictwa w kul-
turze, [w:] Relacje i różnice, Uczestnictwo warszawianek i warsza-
wiaków w kulturze, Warszawa: Teatr Scena Prezentacje prowadzący 
działalność pod marką Biennale Warszawa, 104−115.

Krajewski 2005 − Krajewski, M. (2005), Kultury kultury popularnej, 
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Krajewski 2013 − Krajewski, M. (2013), W kierunku relacyjnej koncepcji 
uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, 30−31.

Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2017 − Kwiatkowski, P.T., Nessel-Łukasik, B. 
(2017), Publiczność muzeów w Polsce. Badania pilotażowe. Raport, 
Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 
dostęp online: https://www.nimoz.pl/files/articles/187/Raport%20
Publiczność%20muzeów%20w%20Polsce%202017.pdf [odczyt: 
30 grudnia 2020].

Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2018a − Kwiatkowski, P.T., Nessel-Łuka-
sik, B. (2018a), ABC. Badania publiczności polskich muzeów, Warsza-
wa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.



106

Beata Nessel-Łukasik

Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2018b – Kwiatkowski, P.T., Nessel-Łuka-
sik, B. (2018b), Muzeum w społeczności lokalnej. Raport, Warszawa: 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, dostęp online: 
https://nimoz.pl/files/articles/212/Raport%20Publiczność%20mu-
zeów%20w%20Polsce%202018.pdf [odczyt: 30 grudnia 2020].

Kwiatkowski, Nessel-Łukasik 2019 − Kwiatkowski P.T., Nessel-Łuka-
sik B. (2019), Seniorzy w muzeum. Raport, Warszawa: Narodowy 
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Publiczność muzeów 
w Polsce. Seniorzy w muzeum. Raport 2019 – NIMOZ, dostęp online: 
https://nimoz.pl/files/articles/235/2019_NIMOZ_Raport_Senio-
rzy_v.20.02.2020%20-%20JG_FINAL02.pdf [odczyt: 30 grudnia 
2020].

Łongiewska-Wijas 2018 − Łongiewska-Wijas, E. (2018), Sklep muzealny 
w Polsce, Niewykorzystana przestrzeń oddziaływania i wyzwania dla 
zarządzających instytucją, „Muzealnictwo”, nr 59, 99−111.

Macalik 2014 − Macalik, J. (2014), Współczesny odbiorca masowy jako 
wyzwanie dla usług muzealnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu”, z. 354, 51−60.

Mairesse 2020 − Mairesse, F. (2020), Publiczność, [w:] A. Desvallées, 
F. Mairesse (red.), Słownik encyklopedyczny muzeologii, Warszawa: 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 500−535.

Majewski (red.) 2013 − Majewski, P., (red.), (2013), Muzea i uczenie się 
przez całe życie – podręcznik europejski, Warszawa: Narodowy Insty-
tut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.



107

Dorośli w muzeum. Perspektywa pracowników instytucji

Nessel-Łukasik 2016 − Nessel-Łukasik, B. (2016), Wyplatanie miejsca, 
[w:] B. Cymbrowski, E. Nieroba (red.), Strefa publiczna – prze-
strzeń – muzeum. O zmieniającej się roli instytucji kultury, Opole: 
Uniwersytet Opolski, 63–78.

Nessel-Łukasik 2019 − Nessel-Łukasik, B. (2019), Teoria a praktyka. Ba-
dania jako narzędzie rozwoju publiczności w Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Sulejówku, „Muzealnictwo”, nr 60, Warszawa, 141−148.

Nessel-Łukasik (red.) 2020 − Nessel-Łukasik B. (red.), (2020), ABC. 
Muzeum dla seniorów, Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów.

Nieroba 2016 − Nieroba E. ( 2016), Pomiędzy dobrem wspólnym a eli-
tarnością. Współczesny model muzeum, Opole: Uniwersytet Opolski.

Olechnicki, Szlendak 2017 − Olechnicki, K., Szlendak, T. (2017), Nowe 
praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty, Warsza-
wa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Płachecki (red.) 2019 − Płachecki, T. (red.), (2019), Relacje i różnice. 
Uczestnictwo warszawianek i warszawiaków w kulturze, Warszawa: 
Teatr Scena Prezentacje prowadzący działalność pod marką Biennale 
Warszawa.

Riviére 1985 − Riviére, G.H. (1985), The ecomuseum – an evolutive defi-
nitione 1, „Museum”, t. 37, nr 4, 182−183.

Santi 2017 − Santi, M. (2017), Muzea. Migracje i zróżnicowanie kulturo-
we – zalecenia dla muzeów, „Muzealnictwo”, nr 58, 12−20.



Beata Nessel-Łukasik

Simon 2016 − Simon, N. (2016), The art of revelance, Santa Cruz: Mu-
seum 2.0.

Skowron 2019 − Skowron, F. (2019), Skąpożerni. Społeczność krakow-
skich instytucji kultury, [w:] Ł. Gaweł, F. Skowron, A. Szostak (red.), 
Raport z projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury, Kraków: 
Attyka, 85−102.

Skowron, Maziarz, Walczyk 2020 − Skowron, F., Maziarz, K., Walczyk, A., 
Zmiany – dlaczego nie? Muzeum Narodowe w Krakowie po pandemii. 
Raport z badań opinii publicznej, Kraków: Muzeum Narodowe w Kra-
kowie, dostęp online: MNK po pandemii – pełny raport.pdf [odczyt: 
24 czerwca 2021].

Sowińska-Pasek 2019 − Sowińska-Pasek vel Paszkowska, M. (2019), 
Gdzie jest nasza publiczność? Jak, co i kogo badać? Doświadczenia 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, „Zarządzanie w Kultu-
rze”, nr 20, z. 3, 339−362.

Szeląg (red.) 2012 − Szeląg, M. (red.), (2012), Raport o stanie edukacji 
muzealnej, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Verge 2006 − Verge, P. (2006), The New Museology, London: Reaktion 
Books.



109

mgr Maria Bajak
asystent, Katedra Marketingu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0003-4769-7696

dr Iryna Manczak
adiunkt, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0002-9661-9945

dr Katarzyna Sanak-Kosmowska
adiunkt, Katedra Marketingu 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ORCID: 0000-0003-3701-8899

Organizacja festiwali filmowych 
w dobie pandemii COVID-1928

ABSTRAKT

Celem opracowania jest zbadanie wybranych uwarunkowań związanych 
z organizacją festiwali filmowych w dobie pandemii COVID-19. Postano-
wiono zidentyfikować kierunki i sposoby rozwoju oferty wydarzeń festi-
walowych w warunkach obowiązujących obostrzeń epidemicznych. Pod-
jęty temat został przedstawiony w oparciu o wyniki przeprowadzonych 

28. Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu 
w Krakowie w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego.
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wywiadów pogłębionych. W wywiadach uczestniczyli przedstawiciele wy-
branych festiwali filmowych, w tym głównie osoby odpowiedzialne za pro-
gram festiwalowy. W opracowaniu zwrócono uwagę na wybrane charak-
terystyki obrazujące organizację festiwali filmowych w czasach pandemii 
COVID-19. W dalszej części zarysowano kwestie związane z funkcjonowa-
niem sektora kultury w trakcie trwania kryzysu gospodarczego. Kolejno 
scharakteryzowano wydarzenia objęte badaniem: Krakowski Festiwal Fil-
mowy, Festiwal Muzyki Filmowej i Mastercard Off Camera. Uwzględnia-
jąc cel oraz charakter pracy, zdecydowano się przeanalizować festiwale 
filmowe, które już odbyły się w formie online. Na potrzeby prowadzonych 
badań przybliżono doświadczenia organizatorów zdobyte podczas edycji 
festiwalowych zrealizowanych w przestrzeni wirtualnej. W opracowaniu 
postawiono hipotezę głoszącą, że pandemia COVID-19 przyczyni się do or-
ganizacji festiwali filmowych w formie hybrydowej w przyszłości. Na kan-
wie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych podjęto próbę ustalenia, 
w jakim stopniu oraz zakresie zostaną wykorzystane doświadczenia zdo-
byte podczas organizacji wydarzeń w formie online.

SŁOWA KLUCZOWE: festiwale filmowe, event marketing, zarządzanie 
kryzysowe, COVID-19

Wprowadzenie

Decyzja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2020 o wpro-
wadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju [Mini-
sterstwo Zdrowia 2020] oraz dalsze rozporządzenia związane z ograni-
czeniem transmisji wirusa SARS-CoV-2 przyczyniły się do znaczących 
zmian w funkcjonowaniu społeczeństwa. Zachowanie dystansu spo-
łecznego stanowiło bowiem fundamentalne uwarunkowanie przyczy-
niające się do ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. 
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Warto zauważyć, że część populacji nie wykazuje objawów chorobowych 
[Bai i in. 2020; Chen i in. 2020; Wang i in. 2020; Yu i in. 2020]. Za-
mknięcie spowodowane dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 miało dramatyczne skutki dla sektora kultury, w tym dla 
organizatorów wydarzeń festiwalowych [EFA 2020]. Problem możli-
wości stabilnego i długofalowego finansowania tego rodzaju wydarzeń 
kulturalnych był widoczny już przed wybuchem pandemii [Król 2020], 
a sytuacja kryzysowa tylko przyczyniła się do jego pogłębienia. Róż-
norodne instytucje, agencje kreatywne, organizacje pozarządowe czy 
przedsiębiorstwa utraciły podstawowe źródła finansowania [Czyżewski 
i in. 2020]. Co więcej, władze wielu europejskich krajów nie przygoto-
wały adekwatnej tarczy antykryzysowej dla omawianego elementu sek-
tora kultury [EFA 2020]. Raport Polskiej Akademii Nauk opublikowany 
we wrześniu 2020 roku wskazuje, że w związku z dramatycznym regre-
sem sytuacji finansowej polska kultura może znaleźć się w niedługim 
czasie w sytuacji, która będzie zagrażała funkcjonowaniu społeczeństwa 
i państwa [Duszyński i in. 2020]. Straty wynikające z odwołania, prze-
łożenia terminu lub przeniesienia festiwali do przestrzeni wirtualnej 
mogą być rozpatrywane na wielu poziomach. Przede wszystkim dotyczą 
one nie tylko braku bądź ograniczenia przychodów organizatorów, arty-
stów i lokalnych przedsiębiorców, ale również takich aspektów, jak kul-
tura uczestnictwa, możliwości wielozmysłowego odbioru wydarzenia, 
kształtowania relacji i wspólnoty, których realizacji nie może w pełni 
zapewnić cyfrowa edycja wydarzenia [Czyżewski i in. 2020].

Festiwale przyczyniają się do upowszechniania kultury i sztuki, bu-
dowania relacji, w tym są istotnym elementem lokalnej gospodarki 
[Wong 2011; Christou, Sharpley, Farmaki 2018]. Omawiane wydarze-
nia stanowią ważną część usługowych funkcji miejskich [Cudny, Rouba 
2012; ZMP 2015]. Warto dodać, że festiwale uznawane są za przykład 
najczęściej organizowanych eventów [Ratkowska 2010]. Z przeprowa-
dzonych badań wynika, że tego rodzaju wydarzenia generują przycho-
dy na poziomie 5 złotych za każdą wydaną złotówkę na ich organizację 
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[Czyżewski i in. 2020]. Festiwale są również czynnikiem podnoszącym 
atrakcyjność oferty miast i regionów dla turystów [Duglio, Beltramo 
2017; Kmeco i in. 2019] oraz mieszkańców [Kosowska 2009]. Istot-
ne jest również ich oddziaływanie o charakterze niematerialnym. Co-
raz częściej festiwale rozpatrywane są jako nośniki cennych wartości 
społecznych i kulturowych, których odbiorcami stają się nie tylko ich 
przyjezdni uczestnicy, ale także ludność lokalna [Zarębski, Kurdyś- 
-Kujawska 2020]. 

Kluczowym celem podjętej dyskusji jest zbadanie uwarunkowań or-
ganizacji festiwali filmowych, które odbyły się w przestrzeni wirtualnej 
w dobie pandemii COVID-19. Postanowiono także zidentyfikować kie-
runki i sposoby rozwoju, w tym dostosowania programu festiwalowego 
do obowiązujących obostrzeń epidemicznych. Temat opracowania został 
przeanalizowany w oparciu o wyniki wywiadów pogłębionych, które re-
alizowano z organizatorami wiodących wydarzeń festiwalowych odby-
wających się w Krakowie. Badaniem objęto takie festiwale, jak Krakow-
ski Festiwal Filmowy, Festiwal Muzyki Filmowej oraz Mastercard Off 
Camera. W pracy postawiono hipotezę głoszącą, że pandemia COVID-19 
przyczyni się do organizacji festiwali filmowych w formie hybrydowej 
w przyszłości. W oparciu o zgromadzony materiał badawczy podjęto 
próbę ustalenia, w jakim stopniu oraz zakresie organizatorzy planują 
wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas realizacji wydarzeń w for-
mie online.

Kultura w trakcie pandemii COVID-19

Sytuacja kryzysowa spowodowana pandemią wymusiła zredefiniowanie 
funkcjonowania kultury w przestrzeni społecznej. Znaczące zmiany ujaw-
niły się zarówno w sposobie prezentacji zasobów kultury, jak i w funkcjo-
nowaniu wielu organizacji działających w sferze kultury. Największe wy-
zwania dotyczą sposobów dystrybucji zbiorów, przystosowywania oferty 
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Wyzwanie Charakterystyka

Sposoby 
dystrybucji zbiorów

• rządowe obostrzenia i dążenie do zachowania bezpieczeństwa publiczności 
wymusiły na instytucjach kultury zmiany w sposobie dystrybucji swoich 
zasobów

• część zbiorów i wydarzeń została poddana cyfryzacji i udostępniona 
za pośrednictwem mediów, umożliwiono również korzystanie z zasobów 
archiwalnych

• zastosowane rozwiązania powodują jednak trudności z jakością 
i intensywnością odbioru doświadczeń kulturalnych

Przystosowywanie 
oferty

• nowe elementy oferty instytucji w postaci cyfrowej, w tym rezygnacja 
z prezentacji wybranych zasobów w przestrzeni rzeczywistej, jak również 
ograniczenie liczebności publiczności skłoniły organizacje do refleksji nad 
cenami swoich usług

• część zasobów została udostępniona za darmo lub za symboliczną opłatą 
w celu zwiększenia ich dostępności

• w przypadku limitowanej dostępności miejsc niektóre opłaty zostały 
podniesione; wahania te mogą implikować problemy w przyszłości 
z dopasowaniem cen do popytu i podaży

Komunikacja 
z publicznością

• translokacja kultury do sieci i zmiana sposobu świadczenia usług spowodowała 
dostosowanie komunikacji z publicznością do aktualnych warunków

• nastąpił spadek znaczenia outdoorowych kreacji reklamowych, jednak zyskały 
na znaczeniu działania z obszaru komunikacji w środowisku cyfrowym

• zaistniałe zmiany wymagają dostosowania kompetencji pracowników 
instytucji oraz nieustannego poszukiwania atrakcyjnych i skutecznych form 
kształtowania relacji z odbiorcami kultury

Adaptacja obsługi 
odbiorców kultury

• pandemia wymusiła wprowadzenie modyfikacji w sposobie obsługi 
publiczności

• w przestrzeni rzeczywistej konieczne stało się przestrzeganie restrykcyjnych 
zasad sanitarnych

• w kontekście przestrzeni wirtualnej pojawiły się problemy z kompetencjami 
cyfrowymi pracowników, w tym sposobami zapewnienia wysokiego poziomu 
obsługi publiczności pomimo braku fizycznego kontaktu

Tabela 1. Wyzwania dla sektora kultury w trakcie pandemii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie INFUTURE.INSTITUTE 2020; Czyżewski i in. 2020; Woźniak 
(red.) 2020
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kulturalnej, komunikacji z publicznością oraz zaadaptowania obsługi (ta-
bela 1). Pomimo istniejących trudności nie można stwierdzić znaczące-
go spadku zainteresowania kulturą w trakcie pandemii, jednakże odczu-
walny jest regres jakości uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych 
[Socha 2020]. Niemalże jedna czwarta Polaków deklaruje, że gdy pojawi 
się możliwość uczestnictwa w tego rodzaju wydarzeniach odbywających 
się w przestrzeni rzeczywistej, planuje wziąć w nich udział [INFUTURE.
INSTITUTE 2020].

W Polsce w związku z wybuchem pandemii COVID-19 przewidziano 
wsparcie dla całego sektora kultury na poziomie 4 mld złotych. Pomoc 
obejmuje rządowe instrumenty opracowane w ramach tarczy antykryzy-
sowej, jak również gwarancje bankowe i działania Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego [MKiDN 2020a]. Ponadto niektóre samorządy 
wspierają organizacje i artystów poprzez różnorodne dotacje oraz zakup 
materiałów i usług kulturalnych [Czyżewski i in. 2020]. Aczkolwiek in-
stytucje kultury muszą także samodzielnie podejmować działania, które 
umożliwią im przetrwanie w rzeczywistości pandemicznej. Dostosowanie 
działalności podmiotów sfery kultury wymaga jednak wypracowania roz-
wiązań, które umożliwią im funkcjonowanie w obliczu sytuacji kryzyso-
wej, w tym adekwatnych do prowadzonej aktywności. Można wskazać na-
stępujące podstawowe scenariusze realizacji działalności statutowej przez 
instytucje kultury:

• pozostanie otwartym przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa – 
umożliwienie publiczności udziału w wydarzeniach odbywających 
się na terenie instytucji oraz korzystania z jej zbiorów przy jed-
noczesnej dbałości o spełnianie wszelkich norm sanitarnych; taka 
forma działalności jest jednak możliwa wyłącznie wówczas, gdy 
pozwalają na to przepisy rządowe;

• odwołanie lub zawieszenie działalności – rezygnacja z organi-
zacji wydarzeń oraz podejmowania publiczności spowodowana 
restrykcjami rządowymi lub troską instytucji o bezpieczeństwo 
odbiorców;
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• przeniesienie działalności do sieci internetowej – realizacja celów 
instytucji przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych bez fizycznego kontaktu z publicznością;

• cyfryzacja zasobów kultury – udostępnienie poprzez stare lub nowe 
media niektórych zasobów będących w posiadaniu danej organizacji;

• prezentacja kultury w przestrzeni miejskiej – organizacja wydarzeń 
i wystaw plenerowych, zgodnie z aktualnymi możliwościami prawnymi;

• przekształcenie funkcji instytucji kultury – czasowe lub trwałe 
zaadaptowanie przestrzeni instytucji kultury do pełnienia nowej 
roli, np. uczynienie z muzeum przestrzeni twórczej dla artystów;

• prowadzenie działań ambientowych i happeningów – podjęcie nie-
standardowych działań w przestrzeni rzeczywistej lub wirtualnej 
mających na celu zwrócenie uwagi na problemy sektora kultury 
w trakcie pandemii.

Poszczególne organizacje mogą zdecydować się na jeden z wyżej przed-
stawionych scenariuszy lub łączyć je w dogodnych dla siebie konfigu-
racjach. Jednak wybór rozwiązania lub jego modyfikację należy rozpa-
trywać jako szansę na kształtowanie relacji z publicznością, jak również 
sposób na utrzymanie jej zainteresowania ofertą kulturalną.

Rządowe wytyczne dla organizatorów festiwali 
w trakcie pandemii COVID-19

Według badań prowadzonych przez European Festival Association [EFA 
2020] na przełomie kwietnia i maja 2020 roku wśród 208 europejskich 
organizatorów festiwali aż 77% respondentów zdecydowało się przełożyć 
wydarzenie. Z kolei 57% ankietowanych nie miało pewności, czy w ogóle 
uda się je zrealizować w 2020 lub 2021 roku. Organizacja festiwali wy-
maga bowiem dużej dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie licznych uczest-
ników [Rutherford-Silvers 2013; Getz, Page 2016]. W sytuacji pandemii 
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imprezy masowe mogą przyczynić się do gwałtownego rozprzestrzenia-
nia się zakażenia, szczególnie przy braku odpowiednich zabezpieczeń 
[Mohanty i in. 2020]. W konsekwencji decyzja o odwołaniu lub przeło-
żeniu imprezy jest preferowana w kontekście ograniczania rozprzestrze-
niania się wirusa SARS-CoV-2 [Ahmed, Memish 2020; McCloskey i in. 
2020]. Alternatywą stało się częściowe lub całkowite przeniesienie wy-
darzenia do sieci internetowej. Wiele państw wprowadziło rządowe obo-
strzenia mające na celu prawne usankcjonowanie organizacji wydarzeń 
kulturalnych. W Polsce od 12 marca do połowy stycznia 2021 roku można 
wskazać trzy podstawowe fazy restrykcji dla kultury: 

• faza I (od 12 marca do 5 czerwca) – brak możliwości organizacji 
imprez kulturalnych i rozrywkowych; 

• faza II (od 6 czerwca do 6 listopada) – możliwość organizacji wy-
darzeń kulturalnych i rozrywkowych przy zachowaniu rządowych 
ograniczeń (tabela 2);

• faza III (od 7 listopada 2020 roku do 17 stycznia 2021) – brak 
możliwości organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych.

Rozwiązaniem, które może umożliwić dostęp do kultury w dobie pandemii 
i obostrzeń, może być częściowe (formuła hybrydowa) lub całkowite – w wy-
padku zawieszenia wydarzeń w przestrzeni rzeczywistej – przeniesienie fe-
stiwali do sieci internetowej. Poza wzrostem bezpieczeństwa przyjęcie tej for-
my pozwala na osiągnięcie większego zasięgu wydarzenia oraz ograniczenie 
kosztów i trudności organizacyjnych [Lively 2020]. Jednak wymaga nabycia 
nowych umiejętności, w tym głównie cyfrowych, przez zespół odpowiedzial-
ny za program festiwalowy czy też programowanie budżetu wydarzenia.

Materiały i metody

Kluczowym celem opracowania jest zbadanie uwarunkowań organizacji 
festiwali filmowych w dobie pandemii COVID-19. Postanowiono ziden-
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Tabela 2. Zalecenia dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych 
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego

Wyszczególnienie Opracowane rozwiązania

Wzmocnienie zasad 
higieny podczas 
wydarzeń

• obowiązek noszenia maseczek przez pracowników obsługujących imprezę
• zapewnienie dostępu do środków dezynfekujących
• szkolenia pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności
• regularna dezynfekcja powierzchni użytkowych oraz rekwizytów i instrumentów dętych
• wietrzenie i wentylowanie pomieszczeń po wszystkich wydarzeniach, z wyłączeniem 

powierzchni wyposażonych w odpowiednie systemy wentylacji

Ograniczanie 
kontaktu pomiędzy 
widzami

• zachowanie dystansu 1,5 m w kolejkach przy wejściu
• udostępnienie liczby miejsc odpowiadającej aktualnym przepisom
• jeśli to możliwe – podział publiczności na grupy wpuszczane w odstępach czasowych
• kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę
• publiczność powinna znajdować się w odległości minimum 1,5 m od sceny, a w przypadku 

występów wokalnych odstęp ten powinien wynosić minimum 6 m
• serwowanie posiłków dla publiczności zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi

Ograniczenie 
kontaktu pomiędzy 
artystami oraz 
organizatorami 
i obsługą 
wydarzenia

• jeśli jest to możliwe – wprowadzenie systemu zmianowego i rezerwowego
• zachowanie dystansu minimum 1,5 m pomiędzy artystami tam, gdzie to możliwe
• ograniczenie usadzenia pełnego składu orkiestry w kanale orkiestrowym
• zalecane jest wyposażenie stanowisk obsługi w przezroczyste osłony
• serwowanie posiłków dla artystów i obsługi zgodnie z reżimem sanitarnymi

Przystosowywanie 
formuły wydarzeń

• jeśli jest to możliwe − adaptacja imprez w pomieszczeniach na pokazy plenerowe
• przygotowywanie w pierwszej kolejności kameralnych wystąpień

Sformalizowanie 
niektórych 
procedur

• wypełnianie przez artystów oświadczeń na temat stanu zdrowia przed 
przystąpieniem do pracy 

• zbieranie danych kontaktowych i osobowych od uczestników przed wejściem  
na teren wydarzenia

• organizatorzy mają obowiązek przekazania listy uczestników i pracowników 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

• zaktualizowanie regulaminów uczestnictwa w wydarzeniach poprzez  
wprowadzenie zapisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie pandemii

• informowanie uczestników z wyprzedzeniem o panujących zasadach epidemiologicznych
• dostosowanie przepisów BHP do aktualnych obostrzeń

Źródło: MKiDN 2020c 
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tyfikować kierunki i sposoby rozwoju oferty wydarzeń festiwalowych 
w warunkach obowiązujących obostrzeń epidemicznych. Na potrzeby 
prowadzonych badań decydowano się zastosować technikę o charakte-
rze jakościowym. Przyjęta konwencja badawcza pozwoliła na większą 
elastyczność w budowie narzędzia pomiaru oraz rozpoznania istotnych 
kwestii związanych z problematyką pracy [Hackley 2019]. W trakcie 
realizacji badań posłużono się indywidualnym wywiadem pogłębionym 
[Olejnik, Kaczmarek, Springer 2018]. Zastosowana technika badawcza 
charakteryzuje się swobodną strukturą, która umożliwia uzyskanie okre-
ślonych informacji, jak również rozwinięcie niektórych aspektów uzna-
nych za kluczowe z punktu widzenia podjętej dyskusji [Maison 2010]. 
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że podczas prowadzenia wywia-
du badacz posiłkuje się schematem wątków tematycznych, które składają 
się na scenariusz wywiadu [Miński 2017]. W trakcie prowadzenia badań 
starano się dostosować pytania do przebiegu odbytych rozmów.

W ostatnich dwóch dekadach XX wieku festiwale filmowe stały się po-
pularną formą uczestnictwa w kulturze [Konieczna 2014; Davies 2020]. 
Zgłoszona uwaga stanowiła inspirację do podjęcia badań poświęconych 
spenetrowaniu problematyki związanej z organizacją omawianych wyda-
rzeń filmowych w dobie pandemii COVID-19. W ramach podjętej dyskusji 
skoncentrowano się na festiwalach, które odbyły się w przestrzeni wirtual-
nej. Doboru jednostek do badania dokonano w sposób celowy. Na potrzeby 
prowadzonych badań zrealizowano wywiady pogłębione z przedstawiciela-
mi wybranych krakowskich festiwali filmowych, w tym głównie osobami 
odpowiedzialnymi za program festiwalowy. Badania zrealizowano od sierp-
nia do listopada 2020 roku. Przyjęto następujące pytania szczegółowe:

• W jaki sposób organizatorzy dostosowali formułę wydarzenia 
do panujących obostrzeń epidemicznych?

• Jakie bariery zostały zidentyfikowane w związku z organizacją 
festiwalu w ramach nowej formuły?

• Jak nowe doświadczenia zdobyte w trakcie organizacji tegorocznej 
edycji wydarzenia zostaną wykorzystane w przyszłości?



119

Organizacja festiwali filmowych w dobie pandemii COVID-19

W opracowaniu postawiono hipotezę głoszącą, że pandemia COVID-19 
przyczyni się do organizacji festiwali filmowych w formie hybrydowej 
w przyszłości. W oparciu o zgromadzony materiał badawczy podjęto 
próbę ustalenia, w jakim stopniu oraz zakresie organizatorzy planują 
wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas realizacji wydarzeń w for-
mie online. W badaniu zgodzili się wziąć udział przedstawiciele instytu-
cji organizujących następujące wydarzenia: Krakowski Festiwal Filmo-
wy29, Festiwal Muzyki Filmowej30 oraz Mastercard Off Camera31.

Organizatorem Krakowskiego Festiwalu Filmowego jest Krakowska 
Fundacja Festiwalowa. Wyróżnione wydarzenie zaliczane jest do grona 
najstarszych światowych festiwali filmowych. Jego program koncentruje 
się wokół problematyki filmów dokumentalnych, animowanych i krót-
kometrażowych. Wydarzeniu towarzyszą pokazy plenerowe, koncerty, 
wystawy oraz spotkania z twórcami [KFF 2020]. 

Festiwal Muzyki Filmowej jest wydarzeniem organizowanym przez 
Krakowskie Biuro Festiwalowe wspólnie z RMF Classic. W trakcie impre-
zy prezentowane są interpretacje muzyki filmowej wykonywane na żywo 
przez muzyków i orkiestry w połączeniu z transmisją obrazu filmowego 
[Korzeniowski 2011]. Gośćmi wydarzenia są wybitni twórcy i kompozy-
torzy [FMF 2020]. Festiwal uznawany za jedno z najważniejszych wyda-
rzeń tego rodzaju na świecie [KBF 2017].

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Came-
ra realizowany jest przez Fundację OFF CAMERA. Wydarzenie stanowi 
przykład jednej z największych imprez tego typu we wschodniej Eu-
ropie [OFF CAMERA 2020]. Jego kluczowym celem jest umożliwienie 
młodym twórcom sztuki filmowej zaprezentowania swoich dzieł. 

29. Wydarzenie odbywało się od 31 maja do 7 czerwca 2020 r.
30. Wydarzenie odbywało się od 26 maja do 1 czerwca 2020 r.
31. Wydarzenie odbywało się od 11 września do 25 września 2020 r.
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Prezentacja wyników

Badane wydarzenia odbyły się w 2020 roku z zachowaniem zasad wy-
nikających z wprowadzonych obostrzeń epidemicznych. Organizatorzy 
60. KFF i 13. FMF zdecydowali się na przeniesienie wszystkich wyda-
rzeń do sieci internetowej. Z kolei 13. OFF CAMERA festiwal przyjął 
hybrydową formułę (tabela 3). W związku z tym większość wydarzeń 
odbywała się w przestrzeni wirtualnej, jednak uczestnicy mieli również 
możliwość skorzystania z bezpłatnego kina samochodowego. Warto 
podkreślić, że organizatorom wyróżnionych wydarzeń udało się zacho-
wać układ programowy oraz poszczególne jego elementy, które były re-
alizowane w poprzednich edycjach. 

Na kanwie przeprowadzonych wywiadów stwierdzono, że formy 
dostosowania analizowanych festiwali obejmowały różne rozwiązania 
dopracowane na potrzeby przyjętych założeń. Organizatorzy korzystali 
z platform streamingowych. W ten sposób zaprezentowano produkcje 
filmowe w poszczególnych sekcjach programowych (Krakowski Festi-
wal Filmowy, Mastercard Off Camera). Z kolei spotkania z przedsta-
wicielami branży filmowej odbywały się za pośrednictwem mediów 
społecznościowych. Warto dodać, że Festiwal Muzyki Filmowej znacz-
nie różni się od dwóch innych wydarzeń festiwalowych objętych bada-
niem. Jest przykładem eventu muzycznego. W ramach nowej formuły 
wydarzenia organizatorzy zdecydowali się podsumować jego poprzed-
nie edycje. 

Edycja festiwalowa realizowana w środowisku wirtualnym wymaga-
ła od organizatorów Krakowskiego Festiwalu Filmowego przemodelo-
wania lub nawiązania nowych relacji z partnerami. Niewątpliwe tego 
rodzaju zmiana może implikować szereg wyzwań w zakresie kształto-
wania relacji międzyorganizacyjnych, w tym o charakterze sieciowym. 
Można przyjąć, że w chwili organizacji festiwalu prawie wszystkie pod-
mioty gospodarcze znalazły się w trudnej sytuacji lub w znacznym stop-
niu ich działalność została naznaczona wybuchem pandemii COVID-19. 



121

Organizacja festiwali filmowych w dobie pandemii COVID-19

W związku z tym nawiązywanie nowych kontaktów partnerskich było 
utrudnione z powodów niezależnych od organizatorów. Ponadto z po-
wodu wprowadzonych restrykcji epidemicznych było wręcz niemożliwe 
utrzymanie dotychczas funkcjonujących kontaktów biznesowych. 

Tabela 3. Sposoby dostosowania formuły badanych wydarzeń 
z uwzględnieniem panujących obostrzeń epidemicznych

Wyszczególnienie
Krakowski Festiwal 
Filmowy

Festiwal Muzyki 
Filmowej

Mastercard Off  
Camera

Formuła 
wydarzenia w całości online w całości online

formuła hybrydowa 
(część wydarzeń 
online, a część 
offline)

Dostosowanie 
formy wydarzenia 
do okoliczności 
związanych 
z pandemią 
COVID-19

• projekcje filmowe 
na platformie 
streamingowej, 
wydarzenia KFF 
Industry i wydarzenia 
towarzyszące w mediach 
społecznościowych

• zachowano strukturę 
programową festiwalu 
(odbywały się konkursy 
i sekcje pozakonkursowe)

• zmiana w zakresie 
sposobu pracy zespołu 
projektowego

• pozyskanie nowych 
partnerów, 
współpracowników

• nowe formy dotarcia 
do widza korzystającego 
z platform VOD, w tym 
oferty festiwalowej

• podsumowanie 
poprzednich edycji 
festiwalu (w oparciu 
zarejestrowane 
koncerty)

• zaprezentowano nowy 
format live front studio 
(koncerty, realizowane 
przez twórców muzyki 
filmowej ze swoich 
studiów lub ze swoich 
domów, zawsze 
na żywo)

• spotkania online 
z twórcami, 
kompozytorami 
przedstawicielami 
branży audiowizualnej 
(na żywo lub nieco 
wcześniej nagrane, ale 
zawsze premierowo)

• część płatna 
(online, 
po wykupieniu 
dostępu)

• filmy konkursowe, 
filmy sekcji 
festiwalowych 
(emisja wyłącznie 
przez player.pl)

• część bezpłatna 
(online) – wywiady, 
panele dyskusyjne, 
Q&A, spotkania 
z twórcami

• część bezpłatna 
(offline) – kino 
samochodowe 
(14 projekcji 
filmowych)

Źródło: Opracowanie własne
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Należy zwrócić uwagę na fakt, że organizatorzy Mastercard Off Came-
ra zdecydowali się na pokazy filmowe w ramach kina samochodowego. 
Tego rodzaju dostosowanie formy wydarzenia było też możliwe z punktu 
widzenia aktualnych oraz obowiązujących zasad dotyczących organizacji 
wydarzeń masowych. Jest to nieszablonowy sposób ograniczenia zagro-
żenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 podczas imprezy kul-
turalnej. Formuła kina samochodowego pozwoliła bowiem na uczestnic-
two w pokazach plenerowych przy zachowaniu bezpiecznego dystansu 
pomiędzy widzami. Z kolei dla organizatorów Mastercard Off Camera 
zastosowany element programu stanowił jeden z nielicznych sposobów 
nawiązania kontaktu z publicznością czy też możliwość zrealizowania po-
kazów nawiązujących do tradycyjnej formuły wydarzenia. 

W trakcie przeprowadzania badań postanowiono zidentyfikować klu-
czowe bariery, z którymi musieli się zmierzyć organizatorzy w trakcie 
organizacji wydarzenia w dobie pandemii COVID-19 (tabela 4). W opinii 
przedstawicieli festiwali (Krakowski Festiwal Filmowy, Mastercard Off 
Camera) znacznym wyzwaniem organizacyjnym było dostosowanie pracy 

Źródło: Opracowanie własne

Wyszczególnienie Krakowski Festiwal 
Filmowy

Festiwal Muzyki  
Filmowej

Mastercard Off 
Camera

Bariery • finansowanie 
(zmniejszenie dotacji, 
zmiana kosztów, utrata 
partnerów)

• zmiana sposobu pracy 
zespołu projektowego

• nabycie nowych 
umiejętności (związanych 
z koordynacją działań 
technicznych i IT)

• kwestia praw autorskich 
(rozszerzają się pola 
eksploatacji podczas 
organizowania festiwalu 
online względem formuły 
tradycyjnej)

• przeprogramowanie 
budżetu i działań 
komunikacyjno-  
–promocyjnych

• praca zdalna 
zespołu 
organizacyjnego

• łączenie różnych 
podejść ze strony 
partnerów 
festiwalowych

• rezygnacja z udziału 
gości zagranicznych 
i mediów

Tabela 4. Bariery w organizacji festiwali w trakcie pandemii 
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zespołu projektowego do potrzeb nowej formuły wydarzenia czy też na-
bycie nowych umiejętności cyfrowych. Istotną barierą były zagadnienia 
związane z finansowaniem wydarzenia (Krakowski Festiwal Filmowy), 
w tym głównie zmniejszenie dotacji czy też przeprogramowanie kosztów 
oraz działań komunikacyjno-promocyjnych (Festiwal Muzyki Filmowej).

Organizatorzy analizowanych wydarzeń musieli się zmierzyć z utratą 
dotychczasowych partnerów biznesowych, kwestiami związanymi z prze-
konfigurowaniem wcześniej nawiązanych relacji partnerskich lub nawią-
zaniem nowych kontaktów biznesowych. Niewątpliwie nie były to proste 
zadania w sytuacji naznaczonej pogłębiającą się niepewnością społeczną 
oraz brakiem jednoznacznych komunikatów na temat zakończenia pande-
mii. W trakcie prowadzenia badań ustalano, że w wyniku translokacji fe-
stiwalu do sieci poszerzają się pola eksploatacji prezentowanych produkcji 
filmowych oraz utworów muzycznych. Udostępnienie wcześniej nagranych 
koncertów w serwisach streamingowych wymagało od organizatorów Fe-
stiwalu Muzyki Filmowej wykupienia praw do dzieł w celu ich emisji online, 
jak również wypłacenia honorariów twórcom. Wyróżnione działania wy-
magały przeprogramowania wcześniej zatwierdzonego budżetu imprezy. 
Warto dodać, że w ramach tegorocznych edycji analizowanych festiwali nie 
było możliwe zaproszenie gości zagranicznych. Każde z badanych wydarzeń 
stanowi przykład wyjątkowego przedsięwzięcia zarówno dla przedstawicie-
li branży filmowej oraz audiowizualnej, jak i publiczności [KBF 2017; PISF 
2017]. Są one przykładem rozpoznawalnych festiwali nie tylko w skali kra-
jowej, ale także międzynarodowej. Badane festiwale promują Kraków jako 
miasto organizacji ważnych wydarzeń filmowych w Europie Środkowej. Or-
ganizatorom udało się zrealizować spotkania z międzynarodowymi twórca-
mi w przestrzeni wirtualnej. Jednak wizyty tej grupy gości były kluczowym 
elementem programu festiwalowego, który przyczyniał się do kreowania 
wyjątkowej atmosfery podczas trwania każdej edycji festiwalowej.

Uczestnicy wywiadów przedstawili także plany na przyszłość organizato-
rów festiwali (tabela 5). Plany te w znacznym stopniu korespondowały z do-
świadczeniami, które udało się zdobyć podczas realizacji wydarzeń w nowej 
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formule. Przede wszystkim można uznać, że wszystkie zespoły projektowe 
nie wykluczają możliwości organizacji kolejnych edycji wydarzeń nawiązu-
jących do formuły hybrydowej. W przypadku Festiwalu Muzyki Filmowej 
zachowanie tradycyjnej formuły jest warunkiem kluczowym przesądzają-
cym o unikatowości wydarzenia. Koncerty realizowane przy udziale orkie-
stry muzyków w połączeniu z projekcją filmową stanowią rodzaj wyjątko-
wego przedsięwzięcia, którego nie zastąpi wydarzenie przeniesione do sieci. 
Jednak organizatorzy tego festiwalu, jak również Mastercard Off Camera, 
zdają sobie sprawę z faktu, że w kolejnych edycjach imprezy należy zwrócić 
szczególną uwagę na przeprogramowanie budżetu z myślą o rejestrowaniu 
i streamowaniu wybranych elementów oferty. Tego rodzaju rozwiązanie 
może sprawdzić się w sytuacji, gdy nie będzie możliwa realizacja festiwalu 
w formule tradycyjnej. Co istotne, jeden z festiwali oferuje pokazy filmowe, 
które wpisują się w wirtualną formułę (Festiwal Muzyki Filmowej).

Konkludując, należy dodać, że na kanwie przeprowadzonych badań 
udało się zaobserwować istotne zmiany – w tym wynikające z zaistniałej 
sytuacji społeczno-gospodarczej – w zakresie organizacji analizowanych 
festiwali. Organizatorzy musieli zmierzyć się z wyjątkową sytuacją, która 

Tabela 5. Plany na przyszłość organizatorów badanych festiwali 

Wyszczególnienie
Krakowski 
Festiwal Filmowy

Festiwal Muzyki 
Filmowej

Mastercard Off  
Camera

Propozycje zgłaszane 
przez organizatorów 
festiwali

• cykliczne pokazy 
KFF VOD (przez 
cały rok)

• wykorzystanie 
zdobytych 
doświadczeń 
w rozwoju 
festiwalu 
w przyszłości

• zachowanie tradycyjnej 
formuły, ale nie wyklucza 
się możliwości organizacji 
wydarzenia w formie 
hybrydowej

• wybrane elementy 
festiwalowe wpisują się 
w wirtualną formułę 
(SerialCon)

• rejestrowanie wydarzeń 
w celu późniejszego 
udostępnienia w sieci

• przeprogramowanie 
budżetu z myślą 
o rejestrowaniu 
i streamowaniu wydarzeń 
festiwalowych

Źródło: Opracowanie własne
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miała miejsce po raz pierwszy oraz wymagała radykalnych rozwiązań czy 
też szukania nowych sposobów umożliwiających realizację imprezy festi-
walowej. Zdobyte doświadczenia mogą stanowić punkt wyjścia do budo-
wania scenariuszy, które pozwolą na ich organizację w warunkach wpro-
wadzenia ewentualnych ograniczeń dotyczących imprez masowych.

Podsumowanie

Pandemia, podobnie jak różne inne sytuacje kryzysowe, w skrajnych przypad-
kach może definitywnie doprowadzić do zmian lub też przekształcić ekosyste-
my kultury. Warunkuje to konieczność dążenia do utrzymania różnorodności 
oraz wprowadzania rozwiązań, które pozwolą utrzymać stabilność sektora 
[Czyżewski i in. 2020]. Znaczna część instytucji kultury zależna jest jednak 
od fizycznej obecności odbiorców, w szczególności w przestrzeniach, miej-
scach i doświadczeniach, które wymagają bliskości odbiorcy [Harper 2020]. 
Nawiązując do poglądów badaczy sprzed wybuchu pandemii COVID-19, na-
leży dodać, że w warunkach ponowoczesnego świata i ponowoczesnej kul-
tury wytworzyły się już nowe wzory partycypacji w różnych jej przejawach. 
Co ważne, wzory te nie mają trwałego i homogenicznego charakteru, a ich 
wyznacznikiem jest nieukierunkowana zmienność [Kisiel 2013]. Niewątpli-
wie zaistniałe zjawiska będą się pogłębiać lub też zostaną zastąpione nowymi 
nawykami odbiorców kultury w dobie postpandemicznej.

Kryzys związany z pandemią COVID-19 to z pewnością jedno z naj-
bardziej dramatycznych i nieprzewidywalnych doświadczeń ostatnich lat 
[Gössling i in. 2021]. Istotnej zmianie uległy nie tylko codzienne czyn-
ności i obowiązki, ale także zachowania nabywcze i sposoby spędzania 
wolnego czasu. To także czas szczególnych wyzwań dla instytucji kultu-
ry, które praktycznie z dnia na dzień musiały zawiesić lub dostosować 
swoje działania do rządowych wytycznych. Celem podjętej dyskusji było 
zbadanie wybranych uwarunkowań związanych z organizacją festiwa-
li filmowych w dobie pandemii COVID-19. Stało się to możliwe dzięki  
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wywiadom przeprowadzonym z przedstawicielami festiwalów filmo-
wych, które w 2020 roku zostały zrealizowane online (Krakowski Festi-
wal Filmowy, Festiwal Muzyki Filmowej i Mastercard Off Camera). 

Wyniki uzyskane w badaniach pozwoliły na weryfikację hipotezy gło-
szącej, że pandemia COVID-19 przyczyni się do organizacji festiwali filmo-
wych w formie hybrydowej w przyszłości. W oparciu o analizę uzyskanego 
materiału badawczego zidentyfikowane zostały kluczowe bariery utrud-
niające organizację festiwali w dobie pandemii. Były one związane m.in. 
z problemami finansowymi, barierami prawnymi oraz koniecznością reor-
ganizacji i zmiany sposobu współpracy. Doświadczenia te – choć niezwy-
kle trudne i wymagające – stały się jednak inspiracją do wprowadzenia 
zmian w programach festiwali w przyszłości. Przedstawiciele badanych 
festiwali planują m.in. rozszerzenie swojej aktywności w przestrzeni wir-
tualnej (streaming, VOD) i pokazy cykliczne (możliwe dzięki wideoreje-
stracji wydarzeń i późniejszego udostępniania ich online). 

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić „(…) w każdym 
kryzysie jest ukryta szansa” [Tolle 2003]. Organizatorzy badanych festiwali 
filmowych, pomimo doświadczonych trudności i wyzwań czasu pandemii, 
poszerzyli również swoje możliwości, odkrywając nowe płaszczyzny interak-
cji z widownią i przełamując istniejące bariery technologiczne i cyfrowe. 
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ABSTRAKT

Czas pandemii postawił w bardzo trudnej sytuacji cały sektor związany 
z kulturą. Okazało się jednak, że z wyjątkowymi trudnościami musieli 
zmierzyć się przede wszystkim działacze i działaczki stowarzyszeń i fun-
dacji trzeciosektorowych. Jest to szczególnie widoczne w polu literac-
kim: jakość i liczba spotkań literackich prowadzonych do czasu pandemii 
w dość regularnej formie (choćby dzięki cyklicznym nagrodom literac-
kim i festiwalom literackim) uległa znaczącej zmianie. O ile instytucje 
państwowe i samorządowe po etapie zamrożenia swojej działalności po-
woli zaczęły przyzwyczajać się do streamingowania spotkań literackich 
i debat z ekspertami oraz pisarkami i pisarzami, o tyle wydarzenia two-
rzone przez NGO właściwie zamarły. Zmiana jakościowa ujawnia poważ-
niejsze trudności systemowe w przemyśle kultury, które obnażają system 
reprodukcji nierówności. Fundacje i stowarzyszenia, przez pozyskiwanie 
funduszy na celowe, określone projekty, zazwyczaj nie dysponują stałym 
i własnym sprzętem, który umożliwiałby przeniesienie swojej działalno-
ści do rzeczywistości internetowej. Ze względu na ten fakt organizacje 
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pożytku publicznego oraz inne organizacje pozarządowe ucierpiały nie 
tylko finansowo (zwracając dotacje do samorządów czy miast przez nie-
możliwość dotrzymania warunków konkursów sprzed pandemii), ale 
również doszło do powtórnej monopolizacji sektora kultury. Na scenie 
pozostali jedynie najwięksi gracze oraz ci, którzy wpisali się w obecną 
agendę programową MKDNiS.

W swoim opracowaniu przedstawiam lokalne studium przypadku po-
święcone działalności literackiej związanej z Festiwalem Fabuły organi-
zowanym przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, a także Fundacji 
KulturAkcja z Poznania, którą współtworzę i za której program literacki 
jestem odpowiedzialna. Fundacja ta od sześciu lat prowadzi festiwal lite-
racki LiteruFKA (we współpracy z wydawnictwem WBPiCAK), którego 
gośćmi byli: Małgorzata Lebda (laureatka Poznańskiej Nagrody Literac-
kiej), Tomasz Bąk (laureat Poznańskiej Nagrody Literackiej, Nagrody Li-
terackiej Gdynia), Piotr Sommer (laureat Nagrody Fundacji im. Kościel-
skich, Nagrody Literackiej Gdynia), Bronka Nowicka (laureatka Nagrody 
Nike) i wielu innych.

SŁOWA KLUCZOWE: nagrody literackie, socjologia literatury, ekono-
mia kultury, NGO, animacja literatury

Nagły stan pandemii zaskoczył sektor kultury. Niemalże z dnia na dzień 
zamknęły się miejsca, w których odbywały się cykliczne i doraźne wyda-
rzenia animujące literaturę. Wyłączenie instytucji kultury w pierwszym 
odruchu sprawia niestety wrażenie, że jest ona traktowana przez usta-
wodawcę jako rynek sprzedaży dóbr i usług. Wydaje się jednak, że rola 
inicjatyw, które w rzeczywistości dbają o poczucie wspólnotowości i pra-
cują nad rozwijaniem empatii odbiorcy, w sytuacji odosobnienia spowo-
dowanego pandemią COVID-19 byłaby nie do przecenienia. 

Spowolnienie lub zawieszenie działań przez wiele ośrodków i orga-
nizacji pozarządowych miało też swoje pozytywne skutki: zmusiło po-
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szczególne podmioty do przemyślenia formuł działania oraz do zadania 
kluczowych pytań dotyczących własnej oferty kulturalnej. Praca w sytu-
acji unormowanej, w natłoku seryjnie przeprowadzanych wydarzeń zbyt 
często aż kusiła do powtarzania tych samych błędów, wybierania naj-
prostszych sposobów realizacji i odsunięcia na dalszy plan odbiorcy. Błąd 
standaryzacji był właściwie immanentną częścią procesu, którą wymu-
szał pośrednio sposób ukształtowania konkursów grantowych. Odbiorcę 
przesłonił urzędnik oraz nasz subiektywny odbiór organizowanych przez 
nas samych wydarzeń. Pandemia tych zaniedbań nie wybaczyła, a wręcz 
je wyostrzyła. Nagły odpływ odbiorców spotkań literackich oraz cyklicz-
nych festiwali każe przemyśleć sposoby działań i formy angażowania 
publiczności. 

Starając się uniknąć uogólnień w definiowaniu kondycji sektora w cza-
sie wciąż trwającej pandemii, proponuję podejście zgoła deskryptywne, 
szukając zagrożeń i szans wynikłych z tej osobliwej sytuacji. Opisuję za-
tem dwa poznańskie studia przypadków z dziedziny literatury, tropiąc 
tym samym możliwości pozytywnych zmian w modelach angażowania 
odbiorców oraz wskazując przeszkody i wyzwania stojące przed centra-
mi kultury oraz organizacjami trzeciosektorowymi. Za przykłady służą 
mi dwa festiwale literackie odbywające się w podobnym czasie: lokal-
na LiteruFKA, organizowana przez Fundację KulturAkcję (której jestem 
częścią), oraz ogólnopolski Festiwal Fabuły, organizowany z ramienia 
Centrum Kultury Zamek (największe, cykliczne wydarzenie literackie 
w Poznaniu). 

W obu przypadkach ujawniły się bowiem symptomatyczne dla sekto-
ra kultury trudności związane z animacją wydarzeń w dobie pandemii. 
Trudności te, choć o różnym nasileniu, unaoczniają również poważniej-
szy kryzys: kres klasycznej formuły spotkań literackich. Z tego punktu 
widzenia COVID-19 stał się także katalizatorem zmian w myśleniu o od-
biorcy programowanych wydarzeń. Potrzeby i uwarunkowania widowni 
aż nadto często ginęły do tej pory pod natłokiem wniosków grantowych 
czy były zakrywane przez gusta i predylekcje animatorów i animatorek. 
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Na znaczeniu jeszcze bardziej niż dotychczas zyskały kompetencje zwią-
zane z niekonwencjonalnym i adaptacyjnym sposobem planowania oraz 
zarządzania. W bardzo krótkim czasie rozwinięciu czy nawet wykształ-
ceniu musiały ulec umiejętności związane z korzystaniem z najnowszych 
technologii. Brak wiedzy o możliwościach transmitowania wydarzeń 
w czasie rzeczywistym czy trudności w pracy w zespołach przeniesionych 
do sieci znacząco wpłynęły na widoczność oferty kulturalnej wszystkich 
podmiotów. 

Wspomniane studia przypadków odnoszę również do jednego z na-
czelnych problemów, z którymi mierzą się animatorzy literatury: zjawi-
ska festiwalizacji. W jaki sposób tworzyć angażującą i kompletną ofertę 
wydarzeń kulturalnych, aby nie ulec wspieranej konkursami grantowy-
mi pokusie jednorazowości? W opracowaniu oprócz analizy przykładów 
szukam również sposobów urozmaicenia znanej od lat formuły spotkań 
z pisarzem czy pisarką, która w znacznie większym stopniu zaangażuje 
publiczność i przywróci wieczorom autorskim wspólnototwórczą rolę. 

Festiwal − elitarny czy egalitarny?

Na początku jednak należałoby pochylić się choćby przez chwilę nad sa-
mym określeniem „festiwal”. Kryzys formy festiwali bynajmniej nie po-
winien zaskakiwać. Już osiem lat temu, w 2013 roku, Waldemar Kuli-
gowski zajmująco pisał o zjawisku „festiwalizacji” [Kuligowski 2013: 5]. 
Co kryłoby się pod wspomnianym pojęciem? Przede wszystkim zdomino-
wanie sektora kultury właśnie przez tę formę organizowania wydarzeń. 
Kuligowski przytaczał głosy Krzysztofa Czyżewskiego (odpowiedzialne-
go za przygotowywanie Wrocławia do bycia Europejską Stolicą Kultury 
w roku 2016) czy Radosława Drabika (szefa Stowarzyszenia Nowe Hory-
zonty, największego kina studyjnego w kraju). Ze stanowisk praktyków 
wyłaniała się potrzeba przywrócenia festiwali publiczności − uczestni-
kom kultury, którym te aż nazbyt często kojarzą się ze źródłem klasowe-



139

Festiwale i nagrody literackie w dobie pandemii  
− smutna konieczność czy szansa na zmiany?

go wstydu, elitarnością, oddaleniem od ich codziennych potrzeb. Prio-
rytetem już w 2013 roku była raczej walka o obecność widza, słuchacza, 
odbiorcę aniżeli praca nad edukacją artystyczną stałej widowni. 

Być może problem zaznacza się już w samej definicji pojęcia. Jak wska-
zuje Kuligowski, źródłosłów festiwalu (łacińskie festivus − „przyjemny, 
wesoły”) pojawił się już w XIV wieku i na przestrzeni kolejnych stuleci 
„festiwal oznaczał coś innego niż codzienność, odnosił się jednocześnie 
do sfery działań symbolicznych i ekspresyjnych: tańca, muzyki, często 
z elementem duchowym” [Kuligowski 2013: 6]. Już u zarania dziejów ter-
minu towarzyszyło mu zatem poczucie wyjątkowości, bycia „ponad” ży-
ciem codziennym, poza doświadczeniem jego uczestników. I chociaż dziś 
festiwale aż nadto się zmultiplikowały, a ich podobieństwo do „przemy-
słu turystycznego” [Kuligowski 2013: 7] jest aż nadto widoczne, z punktu 
widzenia organizacji pozarządowej czy nawet miejskich centrów kultury 
to często jedyna szansa na programowanie i przeprowadzenie wartościo-
wych wydarzeń, które mogą zapaść w pamięć odbiorców. Kuligowski bez 
wątpienia miał (i nadal ma, ponieważ sytuacja nie zamierza się zmieniać) 
rację, pisząc, że to właśnie festiwal, zyskując często rangę autonomiczne-
go tworu, może spodziewać się przyznanej dotacji ze środków publicz-
nych [Kuligowski 2013: 7], niż organizacja trzeciosektorowa starająca się 
pozyskać finansowanie na wiele niepowiązanych ze sobą bezpośrednio 
inicjatyw, skierowanych do różnych grup odbiorców i uwzględniających 
potrzeby jak najszerszego spektrum publiczności.

Skutki zjawiska są bez wątpienia groźne: współczesne życie literackie 
toczy się od wydarzenia do wydarzenia, od festiwalu do festiwalu. I cho-
ciaż programy festiwali literackich są w większości wypadków świetnie 
przygotowane i przemyślane, nie zmienia to jednak faktu, że z perspek-
tywy odbiorcy literatura w kraju funkcjonuje w cyklu rocznym, jednora-
zowym. W dużej mierze ów stan dyktują grantodawcy: duże sumy dofi-
nansowań trafiają w ręce tych, którzy są w stanie przedstawić historię 
wcześniejszych inicjatyw. Na straconej pozycji pozostają więc te podmioty, 
których działania nie łączą się z krótkim czasem trwania i organizacyjnym 
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rozmachem. Wina nie leży, rzecz jasna, po stronie twórców takich ofert: 
adaptują się oni do narzuconych warunków oraz ogólnej wizji politycznej 
agendy. Skoro nie zanosi się na to, aby festiwale przestały być naczel-
ną formą uczestnictwa w kulturze, należałoby pracować właśnie nad ich 
kształtem.

 W jaki sposób zatem pracować z widownią i sprawić, żeby przestrzeń 
festiwalu była przede wszystkim przestrzenią tworzącą wspólnotę?

Poznańskie studium przypadku. 
Część I: Fundacja KulturAkcja (FKA) 
i jej festiwal LiteruFKA

Bez wątpienia pandemia COVID-19, która towarzyszyła nam przez nie-
mal cały 2020 rok, powiedziała „sprawdzam” wszystkim instytucjom 
kultury. Moment był również szczególny. Przełom lutego i marca to bo-
wiem ten czas w roku, w którym rozstrzygają się konkursy grantowe: 
w przypadku Fundacji KulturAkcji mowa o konkursie Wydziału Kultury 
Miasta Poznań. 

Jak wskazują autorzy raportu o stanie kultury w dobie pandemii, 
o znamiennym podtytule Pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia 
(wydanym przez krakowską Fundację Gospodarki i Administracji Pu-
blicznej w ramach Open Eyes Economy Summit 2020), sytuacja epide-
miczna − związana z nagłym odcięciem źródeł finansowań czy w ogóle 
braku możliwości przeprowadzania działań − „wyostrzyła i pogłębiła pro-
blemy istniejące od lat w społeczności zawodowych artystów i twórców” 
[Czyżewski i in. 2020: 25]. Permanentny stan niepewności, związany 
z funkcjonowaniem trzeciego sektora, urósł nierzadko do rangi perma-
nentnego strachu choćby o konieczność aneksowania dziesiątek umów 
z grantodawcami, a nawet wycofania się z finansowania wniosków przez 
niemożliwość ich zrealizowania. Choć termin realizacji projektów mógł 
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być rozciągnięty do końca grudnia, przez wzgląd na niestabilną sytuację 
epidemiczną, kolejne rozporządzenia rządu to ograniczające działania 
instytucji kultury, to je zamykające, Fundacja KulturAkcja zdecydowała 
się na możliwie jak najdalsze przesunięcie wydarzeń w horyzoncie cza-
sowym. Posunięcie to miało pozwolić na zachowanie źródła finansowa-
nia oraz było wyrazem nadziei, że być może choćby część cyklu spotkań 
z pisarzami i pisarkami, a także, rzecz jasna, z publicznością, uda się od-
być w tradycyjnej formule, na żywo. Dla mnie, jako organizatorki, która 
od czterech zajmuje się układaniem planu harmonogramu, zapraszaniem 
autorów i przeprowadzaniem samych spotkań, działanie to okazało się 
niechcianym kompromisem. 

Na początku jednak słów kilka o samej inicjatywie. Cykl LiteruFKA, 
czyli wieczory autorskie z zaproszonymi poetami i poetkami. Odbywają 
się w dwóch edycjach − wiosenno-letniej oraz jesienno-zimowej nieprze-
rwanie od 2015 roku. Od początku działania cykl opiera się na współpra-
cy z czołową oficyną poetycką w Polsce, wydawnictwem Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBPi-
CAK), instytucją kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego oraz z Fundacją Małego Domu Kultury (będącego częścią 
Dragon Social Club). Rola partnera jest tutaj nie do przecenienia. Wy-
darzenia ogłaszane są na Facebooku, na oficjalnym fanpage’u Fundacji, 
skąd metodą wirusową trafiają do osób zainteresowanych, są udostęp-
niane w niezliczonej ilości grup i na stronach partnerów o innym profilu 
publiczności.

Poezja bez wątpienia jest rodzajem niszowym, nawet w obrębie coraz 
bardziej marginalizowanej literatury. W jaki sposób zachęcić więc pu-
bliczność do udziału w spotkaniach literackich tego typu? Jak zwracają 
uwagę Juliana Spahr oraz Stephanie Young, przyglądając się funkcjono-
waniu poezji w Stanach Zjednoczonych, to instytucja nagrody literackiej 
pozwala potencjalnym czytelnikom spoza hermetycznego pola poetów 
i krytyków zauważyć nowe idiomy, przyjrzeć się najlepszym książkom 
w danym roku, zauważyć tendencje rozwoju tej dziedziny literatury 
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[Spahr, Young 2020]. Polski kontekst zdaje się nie odbiegać od wyni-
ków badań amerykańskich badaczek32. Dlatego też w trakcie planowa-
nia listy pisarzy i pisarek, których zapraszamy na nasze spotkania, kie-
rujemy się kryterium wyznaczonym właśnie przez uzyskaną nagrodę. 
Należy zaznaczyć, że zwracamy szczególną uwagę na wyróżnienia dla 
debiutantów oraz nagrody dla młodych twórców. Staramy się również, 
aby w puli zaproszonych autorów znaleźli się też tacy, którzy dopiero 
swoją książkę opublikowali i nie zafunkcjonowali w szerszym odbiorze. 
Wśród autorów, których udało nam się gościć, byli choćby Tomasz Bąk 
(Nagroda Literacka Gdynia 2020, nominacja do Nagrody im. Wisławy 
Szymborskiej), Małgorzata Lebda (Nagroda Literacka Gdynia 2019), Piotr 
Sommer (Nagroda Literacka Gdynia 2020, Wrocławska Nagroda Silesius 
za całokształt twórczości 2010), Jacek Podsiadło (Wrocławska Nagroda 
Silesius za całokształt twórczości 2015, Nagroda im. Wisławy Szymbor-
skiej 2015), Bronka Nowicka (Nagroda Nike 2016).

Pandemia bez wątpienia ujawniła kryzys klasycznej formuły spotkania 
literackiego, którego instytucje kultury nie chciały zauważać. Nie wystar-
czy już bowiem, zwłaszcza przy spotkaniach cyklicznych, zaprosić pisarza 
do moderowanej przez prowadzącego rozmowy przy milczącym udziale 
publiczności i zaplanowanym czasie na pytania z jej strony. Dlatego też 
od pierwszego wydarzenia spod szyldu LiteruFKI towarzyszyła nam for-
muła dwudzielna. Do rozmowy z poetą czy poetką dołączył turniej im-
prowizacyjny − slam poetycki. 

Chociaż slam nie jest jeszcze w Polsce przedmiotem naukowego namy-
słu, sama jego historia sięga XIX wieku. Mowa tu o Uczcie Grudniowej, 
czyli współzawodnictwie poetyckim Adama Mickiewicza i Juliusza Sło-
wackiego, które miało miejsce 25 grudnia 1840 roku [Soszyński 2010]. 
Korzeni nowoczesnego slamu szukać należałoby jednak w wieku XX 
w Stanach Zjednoczonych. Wtedy właśnie, w 1984 roku w pubie Get Me 

32. O funkcjonowaniu nagród literackich w Polsce i ujęciu metodologicznym pisałam na łamach 
czasopisma „Zarządzanie w Kulturze” [Budnik 2020].
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High Lounge Marc Kelly Smith zorganizował serię odczytów twórczo-
ści poetyckiej, aby dwa lata później użyć określenia poetry slam i włą-
czyć publiczność do wyboru zwycięzcy na drodze głosowania. Co ważne, 
wybrana forma „miała przeciwstawiać się snobistycznej izolacji poezji 
od większości ludzi” [Kołodziej 2013: 7−8]. 

Jak jednak slam wygląda w praktyce w poznańskim wydaniu? Osoby 
decydujące się na udział w slamie zgłaszają się do prowadzącego, który 
dobiera je w pary. Każdy zawodnik ma trzy minuty na zaprezentowanie 
swojego tekstu bez użycia rekwizytów: pozostaje mu zatem przestrzeń 
sceny, własne ciało, tembr głosu, co kieruje często w stronę performensu. 
W jaki sposób slam wpływa jednak na spotkanie autorskie? Przede wszyst-
kim dochodzi do poszerzenia grupy odbiorców: na rozmowę z twórcą 
przychodzą już nie tylko odbiorcy poezji (w tym zwłaszcza studenci po-
znańskiej polonistyki), ale również te osoby, które występują na slamach, 
piszą własne teksty. Zależność ta potwierdza się choćby w pytaniach 
ze strony publiczności, które coraz częściej dotyczą warsztatu autorskiego 
czy warunków zadebiutowania. Publiczność chcąca wysłuchać rozmowy 
z uznanym poetą zostaje z kolei na rozpoczynającym się po spotkaniu sla-
mie, stając się jurorem kolejnych występów. Cykl LiteruFKA na przestrze-
ni kilku lat stał się przestrzenią do wspólnej rozmowy o literaturze oraz 
wzajemnym komentowaniu twórczości: własnej i zaproszonego gościa. 
Za największy sukces uważam to, że publiczność wyrobiła w sobie nawyk 
przychodzenia na samo spotkanie (konotując je z przyjemnością i warto-
ściowym spędzeniem czwartkowego wieczoru), ranga zaproszonego pisa-
rza jest dla odbiorców sprawą drugorzędną, co poczytuję również za wy-
raz zaufania wobec konstruowanego programu. 

Uczestnicy slamów po każdej edycji festiwalu LiteruFKA proszeni 
są o przesyłanie wygłoszonych tekstów, które są opracowywane gra-
ficznie oraz wydawane w formie antologii w wersji online33. Ze względu 

33. Wszystkie dotychczasowe antologie zamieszczone są na platformie Isuu, na profilu Fundacja 
KulturAkcja: https://issuu.com/fundacjakulturakcja [odczyt: 10 stycznia 2021].
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na fakt, że wydarzenia zaczęły przyciągać slamerów oraz odbiorców 
poezji nie tylko z Poznania, na wyraźną prośbę publiczności zaczęliśmy 
streamować całość spotkań. Początkowo odbywało się to za pośrednic-
twem telefonu komórkowego umieszczonego na statywie, a od połowy 
2019 roku transmisje uległy znacznej profesjonalizacji. Nagrania reali-
zowane były za pomocą dwóch aparatów-kamer, doświetlane za pomocą 
przenośnej lampy, przy czym sprzęt stanowił prywatną własność człon-
ków fundacji. 

Pandemiczne zamknięcie sektora kultury zastało nas zatem w sytuacji, 
w której korzystaliśmy z narzędzi cyfrowych służących rozpowszechnia-
niu wydarzeń. Niemożność zaproszenia publiczność na organizowane 
wydarzenie stała jednak w sprzeczności z założeniami LiteruFKI. Po-
stanowiliśmy odwlec wydarzenia zaplanowane na okres wiosenno-let-
ni i przeprowadzić je w skumulowany sposób, gdy obostrzenia ulegną 
złagodzeniu. Dzięki temu w dobrze rozpoznanej formule udało nam się 
przeprowadzić spotkanie z Łukaszem Kaźmierczakiem 22 października 
przy ograniczonym udziale publiczności. Wzmożona liczba zachorowań 
na COVID-19 spowodowała ponowne zamknięcie instytucji kultury oraz 
przymus przeniesienia spotkań w całości do internetu, aby móc rozliczyć 
fundusze z grantu przyznanego przez Miasto Poznań. Slamy poetyckie 
zostały przeniesione na platformę Zoom, na której toczyły się we w mia-
rę znanej formie, w czasie rzeczywistym. Spotkania autorskie były z kolei 
nagrywanymi rozmowami prowadzącej z poetkami (Justyną Kulikowską 
oraz Natalią Malek), które po zakończeniu publikowane były w formie 
filmu na serwisie YouTube34. 

W obu przypadkach, slamu i spotkania, znaczącej redukcji uległ kom-
ponent udziału publiczności. O ile forma slamu radziła sobie z angażo-
waniem publiczności lepiej, o tyle głosy odbiorców niemalże ucichły przy 
formule spotkania autorskiego (choć liczba wyświetleń znacząco prze-

34. Spotkanie z Natalią Malek, https://www.youtube.com/watch?v=kRroOyHkndk&t=2s [odczyt: 
10 stycznia 2021].
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wyższała liczbę osób pojawiających się na spotkaniach w rzeczywistości 
pozainternetowej). W sytuacji pandemicznej planujemy dalsze rozdzie-
lenie obu formuł ze względu na ich specyfikę (oraz osobne ich promo-
wanie, choć pod wspólną nazwą cyklu), z możliwością zmiany filmów 
z rozmowy z autorem w podcasty, choćby ze względu na brak możliwości 
kontroli jakości nagrania, oświetlenia i warunków technicznych oraz re-
dundantnej roli obrazu wobec fonii.

Poznańskie studium przypadku. Część II: Centrum 
Kultury Zamek i Festiwal Fabuły

Między 17 a 21 dniem listopada 2020 roku odbył się ogólnopolski Festi-
wal Fabuły, organizowany przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, 
przy współudziale Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza (kurator festiwalu, dr hab. Marcin Jaworski, jest również 
pracownikiem akademii). Edycję przeniesiono z maja, mając nadzieję, 
że epidemia ograniczy swoje tempo wzrostu, a obostrzenia zostaną zła-
godzone. Tak się niestety nie stało. Festiwal, który odbywa się co dwa 
lata (wymiennie z Poznaniem Poetów, imprezą poetycką) bez wątpienia 
odznacza się rozmachem: dziesiątki spotkań z pisarzami i pisarkami, 
warsztaty dla szkół, konferencja naukowa, cykl wykładów mistrzowskich 
dotyczących kanonu literackiego czy debaty z pogranicza literaturoznaw-
stwa i socjologii to jedynie część całego przedsięwzięcia. To, co jest zaletą 
w rzeczywistości niedotkniętej pandemią, okazało się jedną z większych 
bolączek w sytuacji ograniczenia działalności sektora kultury. 

Organizatorzy Festiwalu Fabuły zostali zmuszeni do drastycznych cięć 
programu, co przełożyło się na przeprowadzenie 2−3 spotkań zamiast 
5−6 zróżnicowanych wydarzeń dziennie, a w konsekwencji na zmniejszenie 
widoczności samego festiwalu w przestrzeni publicznej. Postawiono również 
na próbę przeniesienia doświadczenia festiwalu dziejącego się „na żywo” 
do internetu, bez większych zmian: na scenie nadal zasiadał prowadzący, 
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zaproszony gość nie siedział na fotelu obok, ale jego twarz wyświetlano 
na stojącym naprzeciw prowadzącego ekranie. Całość odbywała się, rzecz 
jasna, bez udziału publiczności. Niestety wybór platformy streamingującej 
wpłynął raczej negatywnie niż pozytywnie na liczbę odbiorców. Wszystkie 
spotkania były bowiem streamowane w czasie rzeczywistym na pośrednic-
twem Facebooka: na fanpage’u Zamek Czyta oraz Centrum Kultury ZAMEK. 

I chociaż techniczny poziom, czyli jakość streamu, profesjonalna ob-
sługa, przestrzeń, dobre udźwiękowienie pozostawały bez zarzutu, szereg 
pozornie mniej ważnych decyzji przesądził o znaczącej redukcji publicz-
ności. Pierwszą przeszkodą rodzącą wykluczenia był wybór publikowania 
treści festiwalowych za pośrednictwem medium społecznościowego, któ-
re wymaga założenia konta, by w pełni partycypować w przygotowanych 
spotkaniach. Drugą zaś, wynikającą z pierwszej: zamieszczanie trans-
misji ze spotkań na dwóch różnych podstronach, co potęgowało komu-
nikacyjny chaos. Odbiorca nie był w stanie określić, która ze stron jest 
ważniejszym źródłem informacji − żadna z nich nie odnosiła się bowiem 
do nazwy samego festiwalu. 

Co więcej, treści publikowane w dwóch miejscach konkurowały 
ze sobą o uwagę potencjalnego odbiorcy, a także wzajemnie ogranicza-
ły swoje potencjalne zasięgi. Jak sądzę, decyzja dotycząca umieszczania 
transmisji na żywo w kilku miejscach na raz wynikała z niezrozumienia 
specyfiki mediów społecznościowych, które dziś opierają się na płat-
nej promocji i wypieraniu nowego towaru towarem jeszcze nowszym: 
umieszczanie tych samych treści w kilku miejscach nie podnosi już oglą-
dalności, ale raczej ją zaniża. Organizatorzy Festiwalu Fabuły niemal 
modelowo wpisali się w rozpoznania poczynione w Raporcie Kultura. 
Pierwsza do zamknięcia, ostatnia do otwarcia, ze względu na zalew po-
tencjalnego odbiorcy konkurującymi ze sobą materiałami. Jak zaznaczają 
autorzy raportu: „(…) nadmiar treści może powodować efekt zmęczenia 
Internetem. Wszechobecna »streamoza« nie jest szansą dla kultury, a je-
dynie potwierdzeniem niemocy wielu twórców i nieumiejętności wyko-
rzystania potencjału sieci” [Czyżewski i in. (red.) 2020: 14]. 
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O ile w przypadku „rzeczywistego” festiwalu ogromne i często onie-
śmielające przestrzenie zabytkowego zamku cesarskiego wypełniały się 
widownią, która nie opuszczała sali przed końcem spotkania (co wiązało 
się z przejściem niemalże metr od sceny głównej), o tyle sytuacja wirtual-
nych spotkań pozostawała bezlitosna − przesyt wydarzeniami streamin-
gowymi, które nie angażują widowni, mogą zostać wyłączone po kilku 
minutach, a nawet sekundach. 

Każdej edycji Festiwalu Fabuły towarzyszyła recenzowana publikacja 
książkowa [Francuzik, Bednarek, Gostyński (red.) 2018], zawierająca 
teksty krytyczne na temat książek zaproszonych autorów i autorek, ese-
je, szkice i omówienia twórczości. Również w 2020 roku światło dzienne 
ujrzało wydawnictwo festiwalowe [Bednarek, Gostyński (red.) 2020], 
jednak opublikowane zostało już po czasie trwania imprezy, a bezpośred-
ni link do pobrania książki znajduje się na podstronie Centrum Kultury 
Zamek, dotyczącej Festiwalu Fabuły właśnie (sam festiwal swojej odręb-
nej strony nie posiada). Również Poznańska Nagroda Literacka, integral-
na część Festiwalu Fabuły, ograniczyła swój rozmach w pandemicznym 
rozdaniu. Zrezygnowano z przeprowadzenia uroczystej gali, nominowa-
ni autorzy nie pojawili się na scenie, a jednie na ekranie umieszczonym 
przed kilkuosobowym jury. 

Skąd zatem czerpać pozytywne wzorce w tak trudnej sytuacji pan-
demicznej, która nakazuje natychmiastową zmianę formuły wydarzeń? 
Na tle wielu inicjatyw i festiwali literackich w tym osobliwym czasie 
niezaprzeczalnie wyróżnił się krakowski Conrad Festival, organizowany 
przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, również instytucję miejską. Festi-
wal o randze międzynarodowej bez wątpienia dobrze przemyślał swoją 
formułę, nie próbując przenieść bez żadnej korekty doświadczenia spo-
tkań na żywo do sieci. Nie zmienił się nawet termin spotkań, które zwy-
czajowo odbywają się w ostatnim tygodniu października. Co szczególnie 
interesujące, część spotkań odbyła się na zasadzie klasycznego streamin-
gu. Najciekawsze były jednak materiały przygotowane w innym forma-
cie, przetykające ofertę festiwalowych wydarzeń. Na uwagę zasługiwało 
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tu choćby pasmo „światy literackie”, gdzie z siódemką autorów (Marek 
Bieńczyk, Mikołaj Łoziński, Agnieszka Pajączkowska, Małgorzata Rejmer, 
Joanna Rudniańska, Zyta Rudzka i Magdalena Tulli) nakręcono wcześniej 
minifilmy w przestrzeniach domowych, miejskich czy kawiarnianych, 
gdzie pisarze odpowiadali na pytania prowadzących lub snuli własną 
opowieść sprowokowaną owymi pytaniami. Każdy z filmów był wyświe-
tlany o określonej godzinie na stronie Facebookowej Conrad Festival, 
„Tygodnika Powszechnego”, a także na osobnym kanale festiwalowym 
w serwisie YouTube oraz na lokalnej platformie Kraków Play. Wszystkie 
publikowane materiały umieszczane były również na charakterystycznej 
graficznie planszy, nawiązującej do logotypu festiwalu i barw bieżącej 
edycji. 

Stare problemy, nowe rozwiązania

Czy ze światowego kryzysu można wyciągnąć pozytywne wnioski? Wy-
daje się, że pandemia w dużej mierze nie jest tylko wyłączeniem sektora 
kultury (skutkującym, rzecz jasna, utratą miejsc pracy wielu zatrudnio-
nych w nim osób oraz osłabieniem wspólnototwórczej roli), ale może rze-
czywiście stać się katalizatorem do potrzebnych zmian, które instytucje 
zajmujące się choćby animowaniem literatury uważały za mało prioryte-
towe, zbyt nowoczesne czy zwyczajnie niepotrzebne. Kryzys klasycznej 
formuły spotkania jest jednak niezaprzeczalny. Wydaje się, że instytucje, 
które zamroziły swoje działania w oczekiwaniu na powrót do momentu 
sprzed pandemii, straciły realną szansę na restrukturyzację i lepsze do-
pasowanie oferty do oczekiwań współczesnego odbiorcy. Przede wszyst-
kim jednak zrezygnowały one z odpowiedzi na potrzebę publiczności 
w momencie najwyższej próby: potrzebę przynależności w dobie osamot-
nienia. Każda organizacja, która podjęła ów wysiłek, dokonała wzmoc-
nienia więzi z odbiorcami. Jakość i forma wykonania, jakże ważne, były 
w momencie kryzysu sprawą w dużej mierze drugorzędną.
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Wydaje się również, że zdobycze techniczne, takie jak profesjonali-
zacja usług streamingowych czy konieczność uatrakcyjniania lub choć-
by różnicowania warstwy wizualnej materiałów (a mam tu na myśli 
np. rolę grafik promocyjnych, starannej obróbki filmów itd.), pozosta-
ną z nami również po zakończeniu czasu izolacji. Czas epidemii boleśnie 
wręcz unaocznił twórcom ofert związanych z literaturą, że zbyt często nie 
potrafimy zdystansować się od przygotowywanego przez nas programu, 
który może nie przekonywać założonej grupy docelowej. Pozostaje mieć 
nadzieję, że instytucje sektora kultury zaczną zlecać kompleksowe bada-
nia preferencji widowni, jej oczekiwań i potrzeb, nawet pomimo tego, 
że z raportu Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują 
wiedzę o sobie i swoim otoczeniu wynika, że 66% badanych instytucji 
kultury na pytanie „Czy w najbliższym czasie planują Państwo przepro-
wadzić badania dotyczące funkcjonowania instytucji i jej otoczenia ze-
wnętrznego?” odpowiedziało twardo „nie” [Ćwikła i in. (red.) 2020: 41].
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ABSTRAKT

Pandemia COVID-19 miała charakter globalny i odbiła się na każdej dzie-
dzinie życia. Dotykając sektor polskiej kultury, obnażyła jej wielorakie za-
niechania i zaniedbania. I choć rząd Mateusza Morawieckiego oraz niektóre 
samorządy terytorialne wprowadzały kolejne tarcze antykryzysowe mające 
na celu ratowanie działań artystycznych oraz funkcjonowanie instytucjo-
nalne kultury, nie odbyło się bez sytuacji trudnych, a nawet dramatycznych. 
Instytucje straciły dochody, popadły w kryzys finansowy, twórcy zostali 
pozbawieni pracy, organizatorzy i animatorzy kultury musieli podporząd-
kować się rytmowi zamrażania i odmrażania gospodarki, co katastrofalnie 
odbiło się na produkcji artystycznej i sytuacji życiowej artystów.

Niniejszy tekst analizuje społeczne i organizacyjne efekty rocznego 
kryzysu polskiej kultury wynikającego z sytuacji pandemicznej. Wskazuje 
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na trzy istotne elementy będące reakcją środowiska kultury na pande-
mię. Są nimi: usieciowienie, solidarność międzyludzka oraz nowe formy 
funkcjonowania kultury, czyli: przesterowanie, hybrydowość działań, 
outdoor. Autorki zwracają szczególną uwagę na pozytywne i negatywne 
skutki przeniesienia działań artystycznych do internetu, efekt przesyce-
nia i nadmiaru „kultury w sieci”, jak również lęki organizatorów kultu-
ry odnoszące się do zmian przyzwyczajeń odbiorczych (bierny odbiór 
z domu) i powrót odbiorców do żywego kontaktu ze sztuką (zasiadanie 
na widowni). Jedna z istotnych konkluzji przedstawionych analiz, popar-
tych interpretacją prowadzonych w Polsce badań empirycznych na temat 
skutków pandemii COVID-19 w kulturze, jest taka, iż kryzys kultury roku 
2020 obnażył i pogłębił wieloletnie zaniedbania transformacyjne sekto-
ra kultury w Polsce, wskazując na jego niezdolność do szybkich zmian, 
ospałość organizacyjną, słabość finansową oraz tradycyjne metody 
zarządzania.

SŁOWA KLUCZOWE: kultura, pandemia, kryzys, transformacja 
instytucjonalna

Wprowadzenie

Globalne epidemie (jak COVID-19, który rozpoczął się w roku 2020) mają 
charakter precedensowy. Wywołują szok, strach, paraliż. Rzeczywistość 
przedpandemiczna odchodzi w niepamięć, ludzie zaczynają zdawać sobie 
sprawę z tego, że nic nie będzie takie samo i, jak mówił Marek Król, ludz-
kość czeka „olbrzymia przemiana społeczna, w której jedni zostaną finan-
sowo zmarginalizowani, a drudzy – tym razem nie ludzie zbędni, ale ludzie 
nowi – przejmą kontrolę nad gospodarką. Żadne zabiegi państwa tego nie 
pohamują całkowicie” [Czupryn 2020]. Sektor kultury, podobnie jak inne 
dziedziny życia, został dotknięty pandemią COVID-19 i skazany na „ol-
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brzymie przemiany”. Skutkowały one transformacją instytucjonalno- 
-personalną na niespotykaną dotychczas skalę. 

Niniejszy rozdział ma na celu krytyczną analizę zmian struktural-
nych sektora kultury w dobie pandemii, jak również analizę niektórych 
wątków dyskusji publicznych, w tym sporów odnoszących się do kultu-
ry w 2020 roku w związku z sytuacją covidową. Zakładając, że sektor 
kultury przechodził w tym okresie przez kryzys, przedmiotem pogłębio-
nych rozważań będzie dynamika kryzysu i wskazanie symptomów cha-
osu organizacyjnego oraz analiza wzajemnych powiązań sektora kultury 
jako grupy interesów z władzą, będącą dyspozytorką funduszy wspie-
rających kulturę w kryzysie. Tekst bada przyczynowość zachodzących 
zmian transformacyjno-reorganizacyjnych w sektorze kultury oraz od-
powiedź tego sektora na zmiany. Krytyczna analiza dyskursu obejmuje 
ustawy rządowe oraz rozporządzenia i uchwały samorządowe kierowane 
do instytucji artystycznych i artystów w Polsce; listy, apele, ekspertyzy 
środowisk twórczych kierowane do władzy, a także raporty z badań covi-
dowych w kulturze.

Dynamika funkcjonowania sektora kultury 
w pandemii COVID-19 − zamrażanie/odmrażanie

Obszar kultury funkcjonował w 2020 roku w Polsce na zasadzie fali sinu-
soidalnej, przy czym część wznosząca fali to okres odmrażania kultury, 
a część opadająca – jej zamrażania. Idąc tym tropem, w 2020 roku można 
mówić o dwóch falach opadających oraz jednej wznoszącej. Na I kwartał 
2021 roku przypadnie zapewne fala wznosząca. Krzywa sinusoidalna i wy-
nikająca z niej dynamika życia kulturalnego Polski była uzależniona od de-
cyzji rządowych o całkowitym lub częściowym zamknięciu sektora kultury 
lub jego częściowym otwarciu. Instytucje kultury na przemian zamyka-
ły i otwierały swoje drzwi, wprowadzając labilność nastrojów twórców 
i menedżerów kultury, oczekiwań publiczności i wpływając na zmienność 
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kalendarza imprez artystycznych. Warto pamiętać, że w sektorze kultury 
w Polsce, według danych GUS, pracuje 300 tys. osób, co stanowi 2% za-
trudnienia w skali kraju, oraz że wydatki na kulturę regularnie wzra-
stały w stosunku do wartości PKB [GUS 2019; Grząba 2020: 131−148]. 
Również według danych GUS od marca do czerwca 2020 roku nastąpił 
gwałtowny wzrost liczby podmiotów gospodarczych zamykających lub za-
wieszających swoją działalność kulturalną [GUS 2020]. Pierwszy wniosek 
z powyższych obserwacji jest oczywisty: instytucje kultury i operatorzy 
kulturalni zostali w roku 2020 zmuszeni do szukania alternatywnych spo-
sobów działania w związku z pandemią COVID-19, a de facto zapropono-
wali nową kulturę organizacyjną sektora kultury. Sytuacja nosiła z całą 
pewnością znamiona poważnego kryzysu. 

Punktem wyjścia było całkowite wyłączenie sektora kultury z aktyw-
ności, co nastąpiło 12 marca 2020 roku35. Zawieszono działalność insty-
tucji miejskich, powiatowych, wojewódzkich, organizacji pozarządowych 
i instytucji prywatnych oraz uczelni artystycznych. Odwołano wszystkie 
imprezy artystyczne. W muzeach dozwolona była działalność naukowa, 
jeśli nie stwarzała zagrożenia sanitarnego. Udzielono dotacji podmioto-
wych, zawieszono lub wstrzymano dotacje celowe. Pracownicy sektora 
kultury przeszli na system pracy zdalnej lub/i hybrydowej. Obszarem 
aktywności artystycznej stała się przestrzeń cyfrowa. Początkowo zawie-
szenie określono czasowo do 25 marca 2020 roku, jednakże ulegało ono 
przedłużeniu. Wraz ze zmniejszaniem się liczby zachorowań stopniowo 
otwierano podmioty sektora zgodnie z decyzją rządowego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego oraz kalendarzem odmrażania gospodarki, przy 
czym czas pomiędzy etapami wynosił od dwóch do trzech tygodni. Kultu-
ra weszła w drugi etap luzowania. Od 4 maja 2020 roku36 zaczęły działać 
wybrane biblioteki, muzea oraz galerie sztuki. O kolejności otwierania 

35. Poinformował o tym minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas konfe-
rencji prasowej zwołanej 11 marca 2020 r.

36. Decyzja z 28 kwietnia 2020 r. 
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muzeów decydowali dyrektorzy w zależności od „położenia siedziby i od-
działów, rodzaju zbiorów, działalności około muzealnej” [Koronawirus 
w Polsce]. Minister kultury zalecał stopniowe przejścia pracowników 
z etapu zdalnego na stacjonarny, następnie rozpoczęcie działań muzeal-
nych bez bezpośredniego kontaktu z publicznością i na koniec − rozło-
żenie w czasie otwarcia wystaw dla zwiedzających. Trzeci ogólnopolski 
etap odmrażania gospodarki został wprowadzony w życie 13 maja 2020 
roku. Określono wtedy tryb i czas przywracania działalności kultury oraz 
zdefiniowano sposoby wdrożenia procedur związanych z zapewnieniem 
ochrony zdrowotnej i bezpieczeństwa pracowników. Dotyczyło to: kin 
plenerowych, wznowienia prac na planach filmowych, nagrań fonogra-
ficznych, prób i ćwiczeń oraz nagrań audiowizualnych w instytucjach 
kultury. W dniu 27 maja 2020 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (MKiDN) wydało komunikat na temat możliwości częścio-
wego odmrażania kultury na ściśle określonych warunkach sanitarnych 
(czwarty etap odmrażania gospodarki37). Uruchomiono kina, teatry i fil-
harmonie, opery oraz balety. Zdecydowano jednak, że miejsca na widow-
ni mogą być wypełnione do 50%, a koncerty plenerowe mogą być za-
planowane do 150 osób. Przedstawiciele branży rozrywkowej zarzucali 
rządowi brak precyzyjnych przepisów, np. odpowiadających na pytania, 
czy koncerty można przeprowadzić w takich miejscach jak amfiteatry 
lub sale widowiskowe [Dobrzyńska 2020]. Kolejne etapy odmraża-
nia zapowiedziano na 17 lipca 2020. W związku z powrotem pandemii  
COVID-19 na przełomie września i października tego roku zaczęto po-
nownie ograniczać działalność instytucji kultury, które mogły działać 
w strefach żółtych i czerwonych. W strefie żółtej imprezy organizowano 
z udziałem 25% publiczności w przestrzeni zamkniętej oraz maksymal-
nie do 100 osób w plenerze. Zgodnie z wytycznymi rządowymi w stre-
fie czerwonej obowiązywał zakaz organizacji wydarzeń zarówno w za-
mkniętej, jak i w otwartej przestrzeni. 

37. Decyzja z 6 czerwca 2020 r., MKiDN. 
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W listopadzie 2020 roku (od 7 do 29) ponownie zamknięto instytucje 
kultury w całej Polsce. Z uwagi na fakt gwałtownie wzrastającej liczby za-
chorowań przedłużono termin zamknięcia do 31 grudnia 2020. Wszyst-
kie wydarzenia kulturalne zamrożono. Sektor kultury musiał ponownie 
sprostać wymuszonym przeobrażeniom tak finansowym, jak i kadro-
wym, przeformułować swoje działania oraz próbować dostosować się 
do wymogów sanitarnych. Jak podawały raporty GUS, instytucje, które 
zostały najbardziej dotknięte epidemią COVID-19 w II kwartale 2020 
roku, znajdowały się w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, 
śląskim oraz małopolskim [GUS 2020: 3]. Ponadto dane wskazywały, 
że 65% badanych instytucji kultury (z liczby 4691) doświadczyło bar-
dzo negatywnych skutków pandemii w II kwartale, co stanowiło wzrost 
w stosunku do I kwartału o 11%.

Chaos covidowy – 
rządowe i ministerialne tarcze antykryzysowe

W związku z zaistniałą sytuacją i z obawy przed zapaścią kultury i sztuki 
na początku pandemii pomoc sektorowi kultury zaoferowały rząd Mate-
usza Morawieckiego, minister kultury oraz miasta i powiaty. Rząd opra-
cował i przyjął ustawę chroniącą sektor publiczny i prywatny przed ne-
gatywnymi skutkami pandemii COVID-19, Ustawę z dnia 31 marca 2020 
roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. ustawę 
antycovidową) [Ustawa 2020a]. Sektora kultury bezpośrednio dotyczył 
art. 15m niniejszej ustawy, dający ministrowi kultury i dziedzictwa naro-
dowego możliwość podjęcia odpowiedniego wsparcia dla sektora kultury 
z użyciem środków, którymi minister dysponuje. Wsparcie odnosiło się 
do okresu trwania epidemii i 12 miesięcy po jej odwołaniu. Dodatkowo 
na ten cel miały zostać przeznaczone środki Funduszu Rozwoju Kultury 
(FRK), o których mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 
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roku o grach hazardowych [Ustawa 2009]. Pomoc ministra kultury była 
przeznaczona dla jednostek o profilu kulturalnym, audiowizualnym i jed-
nostek publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 roku 
o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej [Ustawa 1991]. 
Rządowa ustawa antycovidowa na mocy artykułu 15m ust. 5 zezwalała mi-
nistrowi kultury i dziedzictwa narodowego na podjęcie specjalnych kroków 
wspomagających sektor kultury na podstawie stosownych rozporządzeń, 
w tym na dofinansowanie wydatków na zmianę formy upowszechniania 
działalności twórczej i artystycznej. MKiDN ogłosiło więc tzw. tarczę anty-
kryzysową dla kultury, w ramach której powołano do życia m.in. specjal-
ny zespół ekspercki, a sam minister Gliński uczestniczył w regularnych 
posiedzeniach rządowego sztabu antykryzysowego. Zaplanowano wydat-
ki rzędu 4 mld złotych na dofinansowanie sektora kultury38. Wsparcie 
ministerialne obejmowało szerokie spektrum działań, w tym zapomogi 
socjalne, zasiłki opiekuńcze, świadczenia postojowe, programy rekom-
pensacyjne oraz rekompensaty dla produkcji filmowej. Organizacje po-
zarządowe, zdefiniowane podobnie jak firmy, otrzymały ulgi podatko-
we. Narodowe instytucje kultury zostały poinformowane o utrzymaniu 
dotacji podmiotowej, wzrósł fundusz 32 Programów Ministra (do 390 
mln złotych). Ważnym i popularnym wsparciem okazał się program  

38. Ważną formą wsparcia wynikającą z tarczy antykryzysowej w sektorze kultury była deklaracja 
pokrycia 40% wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce 
krajowej, a dla osób samozatrudnionych oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło – 
jednorazowa wypłata środków do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. Ponadto „tarcza mi-
nisterialna” deklarowała dwa nowe programy dotacyjne: „Twórczość w Internecie” – dotacje na roz-
wój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej (uruchomiony w możliwie najkrótszym 
czasie), oraz program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu. 
W ramach tarczy gwarantowano także elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Progra-
mach Ministra; zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach 
VOD i w internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych; zmiany 
w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składa-
nia wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne; zwiększenie zapomóg dla ludzi kul-
tury; uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów kulturalnych. 
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Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci” o łącznej kwocie 80 mln 
złotych. Ze względu na pandemię COVID-19 program został podzielony 
na Program stypendialny dla indywidualnych twórców (20 mln złotych) 
oraz Program dotacyjny dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych 
(60 mln złotych). Dofinansowanie zadania ze środków „Kultury w sieci” 
mogło wynosić do 100% budżetu proponowanego projektu. Minimalna 
kwota wnioskowanego dofinansowania wynosiła 5 tys. złotych, maksy-
malna – nawet 150 tys. złotych. Osobnym programem oferującym pomoc 
socjalną dla artystów był Fundusz Promocji Kultury, z którego mogły 
korzystać osoby fizyczne zarówno prowadzące działalność gospodarczą, 
jak i jej nieprowadzące, na podstawie zaświadczenia o dochodach netto 
za ostatnie 12 miesięcy. 

Rządowa tarcza antykryzysowa 1.039 nie brała pod uwagę państwowych/
narodowych instytucji kultury (do których należą filharmonie, opery, te-
atry, muzea), ponieważ nie zostały one zdefiniowane jako przedsiębiorstwa, 
choć – podobnie jak przedsiębiorstwa oraz inne podmioty – pozostawały 
w zastoju. W ramach tarczy antykryzysowej 2.0 [Przewodnik antykryzy-
sowy 2020; Ustawa 2020b], wprowadzonej 16 kwietnia 2020 roku, zaofe-
rowano pomoc dla państwowych osób prawnych w rozumieniu Ustawy 
o finansach publicznych. Mimo iż państwowe instytucje kultury są definio-
wane jako państwowe osoby prawne, tarcza 2.0 nie przewidywała dla nich 
wsparcia. Kalkulowała natomiast pomoc dla organizacji pozarządowych 
w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
[Ustawa 2003]. I tu wsparcie dotyczyło przede wszystkim dofinansowa-
nia kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w okresie 
przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wersja 3.0 tarczy antykry-
zysowej z dnia 14 maja 2020 roku [Ustawa 2020c] nie zmieniała zasadniczo 
powyższych kwestii. Tarcza 4.0 z 22 maja 2020 [Ustawa 2020d] wykluczy-
ła ostatecznie państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. 

39. Ustawa z dnia 31 marca 2020 weszła w życie 2 kwietnia 2020, Dz.U. z 2020 r., poz. 568. 
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Polski porządek prawny cechuje się tym, że ogranicza działalność jed-
nostek samorządu terytorialnego (JST) w odniesieniu do kultury w sy-
tuacji kryzysowej, i ten stan rzeczy nie uległ zasadniczym zmianom 
w trakcie trwania pandemii. Jednostki samorządu terytorialnego mogły 
działać tylko w ramach obwiązującego prawa, co de facto określają trzy 
wspomniane wcześniej ustawy: Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej [Ustawa 1991], o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie [Ustawa 2003]40, a także Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych [Ustawa 2004]. Oznaczało to, że sa-
morządy były w stanie finansować instytucje kultury, dla których są orga-
nizatorami lub współorganizatorami. Poza tym mogły wspomagać kulturę 
poprzez takie instrumenty programowe, jak: stypendia, nagrody, dotacje 
oraz zakup usług. W sytuacji kryzysowej były uprawnione do wprowadze-
nia zwolnień z opłat. Nie miały jednak i nie mają prawa tworzyć funduszy 
socjalnych dla artystów, a ten mechanizm był pożądany jeśli chodzi o arty-
stów indywidualnych lub zatrudnionych na umowach czasowych. 

W drugiej połowie roku 2020, kiedy sektor kultury został częściowo 
odmrożony, rząd zaproponował kolejne formy wsparcia. Dawało się 
zauważyć, że negatywne uwagi środowisk twórczych wyrażane pod 
adresem rządu w pierwszych miesiącach obowiązującego lockdownu 
zostały częściowo wzięte pod uwagę. Do takich działań należał z pew-
nością powrót do dyskusji nad ustawą dotyczącą statusu artysty [Pro-
jekt ustawy 2020]. Dnia 20 czerwca 2020 roku prasa informowała 
o postępach prac nad ustawą, a przyspieszyły one właśnie ze względu 
na pandemię, choć czekały ją jeszcze żmudne konsultacje międzyre-
sortowe i społeczne. Od dawna bowiem alarmowano, że na 65 tys. pra-
cujących zawodowo artystów tylko 10 tys. ma stałe zatrudnienie oraz 
zabezpieczenie socjalne i że ta sytuacja odbije się negatywnie na pol-
skiej kulturze. Ponadto w kwestii instytucji publicznych dostrzeżono 

40. Ustrój w kulturze regulują również m.in.: Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz.U. 
z 2020 r., poz. 902, czy Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U. z 2019 r., poz. 1479.
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konieczność wypłaty rekompensat wynikających z tytułu braku sprze-
daży biletów i tym samym braku regularnych wpływów. 

Przy dalszych rozwiązaniach antykryzysowych ministerstwo kultu-
ry współpracowało ze środowiskiem artystycznym. Na konferencji pra-
sowej 5 sierpnia 2020 roku minister kultury Piotr Gliński przedstawił 
roboczą wersję pakietu antykryzysowego na kolejne miesiące, czyli tzw. 
Fundusz Wsparcia Kultury opiewający na kwotę 400 mln złotych. Pakiet 
ten został przygotowany w ramach nowelizacji ustawy marcowej z 18 
lipca 2020 – Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych [Zmiana ustawy 2020]. Artykuł 15m odnoszący się 
do sektora kultury nie uległ w tej nowelizacji zmianie. 

Pomoc tym razem miała być w szczególności kierowana do teatru, 
muzyki i tańca. Pakiet został przygotowany we współpracy z ekspertami 
wyżej wymienionych dziedzin. Koordynatorami prac − prowadzonych 
na podstawie danych GUS − były Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Istotne w szczególności były dwie 
formy wsparcia w ramach nowego Funduszu: rekompensata dla samo-
rządowych instytucji kultury do 40% utraconych przychodów z działal-
ności statutowej oraz rekompensata dla przedsiębiorców (w tym firm 
eventowych) oraz organizacji pozarządowych do 50% z tytułu utraco-
nych wpływów ze sprzedaży biletów. W obu przypadkach chodziło o dzia-
łalność prowadzoną w okresie od 12 marca do 30 grudnia 2020, w obu 
obszarem referencyjnym był analogiczny okres działalności w 2019 roku. 
Wypłata środków miała być koordynowana przez urzędy wojewódzkie. 
Dnia 15 listopada 2020 roku ogłoszono listę beneficjentów FWK [Rozpo-
rządzenie MKDNiS 2020] − 400 mln złotych dla 2064 podmiotów na bie-
żącą działalność artystyczną41. Lista ta wzbudziła ogromne kontrowersje 
społeczne, okazało się bowiem, że wielkie kwoty wsparcia przyznano ar-

41. Wsparcie otrzymać miało: 144 instytucji samorządowych, ponad 300 niezależnych organizacji 
pozarządowych i 450 przedsiębiorstw, które uzyskały 100 mln zł [Żaczkiewicz-Zborska 2020]. 
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tystom świetnie prosperującym na komercyjnym rynku sztuki, celebry-
tom, instytucjom rozrywkowym i gwiazdom kultury popularnej (Golec 
uOrkiestra, Justyna Steczkowska, Małgorzata Foremniak). Minister kul-
tury, odpierając zarzuty dziennikarzy o brak znajomości realiów życia 
artystycznego w Polsce, zasłaniał się algorytmem szacującym przycho-
dy aplikujących. Kluczowym sposobem obliczania owego algorytmu był 
spadek przychodów instytucji/przedsiębiorstw w 2020 roku w stosunku 
do identycznego okresu w roku 2019; liczby zatrudnionych osób; liczby 
odwołanych imprez/wydarzeń artystycznych; wpływu dofinansowa-
nia na lokalną społeczność; udziału przychodów z muzyki tańca i teatru 
w ogólnych przychodach (w odniesieniu do przedsiębiorców); kwoty za-
dłużenia przedsiębiorców spowodowanego pandemią. Błąd strategiczny 
i obliczeniowy polegał na tym, że połączono instytucje działające w opar-
ciu o Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
z instytucjami działającymi w oparciu o przepisy gospodarcze, podmioty 
prawne i podmioty fizyczne. Ostatecznie wstrzymano wypłatę funduszy 
i przekazano listę beneficjentów do ponownego rozpatrzenia. Zwłoka 
w wypłacie dofinansowania odbiła się negatywnie na kondycji środowi-
ska artystycznego w Polsce, nie wspominając o antagonizowaniu samego 
środowiska w związku z próbą niesprawiedliwego rozdziału państwowej 
pomocy finansowej.

Chaos covidowy – listy i apele środowisk twórczych

Działania rządu i ministra kultury w związku z pandemią COVID-19 spo-
tkały się ze zdecydowanym sprzeciwem środowisk artystycznych. Zarzu-
cano decydentom marginalizowanie sektora kultury w sytuacji pandemii 
i nieprofesjonalne podejście do udzielanej pomocy. Niemal wszyscy sygna-
tariusze listów i apeli z całej Polski domagali się udziału swoich przedstawi-
cieli w gremiach eksperckich opracowujących system dofinansowania sek-
tora kultury w kryzysie. Miało to służyć efektywności udzielanej pomocy, 
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transparentności prac oraz przyczynić się do uniknięcia błędów obliczenio-
wych. Postulowano interdyscyplinarność zespołów oraz większy zasięg geo-
graficzny reprezentacji, tak aby mogła ona wypracować możliwie najszerszą 
gamę rozwiązań antykryzysowych dla ludzi kultury. Co ciekawe, rząd nie 
wziął pod uwagę możliwości funkcjonowania zintegrowanych zespołów 
eksperckich na początku pandemii, dając do zrozumienia, że propozycje 
urzędowe wystarczą do zażegnania kryzysu. Tak się nie stało. Stąd obu-
rzenie ludzi kultury i postrzeganie decyzji rządowych w kategoriach paniki 
oraz nieumiejętności radzenia sobie z sytuacją. Postulaty powyższe, jak rów-
nież krytycyzm wobec władz centralnych, zostały wyrażone w Apelu Koali-
cji Letnich Festiwali Literackich z 29 kwietnia 2020 roku42, Stowarzyszenia 
Forum Kraków43 i Stowarzyszenia Muzealników Polskich (4 maja 2020). 
Stowarzyszenie Muzealników Polskich postulowało możliwość czasowych 
zwolnień z opłat na rzecz ZUS, skrócenia do 14 dni terminu zwrotu podatku 
oraz utrzymania dotacji podmiotowej dla muzeów na stałym poziomie. 

W dramatycznej sytuacji znalazły się niemal wszystkie polskie festiwale 
artystyczne. To odbijało się na ich reputacji. Wiele z nich ma wybitną pozy-
cję marketingowo-handlową w świecie oraz jest ważnym pracodawcą sek-
tora kultury w Polsce. Stąd List do rządu datowany na 19 maja 2020 roku, 

42. Apel był adresowany do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz wiceprezesa Rady Ministrów, mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Sygnatariusze Apelu domagali się uwzględnienia 
ich głosu w procesie wypracowywania wytycznych dotyczących warunków ponownego otwarcia instytucji 
artystycznych w zakresie wydarzeń literackich. Proponowali m.in. wprowadzenie obowiązkowych zapisów 
uczestników na każdy dzień festiwalu, na każde wydarzenie, co pozwoliłoby kontrolować liczbę uczestni-
ków oraz zachować odpowiedni dystans pomiędzy ludźmi, a także nagrywanie wydarzeń z ograniczoną 
publicznością i udostępnianie ich w sieci. Sygnatariuszami pisma z 29 kwietnia 2020 byli: Izabelińskie Spo-
tkania z Książką, Non-Fiction Festiwal Kraków, Festiwal Góry Literatury w Nowej Rudzie, Festiwal Stolica 
Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, Zakopiański Festiwal Literacki, Festiwal Patrząc na Wschód w Budzie 
Ruskiej, Literacki Sopot, Miedzianka Fest [Literacki Sopot 2020]. 

43. List podpisały m.in. takie instytucje, jak: Galeria Sztuki Zachęta, Chorzowskie Centrum Kultury, 
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, Park Kultury w Bydgoszczy, Fundacja Kropka w Lublinie, Dom 
Kultury w Ustce, Amfiteatr w Radomiu, Małopolski Instytut Kultury, Fabryka Sztuki w Łodzi, Ośrodek 
Kultury w Brwinowie, Stowarzyszenie Teatr Baza w Warszawie, Fundacja Ankra, Dyrektor Domu 
Kultury Dorożkarnia, Strefa Kultury we Wrocławiu [Stanowisko 2020].
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podpisany przez 65 dyrektorów festiwali i przesłany za pośrednictwem Kra-
kowskiego Biura Festiwalowego44. Sygnatariusze Listu apelowali o utworze-
nie funduszu rekompensat ze środków NFR pozwalających organizatorom 
festiwalu na rekompensatę niedoborów bądź strat spowodowanych przez za-
stosowanie nowych obostrzeń sanitarnych. Zachęcano do stworzenia mecha-
nizmów zabezpieczających trwałość wieloletnich festiwali poprzez powołanie 
specjalnego Funduszu Rozwoju Festiwali. Listy do rządu o podobnym tonie 
wystosowały również środowiska teatralne, w tym: Stowarzyszenie Dyrekto-
rów Teatrów, Unia Polskich Teatrów, Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów 
Teatralnych45. Szerokim echem odbił się też Apel branży kreatywnej i pra-
cowników kultury skierowany do wicepremier i minister rozwoju Jadwigi 
Emilewicz. Sygnowało go 25 organizacji zawodowych sektora kreatywnego46. 

44. List podpisali m.in.: Ireneusz Dudek, Rava Blues Festival, Krzysztof Gierat − Krakowski Festiwal 
Filmowy, Andrzej Giza − Festiwal im. Ludwiga van Beethovena, Mariusz Grzegorzek − Festiwal Szkół Te-
atralnych, Roman Gutek − Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Tomasz Handzlik − Jazz 
Juniors Festival, Jan A.P. Kaczmarek − Transatlantyk Festival, Andrzej Kosendiak – Wratislavia Cantans, 
Jazztopad, Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Forum Musicum, Agnieszka Matecka-Skrzypek, 
Bogdan Bracha − Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” Lublin, Maria Pomia-
nowska − Warszawski Festiwal Skrzyżowanie Kultur, Janusz Prusinowski − Festiwal Wszystkie Mazurki 
Świata, Katarzyna Wodecka-Stubbs − Wodecki Twist Festival, Elwira Wojtunik, PopeszCsabaLáng − Festi-
wal Sztuki Cyfrowej Patchlab, Bartosz Zaczykiewicz − Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktor-
skiej, Mikołaj Ziółkowski − Kraków Live Festival, Open’er Festival, Orange Warsaw Festival i in. [List 2020].

45. Stanowiska Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Unii Polskich Teatrów i Gildii Polskich Re-
żyserek i Reżyserów Teatralnych w sprawie Rekomendacji dla instytucji prowadzących działalność 
kulturalną i artystyczną w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze sta-
nu epidemii COVID-19, opublikowanych na stronach MKiDN, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa 
Raszewskiego oraz upowszechnionych w mediach w dniu 19 maja 2020 r.

46. Oprócz Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych List podpisali przedstawiciele takich 
organizacji jak: Unia Literacka, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Stowarzyszenie Tłumaczy Litera-
tury, Związek Zawodowy Aktorów Polskich, Forum Środowisk Sztuki Tańca, Polskie Stowarzyszenie 
Jazzowe, Gildia Reżyserów Polskich, Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych, Inicjatywa Drama-
turżek, Dramatopisarek, Dramaturgów i Dramatopisarzy, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Fun-
dacja Instytut Reportażu, Komisja Dziennikarek i Dziennikarzy przy Inicjatywie Pracowniczej, Oby-
watelskie Forum Sztuki Współczesnej, Polskie Stowarzyszenie Montażystów, Stowarzyszeni Autorów 
Zdjęć Filmowych (PSC), Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów. 
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List miał formę otwartą, został opublikowany na Facebooku [Gildia 2020], 
tak aby mogły się do niego dołączać kolejne podmioty. Sygnatariusze Apelu 
podkreślali ogromny wpływ sektora kreatywnego na wzrost polskiego PKB47 
i w związku z tym wyrażali zaniepokojenie pominięciem w kolejnych rządo-
wych tarczach rozwiązań na rzecz tego sektora. Odrębny Apel został wysto-
sowany 30 kwietnia 2020 roku przez wydawców i księgarzy w liczbie 40 or-
ganizacji branżowych48. W liście zebrano postulaty, które obejmowały m.in. 
wsparcie dotacjami celowymi wydawców, aby mogli pokryć koszty swoich zo-
bowiązań wobec twórców; interwencyjny zakup zalegających w magazynach 
książek i ich dystrybucję pomiędzy biblioteki, księgarnie oraz ubogich czytel-
ników; ulgi czynszowe; regulacje dotyczące rozszerzenia opłaty reprograficz-
nej z uwzględnieniem nośników cyfrowych oraz obowiązkową dla mediów 
publicznych emisję programów o książce (w określonym czasie antenowym). 

Jednymi z ważniejszych inicjatyw były Koalicja Miast49 oraz alerty 
badaczy Open Eyes Economy Summit. W poszerzonym gronie Koalicja 
Miast podjęła współpracę na rzecz wspólnego przeciwdziałania skut-
kom pandemii COVID-19 w sektorze kultury, podkreślając, że skoro 
ponad 80% środków na kulturę w Polsce pochodzi z budżetów samo-
rządowych, to przedstawiciele miast powinni mieć swoją reprezentację 
w gremiach rządowego sztabu antykryzysowego. Koalicja Miast ogło-

47. „Dane GUS pozwalają szacować, że w polskim przemyśle kultury pracuje 300 tys. osób, około 2 proc. 
wszystkich zatrudnionych. Tyle samo co w hotelarstwie i gastronomii. Wartość dodana wytwarzana przez 
sektor kultury to ponad 30 mld zł, co odpowiada około 2 proc. wartości dodanej w gospodarce. Nie można 
jednak wyłącznie do procentów zawężać wpływu kultury na gospodarkę. Proszę sobie wyobrazić reklamę, 
telewizję i internet bez muzyki i filmów. Kultura ma też wpływ na hotelarstwo, gastronomię, usługi, kon-
sumpcję. W pewnych okresach w niektórych regionach może to dawać 10 proc. lokalnych budżetów. Tym-
czasem udział rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa to nie więcej niż 3 proc. PKB” [za: Cieślak 2020].

48. Został skierowany do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premiera Rządu RP Mateusza Mora-
wieckiego i podpisany przez Włodzimierza Albina – prezesa Polskiej Izby Książki, Jacka Dehnela – pre-
zesa Unii Literackiej oraz Marię Deskur – prezesa Fundacji Powszechnego Czytania. List z 30 kwietnia 
2020 roku [ZAIKS 2020].

49. Pierwotnie Koalicja Miast została zawiązana w 2015 r. Należały do niej takie miasta jak: Katowice, 
Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław i Gdańsk. 
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siła dwa Listy: W trosce o ludzi kultury z 30 kwietnia 2020 roku oraz 
W sprawie odmrażania i wsparcia kultury z 15 maja 2020 roku. Listy 
zawierały m.in. postulaty: zwiększenia udziału samorządów we wpły-
wach z podatku PIT i przeznaczenie uzyskanych środków na kulturę; 
refundacji utraconych wpływów z biletów z budżetu MKiDN; wpro-
wadzenia zmian w specustawie – nadanie organom wykonawczym 
JST uprawnień w zakresie tworzenia programów pomocowych i so-
cjalno-bytowych dla środowisk kultury, które obecnie są wyłącznymi 
kompetencjami organów uchwałodawczych; zmian regulaminów kon-
kursów i dofinansowań przeznaczonych dla sektora kreatywnego, m.
in. poprzez zmniejszenie/uchylenie wkładu własnego; wprowadzenie 
„bonów do kultury” przeznaczonych na zakup usług i dóbr kultury 
dla rozbudzenia popytu w tym sektorze (np. na zakup książek, bile-
tów do kin, teatrów, muzeów); stworzenie możliwości częściowych 
zwolnień/odliczeń od podatków dla przedsiębiorstw decydujących się 
na wsparcie działalności kulturalnej. Ponadto postulowano włączanie 
przedstawicieli sektora kultury do prac nad etapami odmrażania kul-
tury czy wdrożenie ogólnopolskiego programu dla instytucji samorzą-
dowych na opracowanie i wdrażanie strategii cyfrowych i wspierają-
cych dystrybucję działalności online. 

Alerty (w liczbie ośmiu) Open Eyes Economy Summit [Raport kultura 
2020] przygotowane pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera były metodą 
na wypracowanie kompleksowego zestawu zagadnień pomagającego kultu-
rze w każdej sytuacji kryzysowej. Zawierały postulaty dotyczące działalności 
organizacji pozarządowych, festiwali, sektora książek, usieciowienia kultu-
ry, kwestii praw artystów oraz wynagrodzeń. Detalicznie rozpisywały moc-
ne i słabe strony poszczególnych dziedzin kultury, wyodrębniając ich naj-
bardziej palące problemy oraz te, który wymagają dalszych szczegółowych 
konsultacji i badań. Autorzy słusznie zauważyli, że pandemia uwidoczniła 
wszystkie problemy, z którymi sektor kultury boryka się od dawna, m.in. 
kwestię praw artystów, niskie pensje pracowników, prekariat ludzi pracują-
cych w organizacjach pozarządowych, nierówności, brak tantiem.
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Pandemia COVID-19 obnaża permanentny kryzys 
polskiej kultury

Zasadniczo tak eksperci, jak i osoby pracujące zawodowo w sektorze 
kultury zauważyli, że pandemia zmieniła okoliczności funkcjonowania 
tego środowiska w Polsce nie tylko pod względem organizacyjnym, fi-
nansowym i artystycznym, ale również mentalnym. I mimo że począt-
kowo wszyscy czekali na powrót do tzw. normalności oraz do wcze-
śniej znanych aktywności i przyzwyczajeń, szybko okazało się, że drogi 
powrotnej nie ma. Pojawiało się za to coraz więcej obaw, o których 
mówili przede wszystkim przedstawiciele publicznych instytucji kul-
tury. Wyrażali to samo zaniepokojenie, co autorzy Ekspertyzy 12. Ada-
ptacja, hibernacja czy redefinicja, Polskie instytucje kultury w czasie 
pandemii − niepewność budzi przyszłe postępowanie organizatora, 
czyli państwa i/lub samorządów, który może uznać kulturę za zbędny 
koszt, wykorzystać kryzys do zmian instytucjonalnych, likwidowania 
lub łączenia instytucji, ingerowania w ich program. Wszak „kultura 
w większości państw europejskich pozostaje sektorem, któremu naj-
łatwiej jest zmniejszyć finansowanie publiczne” [Knaś, Sanetra-Sze-
liga 2020]. Z drugiej strony eksperci podkreślali istotną rolę kultury 
w budowaniu wspólnoty, przekazywaniu wartości, tworzeniu sym-
boli i definiowaniu człowieczeństwa. Jak pisali autorzy opracowania 
o znaczącym tytule Raport Kultura. Pierwsza do zamknięcia, ostatnia 
do otwarcia: 

Kultura to z jednej strony wielowymiarowe życie jednostek i grup spo-
łecznych, z drugiej – złożony system instytucji, relacji, sieci, w których 
zachodzą dynamiczne procesy, rozwijają się praktyki kulturowe, powsta-
ją materialne i niematerialne wytwory tych praktyk, tworzą się znacze-
nia. Kultura jest jak tlen, którego potrzebuje każdy. Sytuacja, w której 
nie można złapać tchu, jest nie tylko trudna, ale i niebezpieczna [Raport 
Kultura 2020].
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Autorzy zauważali jednocześnie, że kultura jest często spychana 
na margines, niedofinansowywana, ale przede wszystkim niedowarto-
ściowana i niedoceniana. Podkreślali, że sytuacja kultury w Polsce jest 
od wielu lat skomplikowana, a sama kultura – pogrążona w kryzysie, 
który bynajmniej nie jest spowodowany sytuacją pandemiczną. I choć 
przedstawicielki oraz przedstawiciele sektora kultury nie bagatelizowali 
obecnej sytuacji, to jednak dalecy byli od zdziwienia. Jak powiedział jeden 
z respondentów poznańskiego badania: 

Nie chodzi tylko o uświadomienie i refleksyjność niektórych kultu-
rotwórców (…), ale głównie o ich przekonanie, że sektor kultury w Polsce 
jest w stałym kryzysie. (…) Trudna sytuacja (finansowa, organizacyjna, 
lokalowa etc.) charakteryzowała pole kultury także przed symbolicznym 
10 marca 2020 roku [Przyszłość kultury 2020: 56].

Między kulturą online a offline

Analitycy podkreślali również, że pandemia i samo podjęcie w niej 
tematu kultury ( jej działań stymulujących rozwój miast, kształtują-
cych społeczeństwo, wychowujących nowe pokolenia czy terapeutycz-
nych) to „sygnał, że kultura stała się ważną kwestią dla społeczeństwa 
i władz”50. I właśnie w inicjowaniu publicznej dyskusji na temat ran-
gi sztuki doszukiwali się pozytywnych akcentów w sytuacji kryzyso-
wej. Bo co do tego, że pandemia doprowadzi do daleko idących zmian 
w środowisku kultury – organizacji pracy, przyzwyczajeń odbiorczych 

50. Cytat z wypowiedzi respondenta badania zatytułowanego Miejska „tarcza antykryzysowa” 
wobec środowisk artystyczno-kulturalnych. Efektywność, innowacja, solidarność, prowadzonego 
przez Bożenę Gierat-Bieroń, Kingę Annę Gajdę oraz Joannę Szulborską-Łukaszewicz na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, 2020. Projekt był realizowany jako grant badawczy SocietyNow! w ramach Programu 
Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Raport z badania będzie opu-
blikowany w formie książkowej.
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oraz samego działania twórczego – nie było wątpliwości. Toteż i eks-
perci, i przedstawiciele środowiska zwracali uwagę na możliwość 
wykorzystania pandemii do przygotowania wzorów zachowania oraz 
opracowania spisu dobrych i produktywnych praktyk pomocowych. 
W tym celu zaczęto prowadzić wiele badań nad kondycją kultury i ra-
dzeniem sobie z nowymi wyzwaniami. Na zlecenie zastępcy dyrektora 
ds. artystyczno-programowych Centrum Kultury w Lublinie powstał 
np. raport zatytułowany Jaka będzie przyszłość kultury? [2020]. Jego 
autorzy postawili sobie za cel znalezienie odpowiedzi na pytania: Jak 
organizować życie kulturalne miasta? Jakie oczekiwania mają odbior-
cy? Jak dopasować program działań kulturalnych do nowej – kryzyso-
wej, a potem popandemicznej sytuacji społecznej? Z raportu wynikało, 
że Polacy będą wolno i z dużą dozą ostrożności wracać do instytucji 
kultury i uczestnictwa w przedsięwzięciach artystycznych. Badania 
dowodziły, że i tak już nieznaczna grupa odbiorców sektora kultury 
jeszcze bardziej zmaleje. Co siódmy ankietowany nie wyraził gotowości 
do powrotu do życia kulturalnego, które wiązałoby się z niekameralny-
mi imprezami. 38% ankietowanych było gotowych pójść do teatru czy 
kina, ale spore grono osób nie deklarowało nawet chęci na takie wyj-
ścia. Co druga osoba nie potrafiła udzielić jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, kiedy zacznie partycypować w wydarzeniach kulturalnych. 
Spadek liczby odbiorców może wiązać się z kryzysem finansowym bu-
dżetu domowego, zanikiem ruchu turystycznego, realizowaniem zdal-
nej nauki (gros odbiorców instytucji kultury to zorganizowane grupy 
turystyczne lub szkolne). Zainteresowani ponownym uczestnictwem 
w imprezach artystycznych stwierdzili, że najchętniej będą partycy-
pować w kameralnych eventach organizowanych na zewnątrz. Coraz 
więcej osób zaczęło brać udział w wydarzeniach online – spektaklach 
teatralnych, filmach, koncertach, warsztatach, tutorialach, spotka-
niach aktorskich etc. Wyniki lubelskiego badania pokazały, że transfor-
macji uległy przyzwyczajenia odbiorców. Wiele osób prawdopodobnie 
nie wróci do offline’owych przyzwyczajeń uczestniczenia w imprezach 
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kulturalnych, co będzie powodować konieczność poszukiwania no-
wych metod kontaktu z widzami.

Blaski i cienie usieciowienia

Ewidentnym skutkiem pandemii w sektorze kultury stało się jej usie-
ciowienie. Kultura stała się kulturą online. Środowiska badaczy wy-
rażały obawę, że usieciowienie będzie skutkowało przedefiniowaniem 
kultury, która do tej pory opierała się w większości na żywym kon-
takcie z odbiorcami. Jeden z respondentów badania zatytułowanego 
Miejska „tarcza antykryzysowa” wobec środowisk artystyczno-kultu-
ralnych. Efektywność, innowacja, solidarność, którymi byli przedsta-
wiciele środowisk kultury w sześciu dużych polskich miastach, stwier-
dził, że 

specyfika wielu branż kultury opiera się na bezpośrednim kontakcie 
z człowiekiem. Koncepcja działań online w niektórych przypadkach była 
zupełnie chybiona, stała się absurdalną nadprodukcją wydarzeń, które – 
mimo chęci – nie trafiły do odbiorców. Pieniądze, jeśli miałyby być wy-
datkowane mądrze, powinny być przeznaczone na badanie możliwości 
przekładania działań kulturalnych w tryb odpowiadający obostrzeniom 
[Gierat-Bieroń, Gajda, Szulborska-Łukaszewicz 2020]51. 

Powyższa wypowiedź jest bardzo istotna, albowiem wskazuje, że prze-
niesienie działań do sieci nie stanowi efektywnego rozwiązania problemu 
twórców. Niektórzy przedstawiciele środowiska artystycznego uważają, 

51. Cytat z wypowiedzi respondenta badania zatytułowanego Miejska „tarcza antykryzysowa” wo-
bec środowisk artystyczno-kulturalnych. Efektywność, innowacja, solidarność. Projekt jest realizo-
wany jako grant badawczy SocietyNow! w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości 
w Uniwersytecie Jagiellońskim, 2020.
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że usieciowienie prowadzi do nadprodukcji, obniżania jakości propono-
wanych materiałów i form kreatywności, jeszcze większego wykluczenia 
osób z niepełnosprawnościami i seniorów, tylko ilościowej, a nie jakościo-
wej mierzalności efektów pracy52, a nawet upolitycznienia kultury w kon-
tekście przyznawania dotacji, co – jak twierdzą respondenci podkar-
packiego badania – „bardzo jasno pokazał program »Kultura w sieci«” 
[Kawa, Jęczalik, Skakowska 2020: 15]. Co więcej, przedstawiciele sektora 
kultury twierdzą, że w sieci zostały udostępnione często archiwalne na-
grania i dlatego na umieszczanie materiałów w internecie odpowiednim 
terminem jest „przeniesienie”. W większości wypadków działanie online 
jest powieleniem dotychczasowych rodzajów pracy, a nie tworzeniem no-
wego języka czy nowych narzędzi wypowiedzi. Te spostrzeżenia potwier-
dzili również autorzy poznańskiego raportu, którzy zaznaczyli, że prze-
ważają te odpowiedzi respondentów, które:

wskazują na formaty znane z „przedpandemicznych” okoliczności – 
przedstawienia, warsztaty, publikacje, dyskusje. Wymagały one oczywi-
ście modyfikacji i dostosowania do przekazu internetowego, jednak ogól-
ny zamysł komunikacji z publicznością pozostał podobny do „starych” 
formatów. Jedną ze stosunkowo nowych i mało popularnych form były 
webinaria (których organizowanie zadeklarowało 11% badanych) czy czat 
z moderacją (6%). Wśród innych form działania opisanych przez bada-
nych znalazły się wirtualne spacery (z przewodnikiem lub bez), konkursy 
i zagadki, a także wideo-wypowiedzi: krótkie tematyczne filmy i podcasty 
[Przyszłość kultury 2020: 49]. 

52. „Kategoria ta wiąże się także z Szrederowską koncepcją »projektariatu« i opisuje zanikanie gra-
nicy pomiędzy czasem, który poświęcamy na wykonywanie odpłatnych usług, a momentem w trakcie 
doby, który jest wolny od jakichkolwiek aktywności o tym charakterze. Wykorzystanie mobilnych 
urządzeń i internetu, »ułatwia« współcześnie naszą wszech-dostępność i utrudnia wyraźne oddzie-
lenie od siebie tych dwóch modalności. Praca staje się pewną stałą, z której się nie wychodzi” [Skow-
rońska, Lis 2018: 156]. 
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Przeniesienie działań do sieci nie było prostym zadaniem. Jak zauwa-
żyli autorzy raportu Re(ANIMACJA) kultury w okresie pandemii [Re(ANI-
MACJA) 2020], sporo osób zatrudnionych w sektorze kultury nie miało 
pomysłu na zwirtualizowanie swoich aktywności, nie znało odpowied-
nich narzędzi, ani nie posiadało kompetencji, które mogłyby im to uła-
twić. Gros twórców zastąpienie żywego kontaktu z odbiorcą wirtualnym 
postrzegało jako nieefektywne. Wszak w wielu gałęziach sztuki relacja 
między twórcą a odbiorcą zbudowana jest na bezpośrednim kontakcie 
i to właśnie on stanowi jej atut. Toteż część osób pracujących w środowi-
sku kultury zrezygnowała ze swojej działalności online. Inni poszukiwali 
sposobu na realizowanie swojej dotychczasowej pracy w sieci – czasami 
po prostu ją przenosząc dosłownie do internetu lub wykorzystując ist-
niejące już archiwalia, czasami ucząc się nowych narzędzi i od początku 
budując nowe dzieło. 

Badacze z Mazowieckiego Instytutu Kultury [Re(ANIMACJA) 2020] 
dzielą przedstawicieli środowiska artystycznego w czasie pandemii 
na trzy grupy: tych, którzy są zdecydowanie przeciwni usieciowieniu; 
tych, którzy podejmują się działań online i traktują je jako zastępcze 
w trudnej sytuacji; oraz entuzjastów, którzy część swojej pracy przenio-
są do sieci. W przypadku tej drugiej grupy, odwołując się do klasycznej 
pracy Michela de Certeau (2011), znawcy nowych mediów, można mówić 
o „taktyce” wykorzystywania internetu, a zatem kulturowym kłusow-
nictwie i wykorzystaniu nowych technologii jako krótkofalowej strate-
gii przetrwania. Trzecia grupa zaś z powodzeniem wprowadzała do sieci 
przedstawienia, koncerty czy inne wydarzenia. Nie tylko udostępniała go-
towe nagrania, ale zaczęła pracować na żywo online – np. grać przedsta-
wienia z wykorzystaniem nie tylko łączy internetowych, ale kontaktując 
się z odbiorcą za pomocą mediów społecznościowych i wokół nich budo-
wać spektakl. Inni wirtualnie oprowadzali odbiorców po wystawie, poka-
zując eksponaty, interpretując je i odpowiadają na pytania zwiedzających 
zadawane na czacie. Co więcej, z zadowoleniem dzielili się wiedzą z za-
kresu podnoszenia umiejętności i możliwości, jakie daje praca wirtualna. 
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Część opisywała pracę online wykonywaną z domu jako nieefektywną 
i mało kreatywną, komentując niską jakość merytoryczną materiałów 
udostępnianych w sieci oraz obawiając się, że zrzucanie kultury do sieci 
spowoduje jeszcze większe zepchnięcie jej na margines. Inni twierdzili, 
że już na stałe pozostaną w sieci, przenosząc do tej rzeczywistości dużą 
część swojej działalności. Dostosowanie formy wypowiedzi do wirtual-
nego medium nie tylko cieszyło się zainteresowaniem publiczności, ale 
partycypowała ona w budowaniu nowych relacji z odbiorcą i zmienianiu 
jego przyzwyczajeń. 

Należy podkreślić, że te same problemy z usieciowieniem, które mieli 
przedstawiciele środowiska kultury, mieli również jego odbiorcy. Część 
nie wykazała się odpowiednimi kompetencjami, aby móc w pełni korzy-
stać ze zmienionej oferty, inni nie godzili się na zastępowanie dotych-
czasowej formy partycypacji w świecie kultury jej symulakrum. Trzecia 
grupa zaś z radością zamieniła salę kinową, teatralną czy filharmonii 
na własną sofę i telewizor, ciesząc się zaoszczędzonymi pieniędzmi i cza-
sem, a ofertę kulturalną prezentowaną w formie wydarzeń zdalnych oce-
niała jako bardziej atrakcyjną niż tradycyjna.

Formy kultury po pandemii: 
przesterowanie, hybryda, outdoor

Wiele badań przeprowadzonych w różnych regionach Polski dowodziło, 
że prawdopodobnie po pandemii zmniejszy się zainteresowanie trady-
cyjną ofertą kulturalną, przy jednoczesnym wzroście popularności wyda-
rzeń organizowanych tylko w sieci [Kawa, Jęczalik, Skakowska 2020: 15]. 
Z pewnością pandemia rozpoczęła falę usieciowienia kultury. I choć kultu-
ra nie wkroczyła do wirtualnej rzeczywistości wraz z nastaniem pandemii, 
to z pewnością już z niej tak łatwo nie wyjdzie, a czas pandemii COVID-19 
stworzył jej dogodne warunki do zadomowienia się w świecie online. 
Prawdopodobnie sieć nie będzie już postrzegana jako narzędzie promocji 
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czy poboczna sfera działania, ale miejsce prymarne. Świadomi tej zmiany 
twórcy mówią o „przesterowaniu” oferty kulturalno-edukacyjnej w hybry-
dowy twór, który pozwoli na łączenie form tradycyjnych z nowoczesnymi  
[Re(ANIMACJA) 2020: 108]. Przesterowaniu towarzyszyć będą musiały 
zmiany prawne i organizacyjne, dotyczące praw autorskich w sieci, tan-
tiem, opłat/abonamentów za dostęp do materiałów zamieszczonych online, 
stworzenia publicznych platform dla emisji kultury, działań zapobiegają-
cych kulturowemu wykluczeniu; rozwój technologii i zwiększanie kompe-
tencji posługiwania się narzędziami do pracy online u pracowników kultury 
[4 Alert 2020]. Jak twierdzi Lev Manovich, dynamika kultury online będzie 
prawdziwym wyzwaniem, albowiem będzie wiązała się z potrzebą ciągłej 
innowacji oraz nieprzewidywalnością [Manovich 2009: 331].

Oczywiście usieciowienie, choć najczęściej dyskutowane, nie jest jedy-
ną formą transformacyjną sektora kultury w Polsce w czasie pandemii, 
choć zdecydowanie najliczniej stosowaną. Pojawiły się również powroty 
do wcześniejszych form działalności, np. outdorowych – spontanicznych, 
często wolontariackich działań podwórkowych (oglądanych z balkonów 
czy przez okno), czy wykorzystywanie innych narzędzi komunikacji, jak: 
telefon, radio, telewizja czy poczta tradycyjna; wysyłanie materiałów 
edukacyjnych do szkół i domów.

Nowym wyzwaniom i zarazem próbie zatrzymania publiczności przy 
kulturze towarzyszyły również inne lęki. Przedstawiciele środowiska 
kultury bali się „wtórne[go] rozleniwieni[a] odbiorców spowodowa-
ne[go] nadpodażą wydarzeń organizowanych on-line” [Kawa, Jęczalik, 
Skakowska 2020: 14]. Ich zdaniem może to prowadzić do zaniku potrze-
by uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych. Sposób partycypacji 
w świecie kultury może ulec nie tyle transformacji, ile paraliżowi. Toteż 
przedefiniowania wymagają sposoby zarządzania kulturą i reorganiza-
cja pracy sektora kultury. Są również odmienne prognozy, które mó-
wią o potencjalnym, popandemicznym głodzie kultury offline, żywego 
kontaktu z odbiorcą/nadawcą, wychylenia się poza ekran. Jak zauważa 
Lev Manovich, ekran zawsze wyznacza granicę między rzeczywistością 
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fizyczną a przestrzenią reprezentacji [Manovich 2001: 186]. Na swoim 
profilu na Facebooku napisał, że 

kiedy pandemia dobiegnie końca, stworzy to silne pragnienie ponownego 
zaangażowania się na różne sposoby w fizyczną przestrzeń, materialność 
i fizyczną obecność. (…) Po długim pobycie w domach i z dala od siebie 
ludzie chcieliby celebrować wszystkie fizyczne aspekty życia i kultur [Ma-
novich 2020].

Powrót do nowej, niewirtualnej rzeczywistości będzie nie lada wyzwa-
niem dla sektora kultury w świecie z nowymi obostrzeniami sanitarnymi.

Podsumowanie 

Pandemia doprowadziła do zmian w sektorze kultury – usieciowienia, 
przesterowania działań w nowych warunkach społecznego dystan-
su i działań outdoorowych, elastyczności w otwieraniu, zamrażaniu 
i zamykaniu instytucji kulturalnych, reaktywności na kolejne zmien-
ne budżetowe. Wymusiło to zarazem potrzebę ciągłego przewidywania 
i przeciwdziałania, zapobiegania utracie odbiorców i skupiania się na mo-
tywowaniu ich do partycypowania w świecie kultury, a także umiejętnej 
odpowiedzi na budzące się u nich lęki, np. przed ponownym uczestni-
czeniem w działaniach stacjonarnych. Zatem wyzwoliło jeszcze większą 
troskę o kulturę.

Istotnym i nowym zagadnieniem było zjawisko solidarności między 
twórcami. Szczególnie uwidoczniło się ono w działaniach oddolnych in-
stytucji, które manifestowały solidarność wewnątrz sektora. Przedstawi-
ciele środowiska kultury wspierali się nawzajem, zarówno finansowo, jak 
i lokalowo, doradczo, technologicznie, psychologicznie. Ludzie pomagali 
sobie wzajemnie w promowaniu wielu różnych akcji. Solidaryzowanie się 
w kryzysie można było zaobserwować między instytucjami, organizacja-
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mi pozarządowymi oraz indywidualnymi pracownikami kultury. Takie 
działania wynikały z przeświadczenia, że jedynie samopomoc jest w sta-
nie zagwarantować kulturze przetrwanie. Często pojawiały się opinie, 
że pandemia obnażyła nieistotność kultury. Solidaryzowanie się pracow-
ników kultury świadczyło o wewnątrzśrodowiskowej empatii, jednakże 
jaskrawie uwypuklało brak systemowych rozwiązań i oparcia we władzy. 

Transformacją pandemiczną w sektorze kultury było upublicznienie 
rangi samej kultury oraz podkreślenie faktu, że od wielu lat pozostawała 
ona w kryzysie. Była zaniedbywana szczególnie przez władze centralne, 
ale też powiatowe, miejskie i gminne. Urzędnicy odgrywali rolę znaw-
ców kultury, aplikując sektorowi wizje bliższe interesom politycznym niż 
artystycznym, minister kultury zaś zajmował się ostatnimi laty głównie 
polityką historyczną. Rok 2020 pokazał, że obywatele potrzebują kultu-
ry, czują się odpowiedzialni za dziedzictwo kulturowe, stoją blisko ar-
tystów. Przykładowo na Podkarpaciu zamrożeniu kultury towarzyszyła 
kampania „Miło Cię widzieć”, która miała podkreślać, że relacja między 
przedstawicielami sektora kultury a odbiorcami jest ważna dla pracow-
ników środowiska. Zarówno eksperci, jak i pracownicy świata kultury 
dawali wiele dowodów na to, że kultura pełni funkcje miastotwórcze, in-
tegrujące, edukacyjne, relaksacyjne, a nawet terapeutyczne. Krakowska 
kampania „Bądź turystą w swoim mieście” stanowiła swego rodzaju an-
tidotum na chroniczny brak turystów w tej międzynarodowej metropolii 
(żyjącej z turystyki). Miała być zachętą do zwiedzania swojego miasta, 
współtworzenia nowej jakości, jaką mogła stać się rodzima turystyka czy 
właśnie turystyka outdoorowa. Wielorakim rozmowom o randze kultury 
w życiu społecznym towarzyszyła w roku 2020 dyskusja na temat margi-
nalizowania i instrumentalnego traktowania ludzi kultury przez niemal 
wszystkie władze III RP. A także na temat dostępności kultury dla osób 
z niepełnosprawnościami i seniorów. Jakkolwiek gorzkie byłyby to tema-
ty, najważniejsze, że zostały podjęte i przeniesione do sfery publicznej. 
Refleksja nad kondycją polskiej kultury wskazuje nowe drogi jej transfor-
macji. Pandemia, choć brzmi to paradoksalnie, z pewnością doprowadziła 
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do przedefiniowania kultury jako specyficznej formy ludzkiej aktywno-
ści, przemyślenia jej społecznego statusu, a także jej istotnej roli w ży-
ciu nowoczesnych społeczeństw, które będą prawdopodobnie podatne 
na globalne epidemie, ale nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez arty-
stów – nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
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ABSTRAKT

Głównym celem opracowania jest autoocena narzędzi badawczych (przede 
wszystkim kwestionariuszy ankiet) zaprojektowanych na potrzeby przed-
sięwzięcia „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włącze-
ni” (projektu prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki w partnerstwie 
z Muzeum Miasta Łodzi). Szczegółowej analizie został poddany proces ich 
konstruowania, ponieważ poszczególne modyfikacje wynikały z zawartej 
w założeniu projektu różnorodności grup osób badanych (zróżnicowa-
nych pod względem zarówno wieku, jak i rodzaju potrzeb edukacyjnych). 
W myśl zasad projektowania uniwersalnego nadrzędną ideą było opraco-
wanie formuły pozwalającej na pozyskiwanie wyników, które na dalszym 
etapie badań mogłyby zostać poddane wspólnej kategoryzacji oraz porów-
naniu, bez względu na stopień sprawności respondenta. Zawarte w pod-
sumowaniu wnioski stanowią rekomendacje dotyczące projektowania wy-
branych narzędzi oraz metod, które warto stosować w przypadku badań 
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publiczności instytucji kultury, tak aby nie wykluczać udziału w nich osób 
z różnymi dysfunkcjami i trudnościami poznawczymi.

SŁOWA KLUCZOWE: ankieta, niepełnosprawność, muzeum, projekto-
wanie uniwersalne

Wprowadzenie

Dostępność kultury dla jak najszerszego grona odbiorców, w tym również 
osób z niepełnosprawnościami, jest obecnie jednym z głównych prioryte-
tów i wyzwań instytucji działających w zakresie upowszechniania sztuki 
i dziedzictwa narodowego. Wynika to przede wszystkim z ich edukacyjnej 
i upowszechnieniowej misji oraz społecznych dążeń, które wyrażane są m.
in. w przepisach i urzędowych zaleceniach. Poszczególne przykłady aktów 
normatywnych nie tylko wskazują na prawa i potrzeby grup o utrudnionym 
dostępie do kultury [Karta Praw 1997] czy też na społeczny model niepeł-
nosprawności będącej konsekwencją barier, jakie napotykają osoby nią do-
tknięte w życiu codziennym [Konwencja ONZ 2006], ale także wytyczają 
strategie związane ze wspieraniem i wyrównywaniem szans osób o różnych 
deficytach. Takim przykładem jest Ustawa o zapewnianiu dostępności oso-
bom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 roku, której istotność polega 
na tym, że wskazuje na szeroki zakres oraz heterogeniczności grupy społecz-
nej, do której się odnosi, a ponadto wprowadza pojęcia związane z dostępem 
alternatywnym i projektowaniem uniwersalnym. 

Projektowanie uniwersalne (ang. universal design), nazywane również 
projektowaniem dla wszystkich (ang. design for all), to rozwijająca się od lat 
80. XX wieku idea, której nadrzędnym postulatem jest dbałość o przygotowy-
wanie takich produktów i usług, które będą dostępne, zrozumiałe i użyteczne 
dla wszystkich (najlepiej bez potrzeby ich dostosowania lub tworzenia specjal-
nych udogodnień tożsamych z dostępem alternatywnym). Istotne w ramach 
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jej założeń53 jest również to, by poszczególne rozwiązania mogły być wykorzy-
stywane w samodzielny i naturalny sposób, identyczny dla wszystkich użyt-
kowników, bez konieczności opracowywania „racjonalnych usprawnień” dla 
osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych [Błaszczak, Przybylski 2010].

W kontekście Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczegól-
nymi potrzebami z 2019 r., a także postulatów projektowania uniwersalne-
go dostępność instytucji kultury należy analizować na trzech poziomach. 
Pierwszy z nich dotyczy architektury budynku umożliwiającej (lub nie) 
fizyczną obecność w niej osób o specjalnych potrzebach (m.in. poprzez 
rampy, poręcze, nawierzchnie dotykowe, brak progów). Drugi związany 
jest z informacjami cyfrowymi analizowanymi w kontekście konstrukcji 
oraz funkcjonalności stron internetowych. Trzeci poziom z kolei obejmu-
je dostępność informacyjno-komunikacyjną, która dotyczy przekazywania 
informacji (treści merytorycznych) w taki sposób, aby były przystępne dla 
odbiorców bez względu na ich wykształcenie czy możliwości percepcyjne 
[Kowalski, Mikołajczyk, Zimny 2019]. Dla instytucji kultury zatem wyzwa-
niem staje się nie tylko techniczne przygotowanie przestrzeni, z której ko-
rzystać będą wszyscy odbiorcy (w tym osoby o szczególnych potrzebach), 
ale również merytoryczne opracowanie oferty edukacyjnej i kulturalnej, 
a także związanej z jej realizacją koncepcji badań publiczności. 

Przegląd literatury

Dotychczas w literaturze pojawiło się wiele pozycji wydawniczych, któ-
re mogą być wsparciem w przygotowywaniu badań odbiorców instytu-
cji kultury z różnymi niepełnosprawnościami. W praktyce spotyka się  

53. W literaturze wyróżnia się siedem lub osiem jej głównych postulatów: użyteczność dla osób o róż-
nej sprawności, elastyczność w użytkowaniu usług, proste i intuicyjne użytkowanie, czytelna informacja, 
tolerancja na błędy, wygodne użytkowanie bez wysiłku, wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu 
i użytkowania oraz (jako podpunkt dodatkowy) percepcja równości [Preiser 2007; Rumińska 2009]. 
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zróżnicowane strategie badawcze, których forma najczęściej uzależnio-
na jest głównie od wybranego przez ich autora dyskursu lub perspekty-
wy niepełnosprawności [Siebers 2008], a także przyjętego modelu, jaki 
tę niepełnosprawność konstruuje [Barnes 2013: 3−12]. Ich wybór zależy 
zatem przede wszystkim od założeń i celów badania. 

Nie brakuje również publikacji, które w sposób ścisły dotyczą zagadnień 
związanych z metodyką prowadzenia diagnozy wśród osób o specjalnych 
potrzebach i związanych z nią narzędzi badawczych. Te jednak najczęściej 
w swym zakresie zawężone są do analizowania możliwości i predyspozy-
cji badanych wyłącznie pod kątem ich przynależności do danej kategorii 
niepełnosprawności. Taką pozycją jest m.in. praca zbiorowa pod redak-
cją prof. Kazimiery Krakowiak pt. Diagnoza specjalnych potrzeb rozwo-
jowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, której poszczególne rozdziały 
precyzyjnie opisują standardy, wytyczne oraz wskazówki związane z przy-
gotowywaniem i adaptacją narzędzi diagnostycznych dzieci i młodzieży 
w kontekście różnych deficytów rozwojowych [Krakowiak (red.) 2017]. 
Zagadnienie to jest rozwijane również w węższych kategoriach, związa-
nych już konkretnie z badaniami osób z dysfunkcją wzroku [Śmiechow-
ska-Petrovskij 2020: 101−113] (łączących najczęściej w jeden zbiór osoby 
słabowidzące i niewidome, z ewentualnym rozróżnieniem na ociemnia-
łe oraz te, które zmysłu wzroku nigdy nie posiadały), słuchu [Bartoszek, 
Sak 2014: 108−116] (w rozumieniu osób nie(do)słyszących oraz z afa-
zją), a także z niepełnosprawnością intelektualną [Domagała-Zyśk 2017: 
195−205] czy funkcjonujących w spektrum autyzmu [Gottesleben 2002: 
91−96]. Wiele istotnych wskazówek dotyczących dostosowywania treści 
(ustnych i pisemnych) kierowanych do osób z niepełnosprawnością prze-
kazują również publikacje opisujące standardy podręczników szkolnych 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Kończyk (red.) 
2011; Barabasz, Kończyk, Wdówik 2016; Krakowiak i in. 2016]. 

Wymienione powyżej kategorie wydawnictw skupiają się przede wszyst-
kim na wskazaniu specyfiki pracy badawczej z osobami z wybranym, jed-
nym rodzajem niepełnosprawności, a ponadto dotyczą głównie rodzajów 
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diagnozy psychologicznej i edukacyjnej, której celem jest przede wszystkim 
rozpoznanie, kategoryzacja oraz ocena stopnia niepełnosprawności badane-
go [Paluchowski 2007; Hornowska, Paluchowski 2011; Wiliński, Wiśniew-
ska-Jankowska 2017: 277−288]. Ponadto należy zauważyć, że większość 
pozycji wydawniczych podejmujących problem adaptacji narzędzi badaw-
czych do potrzeb osób o specjalnych potrzebach w centrum swoich zainte-
resowań stawia dzieci oraz młodzież. Badania osób dorosłych z nabytą nie-
pełnosprawnością prowadzone są przede wszystkim w szerszym kontekście 
zmian w funkcjonowaniu związanych z wiekiem [Tobiasz-Adamczyk 2007; 
Beck, Kędziora-Kornatowska, Monastyrska 2015]. 

Niewiele jest natomiast dostępnych źródeł dotykających zagadnień 
związanych z aspektami praktycznej organizacji badań osób z różny-
mi niepełnosprawnościami przy użyciu uniwersalnych i dostępnych dla 
każdego uczestnika narzędzi i metod [Sztobryn-Giercuszkiewicz 2021: 
97−110]. Stanowi to zatem obszar wymagający dalszej, wieloaspektowej 
analizy naukowej.

Podstawowe informacje o badaniu

Okazją do naukowego namysłu nad zagadnieniem prowadzenia badań 
z publicznością o specjalnych potrzebach w instytucjach kultury stała się 
współpraca Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi, która 
od lat odbywa się na wielu płaszczyznach, zarówno w formie naukowych 
konsultacji, programów zawodowych [Pawłowska, Sowińska-Heim: 
81−129], jak i przedsięwzięć o charakterze badawczym54. Przykładem, 
a jednocześnie pogłębioną realizacją wszystkich dotychczasowych ścieżek 

54. Niniejsze opracowanie jest częścią przedsięwzięcia badawczego „Ocena oraz weryfikacja współ-
czesnych metod przekładu kodu wizualnego obiektu sztuki i obiektu historycznego na język opisowy 
w przestrzeni edukacyjnej ekspozycji muzealnej” realizowanego w ramach studiów doktoranckich 
II  edycji programu grantowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy” (Umo-
wa nr 0083/DW/2018/02 z dn. 28 listopada 2018 r.).
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partnerstwa jest rozpoczęty w lutym 2019 roku projekt pod nazwą „Sztu-
ka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni”55, którego 
część związana z diagnostyką potrzeb i ewaluacją zostanie poddana w ni-
niejszym tekście szczegółowej analizie pod kątem zasadności przygoto-
wywania narzędzi uniwersalnych do badań publiczności.

Głównym założeniem trwającego od lutego 2019 do stycznia 2022 
roku projektu jest przygotowanie trzech jednorocznych zadań edukacyj-
nych dotyczących upowszechniania zabytków Łodzi i regionu łódzkiego, 
a także szeroko pojętych zagadnień związanych ze sztukami wizualny-
mi i życiem kulturalnym, które realizowane są m.in. w przestrzeniach 
łódzkich placówek muzealnych (w tym przede wszystkim Muzeum Mia-
sta Łodzi). W związku z tym, że projekt ten jest elementem szerszego 
programu związanego z tzw. Trzecią Misją Uczelni, którego kluczowym 
celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa beneficjentów oraz zapo-
bieganie wykluczeniu społecznemu (m.in. poprzez zwiększenie kompe-
tencji związanych z uczestnictwem w kulturze), grupa jego uczestników 
została bardzo precyzyjnie określona zarówno pod kątem wieku, jak 
i możliwości poznawczych. Do udziału w przedsięwzięciu zostały zapro-
szone 4 kategorie uczestników: seniorzy (rozumiani tutaj jako osoby, 
które ukończyły 60 lat) z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu oraz 
uczniowie klas 6−8 szkół podstawowych, także z niepełnosprawnością 
wzroku lub słuchu. W przypadku wszystkich kategorii uwzględniane były 
również osoby z dysfunkcjami mnogimi, w tym przede wszystkim z nie-
pełnosprawnością intelektualną, która towarzyszyła zaburzeniom zmysłu 
wzroku lub słuchu. W trakcie każdego roku trwania projektu zaplanowa-
ne zostały 3 cykle tematyczne przeznaczone dla każdej z grup uczestni-
ków, co łącznie dla całości projektu zakłada uczestnictwo w nim 720 osób 

55. Projekt pod nazwą ramową Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” dofinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej (POWR.03.01.00-00-T141/18). Realizowany jest w ramach konkursu 
tzw. Trzeciej Misji Uczelni, który zakłada opracowywanie przez uczelnie wyższe specjalnych progra-
mów kształcenia (kursów, szkoleń), które mogą dotrzeć z ofertą dydaktyczną do „niestandardowych 
odbiorców szkolnictwa wyższego” (czyli osób spoza środowiska akademickiego) [Założenia Strategii].
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w 36 grupach (po 9 grup dla każdej kategorii). Na każdy cykl składały 
się połączone ze sobą tematycznie wykłady, warsztaty, a także wycieczki 
po Łodzi lub miejscowościach województwa łódzkiego56.

W związku z powyższym realizacja projektu wiąże się przede wszyst-
kim z koniecznością rzetelnego opracowania rozwiązań edukacyjnych 
dostosowanych do potrzeb i możliwości odbiorców z różnymi niepełno-
sprawnościami oraz przygotowania pomocy dydaktycznych umożliwia-
jących jak najpełniejsze korzystanie z przestrzeni oraz zbiorów Muzeum 
Miasta Łodzi. W tym celu istotne było również określenie strategii i me-
tod badawczych, które umożliwiłyby wstępne rozpoznanie potrzeb i moż-
liwości uczestników, a także określenie preferencji oraz indywidualnych 
doświadczeń związanych z ich uczestnictwem w kulturze. Z punktu wi-
dzenia sprawozdawczości projektu istotne było także określenie stopnia 
realizacji zakładanych we wniosku wskaźników (w tym przede wszyst-
kim nabywania kompetencji kluczowych odpowiadającym potrzebom 
gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa57). 

Nakreślone powyżej cele prowadzonych z beneficjentami projektu badań 
determinowała również konieczność sformułowania dodatkowych założeń, 
istotnych przede wszystkim z punktu widzenia specyfiki grupy badawczej 
oraz wyzwań organizacyjnych58. Głównymi były wybór oraz dostosowanie 
odpowiednich metod i narzędzi badań, które umożliwiłyby przeprowadzenie 
diagnozy wśród osób o różnych kompetencjach i możliwościach poznawczych. 
Przy projektowaniu scenariuszy spotkań oraz wykorzystywanych podczas 

56. Więcej informacji o charakterze i specyfice realizowanych w ramach projektu działań edukacyjnych 
zob. Pawłowska, Długosz 2020: 41−54. 

57. Najważniejsze z nich to m.in. kompetencje w zakresie: uczenia się nowych rzeczy, kreatywności, 
analizy i wyszukiwania informacji oraz wyciągania wniosków, nawiązywania i utrzymywania kontaktów 
z innymi ludźmi, pracy w grupie [Jelonek (red.) 2019].

58. Tu należy podkreślić, że same badania były tylko elementem towarzyszącym projektowi do-
tyczącemu edukacji kulturowej, którego szeroki zakres działań na etapie konstruowania wniosku 
nie przewidywał pogłębionych analiz badawczych. W przyszłości, przy organizacji przedsięwzięć 
o podobnej skali, należałoby uwzględnić, zarówno w ich harmonogramie, jak i preliminarzu, za-
dania ściśle związane z przeprowadzaniem ewaluacji czy diagnozy potrzeb uczestników.
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nich pomocy dydaktycznych istotne było spełnienie przez nie kryterium funk-
cjonalności, tożsamej z wytycznymi zawartymi w idei projektowania uniwer-
salnego. Podobne założenia przyświecały również procesowi konstruowania 
narzędzi diagnostycznych, co miało na celu, oprócz spełnienia warunku per-
cepcji równości, usprawnienie prowadzenia badań. W tym kontekście wybór 
strategii badawczych miał uwzględniać zasadę samodzielności (rozumianej 
tutaj jako możliwość samodzielnego wypowiadania się bądź udzielania odpo-
wiedzi na zadane pytania) i maksymalnego włączenia uczestników, która dla 
projektu oznaczała „że każdy etap badania, począwszy od informacji o reali-
zowanym badaniu, poprzez konstrukcję narzędzia badawczego, aż po raport 
z badania, powinien gwarantować dostępność dla każdej osoby, niezależnie 
od rodzaju niepełnosprawności” [Gawska, Żydok (red.) 2015: 89]. Dodatkowo 
wspomniana wcześniej konieczność prowadzenia bieżącej ewaluacji projek-
tu oraz stopnia realizacji zakładanych wskaźników determinowała potrzebę 
pozyskiwania wyników, które na etapie opracowywania mogłyby zostać pod-
dane wspólnej kategoryzacji oraz porównaniu. W związku z powyższym jako 
wiodące w projekcie zostały wyróżnione technika ankietowa oraz obserwacje, 
z których dla niniejszych rozważań kluczowa jest pierwsza.

Materiały i metody

Na potrzeby badań towarzyszących projektowi jeszcze przed przystąpie-
niem do realizacji pierwszych spotkań opracowano dwa kwestionariusze 
ankiet, które roboczo zostały nazwane pre-testem i post-testem i miały 
być realizowane w ramach anonimowej techniki ankiety audytoryjnej. 

Pierwszy z nich przeznaczony był do wypełnienia przez uczestników 
(samodzielnie lub z pomocą asystenta) podczas pierwszego spotkania, 
z kolei drugi na zakończenie ich udziału w projekcie. Każdy składał się 
z różnego typu pytań (otwartych i zamkniętych, jedno- i wielokrotnego 
wyboru) uszeregowanych w czterech modułach: metryczki, pytań doty-
czących indywidualnej oceny dostępności sztuki i kultury, pytań diagno-
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zujących potrzeby i oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie 
(w pre-teście) bądź ewaluacji odbytych spotkań (w post-teście) oraz py-
tań dotyczących znajomości sztuk wizualnych regionu łódzkiego i umie-
jętności związanych z uczestnictwem w kulturze59. Pierwszy wariant 
kwestionariuszy został uznany za pilotażowy i był stopniowo modyfiko-
wany w każdym kolejnym cyklu spotkań w zależności od zauważonych 
błędów, dostrzeżonej nieadekwatności rozwiązań bądź na wniosek sa-
mych beneficjentów. W pierwszym roku trwania projektu (luty − gru-
dzień 2019), którego dotyczy niniejsza analiza, każdy kwestionariusz zo-
stał wypełniony przez 240 osób, w tym 88 osób w wieku 60+ z wiodącą 
dysfunkcją wzroku, 73 osoby w wieku 60+ z wiodącą dysfunkcją słuchu, 
37 uczniów klas 6−8 ze szkół podstawowych z dysfunkcją wzroku (w tym 
również osoby z niepełnosprawnością intelektualną) oraz 42 uczniów 
klas 6−8 ze szkół podstawowych z dysfunkcją słuchu.

W celu umożliwienia weryfikacji pierwotnej formy dokumentów pro-
wadzonej wraz z uczestnikami o różnych możliwościach poznawczych 
na samym początku musiały one zostać poddane przekształceniom, któ-
re należałoby określić wspomnianym powyżej mianem „racjonalnych 
usprawnień”. Na potrzeby uczestników z dysfunkcją wzroku60 kwestiona-
riusze ankiet zostały zmodyfikowane zgodnie z Zasadami adaptacji ma-
teriałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących [Kończyk (red.) 
2011] rekomendowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W za-
kresie wizualnym obejmowało to przede wszystkim zastosowanie wersji 
w druku powiększonym, odpowiednie rozmieszczenie tekstu na stronie 
z uwzględnieniem właściwych odstępów między znakami, wyrównanie tek-
stu, użycie czcionki bezszeryfowej oraz wysokiego kontrastu w przypadku 

59. Prezentacja wyników badań, na które składać się będzie analiza odpowiedzi z kwestionariuszy 
ankiet oraz obserwacji, zostanie przygotowana już po zakończeniu całego projektu, które przewidy-
wane jest na połowę 2021 r. 

60. W roku 2019 byli to: uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Ło-
dzi, słuchacze Uniwersytetów III Wieku z Łodzi i woj. łódzkiego, Członkowie Polskiego Związku 
Niewidomych Oddział Łódź oraz podopieczni Domów Pomocy Społecznej z Łodzi i woj. łódzkiego.
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wyróżnień w tekście itp. Choć specyfika tematyki projektu wymagała 
również wprowadzenia pytań powiązanych z ich graficzną prezentacją, 
to w przypadku kwestionariuszy dla osób z dysfunkcją wzroku zostały 
one ograniczone do minimum. Pozostawiono pojedyncze obrazki w ar-
kuszu post-testu, dokonując uprzednio ich uproszczenia za pomocą usu-
nięcia szumów tła oraz zwiększenia linearności i kontrastu [Więckow-
ska 2012: 55−80]. Takie rozwiązanie wydawało się optymalne przede 
wszystkim z punktu widzenia korzyści edukacyjnych, pojmowanych tutaj 
jako stworzenie dodatkowej sposobności do rozwijania umiejętności ro-
zumienia informacji przedstawionych w formie graficznej (ang. graphi-
cacy) [Śmiechowska-Petrovskij 2015: 203], która powiązana jest z naby-
waniem kompetencji w zakresie analizy i wyszukiwania informacji.

Zrezygnowano z kolei całkowicie z adaptacji brajlowskiej, przede 
wszystkim ze względu na preferencje odbiorców. Wśród uczestników 
z dysfunkcją wzroku bowiem zaledwie kilku uczestników umiało bądź 
chciało korzystać z tekstu przygotowanego pismem Braille’a, co jest sytu-
acją dosyć typową dla tak wewnętrznie zróżnicowanych grup osób z nie-
pełnosprawnością narządu wzroku [Paplińska 2020: 113−131]. Wynika 
to z faktu, że uczestnicy młodszych grup wiekowych dopiero uczyli się tej 
formy zapisu i w związku z tym wskazywali na pewne trudności w od-
czytywaniu tekstów brajlowskich. Natomiast wśród seniorów zdecydo-
waną większość stanowiły osoby słabowidzące bądź ociemniałe w póź-
nym wieku, które jeszcze nie podjęły nauki pisma Braille’a bądź w ogóle 
jej nie podejmą – co najczęściej związane jest ze zbyt małą aktywnością 
seniorów w zakresie zaspokajania własnych potrzeb rehabilitacyjnych 
dotyczących nabytej niepełnosprawności [Kilian 2020: 202−229].

Z kolei na potrzeby uczestników z dysfunkcją słuchu61 kwestionariusze 
ankiet zostały uzupełnione o system prostych znaków i symboli towa-

61. W roku 2019 byli to: uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi, 
słuchacze Uniwersytetów III Wieku z Łodzi i woj. łódzkiego oraz podopieczni Domów Pomocy Spo-
łecznej z Łodzi i woj. łódzkiego.



197

Od adaptacji do projektowania uniwersalnego w badaniach publiczności 
o różnorodnych potrzebach edukacyjnych i poznawczych

rzyszących tekstom pisanym, zarówno w zakresie pytań, jak i wariantów 
odpowiedzi. Inspiracją do przygotowania tego rodzaju rozwiązania były 
alternatywne i wspomagające metody komunikacji (ACC – Augmentative 
and Alternative Communication), do których zalicza się różnorodne stra-
tegie polegające na wspieraniu bądź całkowitym zastąpieniu komunikatu 
werbalnego lub formy pisemnej elementami graficznymi [Stanek 2012: 
18−22]. W tym wypadku zastosowane obrazki swą formą zbliżone były 
przede wszystkim do systemu Makaton, który opiera się głównie na wi-
zualizacjach prostych symboli przestrzenno-dotykowych, zbliżonych 
do gestów wykorzystywanych w polskim języku migowym [Maj, Urban-
-Madziar 2017: 143−155]. 

Ze względu na to, że osoby z niepełnosprawnością słuchu stanowią 
bardzo zróżnicowaną grupę pod względem preferowanej metody komu-
nikacji (co wynika najczęściej ze stopnia uszkodzenia słuchu lub wieku, 
w którym ów deficyt nastąpił62), zdecydowano się na podwójną formę 
komunikatu, nie rezygnując z tradycyjnego zapisu. Wynikało to m.in. 
z faktu, że wśród uczestników z młodszej grupy wiekowej były również 
osoby z zaburzeniami mowy (afazją). Dla nich, podobnie jak dla senio-
rów, którzy dopiero w podeszłym wieku zaczęli tracić słuch, treści pisa-
ne były dogodną formą komunikacji. Z kolei pozostawienie podwójnego 
zapisu dla osób całkowicie niesłyszących było istotne również z punk-
tu widzenia dydaktycznego, ponieważ nawet kwestionariusz ankiety 
mógł być potraktowany jako jeden z elementów edukacji językowej, 
która − jak wskazuje Beata Iwanicka − należy do priorytetowych zadań 
kształcenia nie(do)słyszących na sprawnych i kompetentnych czytelni-
ków [Iwanicka 2017: 250]. Ponadto, mając na uwadze fakt, że jednak 
dla wielu osób z wadami słuchu język polski jest trudny do opanowa-
nia, a jego nauka traktowana jest jako nauka języka obcego, dodatkowo 

62. Rodzaj wsparcia i zakres możliwości komunikacyjnych związany jest ze stopniem ubytku 
słuchu i jego konsekwencjami dla rozumienia mowy i języka [Schleper 1996; Wiśniewska 2007: 
122−123]. 
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w czasie wypełniania ankiety dostępny był cały czas tłumacz polskiego 
języka migowego (PJM)63.

Oprócz wizualnej modyfikacji kwestionariusza została zrewidowana 
także jego treść. Przede wszystkim zrezygnowano z większości pytań 
otwartych (tam, gdzie były one niezbędne, a uczestnik nie mógł samo-
dzielnie wpisać odpowiedzi, była ona za pośrednictwem tłumacza PJM 
przekazywana asystentowi, który odnotowywał ją na arkuszu ankiety) 
na rzecz pytań o konstrukcji „połącz”/„uszereguj”. Taki wybór pozwolił 
na zwiększenie samodzielności wypełniania kwestionariusza. Częściej 
bowiem pojawiały się wśród uczestników problemy ze zrozumieniem 
pytania – wówczas z pomocą przychodził tłumacz, natomiast udzielenie 
odpowiedzi w formie graficznej na ogół nie wymagało już jego asysty.

W niektórych grupach oprócz konieczności dostosowania kwestionariu-
sza do ograniczeń związanych z możliwością korzystania ze zmysłu wzroku 
lub słuchu należało również zmodyfikować zakres badania pod kątem po-
trzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną bądź chorobami neurolo-
gicznymi64. W tym wypadku treści zawarte w kwestionariuszach ankiet były 
przygotowywane zgodnie z wytycznymi z publikacji Informacja dla wszyst-
kich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania 
i zrozumienia [Abramowska (red.) 2012], rekomendowanymi przez Biuro 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zostały wyko-
rzystane opracowane już wcześniej dla grup z niepełnosprawnością narzą-
du słuchu systemy obrazków towarzyszących tekstom pisanym. W przy-
padku tych modyfikacji szczególnie istotne okazało się przygotowanie takiej 
formuły, która całkowicie eliminowała pytania zamknięte. Choć pierwotnie 

63. Warto przytoczyć tu słowa językoznawcy Marka Świdzińskiego, który nazywa osoby nie(do)
słyszące „milczącymi cudzoziemcami” i podkreśla, że „polszczyzna, zarówno brzmiąca jak i pisana, 
jest dla głuchego językiem obcym, którego przyswojenie i rozwijanie wymaga wielkiego trudu i może 
się nie udać” [Świdziński 2014: 8].

64. W 2019 r. pośród beneficjentów z dysfunkcjami mnogimi znaleźli się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Specjalnej nr 168 w Łodzi, a także niektóre grupy podopiecznych Domów Pomocy Społecznej 
z Łodzi i woj. łódzkiego.
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wydawało się, że będą one najłatwiejsze do interpretacji i rozwiązania dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, to w toku prowadzenia badań 
okazało się jednak, że uczestnicy (głównie z młodszych grup wiekowych) 
nawykowo zaznaczają pozytywne odpowiedzi65. Nasilało się to zwłaszcza 
w sytuacji, kiedy towarzyszyły im piktogramy o konotacji wzmacniającej: 
ręka z kciukiem uniesionym w górę, zielony znak wyboru w formie paraf-
ki itp. W tym wypadku, podobnie jak w grupie osób słabosłyszących i nie-
słyszących, znacznie lepiej sprawdzały się pytania o konstrukcji „połącz”/
„uszereguj”, które jednocześnie odwoływały się do osobistych wyborów, 
bliskich codziennej rzeczywistości (np. Gdzie chciałbyś/chciałabyś spędzić 
czas ze swoim przyjacielem? Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie?).

Dla wszystkich grup uczestników wspólne natomiast były modyfikacje 
wprowadzone względem pierwotnych założeń, dotyczące samych warun-
ków przeprowadzania ankiety. W trakcie projektowania zajęć zakładana 
była obecność asystentów, którzy mieli pełnić funkcję pomocniczą – głównie 
podczas realizacji części warsztatowej spotkania. Okazało się jednak, że byli 
oni niezbędni przede wszystkim podczas wypełniania przez badanych kwe-
stionariuszy, zwłaszcza w przypadku osób całkowicie niewidomych (wów-
czas odczytywali oni badanemu całą treść kwestionariusza oraz zapisywali 
jego odpowiedzi), a także osób, które potrzebowały bieżących konsultacji 
związanych z treścią pytań (co w tym kontekście jest istotne − część asy-
stentów również potrafiła posługiwać się językiem migowym). Zostało po-
nadto zauważone, że badane osoby znacznie chętniej zwracały się o pomoc 
do asystentów, niż do prowadzących zajęcia. Wynikać to może z faktu, że ich 
rola podobna była do roli nauczyciela wspierającego (określanego też mia-
nem nauczyciela/asystenta-cienia, z ang. shadow teacher66), od początku 

65. Może się to wiązać z niekorzystnymi tendencjami w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, nastawionymi na eliminowanie ograniczeń w połączeniu z naciskiem na trening po-
słuszeństwa i grzeczności podopiecznych, których efektem często jest wyuczona bezradność i dążenie 
do podporządkowywania się rehabilitowanych w ten sposób osób [Bakiera, Selter 2010: 143−162]. 

66. Ideę wprowadzania do środowiska szkolnego asystenta (nauczyciela) wspierającego funkcjono-
wanie ucznia wprowadził Ole Ivar Lovaas [Lovaas 1987]).
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zajęć towarzyszyli oni bowiem uczestnikom w różnych pomniejszych czyn-
nościach, pracując z nimi „ramię w ramię”. Zmniejszony został w ten sposób 
wpływ dystansu, który mógł wynikać z efektu onieśmielenia autorytetem 
(jak w przypadku relacji prowadzący − uczestnik) oraz ewentualne oddzia-
ływanie opiekuna na co dzień pracującego z badaną osobą (nauczyciela bądź 
organizatora grupy będącego przedstawicielem pozostałych instytucji), któ-
rego obecność również mogłaby wpływać na samodzielność w udzielaniu 
odpowiedzi.

Bardzo istotny okazał się również wybór momentu przeprowadzenia ba-
dania. Początkowo pre-test rozwiązywany był na samym początku pierw-
szego spotkania, natomiast post-test na zakończenie ostatniego. Wydawać 
by się mogło, że takie warunki gwarantują największą trafność i obiek-
tywność udzielanych odpowiedzi, niestety pilotażowe realizacje wykazały, 
że uzupełnienie kwestionariusza jako pierwsze zadanie podejmowane pod-
czas zajęć nie sprzyja budowaniu ich swobodnej atmosfery, z kolei wypeł-
nianie drugiego staje się przykrym obowiązkiem dla zmęczonych całym 
cyklem wydarzeń uczestników. W związku z tym, że każde spotkanie mia-
ło przewidzianą przerwę na poczęstunek, postanowiono, że to właśnie tuż 
po niej będzie przeprowadzane badanie. Dzięki temu, że beneficjenci w róż-
nym tempie kończyli swoją pauzę, każdy z nich mógł sam zadecydować, kie-
dy sięgnąć po kwestionariusz, nie nudząc się w oczekiwaniu na pozostałych 
uczestników zajęć. Ponadto w sytuacji, kiedy arkusze wypełniały pojedyncze 
osoby, a nie cała grupa jednocześnie, można było liczyć na większą dostęp-
ność asystentów oraz bardziej kameralne i wyciszone otoczenie.

Wyniki

Nakreślona powyżej analiza procesu modyfikacji kwestionariuszy ankiet 
doprowadziła do sformułowania kilku istotnych z punktu widzenia orga-
nizacji badań oraz samych zajęć wniosków. W trakcie realizacji spotkań 
pilotażowych okazało się, że wprowadzanie poszczególnych adaptacji 
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kwestionariuszy ankiet jest bardzo czasochłonne oraz prowadzi do ich 
zbyt wyraźnego zróżnicowania, niekiedy wykluczenia niektórych py-
tań bądź przeformułowania zakresu ich treści. Tak zmienione testy nie 
spełniały założenia równoważności wersji adaptowanej względem ory-
ginału, w szczególności w kontekście stopnia precyzji pytań. W związku 
z powyższym istniało ryzyko, że otrzymane wyniki nie będą mogły być 
całościowo porównywane dla ogółu projektu, a jedynie w zakresie po-
szczególnych grup respondentów. Tym samym w toku przygotowywania 
kwestionariuszy została odwrócona kolejność ich adaptacji. 

Weryfikacja poszczególnych wariantów wskazała, że adaptacja technicz-
na i merytoryczna podporządkowana potrzebom osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną daje najbardziej uniwersalny schemat kwestionariusza 
ankiety (z koniecznością ewentualnego dostosowania jego warstwy wizu-
alnej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku). Zakres i forma pytań, które on 
obejmował, zostały potraktowane jako „wspólny mianownik” stanowiący 
główny trzon pozostałych wariantów kwestionariuszy. Syntetyczne, proste, 
łatwe do czytania i rozumienia, uzupełnione dodatkowymi schematami gra-
ficznymi zbudowanymi z uniwersalnych symboli, na ogół pozwalały na sa-
modzielne ich uzupełnienie przez zdecydowaną większość beneficjentów 
projektu. Podczas przygotowywania kwestionariuszy ankiet w kolejnym 
roku realizacji projektu od początku były one przygotowywane w schema-
cie opracowanym na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
ewentualnie dostosowywane przez drobne usprawnienia do potrzeb innych 
grup odbiorców, co nie zabierało jednak już wiele czasu i nie wymagało du-
żego zaangażowania ze strony realizatorów badania.

Tak opracowane rozwiązanie ma jednak swoje wady, ponieważ – jak 
zostało to wcześniej zaznaczone – nie sprawdzi się, jeśli oczekujemy od re-
spondenta obszerniejszych odpowiedzi na pytania otwarte, a nie mamy 
możliwości przeprowadzenia ankiety z każdym uczestnikiem w formie 
indywidualnej rozmowy z asystentem (pełniącym wówczas funkcję an-
kietera). Ten problem został jednak rozwiązany poprzez uzupełnienie ba-
dań ankietowych o obserwację kontrolowaną z użyciem opracowanego 
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kwestionariusza (taka obserwacja dotyczyła m.in. przebiegu zajęć, swo-
bodnych rozmów oraz inspirowanych działań, które dotyczyły kwestii 
mogących zastąpić pytania otwarte z kwestionariusza ankiety). 

Równocześnie należy podkreślić jeszcze jeden istotny wniosek, związany 
z dbałością o komfort psychiczny i fizyczny uczestników badania. W przy-
padku pracy z bardzo zróżnicowaną pod względem sprawności grupą uczest-
ników, dodatkowo potrzebującą wsparcia także na innych płaszczyznach 
związanych z komunikacją bądź mobilnością, ważne jest zapewnienie im 
obecności asystenta, który jednak nie pełni jednocześnie roli prowadzącego 
spotkania, tłumacza czy realizatora badania, tak aby w jego relacji z uczest-
nikiem nie pojawiały się elementy dystansu czy innych mechanizmów rzu-
tujących na odpowiedzi respondenta. Ważne jest także pozostawienie du-
żej swobody, jeśli chodzi o czas, który można przeznaczyć na badanie, jak 
i moment spotkania, w którym ono się odbywa. Należy również uwzględnić 
chwilę odpoczynku i odprężenia po zakończeniu badania, ponieważ nawet 
w uproszczonej i dostosowanej formie może się ono wiązać z dużym wysił-
kiem (fizycznym i intelektualnym) badanej osoby.

Dyskusja

Biorąc pod uwagę powyższe doświadczenia, na zakończenie warto pod-
kreślić, że nie tylko możliwe, ale i wskazane jest dążenie do przygoto-
wywania takich strategii prowadzenia badań z publicznością o zróżni-
cowanych potrzebach edukacyjnych, które nie są realizowane poprzez 
osobne ścieżki adaptacji metod pochodzących z tradycyjnych badań, 
a z wykorzystaniem uniwersalnych rozwiązań. Nie wyklucza to jednak 
wartości diagnoz, w których zdecydowano się na węższy zakres sprowa-
dzony np. do zapewnienia dostępności rozwojowej (dla określonego po-
ziomu edukacji lub grupy wiekowej) czy specjalistycznej (obejmujących 
np. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź obcokrajowców 
posługujących się innym językiem). Przygotowując tego rodzaju badania, 
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należy się jednak liczyć z czasochłonnym procesem adaptacji narzędzi, 
który koniecznie musi być poprzedzony gruntownym rozpoznaniem po-
trzeb oraz specyfiki grupy badanej. 

W związku z powyższym postulaty projektowania uniwersalnego 
można traktować jako rozwiązanie najkorzystniejsze z punktu widzenia 
sprawnej organizacji i ekonomii czasu badań, a także wartości związanych 
z integracją społeczną. Stanowi to przyczynek do wyznaczania nowych 
obszarów poszukiwań, także z zakresu badań w kulturze, które prowadzić 
będą do opracowywania elastycznych i funkcjonalnych narzędzi diagno-
stycznych, dostępnych szerokiemu gronu publiczności. Należy bowiem 
podkreślić, że tego rodzaju rozwiązania będą przydatne nie tylko dla osób 
z różnymi dysfunkcjami narządów zmysłów, ale również dla odbiorców 
należących do społeczności odmiennych językowo i kulturowo lub pocho-
dzących ze środowisk defaworyzowanych – dotkniętych zaniedbaniem 
pedagogicznym. Dzięki temu tak prowadzone badania mogą być elemen-
tem strategii inkluzji, a także – poprzez oddanie badanym większej samo-
dzielności i sprawczości – gwarantem pozyskania bardziej wiarygodnych 
i nieobarczonych błędem wyników.
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ABSTRAKT

Na przykładzie podsektora teatru w obrębie sektora występów na żywo 
przedstawiono w artykule główne problemy podmiotów prywatnych 
zajmujących się produkcją i organizacją występów na żywo (sztuki per-
formatywne) oraz problemy związanych z tymi organizacjami artystów-
-wykonawców (freelancerów) na rynku pracy w Polsce. Artykuł stanowi 
próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego otwarty dialog społeczny inte-
resariuszy sektora występów na żywo poza sceną jest tak trudny, jakie 
są podstawowe bariery w rozwoju dialogu społecznego w Polsce, czy 
w ogóle jest on możliwy, a także na ile sytuacja pandemii przyczyniła 
się do jego rozwoju. Artykuł stanowi prezentację wyników badań prze-
prowadzonych w Polsce z inicjatywy europejskich partnerów społecz-
nych sektora występów na żywo, tj. European Arts and Entertainment 
Alliance (EAEA) i PEARLE* – Live Performance Europe (stowarzyszenia 
pracodawców i związków zawodowych w sektorach mediów, rozrywki 
i sztuki), przy udziale funduszy Unii Europejskiej. Dotyczyły one stanu 
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dialogu społecznego w prywatnym sektorze występów na żywo. Badanie 
stanowiło część szerszego projektu „Mapping the social dialogue in the 
commercial live performance sector” (2019−2020) dotyczącego pięciu 
krajów europejskich. Z uwagi na objętość artykułu wnioski dotyczą głów-
nie jednego podsektora sztuk performatywnych – teatru.

SŁOWA KLUCZOWE: teatr, dialog społeczny, sektor prywatny wystę-
pów na żywo, badania

Rola artystów w procesie rozwoju kultury i przemysłów kreatywnych 
w Europie i na świecie jest szeroko opisana i doceniona w literaturze 
przedmiotu. W wielu krajach europejskich, w tym w Polsce, nie znaj-
duje to jednak odwzorowania w regulacjach prawnych dotyczących 
statusu artysty, w tym artysty-wykonawcy (np. aktora, muzyka, śpie-
waka, tancerza). Praca artysty-wykonawcy jest wciąż postrzegana jako 
realizacja własnych pasji i przyjemność, nie zaś jako zawód, który wy-
maga poświęceń, długotrwałej specjalistycznej edukacji, wysiłku, czę-
sto wręcz rezygnacji z przyjemności ze względu na specyficzny tryb 
pracy. 

Już w latach 70. XX wieku prowadzono na ten temat szeroką dysku-
sję zainicjowaną rezolucjami organizacji międzynarodowych czy później 
Parlamentu Europejskiego, w których to dokumentach stwierdzano jed-
noznacznie, że sztuka może być zawodem, co więcej, praca zawodowa 
obejmuje nie tylko czas przedstawienia lub koncertu jako efektu koń-
cowego, ale także czas przygotowania do pracy, który należy uwzględ-
nić przy naliczaniu odprawy emerytalnej. W dyskusjach podkreślano 
niepewność i niestabilność zatrudnienia (w tym brak zachęt dla pro-
ducentów do zatrudniania profesjonalnych artystów i twórców zamiast 
tańszych amatorów) oraz niskie i nieregularne dochody zależne od reper-
tuaru i polityki kadrowej określanej przez kierownictwo danej instytucji 
kultury. W przypadku freelancerów dodatkowo dostrzegano niedogodno-
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ści zawodu, takie jak długie okresy bez dochodów, nieregularne godziny 
pracy, niesprzyjający system regulacji podatkowych, dotyczący także do-
chodów uzyskiwanych z praw autorskich. W celu ochrony zawodu arty-
sty-wykonawcy rekomendowano już wówczas stworzenie systemowych 
rozwiązań, które gwarantowałyby co najmniej minimalne zabezpieczenie 
społeczne – świadczenia zdrowotne i emerytalne [Szulborska-Łukasze-
wicz 2017].

Kim jest artysta? To osoba, która w oparciu o własną koncepcję i ta-
lent tworzy materialne lub niematerialne dzieła, nadając im niepowta-
rzalny charakter, dzięki czemu uzyskują one unikalne cechy i są uznawa-
ne za dzieła sztuki. Takim dziełem w przypadku artystów-wykonawców 
może być koncert, przedstawienie lub widowisko, ale też konkretna par-
tia solowa, pojedyncza rola w spektaklu, np. słynna epizodyczna niema 
rola Starego Wiarusa w wykonaniu Ludwika Solskiego w przedstawieniu 
Warszawianka Stanisława Wyspiańskiego, która przeszła do historii te-
atru. Jedni artyści-wykonawcy są dobrymi rzemieślnikami w swoim za-
wodzie, inni – mimo marzeń – popadają w rutynę, jeszcze inni codzien-
nie tworzą na scenie arcydzieła.

W Polsce nie docenia się pracy artystów [Ilczuk 2013: 36, 133, 136, 
139, 162, 222; Kozłowski, Sowa, Szreder (red.) 2014; Libera 2015: 7−10, 
160; Szulborska-Łukaszewicz 2015: 177, 264, 331; Karolak 2017]. W spo-
łeczną świadomość silnie wpisane są stereotypy, niejednokrotnie krzyw-
dzące artystów, lekceważące ich ciężką pracę. Postrzega się artystów, 
w tym artystów-wykonawców (także ich kondycję ekonomiczną), przez 
pryzmat celebrytów. Brakuje znajomości specyfiki pracy artysty-wyko-
nawcy, rozpoznawanej wyłącznie jako finalny efekt – bez świadomości 
nakładów pracy i lat edukacji, które umożliwiły osiągnięcie tego efektu, 
trudności wiążących się z dzielonym czasem pracy, czy – w przypadku 
aktorów – ingerencji odtwarzanych postaci na osobowość artysty i jego 
życie prywatne, co w istotny sposób przesądza o specyfice pracy arty-
sty-wykonawcy pracującego na scenie. Problem ten znakomicie oddaje 
Dodo Gombar, pisząc: „(…) nie ma drugiego takiego zawodu, w którym 
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człowiek tak bardzo nastaje na swoją tożsamość i tak bardzo w nią wąt-
pi, tak mocno ingeruje we własną rzeczywistość i w swoje wyobrażenie 
o samym sobie” [Gombar 2013: 112]. 

Warto pamiętać, że choć artysta ostatecznie tworzy i prezentuje swoje 
dzieło na scenie, to proces przygotowania roli wykracza daleko poza sce-
nę, pochłaniając czas, którego wymaga wymyślenie koncepcji i kontek-
stu, przygotowanie roli, wreszcie wyuczenie tekstu i sytuacji na pamięć. 
Jednak choć – jak mówi Bartosz Szydłowski − „Artyści to niewdzięczni-
cy”, to podkreśla, że „należy się z tym pogodzić, niesie ich chwila, emocja, 
natchnienie. To trzeba pokochać, stawiać na wizjonerów i marzycieli” 
[Stanowski 2013]. Niestety stosunkowo rzadkie istotne publiczne do-
wody zrozumienia roli artystów we współczesnym świecie, jak pokazują 
ostatnie wydarzenia w Polsce, nie spotykają się ze zrozumieniem społe-
czeństwa i wywołują szokująco ostre fale agresji (przykładem zaszczepie-
nie przeciw COVID-19 grupy aktorów, kompozytorów i reżyserów, jako 
ambasadorów, którzy „mieli promować w Polsce ideę szczepień przeciw 
COVID-19” [Mikulski 2020].

Przyjrzyjmy się jednak kwestii dialogu społecznego w sektorze kul-
tury w odniesieniu do sektora prywatnego sztuk performatywnych, 
które stanowią część sektora usług w dziedzinie kultury. Do czasu 
pandemii COVID-19 ich istotą, podstawowym celem i atutem było wy-
konanie dzieła na żywo przed publicznością zgromadzoną w konkret-
nej przestrzeni, przy fizycznej obecności co najmniej jednego artysty, 
a co więcej – jeśli sięgnąć do regulacji obowiązujących we francu-
skim systemie teatralnym – „co najmniej jednego artysty otrzymu-
jącego wynagrodzenie za publiczne wystawienie dzieła duchowego” 
[Aspekty funkcjonowania życia teatralnego we Francji 2000]. Kwe-
stie wspomnianego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia, 
powiązanych z pozycją i prawami artysty-wykonawcy jako zawodu, 
a nie hobby (które odnosi się do działania amatorów), stanowią jeden 
z najważniejszych, nieuregulowanych problemów sektora występów 
na żywo w Polsce.



215

Problemy artystów-wykonawców i podmiotów prywatnych zajmujących 
się produkcją i organizacją występów na żywo w Polsce  

w kontekście dialogu społecznego. Przypadek teatru

Mapowanie dialogu społecznego w Polsce. 
Metodologia

Nie po raz pierwszy europejscy partnerzy społeczni sektora występów 
na żywo, European Arts and Entertainment Alliance (EAEA) i PEARLE* 
− Live Performance Europe (stowarzyszenia pracodawców i związków 
zawodowych w sektorach mediów, rozrywki i sztuki), podnieśli problem 
dialogu w sektorze występów na żywo. Efektem była realizacja wspól-
nego projektu badawczego dotyczącego diagnozy stanu dialogu społecz-
nego w sektorze występów na żywo [Jong, Poláček 2010]. Tym razem 
jednak zadanie było trudniejsze, dotyczyło bowiem artystów-wykonaw-
ców (freelancerów) i podmiotów działających w sektorze prywatnym, 
w strukturach prywatnych firm, organizacji pozarządowych, jako jed-
noosobowa działalność gospodarcza. Potocznie mówi się, że podmioty 
te są niezależne od sektora publicznego, choć przecież nie zawsze i nie 
w każdym sensie jest to prawdą. Wiele z nich (zwłaszcza organizacje 
pozarządowe) korzysta w dużej mierze z dotacji z budżetu publiczne-
go (państwa i/lub samorządów), co czyni je wówczas zależnymi od sek-
tora finansów publicznych. Zależność ta stała się szczególnie dotkliwie 
widoczna w czasie pandemii COVID-19; kiedy pod znakiem zapytania – 
ze względu na brak możliwości realizacji projektów artystycznych – sta-
nęły rozliczenia pozyskanych dotacji. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że wcześniej wielokrotnie krytykowano w literaturze i mediach zjawisko 
tzw. grantozy w kontrze do misji organizacji [Dostęp do funduszy pu-
blicznych 2010: 48−55].

U progu badań pojawił się jednak inny problem, który wymagał szcze-
gólnej dyskusji i wyjaśnienia. Zlecający badania utożsamiali pojęcie „sek-
tor prywatny” z terminem „komercyjny”, co w warunkach polskich nie 
było zbyt jednoznaczne. W naszym rozumieniu podmiot komercyjny 
prowadzi bowiem na własne ryzyko i odpowiedzialność działalność go-
spodarczą (produkcyjną, handlową bądź usługową) w dziedzinie kultury 
w celu osiągnięcia zysku. Pojęcie „sektor prywatny” w języku polskim 
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jest zdecydowanie szersze i obejmuje zarówno podmioty działające dla 
zysku ekonomicznego (jednoosobowa działalność gospodarcza, prywat-
ne przedsiębiorstwa – spółki prawa handlowego, spółki cywilne, spół-
dzielnie), jak i podmioty o charakterze non-profit, działające na rzecz idei 
organizacje pozarządowe (często formalnie tylko niezależne od sektora 
publicznego), a nawet grupy niesformalizowane. Badaniem, o którym 
mowa w niniejszym artykule, objęto wszystkie rodzaje podmiotów niepu-
blicznych, działające zarówno for profit, jak i non-profit czy not for profit, 
w obszarze występów na żywo – teatru, teatru tańca, muzyki i nowego 
cyrku, a także indywidualnych artystów lub działających w tych bran-
żach lub z nimi współpracujących – aktywni wykonawcy w niepublicz-
nym (komercyjnym lub niekomercyjnym) sektorze występów na żywo 
w naszym kraju (np. prywatne teatry, zespoły muzyczne, orkiestry, gru-
py cyrkowe) [Paczyńska, Szulborska-Łukaszewicz 2020]. 

Wspomniane badania przeprowadzono równolegle w pięciu europej-
skich krajach – w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Czechach oraz Serbii. Ich 
celem była diagnoza stanu dialogu społecznego w prywatnym sektorze 
występów na żywo. Dialog społeczny rozumiano jako komunikację, jako 
ogół wzajemnych relacji między głównymi partnerami społecznymi, 
tj. pomiędzy związkami zawodowymi (związkami pracowników) i orga-
nizacjami pracodawców, oraz ich stosunki (dwu- lub trójstronne) z orga-
nami władzy, takimi jak rząd i jego agendy, samorząd regionalny i lokalny 
czy inne instytucje, wyrażające się w mechanizmach rokowań, układów 
i porozumień oraz w rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Za najpopular-
niejsze formy dialogu uważa się zarówno te najprostsze formy komunika-
cji, np. wymianę informacji, lobbing i konsultacje, jak i te bardziej złożone 
i wymagające większego wysiłku zaangażowanych stron, jak negocjacje 
czy współpraca. Badania rozpoczęto w połowie 2019 roku, zakończono zaś 
tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, w marcu 2020 roku. 

We wszystkich krajach zastosowano jednolitą metodologię, wycho-
dząc od badania typu desk research, tj. analizy danych zastanych. Na-
stępnie zaś w poszczególnych krajach przeprowadzono zogniskowane 
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wywiady grupowe oraz szereg indywidualnych wywiadów pogłębionych 
z przedstawicielami branży. Korzystając z pozyskanej w ten sposób wie-
dzy – przygotowano kwestionariusze i przeprowadzono szerokie badania 
ankietowe dotyczące sytuacji niepublicznego sektora występów na żywo, 
realizowane równolegle wśród przedstawicieli pracodawców i pracowni-
ków tej branży (dwa wzory formularzy ankietowych). Niniejszy artykuł 
dotyczy wyników badań prowadzonych na terenie Polski, ze względu 
na objętość tekstu ogranicza się do podsektora teatru [Paczyńska, Szul-
borska-Łukaszewicz 2020].

Sektor prywatny występów na żywo – skala zjawiska

Literatura na temat dialogu społecznego w Polsce, szczególnie po 2000 
roku, jest dość obszerna [Męcina 2005, 2009; Gardawski 2009; Zybała 
2009; Grabowska 2016; Owczarek, Chełstowska 2016; Skuteczny dialog 
2016; Polakowski, Szelewa 2017; Rola dialogu]. Powstało wiele publikacji 
naukowych i raportów. Sformułowano wytyczne dotyczące zasad prowa-
dzenia dialogu oraz dobre praktyki w tym zakresie. Jednak – jak wynika 
z przeprowadzonych badań – w żadnej mierze literatura ta nie dotyczy sek-
tora prywatnego występów na żywo, nie obejmuje też w ogóle sztuk perfor-
matywnych. Odnosi się do ogólnej sytuacji dialogu społecznego w Polsce. 

Do czasu wybuchu pandemii można było obserwować ogromną róż-
norodność sektora prywatnego występów na żywo. Obok siebie z powo-
dzeniem współistniały podmioty różne zarówno pod względem wielkości, 
aktywności, jak i zasięgu oddziaływania, o różnych celach i priorytetach 
działania (dla eksperymentu, edukacji kulturowej, zysku, aktywizacji za-
wodowej twórców i artystów albo wyłącznie dla zysku). Jednak wiedza 
na temat prywatnego sektora występów na żywo w Polsce była i jest na-
dal bardzo ograniczona. Brakuje danych, na podstawie których można 
oszacować wielkość sektora (liczba aktywnych pracodawców i pracow-
ników), co jest niezwykle istotne w sytuacji projektowania i szacowania 
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kosztów zmian. Brakuje literatury na temat warunków pracy i zasad 
wynagradzania, bo też raczej żadne reguły w tym zakresie w sektorze 
prywatnym nie obowiązują. Zatem rozpoznanie skali zjawiska i specyfiki 
pracy w sektorze występów na żywo wydają się być kluczowymi wyzwa-
niami. To niezbędny warunek, aby podjąć dyskusję o zmianach zarówno 
na poziomie lokalnej polityki kulturalnej i lokalnych programów wspar-
cia dla sektora występów na żywo, jak i programów na poziomie pań-
stwa czy Unii Europejskiej, także w kontekście projektowania uprawnień 
artysty lub statusu artysty. 

Próbując oszacować skalę zjawiska − ograniczając się z uwagi na ob-
jętość artykułu do podsektora teatru – przywołam w tym miejscu trochę 
danych statystycznych. W sezonie 2017/2018 w Polsce działało 909 te-
atrów, spośród których tylko około 27% stanowiły podmioty publiczne 
(243 teatry, w tym 121 instytucji publicznych i 122 działające w struktu-
rach instytucji publicznych). Pozostałe 73%, a więc zdecydowaną więk-
szość, stanowiły inicjatywy prywatne, w tym podmioty typowo komer-
cyjne (175), stowarzyszenia (147), fundacje (103), grupy nieformalne, bez 
osobowości prawnej (63) i inne (178) [Teatr w Polsce 2019]. 

Wykres 1. Struktura teatrów w Polsce (sezon 2017/2018)

Źródło danych: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego [Teatr w Polsce 2019]
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We wskazanej wyżej ogólnej liczbie teatrów znalazły się także teatry 
tańca i ruchu (65 podmiotów). Tylko 5 z nich to instytucje publiczne, 13 – 
nie posiadając osobowości prawnej – działało w strukturach publicznych 
instytucji kultury. Reszta to stowarzyszenia (14), fundacje (18), prywat-
ne/komercyjne (16), grupy nieformalne (11) i inne (22). Aktywne grupy 
cyrkowe i nowy współczesny cyrk to co najmniej 45 podmiotów [Kon-
drasiuk 2017], choć ze względu na duże pokrewieństwo z teatrem ulicz-
nym czasami trudno te podmioty oddzielić [Leyko 2019]. Nie ma jednak 
odrębnych statystyk na temat nowego współczesnego cyrku w Polsce 
ani w raportach Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, 
ani w dotyczących kultury raportach Głównego Urzędu Statystycznego 
w Polsce. Największe wydarzenia integrujące artystów nowego cyrku 
i teatru ulicznego w Polsce to Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicz-
nych w Jeleniej Górze (38 lat tradycji), w Krakowie (33 lata) [Szulborska-
-Łukaszewicz 2018] oraz festiwal Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie. 

Sytuacja jest jeszcze trudniejsza, jeśli próbować oszacować zmienną, 
jaką jest liczba indywidualnych artystów-wykonawców. Z badań przepro-
wadzonych w 2018 roku na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wynika, że mamy w Polsce ponad 25 tys. artystów-wyko-
nawców, w tym 150 artystów cyrkowych. Najliczniejszą grupę artystów-
-wykonawców stanowią muzycy (powyżej 18 tys. osób), następnie artyści 
teatru (około 5 tys. osób) i tancerze (ponad 2 tys. osób). Z badania nie 
wynika jednak, jak duża część artystów-wykonawców jest zatrudniona 
w sektorze publicznym, jak liczna grupa to artyści działający na własny 
rachunek, wyłącznie w sektorze prywatnym [Ilczuk i in. 2018]. 

Brak źródeł, które by pozwalały na dokładniejsze oszacowanie liczby 
osób i organizacji niepublicznych (biznesowych, pozarządowych, nie-
sformalizowanych, ale korzystających z infrastruktury instytucji publicz-
nych) zajmujących się występami na żywo. Według krajowego rejestru 
podmiotów gospodarczych (REGON) w Polsce we wrześniu 2019 roku, 
w ramach podkategorii 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem 
przedstawień artystycznych, zarejestrowane były 7343 podmioty sektora 
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prywatnego. W tej liczbie znalazły się 6303 osoby fizyczne prowadzące 
działalność kulturalną, 721 podmiotów bez osobowości prawnej, 376 osób 
prawnych (w tym 262 spółki, 44 stowarzyszenia, 18 fundacji, 1 podmiot 
zaliczony do kategorii „kościoły i stowarzyszenia religijne”, 4 spółdzielnie 
oraz 1 spółka akcyjna) [Paczyńska, Szulborska-Łukaszewicz 2020].

Charakterystyka sektora 

Liczba aktywnie działających podmiotów sektora występów na żywo jest 
zmienna. Stała – w ich przypadku – jest tylko niepewność co do przyszło-
ści, konieczność walki o fundusze na działalność i utrzymanie zaintere-
sowania widzów. Silna konkurencja sektora publicznego często wyczer-
puje entuzjazm menedżerów [Kędziora i in. 2014]. Jedne teatry działają 
przez lata, inne są efemerydami – powstają w celu realizacji konkretnego 
celu i znikają. Niektórym tylko udaje się znaleźć sponsora strategicznego. 
W wielu przypadkach dostęp do wsparcia publicznego staje się warun-
kiem decydującym o przetrwaniu na rynku. 

Teatry prywatne nieustannie konkurują nie tylko ze sobą, ale i teatrami 
publicznymi. Nie mają stałego finansowania, nieustannie muszą zabiegać 
o fundusze, aby pokryć koszty działalności i przygotować nowe produk-
cje. Nie zatrudniają artystów na umowy o pracę, a wyłącznie na umowy 
o dzieło lub zlecenie. O ile jednak jeszcze przed dekadą bardzo popular-
ne było zjawisko, że aktorzy mający zatrudnienie w teatrach publicznych 
w wolnym czasie chętnie grali za dużo mniejsze stawki, niemal społecznie, 
na rzecz teatrów w strukturach organizacji pozarządowych, o tyle obecnie 
artyści, owszem, chętnie szukają projektów w sektorze nieinstytucjonal-
nym, mając jednak oczekiwania dotyczące wynagrodzeń za pracę na po-
ziomie możliwości sektora publicznego, często nieosiągalnych, szczegól-
nie dla organizacji o charakterze non profit. Uznani twórcy coraz rzadziej 
podejmują jakiekolwiek wyzwania nieodpłatnie. Z kolei prywatne teatry, 
które odnoszą sukcesy kasowe, utrzymują atrakcyjne stawki wynagro-
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dzeń, konkurencyjne w stosunku do obowiązujących w wielu teatrach 
samorządowych. Prywatne teatry konkurują także o widza i jego czas 
z innymi podmiotami, prywatnymi i publicznymi (muzeami, galeriami, 
placówkami oświatowymi, klubami, lokalami gastronomicznymi itp.). 

Niektóre teatry prywatne mają własne siedziby i sale teatralne, inne 
prezentują swoją ofertę w wynajmowanych i oswajanych na rzecz te-
atru przestrzeniach. Z kolei wiele teatrów prywatnych dysponuje sala-
mi teatralnymi o bardzo ograniczonej liczbie miejsc (40−100 krzeseł), 
co utrudniało generowanie przychodów w normalnych warunkach, 
a co dopiero przy ograniczeniach wprowadzonych jako restrykcje sani-
tarne ze względu na pandemię COVID-19. Unikalnym przypadkiem bę-
dzie tu z pewnością Scena Pokój w Krakowie (teatr sztuka na wynos), 
której widownia liczy zaledwie 13 miejsc [Drewniak 2016].

Niektórym prywatnym teatrom, kosztem niezależności formalnej oraz 
ideowej, udaje się uzyskać status publicznych (w tym stałe finansowa-
nie z budżetu publicznego). Przykładem może być Teatr Łaźnia w Krako-
wie, który jako stowarzyszenie Teatr Łaźnia działał w latach 1996−2004, 
w 2005 roku rozpoczął nowe życie jako miejska instytucja kultury [Szul-
borska-Łukaszewicz 2007: 131−133].

Najwięcej teatrów − mniej lub bardziej prężnie − działa w dużych 
miastach: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. W Kra-
kowie jest aktywnych artystycznie co najmniej 66 teatrów [Kędziora 
2018], tylko 11 z nich to teatry publiczne. Pozostałe to podmioty prywat-
ne działające jako fundacje, stowarzyszenia i podmioty gospodarcze lub 
nieformalne grupy. Do czasu pandemii wiele prywatnych teatrów było 
niezwykle aktywnych. Dla przykładu Teatr Nowy Proxima w Krakowie 
tylko w 2019 roku zaprezentował aż 12 premier, więcej niż którykolwiek 
z krakowskich teatrów publicznych, nie tylko prywatnych, a równole-
gle prowadził wiele projektów z zakresu edukacji kulturowej (np. 60+ 
Nowy Wiek Kultury i Be Brave), wydawniczej i wystawienniczej. 

Najwięcej teatrów niepublicznych działa jednak w Warszawie. Z analizy 
danych Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego przeprowadzonej 
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w 2019 roku wynika, że w Warszawie działają 153 teatry komercyjne, w tym 
29 jako stowarzyszenia, 32 jako fundacje, 40 jako podmioty prywatne, 
18 grup nieformalnych, 3 teatry uniwersyteckie, 31 innych (brak informacji 
o formie organizacji) [Teatry w Polsce 2019: 508−604]. W obliczeniach nie 
uwzględniono grup i zespołów funkcjonujących w strukturach publicznych 
instytucji kultury. Jeśli jednak spojrzymy na kategorię „niepubliczne teatry 
dramatyczne”, wymieniono tu tylko 11 teatrów komercyjnych, w tym 4 pro-
wadzone przez stowarzyszenia, 3 prowadzone przez fundacje i 4 prywatne. 
Są to teatry, które mają stałą już publiczność i cieszą się dużym powodze-
niem: Teatr Polonia i Och-Teatr prowadzone przez Fundację Krystyny Jandy 
dla Kultury (każdy z nich daje 3−4 premiery w sezonie), Teatr Kamienica 
prowadzony przez Emiliana Kamińskiego, Teatr Capitol, Teatr Imka i Teatr 
6. Piętro. Wszystkie zostały założone i są prowadzone przez aktorów-gwiaz-
dy. Mają swoje własne sceny (jedną lub więcej). 

Warszawskie teatry prywatne założone i zarządzane przez znanych 
polskich aktorów-gwiazdy wyróżniają się na tle teatrów prywatnych w in-
nych miastach. Odnoszą większe sukcesy frekwencyjne i kasowe, bazują 
bowiem na gwiazdorskich obsadach i lekkim repertuarze. Mimo to ich 
właściciele podkreślają, że największym wyzwaniem wciąż pozostaje 
utrzymanie lokalu (siedziby i sceny lub scen), następnie zaś wypracowanie 
środków na wynagrodzenia pracowników i współpracowników (w tym 
artystów). Nieustająco szukają dodatkowych źródeł przychodów. Klub Ca-
pitol z założenia miał wspierać działalność Teatru Capitol. W Teatrze Ka-
mienica działa restauracja. Studio Buffo czy Teatr Kamienica wynajmują 
swoje studia nagrań. Z różnym sukcesem szukają sponsorów strategicz-
nych (dobre praktyki w tym zakresie udało się wypracować krakowskie-
mu Teatrowi Nowemu Proxima). Do czasu wybuchu pandemii widzowie 
nie zawodzili, nie tylko kupując bilety, ale także uczestnicząc we wspiera-
niu produkcji spektakli teatralnych w ramach crowdfundingu. Niektóre 
teatry ubiegają się o dotacje z budżetu państwa i/lub samorządów, dzięki 
którym mogą inwestować w nowe produkcje i obniżyć koszt biletu dla 
widza (np. Och-Teatr, Polonia). Teatry w całej Polsce narzekają, że moż-
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liwości pozyskania dotacji na eksploatację wyprodukowanych spektakli 
są bardzo ograniczone, a to jest ich podstawowy problem. Trudno z przy-
chodów z biletów pokryć koszt obsługi i utrzymania obiektu, honoraria, 
promocję itp. Tylko nielicznym się to udawało (do czasu pandemii).

Dla przykładu miesięczne koszty zarządzania teatrami prowadzonymi 
przez Fundację Krystyny Jandy dla Kultury, tj. Teatru Polonia (powstał 
w 2005 r.) i Och-Teatru (działa od 16 stycznia 2010 r.), w tym utrzyma-
nia obiektów (każdy z teatrów dysponuje 2 scenami), to minimum 1 mln 
złotych rocznie [Janikowski 2018]. Przed pandemią Fundacja zatrudniała 
43 osoby w oparciu o umowy o pracę, wszystkie umowy dotyczyły pra-
cowników administracji i obsługi, nie zaś etatów artystycznych [Ratajczak 
2019]. Aktorzy są angażowani do konkretnych przedstawień w oparciu 
o umowy cywilnoprawne (ponad 200 aktorów) lub zakup usług [Łukom-
ski 2019]. Ogółem, zgodnie z informacją podaną przez Krystynę Jandę, 
z teatrami fundacji współpracuje około 400 aktorów z całej Polski [Jan-
da 2019]. W 2018 roku koszty wynagrodzeń w obu teatrach wyniosły 
5,1 mln złotych, natomiast usługi obce, zewnętrzne (w tym współpraca 
z aktorami prowadzącymi własne firmy) – 7,6 mln złotych. Koszty ubez-
pieczeń społecznych i innych świadczeń pochodnych od wynagrodzeń 
stanowiły kwotę 716,7 tys. złotych. Głównym źródłem przychodów była 
sprzedaż biletów, z tego tytułu w 2018 roku oba teatry uzyskały 15,6 mln 
złotych. Koszty ogólnego zarządzania fundacją w 2018 roku wyniosły 
1 243 904,66 złotych [Ratajczak 2019]. Dla porównania dotacje na dzia-
łalność statutową teatrów ze środków publicznych (z budżetu MKiDN 
oraz Miasta Warszawa) wyniosły w 2018 roku 970 tys. złotych. Ponadto 
teatry otrzymały 276 309 złotych z podatku PIT (1% ze swego podatku 
przekazali Polacy na tę organizację pożytku publicznego). 

W sezonie 2017/2018 Teatr Polonia wystawił 4 premiery, w tym 
1 przygotowaną w koprodukcji z Teatrem Montownia (prywatnym te-
atrem, który nie dysponuje obecnie własną sceną). W repertuarze teatru 
znalazło się 30 przedstawień, które wystawiono 288 razy. Teatr zapre-
zentował swoje spektakle 27 razy w innych polskich miastach, także 
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na festiwalach i przeglądach teatralnych [Teatr w Polsce 2019: 529−530]. 
Och-Teatr w sezonie 2017/2018 miał w repertuarze 20 tytułów i wysta-
wił 3 premiery. Dał 28 występów poza Warszawą [Teatr w Polsce 2019: 
512−514]. O sukcesie tych teatrów zdecydowanie przesądza jakość ofer-
ty, gwarantowana nazwiskiem inicjatorki założenia. Jej znajomość teatru 
i potrzeb widzów, zaufanie odbiorców, że inwestując w bilet do tego te-
atru, po wyjściu ze spektaklu nie doznają rozczarowania. Krystyna Janda, 
podsumowując działalność teatrów, informuje, że dają 900 przedstawień 
w skali roku, które ogląda 15 tys. widzów [Janda 2019].

Przykładem młodego teatru niebazującego na gwiazdach, osiągające-
go (do czasów pandemii COVID-19) spektakularne sukcesy jest Teatr Pa-
pahema. Został założony w 2014 roku przez grupę absolwentów wydziału 
lalkarskiego Akademii Teatralnej w Białymstoku. Trzon grupy stanowią 
4 członkowie założyciele, ponadto z teatrem współpracuje około 18 osób. 
Grają w różnych przestrzeniach w całym kraju, dając 2−3 premiery 
w każdym sezonie. Angażują się także w koprodukcje w przestrzeniach 
gościnnych. Teatr ma formę prawną fundacji prowadzonej przez 4 człon-
ków założycieli. Raport roczny za 2018 rok daje wgląd w ich działalność 
i sytuację finansową. Łączne przychody fundacji z działalności statuto-
wej wyniosły 321 787 złotych. Nikt nie pracował na podstawie umowy 
o pracę, a wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych. W 2018 roku 
Teatr zagrał 48 przedstawień (m.in. w Gliwicach, Sopocie, Poznaniu czy 
Zakopanem), wystawił 2 premiery. W 2019 roku grupa wystąpiła w po-
nad 10 różnych lokalizacjach w co najmniej 9 miastach, głównie w Polsce. 

Doskonale (do czasu wybuchu pandemii) radził sobie prywatny repertu-
arowy Teatr Korez w Katowicach, powstały w 1990 roku, prowadzony przez 
Mirosława Neinerta, aktora i reżysera. Początkowo działał jako trzyosobowa 
spółka, od 2001 roku jest zarejestrowany jako jednoosobowa działalność go-
spodarcza. Przez lata teatr wypracował sobie własną markę i pozycję wśród 
odbiorców. Do czasu wybuchu pandemii utrzymywał się ze sprzedaży bi-
letów na spektakle, nawet w poniedziałki zdarzało się zapotrzebowanie, 
by zagrać po 2 spektakle. W repertuarze teatru znajduje się około 20 tytu-
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łów. Aktorzy są zatrudniani wyłącznie w oparciu o umowy cywilnoprawne. 
Na etatach do czasu pandemii było zatrudnionych tylko kilka osób, zajmu-
jących się obsługą biurową teatru, w tym kasy biletowej (3−3,5 etatu). Te-
atr od lat współpracuje z Miastem Katowice, m.in. przy realizacji festiwali 
Katowicki Karnawał Komedii oraz Letni Ogród Teatralny z Letnią Grządką 
Teatralną dla dzieci w niedzielę (w 2020 r. odbyła się 22. edycja). Do czasu 
pandemii każda z imprez gromadziła około 500−700 widzów. 

Sytuacja dialogu społecznego

Wracając do sytuacji dialogu społecznego, zasadniczo w formie klasycz-
nej jest on słabo obecny zarówno w prywatnym, jak i publicznym sekto-
rze występów na żywo. Nie oznacza to jednak, że do 2020 roku w Pol-
sce w sektorze występów dialog ten w ogóle nie odbywał się na żadnym 
poziomie. Nieliczne wprawdzie stowarzyszenia oraz związki zawodowe 
zrzeszające artystów-wykonawców od lat zabiegały o jego organizację, 
inicjując rozmaitego typu akcje, próbując angażować w nie wszystkich 
potencjalnych interesariuszy, jednak do czasu pandemii konkretne efek-
ty były dość skąpe. Owszem, w wielu gminach zostały utworzone komi-
sje dialogu obywatelskiego lub społecznego, funkcjonujące na podstawie 
art. 5 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) 
oraz indywidualnych gminnych programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, jednak członkami tych społecznych ciał mogą być wy-
łącznie przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zadania komisji nie 
są ukierunkowane bezpośrednio na sektor występów na żywo, ale pro-
blematyka ta mogłaby zostać przez komisję podjęta w kontekście polityki 
kulturalnej samorządu, pod warunkiem dostrzeżenia zbieżności, a nie 
konfliktu interesów pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym.

Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego w sektorze perfor-
matywnym w Polsce od lat prowadzą Związek Artystów Scen Polskich – 
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ZASP (ZASP) oraz Związek Zawodowy Aktorów Polskich (ZZAP). W 2009 
roku Międzynarodowa Federacja Aktorów (FIA) i Międzynarodowa Fe-
deracja Muzyków (FIM) z udziałem ZASP opracowały i opublikowały 
Manifest o statusie artysty [The Manifest 2009], w którym znalazło się 
pięć postulatów dotyczących narodowej polityki kulturalnej. Wśród nich, 
jako pilna, określona została potrzeba wypracowania nowych rozwiązań 
prawnych, uwzględniających specyficzne warunki pracy żywych wyko-
nawców, zapewniających im dostęp do ubezpieczeń społecznych, zdro-
wotnych i chorobowych oraz odrębnych, bardziej elastycznych przepisów 
podatkowych i świadczeń emerytalnych, niezależnie od ich charakteru, 
umów, na podstawie których artyści wykonują swoją pracę. Uznano po-
trzebę zapewnienia artystom elementarnych praw pracowniczych, nie-
zależnie od tego, czy mają formalny status pracowników etatowych, czy 
też status podmiotów „niezależnych” albo „samozatrudnionych”. ZASP 
na różne sposoby starał się spopularyzować idee Manifestu. Podejmował 
inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości decydentów i ich 
wrażliwości na sytuację i potrzeby artystów w naszym kraju, podkreśla-
jąc konieczność wzmocnienia pozycji artysty w Polsce (m.in. poprzez re-
gulację kwestii ubezpieczeń społecznych – emerytur i rent dla artystów). 
Swoje postulaty ZASP opiera na bieżącej analizie i obserwacjach kondy-
cji swoich członków, ale także na szeroko zakrojonych badaniach prze-
prowadzonych w latach 2013−2014 z inicjatywy Komisji Monitorowa-
nia Sytuacji Ekonomicznej i Socjalnej Artystów Scen Polskich na próbie 
599 respondentów z całej Polski [Szulborska-Łukaszewicz 2015]. Była 
to pierwsza tak obszerna próba analizy warunków pracy, sytuacji życio-
wej i kondycji finansowej współczesnych artystów-wykonawców w Pol-
sce oraz uświadomienie jej politykom i decydentom. Wśród raportów 
poświęconych artystom-wykonawcom warto także przywołać firmo-
waną przez Związek Zawodowy Aktorów Polskich publikację Polaktor. 
Aktorzy na rynku pracy [Kozek 2011], obejmującą jednak analizę kon-
dycji zaledwie 30 losowo wybranych warszawskich czynnych zawodowo 
aktorów.
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Kolejnym ważnym krokiem w budowaniu dialogu społecznego było Eu-
ropejskie Forum ZASP 2016, które odbyło się we Wrocławiu (27−28 sierp-
nia 2016), pod honorowym patronatem Komisji Europejskiej w ramach 
Wrocławskiego Programu ESK 2016 z udziałem przedstawicieli związ-
ków zawodowych, pracodawców, organizacji branżowych, ministerstwa 
ds. kultury, artystów, a także gości z innych krajów europejskich, którzy 
przedstawili obowiązujące w ich krajach rozwiązania dotyczące statusu 
artysty, w tym kwestie układów zbiorowych [Szulborska-Łukaszewicz 
2017]. Wydarzenie było ważną inicjatywą w procesie budowania lobby 
dla sektora występów na żywo. Debata ta została następnie przeniesiona 
na forum Ogólnopolskiej Konferencji Kultury [Szulborska-Łukaszewicz 
2017] oraz zespołu zadaniowego, który w latach 2017−2019 pracował naj-
pierw nad Ustawą o statusie artysty zawodowego, następnie zaś Ustawą 
o uprawnieniach artysty zawodowego, która w grudniu 2020 roku miała 
trafić na rządową ścieżkę legislacyjną [Gajos-Kaniewska 2020]. 

Podsumowanie wyników badania 

Jak już wspomniano, zainicjowane przez europejskich partnerów spo-
łecznych badania dotyczące dialogu społecznego w prywatnym sektorze 
występów na żywo [Paczyńska, Szulborska-Łukaszewicz 2020] obejmo-
wały etap wywiadów oraz badanie ankietowe. W okresie od 15 listopa-
da 2019 do 10 marca 2020 roku przeprowadzono ponad 20 wywiadów 
pogłębionych ze starannie dobraną grupą przedstawicieli środowiska, 
w tym związków zawodowych.

Osobnym badaniem ankietowym objęto pracowników sektora prywat-
nego występów na żywo, osobnym pracodawców. Obie ankiety były ano-
nimowe, jednak link do ankiety dla pracodawców był przesyłany do kon-
kretnych podmiotów działających w sektorze występów na żywo, zaś link 
do ankiety dla pracowników był publikowany na stronach ZASP, ZZAP, 
ngo.pl, a także dystrybuowany metodą kuli śniegowej przez FB oraz drogą 
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mailową. W niniejszym artykule literą (R) oznaczono wypowiedzi uczest-
ników badań ankietowych.

Ogółem w badaniu ankietowym wzięło udział 284 respondentów, w tej 
liczbie 231 osób deklarujących się jako pracownicy i 53 jako pracodaw-
cy, choć trzeba zaznaczyć, że granica między pracownikiem i pracodawcą 
okazała się dość płynna – z wypowiedzi respondentów wynikało, że często 
bywają jednocześnie pracodawcami i pracownikami. 32% respondentów-
-pracowników prowadziło w 2019 roku działalność gospodarczą.

W grupie pracowników 38,36% reprezentowało teatr, 36,72% – mu-
zykę, 9,18% – taniec, 6,89% – nowy cyrk, 8,85% – inne obszary. Wśród 
pracodawców 69,8% stanowili przedstawiciele teatrów, 34% branży mu-
zycznej, 15% tańca, 3,8% nowego cyrku. 43,4% pracodawców zadekla-
rowało, że w 2019 roku zatrudniali średnio od 6 do 24 osób, 40% pod-
miotów zatrudniało 25 osób i więcej. Analizując te dane, trzeba przyznać, 
że choć podmioty te (ani organizacje pozarządowe, ani podmioty gospo-
darcze) nie postrzegają siebie w kategoriach pracodawców, zatrudniają 

Wykres 2. Respondenci badania: przedstawiciele pracodawców 
i pracowników

Źródło danych: Badania własne
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bowiem pracowników niemal wyłącznie w oparciu o umowy cywilno-
prawne, to warto komunikować, że są istotnym, a niedocenianym, praco-
dawcą na rynku pracy. 

Z kolei respondenci-pracownicy najczęściej deklarowali, że w 2019 
roku pracowali średnio dla 7 i więcej podmiotów (41%). 36% respon-
dentów pracowało średnio dla 1−3 podmiotów, zaś 21% dla 4−6 pod-
miotów w skali roku. Liczba podmiotów, na rzecz których artyści-wyko-
nawcy świadczyli usługi, nie jest dla nich problemem. Problem stanowi 
brak zleceń. 

Na pytanie o przynależność do branżowych związków zawodowych lub 
stowarzyszeń zrzeszających artystów-wykonawców 56,7% respondentów 
w grupie pracowników odpowiedziało pozytywnie: 13,4% ogółu respon-
dentów stanowili członkowie związku zawodowego, zaś 31% członkowie 
stowarzyszeń. 3% respondentów nie umiało odpowiedzieć na to pytanie. 
Z kolei wśród respondentów-pracodawców tylko jeden podmiot zade-
klarował, że jest członkiem organizacji zrzeszającej pracodawców. Sytu-
acja jest o tyle zrozumiała, że związki pracodawców sektora prywatnego 
w Polsce niemal nie istnieją. Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, jak 
wynika z wywiadów z pracodawcami, niechętnie odnosi się do wniosków 
o członkostwo kierowanych do nich przez dyrektorów instytucji prywat-
nych. Unia Polskich Teatrów zdaje się być również organizacją hermetycz-
ną i mało aktywną w działaniach na rzecz poprawy kondycji sektora wy-
stępów na żywo. Na pytanie „Czy byłbyś zainteresowany przystąpieniem 
do związku zawodowego lub stowarzyszenia zrzeszającego artystów-wy-
konawców?” 51,1% respondentów-pracowników odpowiada, że tak, zaś 
15,15% chętnie by przystąpiło, ale nie znają żadnej takiej organizacji. Obie 
grupy widzą korzyści, jakie niesie przynależność – poczucie bezpieczeń-
stwa, prestiż i uwiarygodnienie, ochronę prawną i pomoc w kontaktach 
z producentami przy analizowaniu warunków umów, wsparcie w sytu-
acjach kryzysowych, pomoc w poszukiwaniu pracy, dostęp do aktualnej 
wiedzy. Ponadto sformalizowana grupa ma większą szansę wpływania 
na rzeczywistość i walki o wspólne interesy.
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13% respondentów nie jest zainteresowanych przystąpieniem 
do związków zawodowych lub organizacji branżowych. Uważają, że tego 
typu organizacje są skostniałe i nieskuteczne, panuje w nich nepotyzm, 
członkostwo wiąże się wyłącznie z kosztami, nie zapewniają ochrony pra-
cownika, nie wspierają w negocjowaniu wynagrodzeń, nie dążą do za-
wierania tzw. układów zbiorowych. Negatywnie oceniają profesjonalizm 
tych organizacji. Jedni bazują w ocenach na własnych opiniach i doświad-
czeniach, inni opierają się na stereotypach: „W każdej takiej instytucji 
ktoś musi zarobić. Boję się, że więcej włożę pieniędzy do takiej instytu-
cji, niż mi ona pomoże…” (R); „(…) uważam, że nie ma znaczącej różni-
cy w byciu artystą w związku i poza nim, nie przynosi to korzyści” (R), 
„Polska to kraj, który nie jest przychylny artystom, nie chcę tracić energii 
»na walkę z wiatrakami«” (R).

Niemal 21% respondentów nie ma zdania na temat przynależności 
do tego typu organizacji. 58,44% osób skomentowało swoją odpowiedź. Ich 
słowa potwierdzają, że wiedza na temat działalności i kompetencji związ-
ków zawodowych i stowarzyszeń branżowych (różnic między tymi podmio-
tami) jest ograniczona. Część respondentów wyraźnie podkreśla, że dotąd 
nie interesowali się tematem, nie mają wiedzy, ale – przyznają – że powinni 
poszukać informacji na temat korzyści, jakie się z tym wiążą, i jakie obo-
wiązki wynikają z przystąpienia do takiego związku lub stowarzyszenia, 
bo „przynależność jest ważna”, „w grupie łatwiej”, „grupa siłą” (R). I przede 
wszystkim chcą mieć możliwość wpływu na rzeczywistość. 

Formy zatrudnienia

Najczęściej praca była świadczona na podstawie umów cywilnopraw-
nych (88,3% odpowiedzi). 21,2% osób zawierało umowy za pośrednic-
twem agencji. Jednak często praca była świadczona bez formalnej umowy 
(27,3% respondentów). Faktury „są wystawiane przez firmę po wykona-
niu usługi, nie są przeważnie poprzedzone umową” (R). 
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Wysokość dochodu uzyskiwanego 
z pracy artystycznej

Jednym z ważniejszych kryteriów definiujących artystę jest wysokość docho-
du uzyskiwanego z pracy artystycznej. Tymczasem tylko 16,5% responden-
tów badania deklaruje, że w całości utrzymują się z tej pracy, 24% responden-
tów dorabia do 25% ogółu swoich przychodów, wykonując inne prace. 

Z kolei jeśli chodzi o pracodawców, aż 45% zapytanych o to, jaka część 
ogólnego budżetu ich organizacji pochodziła w 2019 roku ze środków pu-
blicznych (państwa, samorządu lub funduszy UE), odpowiedziało, że po-
niżej 20%. 28% oszacowało, że 50−89% ich budżetu pochodziło ze środ-
ków publicznych, a około 6% podmiotów zadeklarowało, że z budżetu 
publicznego pozyskuje 20−49% przychodów. Tylko 9,4% responden-
tów stanowi grupa podmiotów, które są niemal całkowicie uzależnione 
od funduszy publicznych (90−100% przychodów). 11% respondentów 
nie umiało w ogóle odpowiedzieć na to pytanie.

Potrzeba dialogu

W grupie pracodawców 75,5% respondentów widzi potrzebę dialogu 
zarówno z pracownikami, jak i lokalnymi politykami czy decydentami 
szczebla lokalnego i centralnego. Tylko 15% nie widzi sensu, podkre-
ślając, że wszystko (do czasu pandemii) reguluje wolny rynek. Wśród 
najistotniejszych tematów dialogu pracodawcy wymieniają: kwestie wy-
nagrodzeń (49%), źródła finansowania kultury (47%), warunki pracy 
(36%), problem znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifika-
cjach (34%), elastyczność organizacji pracy (również 34%), ubezpie-
czenia społeczne i składki emerytalne (24,5%), równość szans (24,4%), 
rozumianą w tym wypadku często jako równe traktowanie podmiotów 
sektora prywatnego i publicznego, a także pracę za granicą, w tym kwe-
stie podwójnego opodatkowania (6%).
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W grupie respondentów-pracowników 55% osób zadeklarowało, 
że odczuwa potrzebę dialogu między przedstawicielami pracodawców 
i pracowników sektora prywatnego, szczególnie na temat wynagrodzeń 
(77%), warunków pracy (55,4%), ubezpieczeń społecznych (41%), źródeł 
finansowania sektora kultury (34%), znalezienia pracowników o odpo-
wiednich kwalifikacjach (28%), elastyczności organizacji pracy (21%), 
równości szans na rynku pracy (27%). 5% respondentów nie odczuwa 
zupełnie takiej potrzeby. 

W obu przypadkach (pracodawców i pracowników) kwestie wyna-
grodzeń oraz warunków pracy postawiono na pierwszym miejscu, czę-
sto bowiem „pracodawcy mają bardzo niską świadomość tego, w jaki 
sposób żyje i funkcjonuje artysta” (R), od artysty oczekują pracy wolon-
tariackiej i traktują działalność artystyczną jako hobby, z kolei „oferowa-
nie wynagrodzeń symbolicznych powoduje, iż zlecenia w ostateczności 
nie są wykonywane przez faktycznych artystów, ale osoby (…) bez do-
świadczenia. To wpływa na jakość, psuje rynek, zabiera możliwości pra-
cy osobom kompetentnym – dominuje tandeta, co niestety dodatkowo 
umacnia niskie gusta” (R). 

Wiele osób podkreśla, że godzą się na pracę za niskie stawki, bo nie 
mają wyjścia, a „pracodawcy szukają taniej siły roboczej, nie stawiają 
na jakość” (R). Umowy często są podpisywane dopiero po rozpoczęciu 
pracy lub w ogóle nie są zawierane. Rozliczenie następuje na podsta-
wie faktury po wykonaniu usługi. Widoczna jest potrzeba uregulowa-
nia stawek płac, obserwuje się bowiem „radykalne dysproporcje w za-
robkach twórców spektakli i aktorów, którzy szorują dno finansowej 
hierarchii w teatrach” (R), kwestia zaniżania stawek przez amatorów 
i „psucia rynku” (R).

Cyrkowcy z kolei zwracają uwagę, że są często traktowani jak „ani-
matorzy”, co rzutuje na ich wynagrodzenia. Widzą szansę na poprawę 
sytuacji poprzez dialog, który „prowadzi do lepszego zrozumienia po-
trzeb i możliwości uczestniczących w tym procesie stron” (R), „trud-
no jest wycenić naszą pracę, ale argument »przecież wychodzi tylko 
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na chwilę na scenę« jest nie do przyjęcia, bo aby wyjść na chwilę na sce-
nę, muszę poświęcić ileś lat na treningi i naukę, pieniądze na warszta-
ty i kostium, muszę dobrać odpowiednio muzykę i zdobywać doświad-
czenie na różnych płaszczyznach (aktorstwo, taniec)” (R). A przecież 
zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 121, 689) za artystę (sklasyfikowa-
nego generalnie jako prowadzącego działalność pozarolniczą) „uważa 
się osobę wykonującą zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie 
sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki 
tanecznej i cyrkowej (…)”. Wśród odpowiedzi „Inne”, pojawiła się kwe-
stia równości „szans sektora prywatnego i publicznego” (R). Pracodaw-
cy widzą potrzebę dialogu z samorządami na temat polityki miast wobec 
teatrów prywatnych. Uważają, że dialog ten nie może jednak ograniczać 
się do rozmowy o pieniądzach, których zawsze będzie za mało. Są też 
tacy, którzy zupełnie nie rozumieją, po co prowadzić dialog, a przecież, 
jak wyjaśniał prof. Józef Tischner, dialog to komunikacja, 

nikt nie zamyka się w kryjówce dobrowolnie, widocznie ma jakiś powód. 
Trzeba ten powód uznać. W pierwszym słowie dialogu kryje się wyznanie: 
…z pewnością masz trochę racji. Z tym idzie w parze drugie, nie mniej 
ważne: …z pewnością ja nie całkiem mam rację. Wyznaniami tymi oby-
dwie strony wznoszą się jakby ponad siebie, dążąc ku wspólnocie jednego 
i tego samego punktu widzenia na sprawy (…) [Tischner 2018: 21−22].

Podstawowe wnioski dotyczące kondycji sektora 
występów na żywo

12 marca 2020 roku, w związku z pandemią COVID-19, działalność sek-
tora kultury została w Polsce zatrzymana. Obecnie najlepiej radzące 
sobie w przedcovidowej rzeczywistości podmioty ze względu na brak 
możliwości sprzedaży usług stanęły przed problemem braku środków 
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na utrzymanie zespołu i obiektów. Dla przykładu samorządowy Teatr 
Bagatela (Kraków) ze sprzedaży biletów w 2019 roku uzyskał ponad 7,5 
mln złotych, zaś 11 mln złotych wyniosły koszty wypłaconych przez te-
atr wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych [Sprawozdanie finansowe 
za rok 2019]. Jak uzupełnić ten deficyt, nie mając możliwości świadcze-
nia usług lub w sytuacji grania dla zredukowanej ze względu na restryk-
cje sanitarne do 50 lub 25% widowni? W przypadku teatrów prywat-
nych pełna zależność od rynku i sprzedaży usług w obliczu pandemii 
okazała się jeszcze większym problemem. 

Sektor prywatny występów na żywo był bardzo różnorodny nie tylko 
pod względem wielkości, struktury organizacji, oferty merytorycznej, 
ale i pod względem profesjonalizacji działań, podejścia do zatrudnienia 
i wynagrodzeń. Obok podmiotów, które starały się godziwie wynagra-
dzać artystów-wykonawców, funkcjonowały te, które koncentrowały się 
wyłącznie na własnym zysku, nie płaciły artystom lub wynagradzały ich 
symbolicznie.

Zdolność sektora performatywnego do samoorganizacji była bardzo 
ograniczona, trudno więc było lobbować na rzecz wspólnych interesów, 
ba!, nawet trudno było ustalić wspólne interesy. Jego przedstawiciele 
są dla siebie konkurencją, nie partnerami, słabo współpracują ze sobą. 
Nie formułują wspólnych interesów, wolą zabiegać o rozwiązanie indy-
widualnych problemów, stąd też dialog społeczny w wersji klasycznej 
w tym sektorze jest właściwie nieobecny. 

Sytuacja wielu artystów-wykonawców pragnących utrzymać się 
na wolnym rynku (bez etatu) bez menadżera i agencji, bez ubezpie-
czenia społecznego już przed pandemią nie była łatwa. Często rynek, 
w tym narzędzia marketingowe, przesądzały o sukcesie artystów wyko-
nawców, a nie talent. Ograniczone możliwości zatrudnienia, niepewność 
i niestabilność pracy, duża konkurencja na rynku, w tym konkurencja 
amatorów, powodowały, że pozycja negocjacyjna artysty-wykonawcy 
była bardzo słaba, często też traktowano jego pracę jako hobby, a nie 
źródło utrzymania siebie i rodziny. Staż pracy i poziom wykształcenia 
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rzadko są powiązane z wynagrodzeniem. Wyraźnie widoczne są różnice 
między sytuacją i przychodami przeciętnego wykonawcy i stosunkowo 
niewielkiej grupy wykonawców-gwiazd. Sukces zawodowy artystów-
-wykonawców nie jest synonimem sukcesu ekonomicznego i stabilności 
finansowej. Sytuacja finansowa zależy od liczby i atrakcyjności zamó-
wień w ciągu roku. 

Kilkakrotnie próbowano dojść do konsensusu w zakresie ustale-
nia statusu artysty i przyporządkowania temu statusowi konkretnych 
przywilejów. Wreszcie, z udziałem związków branżowych podjęto prace 
nad Ustawą o statusie zawodowego artysty (regulacja ubezpieczeń spo-
łecznych artystów), których dotychczas nie sfinalizowano. Przy okazji 
prac nad projektem szczególnie mocno wybrzmiał brak jednomyślności 
środowiska. Wyraźnie zarysowały się różnice potrzeb i oczekiwań oraz 
różnice w poglądach także w obrębie sektora performatywnego (teatr, 
muzyka, taniec, nowy cyrk).

Bariery rozwoju dialogu społecznego w sektorze 
prywatnym występów na żywo

Jedną z przyczyn braku dialogu społecznego w prywatnym sektorze 
występów na żywo jest słaba samoorganizacja tego sektora, często 
nawet brak potrzeby samoorganizacji. Nie sprzyja to budowaniu dia-
logu. W odróżnieniu od sektora publicznego, którego funkcjonowanie 
w dużej mierze regulują Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194) oraz przepisy wykonaw-
cze, w sektorze prywatnym nie obowiązują żadne reguły. Naturalna 
ze względu na sposób zatrudniania artystów nieobecność związków 
zawodowych w sektorze prywatnym powoduje, że nie ma reprezenta-
cji, która mogłaby być stroną dialogu. Rozproszeni artyści-wykonawcy 
nie mają interesu, aby walczyć o wspólne dobro, tym bardziej uzgad-
niać, na czym miałoby ono polegać. Z kolei potencjalni pracodawcy 
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także działają na własny rachunek i zabiegają o własne dobro. Jako 
indywidualiści artyści zawsze będą dążyć do stworzenia unikalnego 
stylu, formy czy unikalnych bytów (przedsiębiorstw artystycznych). 
Trudno im formułować i uzgadniać wspólne interesy i cele, tym bar-
dziej razem zabiegać o ich wdrażanie. Ograniczone, zawsze zbyt małe, 
środki finansowe na kulturę nigdy nie sprzyjały integracji środowisk 
i lobbowaniu na rzecz innowacyjnych długoterminowych rozwiązań 
w sektorze performatywnym w ogóle, nie mówiąc o sektorze prywat-
nym czy współpracy wewnątrzsektorowej. 

Rekomendacje

1. Konieczne są działania na rzecz budowania wzajemnego zaufania i woli współpracy 
poprzez dialog stron, wymianę myśli na temat potrzeb i oczekiwań, dochodzenie 
do konsensusu.

2. Niezbędna jest odpowiednia polityka państwa i samorządów, w ramach której prywatne 
podmioty i związki branżowe mogłyby uzyskać wsparcie.

3. Konieczne jest promowanie dialogu społecznego jako skutecznego narzędzia komunikacji 
i wypracowywania nowych efektywnych rozwiązań, satysfakcjonujących wszystkie strony 
dialogu.

4. Pilna potrzeba poszerzenia formalno-prawnych kompetencji samorządów w zakresie 
możliwych do zastosowania narzędzi adresowanych do prywatnego sektora występów 
na żywo [konkursy].

5. Potrzeba ponownej analizy najskuteczniejszych rozwiązań dotyczących sektora występów 
na żywo w innych krajach europejskich w celu ich adaptacji lub inspiracji.

6. Konieczne jest wzmocnienie pozycji negocjacyjnej artystów-wykonawców, np. poprzez 
ustalenie statusu artysty: przyznanie im konkretnych uprawnień powiązanych 
z wykonywanym zawodem.

7. Promocja zawodu artysty-wykonawcy, budowanie narracji, która przyczyni się 
do szerszego zrozumienia specyfiki pracy tej grupy zawodowej.

8. Pilna potrzeba edukacji w zakresie kultury dialogu i dialogu społecznego – zwłaszcza 
w szkołach i na uczelniach artystycznych, uczulanie na różnicę pomiędzy dialogiem 
a monologiem w procesie komunikacji (umiejętność słuchania jako wartość).

9. Konieczne są innowacyjne strategie pozyskiwania nowych członków przez związki 
zawodowe i organizacje branżowe – młodzi ludzie muszą dostrzegać, że przynależność 
ma sens.

10. Konieczne wydaje się większe zaangażowanie organów publicznych we wzmocnienie 
organizacji poprzez nadanie im dodatkowych uprawnień.
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Poziom zainteresowania indywidualnych artystów-wykonawców dzia-
łalnością istniejących organizacji związkowych i stowarzyszeń branżo-
wych ze względu na niski poziom ich uprawnień, ograniczoną, nie za-
wsze atrakcyjną ofertę dla potencjalnych członków jest niski, nie sprzyja 
rozwojowi dialogu. Podobnie jak brak wiary środowiska w skuteczność 
dialogu jako sposobu osiągania celów. 

Podsumowanie. Czy kryzys związany z pandemią 
COVID-19 jest szansą na intensyfikację dialogu 
społecznego?

Pandemia COVID-19 w istotny sposób wpłynęła na sytuację ekonomiczną 
sektora występów na żywo w Polsce. Obnażyła skutki braku systemowego 
zabezpieczenia przed kryzysem podmiotów prywatnego sektora występów 
na żywo, w tym indywidualnych twórców i artystów w Polsce, samozatrud-
nionych lub pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne. 

Wielu artystów-wykonawców pozostało bez źródeł dochodu i bez 
środków do życia. Podmioty prywatne, w tym organizacje pozarządo-
we, stanęły przed problemem utrzymania swoich siedzib (brak środków 
na opłacenie czynszów, mediów), a także utrzymania zatrudnienia. Za-
wieszono bowiem działalność sektora kultury.

Sytuacja ta przyczyniła się do wzmożenia szeroko rozumianego dia-
logu społecznego. Najpopularniejszą formą reakcji na kryzys były listy 
otwarte, petycje i nawołujące do dialogu rezolucje, inicjujące dialog 
w celu uzyskania wymiernej pomocy dla środowiska. Aktywne działa-
nia w zakresie zainicjowania dialogu społecznego w obliczu sytuacji pan-
demii i utraty źródeł przychodów przez aktorów podjął Zarząd Główny 
Związku Zawodowego Aktorów Polskich (ZZAP), już w marcu kierując 
listy z rekomendacjami rozwiązań do rządu i prezydentów miast. Wkrót-
ce głos zabrały także Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Unia Polskich 
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Teatrów i Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych oraz ZASP. 
Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie indywidualnych artystów-wyko-
nawców przynależnością do ZZAP i ZASP. 

Niektóre samorządy, w tym Kraków, Wrocław czy Gdańsk [Gierat-Bie-
roń, Gajda, Szulborska-Łukaszewicz 2020], bardzo szybko zareagowały 
na sytuację: podjęły badania [Krakowska kultura w czasie epidemii 2020] 
i rozpoczęły proces planowania i wdrażania narzędzi osłonowych, m.in. 
dla sektora prywatnego występów na żywo, choć w wielu kwestiach moż-
liwości samorządów są prawnie ograniczone. Wiele rozwiązań wypraco-
wało ministerstwo kultury, przeznaczając na ten cel dodatkowe środki 
(np. zapomogi, świadczenia postojowe, rekompensaty, ulgi podatkowe, 
program „Kultura w sieci” obejmujący indywidualne stypendia i dota-
cje m.in. dla organizacji pozarządowych). Wciąż nierozstrzygniętą usta-
wowo pozostaje kwestia uprawnień artysty zawodowego.

Ogromnie ważne byłoby, aby nowe wypracowane i wdrożone w 2020 
narzędzia i programy pomocowe na rzecz indywidualnych artystów oraz 
sektora występów na żywo na stałe pozostały w programach zarówno 
MKiDN, jak i lokalnych samorządów. W obliczu ograniczanych nieustają-
co przez rząd wpływów do budżetów samorządów z budżetu centralnego, 
przy ciągłym zwiększaniu przez rząd obowiązków samorządów utrzyma-
nie tych programów na poziomie lokalnym będzie dużym wyzwaniem, 
choć ich zasadność nie budzi wątpliwości, a skutki kryzysu będą odczuwa-
ne jeszcze przez wiele lat. Nadzieję na rozwój dialogu społecznego budzi 
deklaracja drezdeńska, podjęta podczas pierwszego Europejskiego Forum 
Teatru (11−13 listopada 2020 r.), które odbyło się w ramach prezydencji 
Niemiec w Radzie Unii Europejskiej we współpracy z Komisją Europejską. 
Autorzy wzywają do wypracowania w formule dialogu społecznego, ra-
zem z decydentami UE, konkretnej strategii i narzędzi wsparcia dla euro-
pejskiego sektora sztuk performatywnych w celu przeciwdziałania skut-
kom pandemii COVID-19 [The Dresden Declaration 2020].
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ABSTRAKT

Biorąc pod uwagę zwiększone wykorzystanie technologii multimedialnych 
w muzeach, istnieje silna potrzeba lepszego zrozumienia, w jaki sposób in-
nowacje technologiczne wspierają misję muzeum i kształtują doświadcze-
nia zwiedzających. Jak możemy poszerzyć perspektywę badań sposobów 
używania technologii w muzeach oraz wzajemnego wpływu środowiska 
technologicznego i sektora dziedzictwa kulturowego? Ram konceptu-
alnych dostarczyć może postfenomenologia – współczesny nurt filozofii 
technologii skoncentrowany przede wszystkim na doświadczeniach tech-
nologicznych. W artykule chciałabym przedstawić założenia modelu ba-
dania technologicznych doświadczeń zwiedzających oraz wstępne wyniki 
badań opartych na tym modelu. Materiałem, którym się posłużę, będą 
badania doświadczenia ekranów multimedialnych w Muzeum Fryderyka 
Chopina w Warszawie, które przeprowadziłam w 2020 roku.

SŁOWA KLUCZOWE: badania zwiedzających, multimedia, nowe me-
dia, doświadczenie, muzeum
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Wprowadzenie

Doświadczenia cyfrowe zmieniają sposób, w jaki widzowie angażują się 
w kulturę, i napędzają nowe formy uczestnictwa w kulturze oraz to-
warzyszące im praktyki. Technologie multimedialne wpłynęły na ogólną 
koncepcję muzeum i zwiedzających w kierunku bardziej zaawansowa-
nej technologicznie wizji doświadczenia muzealnego jako złożoności 
różnych procesów: poznawczych, emocjonalnych, afektywnych, percep-
cyjnych i sensotwórczych. Coraz częściej na wystawach stałych i czaso-
wych mamy więc do czynienia z wykorzystywaniem multimediów. Jest 
to związane przede wszystkim z pojawieniem się nowego typu muze-
ów: muzeów narracyjnych. Jak piszą Dorota Folga-Januszewska i Paweł 
Kowal, muzea tego typu „wykazują ambicję opowiedzenia przy pomo-
cy ekspozycji jakiejś wyodrębnionej historii (…), której celem jest nie 
tylko prowadzenie narracji, ale też zaproszenie do dyskusji na temat 
prezentowanego wydarzenia czy zjawiska” [Folga-Januszewska, Kowal 
2017: 50]. Wystawy te są zaprojektowane architektonicznie oraz sceno-
graficznie w taki sposób, aby zwiedzający mogli dosłownie „zanurzyć 
się” w prezentowaną historię. Twórcy takich ekspozycji starają się wy-
wołać ów efekt zanurzenia, angażując jednocześnie wiele zmysłów od-
biorców: wzrok, dotyk, słuch czy węch, oraz wywołując w widzach silne 
emocje. Wielu badaczy i praktyków muzealnictwa podkreślało znacze-
nie aktywnego zaangażowania odbiorców w tworzenie satysfakcjonu-
jącego doświadczenia podczas zwiedzania muzeum. Jest to szczególnie 
istotne w momencie, gdy wciągające doświadczenia dostarczane przez 
dynamicznie rozwijające się technologie są codzienną rzeczywistością 
dla użytkowników kultury. Nowo tworzone instytucje kultury reagują 
więc na sposoby, w jakie angażujemy się w sieci, oraz na oczekiwania 
odbiorców co do możliwości personalizacji, interakcji, tworzenia treści, 
w szczególny sposób proponując zwiedzającym zanurzenie się w teatral-
nym i mediowanym przez technologie komunikacyjne „doświadczeniu 
historii”.
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Poza cyfrową transformacją w ostatnich latach muzea zmierzają 
w kierunku paradygmatu bardziej zorientowanego na odbiorcę, który 
uwzględnia potrzeby zwiedzających [Hooper-Greenhill 2007]. W takim 
podejściu zwiedzający mają aktywnie współtworzyć i przekształcać swo-
je doświadczenia muzealne w wiedzę, umiejętności, postawy, wartości, 
emocje, przekonania i zmysły. W odpowiedzi na to tworzenie wystaw 
przesunęło się z prezentowania wystawy w kierunku tworzenia często 
technologicznie zapośredniczonych doświadczeń muzealnych. Innymi 
słowy, z projektowania statycznych przestrzeni architektonicznych w kie-
runku dynamicznych doświadczeń łączących artefakty, małą architekturę 
i nowe technologie dla coraz bardziej świadomych medialnie odbiorców 
[Greenberg 2005]. 

W związku z powyższym coraz więcej światowych i polskich mu-
zeów poszukuje innowacyjnych rozwiązań, aby lepiej prezentować 
i komunikować zachowane dziedzictwo materialne i niematerialne, 
a jednocześnie angażować zwiedzających w doświadczenia edukacyj-
ne i rekreacyjne [Góral 2012; Górajec 2014; Ołdakowski 2019]. Ponie-
waż rozwiązania technologiczne takie jak tablety, kody QR, aplikacje 
na smartfony stały się szeroko stosowanymi funkcjami mobilnymi 
w muzeach na całym świecie, coraz częściej muzea zaczynają badać, 
w jaki sposób multimedia mogą być wyposażone w interaktywne 
i spersonalizowane funkcje mające wzbogacić wrażenia zwiedzających 
[Ding 2017]. Interaktywne multimedia obejmują namacalne interfej-
sy użytkownika, takie jak terminale, tablety i wielodotykowe ekrany 
i stoły, panele dotykowe, interaktywne obiekty, hologramy, projekcje, 
a także rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość [Phon, Ali, Halim 2014; 
Yoon, Wang 2014; Recupero i in. 2018]. Historyczne muzea narracyj-
ne, media pamięci – jak pisze Iwona Kurz – „wykorzystując wszystkie 
dostępne media; stanowią metamuzeum nośników historii/pamięci, 
swoiste muzeum historii pamięci” [Kurz 2007: 156]. Jednak po nowe 
technologie sięgają nie tylko muzea narracyjne, ale również tradycyjne 
muzea sztuki. Niedawno Muzeum Sztuki w Łodzi wykorzystało aplika-
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cję Kunster App do rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki użyciu odpo-
wiedniego filtra, stworzonego na podstawie wybranych prac olejnych 
Stanisława Ignacego Witkiewicza, użytkownicy iPhone’ów mogli prze-
mienić otaczającą ich przestrzeń w artystyczną wizję. Z kolei krakow-
skie Muzeum MOCAK poprzez wykorzystanie beaconów podłączyło 
swoją wystawę do sieci Internetu Rzeczy. 

Technologia może odegrać znaczącą rolę w kreowaniu doświadczeń 
muzealnych. Jednakże jeśli nie jest świadomie rozwijana i wdraża-
na, może negatywnie wpłynąć na doświadczenia zwiedzających. Dla-
tego ważne jest opracowanie metod badania wpływu, jaki technologia 
wywiera na doświadczenia widzów w muzeach, ale przede wszystkim 
zrozumienie, w jaki sposób używane przez muzea media kształtują do-
świadczenie muzealne. Celem badawczym, które przyświecało moim ba-
daniom pilotażowym przeprowadzonym w Muzeum Fryderyka Chopina 
w Warszawie, było przyjrzenie się, czy przestrzenie tworzone cyfrowo 
zmieniają nasz odbiór i doświadczenie i w jaki sposób. W jaki sposób 
afektywne, często osadzone w multimedialnych ekspozycjach media spo-
łecznościowe wpływają na naszą emocjonalną reakcję i potrzeby? Aby 
spróbować na nie odpowiedzieć, sięgnęłam do propozycji badawczych 
wywiedzionych z obszaru postfenomenologii. Ten współczesny nurt fi-
lozofii technologii sugeruje dogłębne badanie typowego wykorzystania 
danej technologii przy użyciu metod etnograficznych, takich jak wywiady 
i obserwacje [Aagaard, Matthiesen 2016]. Zamiast stosować pracę filo-
zoficzną do technologii w szerszym znaczeniu, spostrzeżenia postfeno-
menologiczne wywodzą się z rzeczywistych doświadczeń z określony-
mi technologiami. Celem pracy empirycznej jest „zbadanie charakteru 
różnych wymiarów relacji między ludźmi i tymi technologiami oraz ich 
wpływu na ludzkie praktyki i doświadczenia” [Rosenberger, Verbeek 
2015: 13]. 

W artykule opiszę propozycję Multimedialnego Modelu Doświadcze-
nia, który opracowałam na potrzeby badania. W dalszej części chcia-
łabym przedstawić założenia modelu oraz wstępnych wyników badań. 
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Przegląd literatury

Jedną z największych luk w metodologii badań nad zwiedzającymi i tech-
nologiami, z których korzystają muzea, aby tworzyć wystawy, stanowią 
otwarte badania, które zadają proste pytanie: „Co tu się dzieje?” [Ho-
oper-Greenhill, Moussouri 2002]. Podczas gdy większość publikowanych 
na całym świecie prac naukowych dotyczących technologii cyfrowych 
w muzeach koncentruje się głównie na metodach oceny ilościowej i ad-
opcji nowych mediów [Roppola 2012; Ch’ng i in. 2019; Recupero i in. 
2019], niewystarczająco dużo uwagi poświęcono dogłębnemu, jakościo-
wemu badaniu roli technologii w doświadczeniach muzealnych. 

Polskie muzea narracyjne były szeroko interpretowane przez wielu 
badaczy kultury. Kurz [2007] i Kobielska [2016] badały muzea nar-
racyjne w kontekście pytania o pamięć historyczną i politykę pamięci 
we współczesnej Polsce. Folga-Januszewska, Kowal, Majewski, Kosiew-
ski, Ukielski w jednym tomie Muzeum i zmiana [2019] podeszli do mu-
zeów narracyjnych z historycznej perspektywy „sposobów prezentacji”. 
Z kolei Kirshenblatt-Gimblett, Wolska-Pabian, Kerski, Kotowski, Mi-
rzyński i Kostro w tej samej antologii mówili o narracyjnych ekspozy-
cjach z perspektywy samych instytucji i misji/celów danego muzeum. 
Wpływ nowych technologii na zwiedzających w polskich muzeach zo-
stał zbadany z perspektywy adopcji technologii [Zachara 2016], tury-
styki i marketingu w odniesieniu do atrakcyjności i popularności mu-
zeów [Krysiak, Głowania 2017]. Przeprowadzono pojedyncze badania 
[Pawłowska 2017] wśród dorosłych zwiedzających muzea interaktywne 
w celu scharakteryzowania poziomu wykorzystania narzędzi cyfrowych 
i oceny ich atrakcyjności. Kamińska i Sajduk badali opinie na temat no-
wych, narracyjnych muzeów wśród konkretnych odbiorców: licealistów 
[Kamińska 2015] i Generacji Z [Sajduk 2019]. Interaktywne technologie 
w muzealnictwie lub badaniach nad zwiedzającymi są konceptualizowa-
ne i analizowane przede wszystkim jako narzędzia do osiągnięcia okre-
ślonych celów stawianych przez instytucję i kuratorów: przyciągnięcia 
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określonej liczby widzów, zwiększenia wrażenia nowoczesności wysta-
wy lub wywołania efektu emocjonalnego. 

Jednak krytyczna teoria mediów i filozofia technologii przekonują-
co argumentują, że technologie cyfrowe nie są jedynie narzędziami, ale 
aktywnie kształtują postrzeganie i doświadczenia człowieka. Rewolucja 
technologiczna obejmuje nie tylko muzea, ale przede wszystkim nasze 
życie codzienne. W badaniach z 2020 roku ponad 60% osób w wieku 
od 15 do 35 lat w Polsce deklaruje, że nie rozstaje się ze smartfonem 
w ciągu dnia [Pbi.org.pl 2020; Telepolis 2020]. Urządzenia towarzyszą 
nam wszędzie – podczas spotkań towarzyskich, w toalecie i w sypialni, 
jak zadeklarowało ponad trzy czwarte Polaków. Coraz częściej z interne-
tem łączymy się za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Konsekwencją 
zmiany naszych zachowań i nawyków jest stała obecność dostępu do sieci 
i coraz trudniej rozróżnialne kategorie bycia offline i online. Hybrydowa 
i silnie technologicznie mediowana natura rzeczywistości przenicowuje 
także nasze sposoby korzystania z doświadczeń muzealnych. Do muzeum 
przynosimy bowiem nie tylko nasze motywacje, oczekiwania, uwarun-
kowania klasowe czy kapitał kulturowy, ale również kompetencje cyfro-
we, oczekiwania, nawyki, przyzwyczajenia, wreszcie nasze urządzenia: 
od smartfonów po technologie ubieralne, takie jak smartwatche. 

Co więc badać i jak − materiały i metody

Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone w Muzeum Fryderyka Cho-
pina we wrześniu i październiku 2020 roku. Ekspozycję Muzeum Fryde-
ryka Chopina tworzy 12 tematów zlokalizowanych na 4 poziomach zamku 
Ostrogskich. Każda z wysp tematycznych, oprócz obiektów oryginalnych 
i faksymile obiektów, zawiera treści audiowizualne i interaktywne. Treści 
te zostały umieszczone w 40 multidotykowych ekranach, projekcjach wi-
deo, obiektach interaktywnych i instalacjach dźwiękowych. Jak czytamy 
w opisie ekspozycji głównej: 
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Dzięki treściom multimedialnym stanowiącym komentarz do obiektów orygi-
nalnych prezentowanych na ekspozycji, powstaje narracja wielokierunkowa 
i wielowątkowa. Poprzez połączenie scenografii z muzyką i pejzażami dźwię-
kowymi zwiedzający ma wrażenie immersji i bliskiego kontaktu z historią.

Podczas badań pilotażowych po otwarciu nowej odsłony wystawy mul-
timedialnej 10 lat po jej premierze wykorzystałam wywiady wstępne, 
wywiady indywidualne, obserwacje i kwestionariusze. W badaniu wzięło 
udział 14 uczestników i rozdano 80 kwestionariuszy. 

W popularnym modelu badania doświadczeń zwiedzających John Falk 
i Lynn Dierking sformułowali ramy Interaktywnego Modelu Doświadczenia, 
który analizuje doświadczenie muzealne jako występujące na przecięciu kon-
tekstu osobistego, społeczno-kulturowego i fizycznego [Falk, Dierking 1992, 
2000]. Ponieważ interesuje mnie przede wszystkim wpływ interaktywnych 
multimediów na doświadczenia odwiedzających, postanowiłam rozszerzyć 
model zaproponowany przez Falka i Dierking o aspekt technologiczny. 

Multimedialny Model Doświadczenia 

Opierając się na Interaktywnym Modelu Doświadczenia, opracowałam Multi-
medialny Model Doświadczenia w Muzeum uwzględniający nie tylko kontekst 
osobisty, społeczno-kulturowy i fizyczny, ale również kontekst technologiczny 
wizyty w muzeum. W modelu brytyjskich badaczy kontekst osobisty obejmuje:

• motywację i oczekiwania związane z wizytą,
• uprzednią wiedzę,
• uprzednie doświadczenia,
• zainteresowania,
• dokonywane wybory i poczucie kontroli.

Kontekst społeczno-kulturowy obejmuje:
• wizytę odbytą w ramach grupy społecznej, np. rodziny, przyjaciół, szkoły,
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• inne osoby uczestniczące w zwiedzaniu spoza najbliższej grupy 
społecznej, np. inni zwiedzający.

Kontekst fizyczny obejmuje:
• fizyczną przestrzeń muzeum,
• architekturę i środowisko muzeum,
• projekt ekspozycji, 
• inne wydarzenia towarzyszące wystawie i doświadczenia poza muzeum. 

Kontekst technologiczny, który uznałam za niezbędny w badaniu do-
świadczeń mediowanych przez technologię, obejmuje:

• zaangażowanie w interaktywne wystawy i eksponaty,
• sposoby korzystania z artefaktów multimedialnych,
• nabywanie wiedzy wynikające z interakcji z multimedialnymi 

wystawami i eksponatami,
• emocjonalne powiązanie z multimedialnymi eksponatami/wystawami,
• kompetencje techniczne i nawyki technologiczne zwiedzających,
• oczekiwania co do poziomu zaawansowania technologicznego 

i interaktywności wystawy.
Wywiady wstępne pomogły mi określić motywacje i oczekiwania związa-
ne z wizytą, wcześniejsze doświadczenia w muzeum, stopień zaintereso-
wania muzyką klasyczną oraz deklarowany poziom wiedzy o Fryderyku 
Chopinie. Aby lepiej zrozumieć wcześniejsze postrzeganie instytucji przez 
zwiedzających oraz w jakim stopieniu interaktywność była przez nich 
oczekiwana, korzystałam z osobistych map znaczeń (Personal Meaning 
Mapping) [Dierking, Falk 2000: 166]. Zwiedzający zostali poproszeni 
o wygenerowanie jak największej liczby skojarzeń ze słowami „muzeum” 
oraz „Chopin”. Wychodząc z wystawy, uczestnicy badania zostali poprosze-
ni o ponowne spojrzenie na swoje osobiste mapy znaczeń oraz o dodanie, 
odjęcie lub modyfikację wcześniej wyrażonych myśli. Metoda ta pomaga 
zrozumieć, jak sensotwórcze było doświadczenie wizyty i jak zmieniło ono 
wcześniejszą wiedzę zwiedzających na dany temat historyczny. 

Ponieważ badania miały na celu pogłębienie wiedzy o tym, w jaki 
sposób zwiedzający doświadczają eksponatów zapośredniczonych tech-
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nologicznie, posłużyłam się metodą obserwacji nieuczestniczącej, która 
pozwoliła mi na zbadanie sposobów wykorzystania i interakcji z tech-
nologicznymi artefaktami, a także na zaobserwowanie rozbieżności po-
między deklarowanymi i rzeczywistymi sposobami postępowania oraz 
strategiami stosowanymi przez uczestników muzeum w dłuższym okre-
sie czasu. Obserwacja umożliwiła również udokumentowanie dynamiki 
wizyty, która miała miejsce w trakcie jej trwania. 

Po zakończonej wizycie przeprowadzałam z uczestnikami badania wywiady. 
Pytania do wywiadu były podzielone na trzy obszary: ogólnych wrażeń, emo-
cji i zapamiętywania; doświadczenia błędów oraz oczekiwań/potrzeb. Podczas 
rozmowy dopytywałam również o zachowania zaobserwowane w trakcie ob-
serwacji, z prośbą o ich wyjaśnienie, odkrycie motywacji, uczuć i myśli. 

Analiza danych

Ramą teoretyczną, która pomogła mi przeanalizować i zrozumieć nowe 
sposoby doświadczania ekspozycji i wizyty w muzeum, była postfeno-
menologia wyrosła z filozofii techniki, która skupia się na zrozumieniu 
ról, jakie technologie odgrywają w relacjach między ludźmi a światem, 
oraz na analizie konsekwencji tych ról. Fundamentem jest tu założenie, że  
„[t]echnologia nie jest neutralnym przekaźnikiem, ale mediatorem, który 
aktywnie przyczynia się do sposobu, w jaki zostaje wykorzystana, mediuje 
tę relację” [Verbeek 2005: 114]. Kluczowym pojęciem staje się więc me-
diacja, która „nie sprowadza się do zwykłego wykorzystania niewinnych 
instrumentów do naszych ludzkich celów, lecz stanowi kontekst, poprzez 
który tworzą się ludzcy aktorzy i sam świat” [Rosenberg, Verbeek 2015: 
35]. Badanie mediacji to spojrzenie „jak to działa?”, a nie traktowanie 
technologii instrumentalnie (jako neutralnego narzędzia wykorzysty-
wanego do osiągania celów) bądź deterministycznie (jako kontrolującej 
nasze działania). Technologie wyposażone są we własną intencjonalność 
[Verbeek 2008], a także afordancje i programy działania [Gibson 1977; 
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Hutchby 2003; Davis 2020]. W takim ujęciu technologie, gdy są używane, 
zawsze ustanawiają relację między użytkownikami a ich środowiskiem: 
umożliwiają nam wykonywanie działań i doświadczanie przeżyć, które 
wcześniej były nieosiągalne oraz niewyobrażalne. Ramy teoretyczne, któ-
re pozwoliły mi przeanalizować wywiady i obserwacje ze zwiedzającymi, 
obejmowały pojęcia skryptu, wzmocnienia oraz osłabienia, przezroczystości 
technologii, pola uwagi i osadzenia technologicznego. Pojęcie skryptu moż-
na opisać jako wiadomość od projektanta do użytkownika: opisuje on pro-
gram działania określonej technologii, jej zamierzone użycie i efekty, jakie 
ma wywoływać. W kontekście badań w Muzeum Chopina pojęcie skryptu 
pomogło mi określić intencję projektanta multimediów i kuratorów mu-
zeum: zamierzone zastosowania różnych technologii. Fenomenolog Don 
Ihde wykazał, że wzmocnienie/redukcja jest podstawową strukturą do-
świadczeniową wszystkich relacji człowiek − technologia [Ihde 1979].

W kontekście moich badań najbardziej interesowało mnie to, jakie ro-
dzaje percepcji badana technologia (ekrany dotykowe, interaktywne in-
stalacje) wzmacniała i intensyfikowała. Zadawałam sobie więc pytanie, 
czy ekrany dotykowe wzmacniają wizualny, nielinearny tryb zwiedzania 
i zmniejszają wykorzystanie innych materiałów tekstowych oraz aktyw-
ność linearnej, ustrukturyzowanej lektury. Aby zrozumieć, do jakiego 
stopnia zwiedzający postrzegają technologie multimedialne jako natural-
ne i jako część samej wystawy oraz jak dobrze multimedia wtapiają się 
w eksponat i wiążą z artefaktami, użyłam pojęcia „technologicznej przej-
rzystości” ukutego przez Roberta Rosenbergera [Rosenberger 2014]. 
Narzędzia i technologie charakteryzują się transparentnością, jak pisał 
Rosenberger, czyli w różnym stopniu stają się naturalnym kontekstem 
działania, a przestają być postrzegane jako technologie. Z kolei pojęcie 
„pola uwagi” [Aagaard 2017] opisuje różne sposoby, na jakie doświadcze-
nie technologiczne może być „zorganizowane”: co zwiedzający dostrze-
gają, a co pomijają podczas swojej wizyty i dlaczego? Czy multimedia 
obecne na wystawie ograniczają lub rozszerzają ich percepcję obiek-
tów w gablotach? Pojęcie sedymentacji [Ihde 2008] odnosi się do siły 
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przyzwyczajeń związanych z daną relacją człowiek − technologia, w jaki 
sposób technologie cyfrowe wykorzystują nasze dotychczasowe nawyki 
technologiczne, kompetencje i umiejętności w zapewnieniu satysfak-
cjonującej wizyty. Tutaj interesowało mnie, czy zwiedzający przynoszą 
do muzeów swoje technologiczne przyzwyczajenia i sposoby korzystania 
z różnych mediów, takich jak smartfony czy czytniki e-booków.

Wyniki

W tej części chciałabym się podzielić kilkoma obserwacjami, które wyni-
kły z moich badań, zastrzegając, że są to jedynie wyniki wstępne. Podczas 
analizy danych szybko stało się jasne, że multimedia – a w tym wypadku 
ekrany dotykowe – działają poprzez nawyki, które zapożyczamy ze sta-
rych sposobów nabywania wiedzy i innych mediów. Uczestnicy badania 
niezwykle często porównywali je do smartfonów i również w taki sposób 
chcieli je nawigować i obsługiwać. Jeżeli w projekcie interfejsu znalazły 
się sposoby nawigacji lub ikony, które nie odsyłały bezpośrednio do tych 
reprezentacji graficznych znanych z popularnych aplikacji, takich jak 
Google Chrome, Facebook czy Google Maps, to zwiedzający napotykali 
problemy z ich użytkowaniem. Uczestnicy badania automatycznie wyko-
nywali gesty tapnięcia, klikania, rozciągania ekranu i w przypadku braku 
niektórych funkcjonalności uznawanych za „naturalne” gorzej oceniali 
dane rozwiązanie technologiczne, jako „nieintuicyjne” lub „wymuszają-
ce naukę obsługi”. Co jeszcze bardziej zdumiewające, odruch dotykania, 
swipe’owania, chęci interakcji z obiektem był doświadczany także w sto-
sunku do obiektów takich jak instrumenty muzyczne i gabloty. Nawyko-
we, zakodowane w ciele używanie technologii bardzo silnie potwierdza, 
jak daleko splecione są nasze sposoby postrzegania otoczenia i reagowa-
nia na nie z funkcjonalnościami urządzeń technologicznych. 

Drugą, cenną pod względem projektowania multimediów na ekspo-
zycji okazała się obserwacja, że multimedia inaczej działają na różnych 
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użytkowników. Osoby starsze, po 60. roku życia, w przypadku napotka-
nia problemów z użytkowaniem były znacznie mniej skłonne do podjęcia 
kolejnych prób lub wypróbowania innych sposobów dotarcia do intere-
sujących je informacji. Zaburzenia wynikające z problemów technicznych 
lub nawigacyjnych wywoływały w tej grupie negatywne emocje, takie jak 
frustracja i niezadowolenie. Zwiedzający szybciej rezygnowali z korzysta-
nia z multimediów, które jednocześnie wywoływały u nich poczucie braku 
kompetencji technicznych: „ja zawsze psuję”, „nie słucha się mnie”, „nie 
czuję się pewnie”. W wypadku Muzeum Fryderyka Chopina, którego gru-
pa docelowa to właśnie osoby pochodzące z wyższych grup wiekowych, 
ta informacja pozwala na lepsze zrozumienie doświadczeń swoich od-
biorców i w efekcie lepsze projektowanie treści interaktywnych. Takich, 
które biorą pod uwagę kontekst technologiczny zwiedzających, ich często-
tliwość i sposoby korzystania z urządzeń oraz postawy wobec technologii. 

Znaczna część uczestników badania w trakcie zwiedzania korzysta-
ła ze swoich telefonów, przede wszystkim fotografując różne elemen-
ty wizyty: zarówno obiekty, scenografię muzeum (Salon Paryski, gdzie 
umieszczone są meble z epoki), fortepiany, ekrany multimedialne, jak 
i samą przestrzeń muzeum. Zwiedzający robili to bezrefleksyjnie, auto-
matycznie, szybko wybierając kadr do zdjęcia. Pytani, w jakim celu foto-
grafują wystawę, odpowiadali, że dokumentacja wizualna jest dla nich 
po pierwsze sposobem zapamiętywania interesujących wątków w trak-
cie wystawy, ale również utrwalania pamięci w przypadku przeglądania 
zdjęć po wyjściu z muzeum. Po drugie robienie zdjęć, a następnie udo-
stępnianie ich za pomocą mediów społecznościowych lub w prywatnych 
wiadomościach członkom rodziny lub znajomym stawało się sposobem 
konsolidacji i zrozumienia własnego doświadczenia wizyty w muzeum. 
Sam proces dokonywania selekcji wykonanych zdjęć, ich edytowania pod 
kątem jakości i kompozycji, dodawania do nich komentarza lub hasztaga 
był sposobem na podsumowanie własnej wizyty oraz zrozumienie, co się 
wydarzyło. Konieczność wyboru kilku kluczowych zdjęć zmuszała zwie-
dzających do refleksji nad swoją wizytą i nadaniem jej sensu. Niekiedy 
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fotografowane eksponaty były impulsem do sięgnięcia do własnej histo-
rii i chęci podzielenia się wspomnieniami z innymi. Sensy te różniły się 
w zależności od zwiedzających: dla jednych były one czysto estetyczne, 
dla innych muzyczne, dla innych osobiste, dla jeszcze innych związane 
z rozumieniem polskości i własnej tożsamości narodowej. 

Samo rozumienie muzeum jako instytucji zmieniało się pod wpływem 
doświadczeń w trakcie wizyty. Przed wejściem na ekspozycję muzeum ko-
jarzyło się zwiedzającym m.in. z ochroną, dziedzictwem, oglądaniem, nar-
racją poprzez pamiątki i dzieła sztuki, edukacją, miejscem gromadzenia do-
robku kulturowego, gablotami. Po skończonej wizycie uczestnicy badania 
wskazywali na zupełnie inne elementy, takie jak słuchanie muzyki, zaba-
wa, dźwięk, wrażenia dźwiękowo-obrazowe, nowoczesność. Badani pytani 
o ogólne wrażenia i emocje towarzyszące im w trakcie wizyty odpowiadali 
najczęściej, że największe wrażenie zrobiło na nich połączenie multimediów 
oraz eksponatów. Jako satysfakcjonujące wskazywali oni „różnorodność 
bodźców”, „wymieszanie autentycznych eksponatów”, „wrażenia dźwięko-
wo-obrazowe”, „nie tylko czytanie i oglądanie”. Wystawa pozwalała im się 
czuć „jakbym tam była…” i uruchamiać wyobraźnię: „wyobrażałem sobie, 
jak siedzę na tych meblach…”. Można z tego wywnioskować, że multimedia 
wytwarzają nie tylko nowe sensy rozumienia historii i obiektów, ale także 
nowe pole epistemologiczne, gdzie poznanie i edukacja dokonują się po-
przez ucieleśnione doświadczenie opisywane jako „zanurzenie się w atmos-
ferę epoki” lub „przeniesienie się”. Doświadczenie kreowane jest poprzez 
wielobodźcowość, przez połączenie elementów wizualnych, dźwiękowych, 
przestrzennych i tekstowych. 

Dyskusja

Muzea wykorzystują nowe technologie, aby angażować i stymulować 
zwiedzających do udziału w wystawach. Korzystanie z mediów inte-
raktywnych nie powinno być postrzegane jako zastąpienie istniejących 
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metod wystawienniczych, lecz jako inne możliwe sposoby zaangażo-
wania zwiedzających. Aby w przyszłości lepiej projektować multimedia 
zorientowane na użytkownika i zwiększyć zakres satysfakcjonujących 
doświadczeń zwiedzających, należy badać je za pomocą różnych dostęp-
nych metod. Dlatego ważne jest, aby opracować metody i środki służące 
do określenia charakteru, wartości i rozmiaru wpływu, jaki technologia 
wywiera na doświadczenia zwiedzających w przestrzeni kulturowej. 

Badania doświadczeń zwiedzających za pomocą narzędzi postfeno-
menologicznych i z zakresu nowych mediów to tylko jedna z możliwych 
metodyk, mająca swoje ograniczenia. Przede wszystkim skupia się ona 
na opisie i analizie, nie zawsze dając możliwość wdrożenia ich rezulta-
tów. Istnieje wiele metod mierzących w sposób ilościowy różne aspekty 
doświadczeń użytkowników, które są przydatne do badania technologii 
w obszarze przestrzeni kulturowych. Na przykład pomiar zaangażowa-
nia [O’Brien i in. 2008], satysfakcji i adopcji [Ch’ng i in. 2019], ogól-
nego doświadczenia muzealnego [Pekarik, Doering, Karns 2018], Awe 
Experience Scale [Yaden i in. 2018] oraz stanu flow, który odnosi się 
do pozytywnego doświadczenia całkowitej absorpcji, która jest zarówno 
spontaniczna, jak i pozbawiona wysiłku [Csikszentmihalyi 2000; Naka-
mura, Csikszentmihalyi 2002]. 

Celem niniejszego tekstu nie jest sugerowanie stałego schematu, lecz 
zwrócenie uwagi na możliwości wynikające z takiej czynnej konceptuali-
zacji cyfrowej mediacji muzealnej. Może ona posłużyć po pierwsze jako 
narzędzie do refleksji nad istniejącymi aplikacjami mediów cyfrowych, 
po drugie jako nowy sposób myślenia o wzajemnych powiązaniach po-
między muzealną wystawą, nauką i teorią mediów, a po trzecie − do opra-
cowania metodologii projektowania mediów cyfrowych w muzeach. 
Zrozumienie, jakie technologie i w jaki sposób wspierają misję muzeum 
i kształtują doświadczenia zwiedzających, jest kluczowe dla realizowania 
strategii instytucjonalnej. Poszerza również perspektywę badań nad tech-
nologią/muzeami i pozwala zacząć zadawać pytania o wzajemny wpływ 
środowiska technologicznego i sektora dziedzictwa kulturowego. 
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Aneks

Przykładowe pytania dotyczące wrażeń i emocji z wizyty: 
1. Jak się czułaś/czułeś podczas wizyty w Muzeum?
2. Trzy najważniejsze słowa opisujące Muzeum?
3. Trzy słowa opisujące wystawę?
4. Czy czułaś/czułeś, że straciłaś/straciłeś poczucie czasu w tym 

miejscu?
5. Czy dzięki wystawie sięgnęłaś/sięgnąłeś do własnych wspomnień 

i doświadczeń?
6. Co najbardziej zapamiętałaś/zapamiętałeś z wystawy? 
7. Czy było coś, co wyróżniało się jako szczególnie interesujące lub 

prowokujące do myślenia?
8. Jakim człowiekiem był dla Ciebie Chopin?

Przykładowe pytania dotyczące doświadczenia błędów: 
1. Co przeszkadzało w użyciu multimediów?
2. Jak myślisz, z czego to wynika?
3. Dlaczego to było denerwujące? Np. rozbijało płynność doświadcze-

nia, wybijało z rytmu, inne?

Przykładowe pytania dotyczące oczekiwań wobec doświadczeń 
muzealnych: 

1. Jakie byłoby idealne doświadczenie w Muzeum? 
2. Jak sobie je wyobrażasz?
3. Co chciałabyś/chciałbyś robić w Muzeum?
4. Na co pozwalałyby idealne technologie?
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Jak badać modę –  
analiza polskiego piśmiennictwa 
dotyczącego mody

ABSTRAKT

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie tematyką mody 
w Polsce, czego dowodem są m.in. publikacje akademików, organizacji ko-
mercyjnych i instytucji kultury, a także dziennikarzy. Autorzy wykorzystują 
różne metody badawcze od ankiet poprzez wywiady, analizę archiwaliów 
(w przypadku publikacji dotyczących mody w czasach PRL) i garderoby re-
spondentów po obserwację. Celem rozdziału jest charakterystyka i wskaza-
nie zakresu tematycznego opracowań dotyczących mody w Polsce, zajmują-
cych się nią dyscyplin naukowych, rozpoznanie ośrodków badań nad modą 
w Polsce, a także nakreślenie możliwych przyszłych kierunków prac ba-
dawczych. W przeglądzie uwzględniono publikacje akademickie – artykuły 
naukowe, monografie, raporty – opracowane przez organizacje komercyj-
ne i niekomercyjne, oraz pozostałe opracowania, wśród których wyróżnić 
możemy reportaże, biografie, książki popularnonaukowe i katalogi wystaw.

SŁOWA KLUCZOWE: badania nad modą, moda, rynek mody, projekto-
wanie mody, metodologia
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Wprowadzenie 

Po roku 2010 nastąpiła dynamizacja polskiego rynku mody związana 
z funkcjonowaniem łódzkiego tygodnia mody w latach 2009−2016, po-
wstaniem internetowych platform sprzedażowych, sklepów i butików 
stacjonarnych oferujących polskie marki modowe, organizacją targów 
sprzedaży bezpośredniej i konkursów dla projektantów, a także rozwo-
jem szkół projektowania mody [Wójciak 2019: 190]. Rosnące zaintereso-
wanie tematyką mody w Polsce znalazło swoje odbicie w różnego rodzaju 
publikacjach i organizowanych wydarzeniach, takich jak konferencje, 
m.in. Moda i marka modowa: perspektywa badacza i menedżera, która 
odbyła się w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – w kwietniu 2020 
roku [Moda i marka modowa 2018], Sztukamody zorganizowana przez 
gdańskie ASP w latach 2017, 2018 i 2020 [Sztuka Mody 2020] czy wysta-
wy muzealne poświęcone modzie PRL, m.in. Modna i już! Moda w PRL 
współorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Na-
rodowe we Wrocławiu, prezentowana w obu instytucjach kolejno w 2015 
i 2016 roku [Kowalska, Możdżyńska-Nawotka 2015], Jerzy Antkowiak – 
Moda Polska w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, paździer-
nik 2018 – maj 2019 [Jerzy Antkowiak 2018], Barbara Hoff. Polskie pro-
jekty polscy projektanci w Muzeum Miasta Gdyni, lipiec 2019 – luty 2020 
[Barbara Hoff 2019]. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są tek-
sty dotyczące zjawiska mody autorstwa polskich badaczy (w większości 
traktują o polskim rynku mody), które ukazały się po 2010 roku. Wybór 
czasowy jest wyborem arbitralnym, odnoszącym się do wyraźnego roz-
woju „polskiej mody” oraz samych badań nad modą w Polsce w drugiej 
dekadzie XXI wieku. 

Celem rozdziału jest charakterystyka i wskazanie zakresu tematyczne-
go opracowań dotyczących mody w Polsce, zajmujących się nią dyscyplin 
naukowych, rozpoznanie ośrodków badań nad modą w Polsce, a także 
nakreślenie możliwych przyszłych kierunków poszukiwań badawczych. 
W drugim podrozdziale scharakteryzowano badania nad modą (ang. fa-
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shion studies), które w krajach anglosaskich wyłoniły się jako odrębna 
dyscyplina naukowa. Zakres czasowy rozważań − przyjęta cezura cza-
sowa opracowania wynika ze wspomnianego wcześniej rozwoju rynku 
„polskiej mody”, a także samych badań nad modą w Polsce obserwowa-
nych od początku drugiej dekady XXI wieku. W kolejnych podrozdziałach 
analizie poddano trzy kategorie opracowań: 1) publikacje akademickie – 
artykuły naukowe oraz monografie, 2) raporty – opracowane przez or-
ganizacje komercyjne i niekomercyjne, 3) pozostałe opracowania, wśród 
których wyróżnić możemy reportaże, biografie, książki popularnonauko-
we, katalogi wystaw.

Badania nad modą, metafory mody, rynek mody

Badania nad modą są interdyscyplinarną dziedziną wiedzy opartą na teo-
riach i odkryciach z pogranicza różnych dyscyplin. Status zinstytucjo-
nalizowanej odrębnej dyscypliny zaczęły zyskiwać wraz z pojawieniem 
się czasopism poświęconych badaniom ubioru: „Costume: Journal of The 
Costume Society of Great Britain” w 1967, „Dress: The Journal of the 
Costume Society of America” w 1975 oraz „Clothing and Textile Rese-
arch Journal (CTRJ)” w 1982 roku. Jednym z najważniejszych obecnie 
recenzowanych czasopism akademickich z zakresu badań nad modą jest 
założone przez Valerie Steel w 1997 roku „Fashion Theory: The Journal of 
Dress, Body and Culture”. Z kolei w 2006 roku na Uniwersytecie w Sztok-
holmie uruchomiono Centre for Fashion Studies oferujące program stu-
diów licencjackich, magisterskich oraz doktorskich dla adeptów badań 
mody [Kawamura 2011: 13]. W Polsce brakuje oddzielnych jednostek 
akademickich zajmujących się tą dyscypliną. Moda jest badana z regu-
ły przez socjologów, historyków oraz osoby zainteresowane marketin-
giem, czego dowodem są przywołane w dalszej części artykułu publika-
cje. W 1965 roku powołano Klub Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej 
przy Warszawskim Oddziale Stowarzyszenia Historyków Sztuki, od 2012 
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roku działa Zespół Badań Mody i Dizajnu przy Instytucie Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego [Szaradowski 2014]. Pojawiają się rów-
nież kierunki studiów poświęcone modzie, m.in. zarządzanie w branży 
mody [VIAMODA], prawo i zarządzanie w sektorze mody [CKP Łazarski] 
czy przedmioty w ramach programów studiów, np. zajęcia laboratoryj-
ne Moda, trendy, zarządzanie na kierunku zarządzanie kulturą i media-
mi Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone od 2020 
roku przez autora tekstu, czy przedmiot Fashion studies na Wydziale Hu-
manistycznym krakowskiego AGH [Syllabus AGH].

Jednym z największych problemów badań nad modą jest problem de-
finicyjny. Moda dotyczy bowiem szeregu zjawisk, może być utożsamia-
na z trendami, które „nie dotyczą tylko stylu i wzornictwa. Wpływają 
one także na to, co jemy i pijemy, co lubimy czytać, jakie filmy chcemy 
oglądać oraz inne dziedziny, w których używamy słowa gust (lub smak) 
do opisania naszych preferencji” [Vejlgaard 2008: 27]. 

Modzie podlegają także nasze sposoby myślenia i postrzegania świa-
ta: „[…] we współczesnym świecie pomysły bez przerwy wędrują z miej-
sca na miejsce. Niektóre zatrzymują się na dłużej i stają się modne […]” 
[Czarniawska 2010: 167]. 

Z jednej strony moda jest konceptem, wartością dodaną do przedmio-
tu związaną z jej subiektywnym postrzeganiem (to, co dla jednej osoby 
jest modne, dla drugiej może takie nie być) z drugiej fenomenem opar-
tym na nieustannej zmianie, którego znaczenie również zmianie uległo. 
Współczesna zdemokratyzowana moda jest czymś innym niż dziewiętna-
stowieczna moda podkreślająca klasowe różnice [Kawamura 2005: 4−6]. 
Podejmując badania nad modą, należy zatem w pierwszym kroku zdefi-
niować, co właściwie badamy, jak modę rozumiemy i definiujemy. Klu-
czowe jest również rozróżnienie pomiędzy samą modą a rynkiem mody. 
Aleksandra Perchla-Włosik definiuje modę jako „zmienność ogólnie sto-
sowanych form w poszczególnych działach twórczości, uwarunkowaną 
chwilowymi upodobaniami danego zbiorowiska ludzkiego” [Perchla-
-Włosik 2015: 616].
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Moda może zatem dotyczyć kontekstu odzieżowego, ale nie jest to wa-
runek konieczny. Struktura rynku mody jest nieustannie odtwarzana 
poprzez szereg relacji pomiędzy produktami, konsumentami i markami 
[Wójciak 2019: 70], gdzie produkty są najmocniej dostępnym bezpośred-
nio obiektem mody. Moda pojmowana jako zmienność to przykład szero-
kiego rozumienia tego terminu, moda w znaczeniu wąskim to wszystko 
to, co związane z rynkiem mody w kategoriach: odzież, obuwie, akceso-
ria, elementy wizerunku, np. tatuaże i fryzury. Za Kawamurą wśród me-
tod badawczych nad modą i ubieraniem się wymienić możemy: etnogra-
fię, badania ankietowe, analizę semiotyczną/semiologiczną oraz badania 
obiektowe [Kawamura 2011: 25]. W niniejszym tekście pojawiają się od-
niesienia zarówno do publikacji dotyczących mody w znaczeniu branży, 
ubierania się (gdzie moda niejako pojawia się w tle), jak i do tych, które 
ujmują zjawisko szeroko w nawiązaniu nie tylko do wizerunku, ale rów-
nież różnego rodzaju praktyk i obyczajów.

Publikacje akademickie polskich badaczy  
dotyczące mody 

W 2018 roku ukazała się bardzo ważna z punktu widzenia badań nad 
modą w Polsce książka autorstwa czwórki badaczy: Jacka Kala i Kata-
rzyny Sempruch-Krzemińskiej reprezentujących podejście marketin-
gowe oraz socjolożek Aleksandry Perchli-Włosik i Alicji Raciniewskiej. 
Z tego interdyscyplinarnego połączenia wyłonił się bardzo ciekawy pro-
jekt badawczy, w którym starano się odpowiedzieć na dwa pytania − jak 
zrozumieć konsumenta mody oraz jak stworzyć markę szytą na miarę. 
W pierwszym przypadku zastosowano badania jakościowe: 6 wywiadów 
grupowych wśród kobiet w 3 kategoriach wiekowych (18−24, 25−34, 
35−44) w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie oraz badanie z wykorzysta-
niem techniki wydobywania metafor Geralda Zaltmana – ZMET©. W ra-
mach badania kobiety zostały poproszone o robienie przez miesiąc zdjęć 
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obrazujących emocje, jakie wzbudza w nich moda. Następnie poproszono 
je w wywiadach pogłębionych o wskazanie 15 fotografii najlepiej repre-
zentujących ich odczucia. Na tej podstawie zadawano różne pytania. Ce-
lem analizy było wydobycie tzw. metafor głębokich, opisujących odczucia 
i wyobrażenia dotyczące mody. Powstała mapa metafor mody, wyróżnio-
no 11 metafor mody jako: relacje/więzi, równowaga, kontrola/władza/
walka, zasoby, transformacja, podróż, ulotność, polowanie, natura, two-
rzenie, system. W drugiej części przeprowadzono badania teoretyczne 
obejmujące stworzenie modelu marki modowej [Kall i in. 2018].

Twórcy książki są również autorami artykułów naukowych poświę-
conych tematyce mody. Artykuł Moda jako komunikat w świetle teorii 
socjologicznych i badań empirycznych autorka przygotowała na podsta-
wie badań ilościowych dwóch grup wiekowych: 15−17 lat oraz 15−35 lata 
[Perchla-Włosik 2015]. Katarzyna Sempruch-Krzemińska [2014] analizie 
poddała model biznesowy tzw. szybkiej mody, a Alicja Raciniewska [2012] 
zjawisko „mody etycznej” oraz odniosła kategorię zmęczenia do rynku 
mody, w ramach którego szybkie tempo zmieniających się trendów stało 
się rodzajem opresji dla konsumentów i twórców [Raciniewska 2016]. 
Z kolei w artykule Prawo własności intelektualnej w modzie. Historyczny 
rozwój prawnej ochrony producentów mody socjolożka przeanalizowała 
przepisy prawne regulujące kwestie własności intelektualnej producen-
tów i projektantów [Raciniewska 2015]. 

Przedmiotem refleksji badacze czynią także muzealne wystawy po-
święcone modzie. Piotr Szaradowski [2014] przeanalizował sposoby 
ich organizacji na świecie, odnosząc się do sytuacji w Polsce, a Domini-
ka Łukoszek [2020] zrecenzowała dla czasopisma naukowego „Fashion 
Journal” wystawę poświęconą Jerzemu Antkowiakowi i Modzie Polskiej. 
Wystawa miała miejsce w 2019 roku w Centralnym Muzeum Włókien-
nictwa w Łodzi. Autorka jest również odpowiedzialna za przygotowa-
nie anglojęzycznego opracowania poświęconego projektantce Barbarze 
Hoff [Łukoszek 2014]. W artykule Praktyki wystawiennicze w zakresie 
prezentowania mody na przykładzie nowojorskich wystaw Manus x Ma-
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china: Fashion in an Age of Technology oraz Denim: Fashion’s Frontier 
analizie poddano wystawy mody, które były dostępne dla zwiedzających 
w The Metropolitan Museum of Art od maja do sierpnia 2016 roku i The 
Museum at Fashion Institute Technology od grudnia 2015 do maja 2016 
[Wójciak 2016]. Z kolei od 2012 roku przez badaczy związanych z Insty-
tutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizowany jest projekt 
„Wrocław Fashion Project: kodowanie i modelowanie ubioru codzienne-
go”. Badacze dokumentują sposób ubierania się ludzi na ulicach miast 
(głównie Wrocławia i Poznania) za pomocą fotografii, a następnie kodują 
informacje ze zdjęć, tak by możliwe było dokonanie analizy matematycz-
nej pozyskanych danych: „Uchwycenie dynamicznego wymiaru zjawisk 
związanych z ubraniem wymaga czasu, dlatego odpowiedź na większość 
pytań będzie można poznać za kilka lat” [Banaszak 2015: 203].

Z kolei Bogna Dowgiałło [2015] w swojej monografii postanowiła od-
powiedzieć na pytanie, na ile aktualna jest koncepcja mody zaproponowa-
na przez Georga Simmla. W części teoretycznej interesowało ją zarówno 
miejsce tej koncepcji w refleksji dotyczącej ubierania się, jak i jej związki 
ze współczesnymi teoriami socjologicznymi. W części empirycznej socjo-
lożka przyjrzała się praktykom ubraniowym klientów jednego z sopockich 
lumpeksów (określenie „lumpeks” jest używane przez samą autorkę książ-
ki). W tym celu skonstruowała własne narzędzie badawcze złożone z wy-
wiadów z użyciem fotografii (prośba o ułożenie zdjęć różnie ubranych osób 
oraz o komentarz do zdjęć dokumentujących ich zachowanie w lumpeksie) 
oraz wywiadów określanych mianem „moja szafa”, polegających na przeglą-
dzie szafy badanego. Przeprowadzono 28 badań tego typu. Cytując autorkę: 

Wynik badania potwierdza aktualność Simmlowskiej koncepcji mody. 
Ubieranie się może być formą uspołecznienia, ponieważ według badanych 
przekłada się na formowanie i zrywanie symetrycznych i asymetrycznych 
relacji społecznych, ma udział w procesach oznaczania i negocjowania 
roli, statusu i tożsamości, a także odgrywa rolę w tworzeniu formacji 
opartych na sensus communis [Dowgiałło 2015: 225]. 
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Kolejna pozycja książkowa Od obyczaju do mody: przemiany życia co-
dziennego [Zalewska, Cobel-Tokarska (red.) 2014] jest analizą socjolo-
giczną wykształcania się społeczeństwa mody w Polsce. Kategorię tę za-
proponował Gilles Lipovetsky. Projekt był realizowany przez 20 studentek 
pod kierunkiem Joanny Zalewskiej. Łącznie przeprowadzono 287 wywia-
dów retrospektywnych z mieszkańcami Warszawy i okolic. Wywiady pro-
wadzono z przedstawicielami 3 pokoleń w obrębie badanych rodzin, tak 
aby uchwycić ciągłość i zmianę na poziomie rodziny. Na książkę składają 
się 3 części: nowa lokalność, nowa kultura – kultura uczestnictwa, nowa 
jednostka. Oprócz kwestii związanych z wyglądem autorki zaintereso-
wały się również kwestiami konsumpcji, sposobów spędzania wolnego 
czasu, religijności, praktyk mieszkaniowych, podziału obowiązków do-
mowych czy powodów zawierania małżeństw. Moda jest tu zatem rozu-
miana szeroko, jako fenomen dotyczący różnych sfer życia. 

Zgodnie z tytułem książki Ponowoczesne szaty kultury. Ubiór jako 
narzędzie konstruowania i komunikowania tożsamości jednostkowej au-
torkę Gabrielę Żuchowską-Zimnal [2019] interesowało, w jaki sposób 
współczesne jednostki konstruują swoją tożsamość, wykorzystując ubiór. 
Badania empiryczne oparte zostały na wywiadach, które objęły 49 osób. 
Wywiady indywidualne były prowadzone z młodymi dorosłymi o wyso-
kim kapitale kulturowym (osoby studiujące lub absolwenci wyższych 
uczelni, w wieku 23−33 lata, zamieszkałe w Warszawie lub Krakowie). 
Oprócz indywidualnych wywiadów pogłębionych autorka przeprowadzi-
ła również 2 wywiady grupowe wśród muzułmanek konwertytek oraz 
początkujących projektantów mody. Wywiady były wsparte analizą fo-
tografii dokonywaną przez respondentów. Choć książka dotyczy ubio-
ru, który nie jest bezpośrednio utożsamiany z modą, to kategoria mody 
stanowi jej istotny element, na co wskazuje wypowiedź autorki zawarta 
w podsumowaniu: 

Moda to nie najważniejsze, ale istotne tło teoretyczne tej książki. Badania 
empiryczne potwierdziły moją intuicję, że moda nie jest autorytetem dla 
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młodych dorosłych o wysokim kapitale kulturowym, aczkolwiek dla pra-
wie wszystkich stanowiła punkt odniesienia dla codziennych wyborów – 
również wtedy, gdy badani świadomie stawiali się w opozycji do niej 
i konstruowali swój codzienny wizerunek tak, by widać było z zewnątrz 
ich indywidualność i przekorę wobec ubraniowych konwencji [Żuchow-
ska-Zimnal 2019: 239−240]. 

W rozprawie doktorskiej Metafory mody. Zarządzanie marką autorską 
w kontekście przemian rynkowych – perspektywa projektantów elemen-
tem umożliwiającym bliższe przyjrzenie się abstrakcyjnemu zjawisku 
mody stała się metafora. Celem badania było wskazanie metafor mody 
rozumianych z jednej strony jako metafory branży, a z drugiej jako meta-
fory organizacyjne podmiotów funkcjonujących w ramach rynku mody. 
W podjętym badaniu podmiotami tymi były marki autorskie – niewielkie 
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją odzieży, często tworzone i za-
rządzane przez projektantów indywidualnie. Wywiady zostały przeprowa-
dzone w okresie od lutego do sierpnia 2017 roku w Krakowie, Warszawie, 
Łodzi, Poznaniu oraz Gdańsku. Przed przystąpieniem do realizacji wy-
wiadów antropologicznych zaproponowano listę siedmiu metafor mody 
jako: wirusa, spektaklu, pajęczej sieci, nie-miejsca, dzieła sztuki, rwą-
cego strumienia oraz utopii. Badania terenowe potwierdziły zasadność 
opracowanych metafor mody. Nie wszystkie wątki wybrzmiały z tą samą 
siłą, stąd za najpopularniejsze należy uznać metafory mody jako pajęczej 
sieci, spektaklu, nie-miejsca oraz dzieła sztuki. Respondenci w swoich 
wypowiedziach odnosili się do aspektów ekonomicznych i estetycznych 
prowadzonej działalności, różnic pomiędzy rynkiem polskim a rynkami 
zagranicznymi, podkreślali związki świata mody ze światem sztuki [Wój-
ciak 2019: 288−289]. Konieczne stało się również wskazanie metafor or-
ganizacyjnych badanych marek autorskich w duchu koncepcji Morgana 
[1997]. Zaproponowano cztery metafory organizacyjne: czarnej skrzynki, 
poszukiwania równowagi, eksperymentu oraz misji [Wójciak 2019: 290]. 
Metafory mody z jednej strony rozumieć możemy jako metafory branży, 
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z drugiej jako właśnie metafory organizacyjne konkretnych podmiotów 
tworzących tę branżę. Dzięki nim można przyjrzeć się abstrakcyjnej kate-
gorii mody, niczym przez lupę uwypuklając określone konteksty.

Raporty badawcze dotyczące mody w Polsce

Raporty poświęcone tematyce mody tworzone są zarówno przez organi-
zacje komercyjne, jak i niekomercyjne, m.in. fundacje. W ostatnich latach 
tego typu dokumenty opublikowały m.in. serwis aukcyjny Allegro czy firmy 
doradcze takie jak Accenture czy KPMG. Allegro w latach 2015−2020 przed-
stawiło 4 raporty dotyczące mody. Raport Allegro Polska Strojna – zaintere-
sowanie modą i zakupy modowe Polaków 2015 został zrealizowany z wyko-
rzystaniem kilku metod badawczych: zebrano opinie 1561 internautów przy 
wykorzystaniu ankiet responsywnych CAWI oraz 1840 opinii konsumentów 
dotyczących zainteresowania modą oraz zakupów w kategorii moda, prze-
prowadzono wywiady pogłębione z konsumentami – kobietami i mężczy-
znami w różnym wieku i o różnej sile nabywczej, zrealizowano 8 wywia-
dów z ekspertami w dziedzinie mody [Polska Strojna 2015: 152]. Raport 
Allegro Polska Strojna 2016. Trendy w zachowaniach zakupowych Polaków 
[2016] powstał na podstawie opinii 914 konsumentów pozyskanych dzięki 
responsywnym ankietom CAWI. Badania uzupełniono o wywiady pogłę-
bione z młodymi konsumentami w wieku 15−20 lat. Wyniki zostały zin-
terpretowane przez znawców branży, m.in. marketingowców, redaktorów, 
projektantów [Polska Strojna 2016: 224]. W raporcie czytamy: 

[…] Polacy traktują modę szerzej niż podążanie za najnowszymi trenda-
mi − m.in. jako sposób na wyrażenie siebie (24%), dobrą zabawę (21%), 
a także wymagającą kreatywności sztukę (17%). Wydaje się, że w związ-
ku z tym moda ma szansę stać się dla Polaków istotnym elementem życia. 
Już traktuje ją tak 16% badanych, a 13% uznaje za pasję [Polska Strojna 
2016: 16]. 
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Obecnie firma nie realizuje tak rozległych projektów badawczych, 
tworząc raporty na podstawie wewnętrznych danych organizacji. Anali-
zowane są m.in. wartość sprzedaży czy najpopularniejsze wyszukiwania 
produktów [Polska Strojna 2019, 2020].

Na raport Rynek mody w Polsce przygotowany przez KPMG złożyły 
się badania konsumenckie oraz badania przedsiębiorstw [Rynek mody 
w Polsce 2018]. W badaniach konsumentów wykorzystano ankiety in-
ternetowe (CAWI), przebadano próbę 543 dorosłych kobiet i mężczyzn 
z 10 największych miast w Polsce. Badania przedsiębiorstw dokonano 
za pomocą wywiadów telefonicznych (CATI). Respondentami były oso-
by na kierowniczych stanowiskach w firmach zajmujących się produk-
cją odzieży lub obuwia o przychodach powyżej 50 mln złotych. Ujęto 
27 przedsiębiorstw. Kolejny raport, również opublikowany w 2020 roku, 
Czy ekologia jest w modzie [2020] opracowany przez Accenture powstał 
na podstawie danych pozyskanych od 1008 Polaków w wieku od 15. roku 
życia. Wykorzystano wywiady internetowe (CAWI), a próba była repre-
zentatywna dla polskich internautów pod względem płci, wieku i wiel-
kości miejsca zamieszkania. Badanie obejmowało pytania sprawdzające 
wiedzę na temat ekologii w modzie, zaangażowanie w ekologiczny tryb 
życia, sposób konsumpcji mody oraz oczekiwania wobec firm odzieżo-
wych w zakresie zrównoważonej mody. 

Wśród raportów opublikowanych przez organizacje niekomercyj-
ne są publikacje m.in. Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie (FKO) [Uszyte 
w Polsce 2015] czy Clean Clothes Polska [Szabuńko, Huma 2014], któ-
ra jest nieformalną koalicją organizacji pozarządowych działających 
na rzecz poprawy warunków pracy w globalnym przemyśle odzieżowym. 
Są to publikacje dotyczące warunków, w jakich powstają ubrania. Opra-
cowanie Uszyte w Polsce przygotowano na podstawie analizy dokumen-
tów dotyczących prawa pracy, związków zawodowych i zagadnień pra-
cowniczych w Polsce oraz 9 wywiadów indywidualnych z pracownicami 
zakładów produkcyjnych. Autorki wskazały na problemy z dotarciem 
do rozmówczyń, pomimo zapewnienia anonimowości i poufności wiele 
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osób było niechętnych lub obawiało się porozmawiać o warunkach pracy 
[2015: 6]. Twórcy raportu Grubymi nićmi szyte w okresie od listopada 
2013 do kwietnia 2014 przeprowadzili prawie 100 rozmów z pracowni-
kami bangladeskich fabryk szyjących na zlecenie polskich firm odzieżo-
wych, ujawniając szereg nieprawidłowości związanych z nieprzestrzega-
niem standardów pracy [Szabuńko, Huma 2014: 5−6].

Szczególną uwagę warto poświęcić raportowi opublikowanemu przez 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, powstałemu we współpracy 
z Biurem Badań Społecznych Question Mark, który 

stanowi opracowanie ogólnopolskich badań ilościowo-jakościowych, 
realizowanych od czerwca 2017 roku na zlecenie Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi. Głównym celem projektu była analiza potencjału 
ekonomiczno-społecznego oraz diagnoza kondycji polskiego rynku mody 
[Branża modowa 2018: 4].

Na badania złożyło się 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych 
z osobami zawodowo związanymi z branżą mody, 222 wywiady kwestio-
nariuszowe z klientami polskich marek modowych, 10 obserwacji, któ-
rym zostały poddane butiki modowe pod kątem stylistyki, asortymentu, 
obsługi, profilu, atrakcyjności i profesjonalizmu świadczonych usług.

Pozostałe opracowania dotyczące mody w Polsce

Wśród pozostałych opracowań wskazać możemy reportaże, książki po-
pularnonaukowe oraz katalogi wystaw. W ostatnich latach dużą popular-
nością cieszy się temat mody w PRL, o czym świadczą publikacje poświę-
cone projektantom tworzącym w tym okresie: Jerzemu Antkowiakowi 
[Antkowiak, Janas 2015], Jadwidze Grabowskiej [Sztokfisz 2015], Graży-
nie Hase [Tomasik 2016]. Całościową próbą opisania zjawiska jest książ-
ka Aleksandry Boćkowskiej To nie są moje wielbłądy: o modzie w PRL 
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[2015], w której autorka przywołuje m.in. postać Zygi Pianko, Żyda pol-
skiego pochodzenia, założyciela Pierre d’Alby – marki, której ubrania 
szyto w Polsce, czy przedstawia praktyki zdobywania odzieży w czasach 
powszechnego niedoboru produktów. Na szczególną uwagę zasługuje 
opracowanie Ewy Rzechorzek o Modzie Polskiej [2018]. Przedsiębior-
stwo powstało w 1958 roku z inicjatywy Jadwigi Grabowskiej oraz Kai 
Mireckiej-Ploss, absolwentki londyńskiego Saint Martins College of Art. 
Jadwiga Grabowska objęła w Modzie Polskiej rolę kierownika artystycz-
nego, którą pełniła do czasu odejścia na emeryturę w 1967 roku. Autorka 
zebrała imponującą ilość materiałów, zarówno zdjęć, jak i ilustracji czy 
dokumentów. Publikacja stanowi ważne źródło historyczne dotyczące te-
matyki mody w PRL. 

Książka Nowa moda polska Marcina Różyca była pierwszą pozycją 
książkową poświęconą zjawisku „polskiej mody” po roku 2010. Autor 
niestety wykazał się dość subiektywnym podejściem do tematu i wła-
ściwie nie wiadomo, dlaczego opisał jedne zjawiska i postaci, pomija-
jąc inne [Różyc 2012]. Na uwagę zasługuje podjęta przez niego próba 
„rozrysowania” mapy polskiej mody ze wskazaniem dominującej roli 
Warszawy [Różyc 2012: 82]. Książka Modni. Od Arkadiusa do Zienia 
to zbiór reportaży poświęconych polskim projektantom, które autorka 
napisała na podstawie wywiadów, obserwacji oraz materiałów praso-
wych [Sulej 2015]. Modzie PRL poświęcona była wystawa Modna i już! 
Moda w PRL współorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie 
i Muzeum Narodowe we Wrocławiu, prezentowana w obu instytucjach 
kolejno w 2015 i 2016 roku. Wystawie towarzyszył katalog, który formą 
nawiązywał do magazynu modowego [Kowalska, Możdżyńska-Nawotka 
2015]. Z kolei Muzeum Miasta Gdyni w 2019 roku przygotowało wy-
stawę poświęconą projektantce mody Barbarze Hoff. Złożyły się na nią 
często niepublikowane materiały archiwalne: rysunki, projekty, foto-
grafie, filmy z pokazów, a przede wszystkim oryginalne ubrania sygno-
wane metką Hoffland, wypożyczone z Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz wielu kolekcji  
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prywatnych [Friedrich, Szerle (red.) 2019]. Cechą wspólną obu katalo-
gów jest to, że ubrania zostały pokazane we współczesnym kontekście. 
Taki zabieg budzi często sprzeciw historyków mody, poszerza jednak 
znaczenie ubiorów oraz poddaje refleksji zmienność mody czy samo zja-
wisko cyrkulacji trendów. 

Podsumowanie

W badaniach nad modą i ubiorem dominują metody etnograficzne oraz 
ankietowe [Kawamura 2011: 25], nie inaczej jest w przypadku tych 
prowadzonych w Polsce, co potwierdza dokonane powyżej zestawie-
nie publikacji polskich badaczy. Często pojawia się połączenie metod 
ilościowych i jakościowych. Wyróżnić można nietypowe metody ba-
dawcze: poszukiwanie metafor, obserwację, wykorzystanie fotografii. 
Możemy mówić o wąskim i szerokim znaczeniu mody. Znaczenie wą-
skie odnosi się do wizerunku, zmieniających się trendów, elementów 
rynku mody w postaci marek, produktów i konsumentów. W znacze-
niu szerokim moda jest fenomenem społecznym kształtującym życie 
jednostek i społeczności. Oba te znaczenia są obecne w omawianych 
publikacjach. Warto również podkreślić, że choć rozdzielamy katego-
rie ubioru i mody, to tak naprawdę ciężko badać czynność ubierania 
się w oderwaniu od kontekstu mody, co udowadnia książka Gabrieli 
Żuchowskiej-Zimnal [2019]. 

W badaniach nad modą konieczne jest stosowanie podejścia inter-
dyscyplinarnego, co zresztą zostaje podkreślone w początkowej części 
rozdziału przez Kawamure propozycji definicyjnej badań nad modą. Po-
dejście to opierać się powinno na elementach socjologii, historii, mar-
ketingu oraz nauk o zarządzaniu. Z pełną śmiałością można stwierdzić, 
że modę należy badać wieloaspektowo, interdyscyplinarnie, łącząc me-
tody badawcze, a także nie bojąc się stosowania autorskich rozwiązań. 
Takie podejście ma szansę zintegrować różne środowiska zajmujące się 
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modą: akademików, muzealników, praktyków, tak by wspólnie mogli 
dzielić się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Wśród przyszłych kie-
runków badań wskazać można kontynuowanie badań nad modą PRL 
nie tylko w kontekście historycznym, ale również organizacyjnym, ba-
dania dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na rynek mody w Polsce 
czy obejmujące grupy zawodowe związane z rynkiem mody, jak styliści 
czy fotografowie.
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Wstępne rozważania

ABSTRAKT

Tematem tekstu jest rozumienie pojęcia „interes publiczny” w kontek-
ście prawa autorskiego, celem natomiast wskazanie kluczowej dla tego 
zagadnienia bazy pojęciowej i przypomnienie podstawowych terminów, 
prezentacja i analiza relacji między interesem publicznym a interesem 
prywatnym oraz omówienie kwestii prawa autorskiego wobec cyfryzacji.

Metoda pracy to przede wszystkim analiza dyskursu specjalistycznego, 
treści i zawartości dokumentów dotyczących prawa, mediów, rozumia-
nych bardzo szeroko, a więc chodzi zarówno o teksty drukowane (książki 
i artykuły), jak i materiały dostępne online na wskazany temat. 

SŁOWA KLUCZOWE: interes publiczny, prawo autorskie, wolny dostęp 
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Wprowadzenie

Wszechobecne zainteresowanie pandemią COVID-19 zainspirowało 
do wielu ważnych i cennych inicjatyw badawczych związanych z kultu-
rą. Przykładem są liczne konferencje na ten temat, publikacje, projekty 
czy ankiety. Przy tej okazji warto powrócić do tematu, który zaprzątał 
i zaprząta uwagę badaczy z wielu dziedzin, a związany jest z tzw. wol-
nym dostępem i prawami autorskimi. Tym bardziej że łączą się z nim 
pytania o perspektywy, możliwości i zmiany, jakie rysują się przed 
praktykami, teoretykami i odbiorcami kultury. W jaki sposób sytuacja 
lockdownu wpływa na konieczność budowania innowacyjnych strategii 
dostępu odbiorców do kultury. Badanie sektora kultury z punktu widze-
nia dostępności do jej dóbr jest więc zagadnieniem, choć nie nowym, 
to obecnie niezwykle ważnym67. Pozwala bowiem rzetelnie przygotować 
się na przyszłość, zainspirować do przemyśleń na temat relacji ludzie – 
przestrzenie – kultury, we współczesnej rzeczywistości. Są to wstępne 
rozważania, zmierzające do uporządkowania „sytuacji zastanej”. 

Każdorazowo trzeba jednak rozpocząć od istoty zagadnienia. Dlatego 
zasadniczym tematem tekstu jest powrót do obserwacji wirtualnych prze-
strzeni dostępu do kultury i związanych z nimi praw autorskich. Głów-
nym celem jest wskazanie tych aspektów, które są kluczowe dla zrozumie-
nia pojęcia dostępności. Jednocześnie pozwalają lepiej zrozumieć relację 
twórca − odbiorca kultury68.

67. Zob. m.in. badania przeprowadzone przez „Connecting Audiences Polska. Magazyn dla pro-
fesjonalistów w kulturze”. Wydawcami polskiej edycji są Regionalne Obserwatorium Kultury UAM 
w Poznaniu i NU Foundation.

68. Przy okazji warto pamiętać, że każdy „zwrot inkluzywny” sprzyja odchodzeniu od myślenia 
o przestrzeni tylko jako kategorii konkretnej (namacalnej). Jednocześnie proces zmiany, wszelkie re-
definicje, synergie, mobilność, tygle… są rozpoznawane po czasie, jakby z dystansu, z oddali. Przyspie-
szenie pozwala niektóre z nich zaobserwować, odkryć podobieństwa i różnice, ulotności, otwartość 
granic i epizodyczność wspólnotowości. Ciągle otwarte pozostaje jednak pytanie o „dostępność” i wa-
runki, jakie stawia. 
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***

Wiele jest „języków”, za pomocą których możemy mówić o przestrzeni. 
Każda sztuka kształtuje ją w sposób sobie właściwy. „Przestrzeń dostęp-
na” niewątpliwie jest jednym z miejsc szczególnych. Z punktu widzenia 
poznania ważne jest wpisywanie jej w siatkę waloryzacji i uczynienie 
z niej tematu godnego uwagi choćby przez to, że nadawca i jego dzieło 
przekazują w ten sposób świadectwo rozumienia roli dostępności w kon-
kretnej historycznej fazie rozwoju naszej cywilizacji69. „Przestrzeń dostęp-
na” jest tą, która nadaje niepowtarzalną jakość pozostałym analizowanym 
przestrzeniom, a więc przestrzeni kultury i przestrzeni mediów. Granice 
się zacierają, zmieniają, centra się wymykają, a peryferia są nieustannie 
wytyczane. Jak regulują to akty prawne? Czego dowodzi praktyka? Warto 
powrócić do tych zagadnień, mając na uwadze zachodzące zmiany. 

Pomocne dla tych rozważań okaże się przypomnienie rozumienia po-
jęcia „interes publiczny” w kontekście prawa autorskiego. Metoda pracy 
to przede wszystkim analiza dyskursu specjalistycznego70 – terminolo-
gii prawnej, która funkcjonuje też w innych dziedzinach, np. naukach 
o mediach czy badaniach kultury. Analiza jest rozumiana bardzo szeroko, 
a więc chodzi zarówno o teksty drukowane (książki i artykuły), jak i ma-
teriały dostępne online na wskazany temat.

69. Na uboczu pozostaje nieco wstydliwe pytanie o kwestie „mody na” narrację w „kodzie 
dostępności”.

70. „Analiza dyskursu” to zgodnie z definicją słownikową „zespół metod, technik i procedur badaw-
czych, umożliwiających badania nad dyskursem. Podobnie jak samo pojęcie dyskurs, tak i cel i zało-
żenia analizy dyskursu interpretowane są rozmaicie, w zależności od przyjętej orientacji badawczej. 
Współcześnie analiza rozwija się w trzech kierunkach, określonych jako: orientacja (badania) em-
piryczna, orientacja wielodyscyplinarna, orientacja ukierunkowana społecznie” [Pisarek 2006: 6]. 
W tym wypadku będzie chodziło o interdyscyplinarne podejście do tematu.

Warto pamiętać też o pojęciach „krytyczna analiza dyskursu” [Pisarek 2006: 107] i „analiza treści” 
[Pisarek 2006: 6], a z uwagi na czerpanie informacji ze stron internetowych, a więc medium współ-
cześnie cieszącego się największą popularnością, ważne jest przypomnienie definicji jeszcze jednego 
terminu − „analiza zawartości mediów” [Pisarek 2006: 6−7]. 
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Obecnie bez znajomości prawa autorskiego żaden naukowiec, dy-
daktyk czy animator kultury (mimo że nie musi posiadać wykształce-
nia prawniczego) nie może się obyć. Tylko ich znajomość gwarantuje 
porządek społeczny i szacunek do własności. Trzeba ponadto pamiętać, 
że wolny dostęp ma stymulować rozwój nauki, rozpowszechniać wie-
dzę, a nie ją blokować. Dlatego „otwarta” wiedza (dostęp w internecie) 
nie powinna być postrzegana jako zagrożenie dla praw autorskich, ale 
jako konieczność dokonania wielu (do)precyzowań pojęć i regulacji 
w związku z konkretną praktyką animatorów kultury, dydaktyków czy 
naukowców. Dlatego też pamięć o wszystkich meandrach korzystania 
z materiałów online jest konieczna.

Interes publiczny 

W literaturze przedmiotu dość często pojawia się opinia, że pojęcie „in-
teres publiczny” jest definiowane w sposób niejednoznaczny, a przez 
to nieostry. Owa wielość i zmienność jest wynikiem kontekstu myślenia, 
mówienia, pisania i orzekania o interesie publicznym. Kwerenda biblio-
teczna pozwala jednak przytoczyć kilka wyjaśnień tego terminu, które 
wskazują na najistotniejsze elementy rozumienia interesu publicznego, 
odróżnienia go od interesu indywidualnego, interesu społecznego i tzw. 
interesu społecznie uzasadnionego. 

Zazwyczaj interes publiczny utożsamiany jest ze społecznym i w związ-
ku z tym wyjaśniany następująco: „(…) narzędzie kształtowania sytuacji 
jednostki, jest interesem dającym się potencjalnie odnieść do wielu nie-
zindywidualizowanych adresatów traktowanych jako wspólny podmiot” 
[Nawrot 2009: 67−68]. 

Dzięki temu staje się narzędziem kształtującym sytuację jednostki. 
Ma sprzyjać realizacji interesu indywidualnego, ale nie traktować go jako 
interes nadrzędny. Każdorazowo podlega ocenie i weryfikacji. W sytuacji 
sprzeczności interesów decyduje interes wspólny, interes obywateli. 
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Interes publiczny jest czynnikiem zewnętrznym wobec grup społecznych, 
czynnikiem oceny, a więc wyznacznikiem wartościującym wobec działań 
administracji. Wyznacza on zakres możliwości ingerencji administracji 
w stosunki społeczne, gospodarcze, prawne i wolności obywateli. Zmiany 
ustrojowe po 1989 roku spowodowały decentralizację władzy, co w konse-
kwencji wpłynęło na rozwarstwienie interesu publicznego. Przykładowo, 
interes społeczności lokalnej nie jest zawsze tożsamy z interesem państwa. 

Prawnicy sugerują, że jest nieostrym pojęciem normatywnym, choć 
stanowi element systemu prawnego i wpływa na podejmowane przez 
administrację działania. Na wykładnię tego pojęcia mają wpływ czyn-
niki zewnętrzne, takie jak wcześniej wspomniane: polityczne (interes 
publiczny a prawo jednostki do wolności), społeczne (interes publiczny 
a naruszenie dobra osobistego), gospodarcze (częste rozpatrywanie in-
teresu publicznego wobec ochrony konkurencji i konsumentów), które 
kształtują jego sytuację. 

Interes publiczny w literaturze przedmiotu jest więc najczęściej inter-
pretowany w trojaki sposób: 

1. „cel dążeń i działań uwzględniający zobiektywizowane potrzeby 
ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności”; 

2. „narzędzie kształtujące aktualną sytuację jednostki”; 
3. „interes wspólnoty postrzeganej jako całość” [zob. Żurawik 2013]. 

Ponadto, mówiąc o działaniu w imię jakiegoś dobra ponadindywidualne-
go, zakłada się ujęcie go w postaci co najmniej jednej z sześciu wartości: 
bezpieczeństwa prawnego, porządku publicznego, ochrony środowiska, 
ochrony zdrowia publicznego, ochrony moralności publicznej, wolności 
i praw innych osób.

Jednocześnie możemy wyróżnić wiele przypadków, gdzie: interesy te 
są w pełni tożsame; występuje pomiędzy nimi pewna dysharmonia; po-
zostają one względem siebie całkowicie obojętne – funkcjonują na rów-
noległych płaszczyznach, nie pozostając jednocześnie ze sobą w żadnym 
konflikcie.
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Biorąc pod uwagę temat tekstu, pierwsza relacja, dotycząca interesu 
publicznego w kolizji z interesem indywidualnym i vice versa, znajduje się 
w centrum uwagi. Dlatego trzeba rozważyć, czy zasada nadrzędności intere-
su publicznego nad interesem prywatnym jest w tym kontekście pożądana.

Organ decyzyjny ma obowiązek wykazać – czytamy – czy w grę wchodzi 
interes ogólny. Jest zobowiązany do udowodnienia, że jego waga i zna-
czenie wymaga ograniczenia praw i wolności indywidualnych obywateli, 
a przesłanki powodujące konieczność przyznania w danej sytuacji pierw-
szeństwa (nadrzędności) interesowi publicznemu nad indywidualnym 
podlegać muszą intensywnej kontroli [Żurawik 2013]. 

Rozstrzygając konflikt interesów, należy się odnieść do zasady proporcjo-
nalności. Chodzi o ocenę, czy mamy do czynienia z odpowiednią relacją 
pomiędzy konkretnym celem (którego osiągnięciu ma służyć kwestiono-
wana regulacja) a środkiem prowadzącym do jego osiągnięcia. Oznacza 
to każdorazowe przeprowadzenie kalkulacji zysków i strat wynikających 
z wprowadzenia ograniczenia. 

W piśmiennictwie po 1989 roku uznawano za tożsame pojęcia „interes 
społeczny” i „interes publiczny”, a jednocześnie sugerowano, że nie są one 
równoznaczne z interesem państwa. Natomiast „interes społecznie uzasad-
niony” definiowano jako pojęcie o szerszym zakresie znaczeniowym od in-
teresu społecznego, gdyż społecznie uzasadnione mogą być również dzia-
łania podejmowane w interesie jednostki. Interes społecznie uzasadniony 
rozpatrywany jest zazwyczaj w kontekście prawa karnego (przykład znie-
sławienia, pomówienia) i prawa cywilnego (naruszenia dobra osobistego). 

Pojęcie „interes” w języku łacińskim znaczy „być w czymś”, „znajdo-
wać się przy czymś”, „być pomiędzy”, „brać udział” lub po prostu „być 
obecnym”. Bycie, obecność nie jest w tym wypadku neutralna, a uwikłana 
w konieczność przyjęcia określonego stanowiska, a więc postawy (posta-
wy interesu). Zazwyczaj wymienia się trzy postawy interesu: aksjologicz-
ną, pragmatyczną, prakseologiczną [Drążkiewicz 1982].
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Pierwsza sugeruje konieczność myślenia o „interesie” w kontekście 
wartości, szerzej wartościowania interesów w celu wskazania tych bar-
dziej lub mniej ważnych, tych istotnych lub mniej istotnych z obranego 
punktu widzenia. Druga sugeruje myślenie o „interesie” w zależności 
od potrzeb, które są społecznie zdeterminowane. W związku z nimi waż-
ne jest przypomnienie rozróżnienia w rozumieniu potrzeb, a polegające 
na podziale potrzeb na subiektywne i obiektywne. Subiektywność zakła-
da interpretacje potrzeb w kontekście życzeń, skłonności do pragnień. 
Obiektywność oznacza, że potrzeba występująca w postaci interesu jest 
umowna niezależnie od subiektywnych wyobrażeń i skłonności. Na ko-
niec pozostaje trzecia, która odsyła do podstawy rozumienia tego pojęcia, 
co nie oznacza, że jest najmniej ważna. To postawa prakseologiczna, któ-
ra wskazuje na cel jako nadrzędną kategorię pozwalającą określić termin 
„interes” [Drążkiewicz 1982: 5]. 

Biorąc pod uwagę wcześniejszy wywód, potwierdzona zostaje pierw-
sza konstatacja, a więc wskazanie większego skomplikowania w rozu-
mieniu pojęcia „interes publiczny” niżby się zdawało oraz wielość jego 
definicji. 

W kontekście niniejszych rozważań ważne okaże się skonfrontowa-
nie wiedzy na temat praw autorskich z administracją publiczną. Tema-
tem tym szerzej zajęła się Monika Brzozowska w książce Prawo autorskie 
w administracji publicznej wydanej w Warszawie w 2010 roku. Autor-
ka wspomnianej publikacji podjęła zagadnienia, które w mniejszym lub 
większym stopniu mogą okazać się istotne także dla moich rozważań. 

Lektura książki Moniki Brzozowskiej szczególnie w punkcie przed-
ostatnim, tj. Dozwolony użytek publiczny…, przybliża zagadnienia istot-
ne dla podjętego tematu. Dlatego to na tym rozdziale warto skupić się 
dłużej. Podstawową kwestią jest wyjaśnienie pojęcia „dozwolony użytek 
publiczny”, a w związku z szeroko pojętą cyfryzacją wskazanie nowe-
go obszaru zainteresowań, badań związanych z prawami autorskimi 
i administracją, mianowicie rozpowszechniania utworów w internecie. 
Na początku trzeba jednak zadać kilka podstawowych pytań, które za-
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sugerowali już dawno temu prawnicy, np.: Jakie są cele przełamywania 
monopolu twórcy? Po co wprowadzać pojęcie „dozwolony użytek pu-
bliczny” do systemu terminologii prawniczej? Jakim wartościom ma ono 
służyć? Odpowiedzi na te pytania umożliwią zamysł nad obecną wykład-
nią przepisów Prawa autorskiego (szczególnie art. 23−35). 

Dozwolony użytek oznacza możliwość korzystania z twórczości autora 
czy też artysty bez konieczności – co do zasady – zapłaty wynagrodzenia. 
Z uwagi na tak zwany interes społeczny, rozumiany jako interes ogółu, 
wyłączny monopol twórcy (bądź podmiotu uprawnionego) doznaje istot-
nych ograniczeń [Brzozowska 2010: 189]71. 

Tyle jeżeli chodzi o definicje, a jak to wygląda w praktyce? Z punktu wi-
dzenia ewolucji instytucji dozwolonego użytku w prawie międzynarodo-
wym ważna jest m.in. konwencja berneńska, która pozwoliła ustalić za-
kres rozumienia sformułowań „przedruk prasowy” i „prawo cytatu (pod 
warunkiem wyraźnego wskazania źródła)”. Z konwencją wiązać należy 
także tzw. test trójstopniowy, który „dotyczy możliwości ograniczenia mo-
nopolu autorskiego w przedmiocie kopiowania i zwielokrotniania utwo-
ru tylko w pewnych szczególnych wypadkach” [Brzozowska 2010: 191]. 
W tym przypadku ważna jest ewolucja dozwolonego użytku publicznego 
w prawie polskim72. 

Trudno polemizować z konstatacją, że bez instytucji dozwolonego 
użytku nie można by korzystać z wielu dóbr kultury. Brzozowska pisała: 

71. Przepisy o dozwolonym użytku uregulowane są w art. 23−35 Ustawy o prawach autorskich. 
Monika Brzozowska pisze, że choć nie wprowadzono tego podziału expressis verbis, to dzieli się 
je na przepisy normujące dozwolony użytek prywatny i publiczny. Ten pierwszy – z uwagi na temat 
pracy – wystarczy tylko wskazać (por. art. 23), natomiast zdecydowanie więcej uwagi trzeba poświę-
cić dozwolonemu użytkowi publicznemu. 

72. Monika Brzozowska zauważa, że idea znana była od początku powstania ochrony prawa autor-
skiego (zob. Ustawa o prawie autorskim z 1926 r., szczególnie art. 13; a także z 1952, szczególnie art. 
18−23 i art. 16), a sam termin pojawił się w obowiązującej w naszym kraju ustawie z 1994 r. 
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Wprowadzenie bezwzględnego prymatu poszanowania praw autorskich 
majątkowych prowadziłoby do zablokowania działalności twórczej. Wpro-
wadzając bowiem konieczność zgody lub/i odpłatności na rzecz twórcy, 
prawodawca uniemożliwiłby prowadzenie działalności twórczej, która 
z założenia opiera się na dorobku minionych pokoleń (...) [2010: 199]. 

Biorąc pod uwagę te twierdzenia, można uznać, że założeniem instytu-
cji dozwolonego użytku jest możliwość korzystania z cudzego dzieła bez 
obawy posądzenia o naruszenie prawa autorskiego. Dodatkowo warto 
przyjrzeć się art. 33 Ustawy o prawach autorskich, w którym czytamy: 
„(…) wolno, w celach reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprze-
daży utworów, korzystać z egzemplarza utworów już rozpowszechnio-
nych, w zakresie uzasadnionym promocją wystawy lub sprzedaży, z wy-
łączeniem innego handlowego wykorzystania”.

Wniosek jest następujący: licencja ustawowa nie żąda zgody dysponen-
ta praw autorskich, jeśli utwór jest prezentowany w katalogu i wydawnic-
twie publikowanym dla promocji danego utworu. Jedynym ograniczeniem 
może być dostęp w publicznych zbiorach, ale nie chodzi przecież o dostęp 
pełny i stały. Ustawa nie ogranicza też podmiotów, które są uprawnione 
do rozpowszechniania. Zazwyczaj są to muzea, galerie, archiwa itp. Pra-
wo autorskie zakłada jednak, że trzeba wskazać cel rozpowszechniania 
i udostępniania, a te muszą być związane z promocją dzieła. 

Podsumowując tę część rozważań, naukowiec, dydaktyk, animator 
kultury musi więc dobrze znać prawa autorskie, nie polegać na opiniach 
osób trzecich, postępować zgodnie z prawem, w myśl zasady „Prawo 
autorskie stanowi jedno z narzędzi pracy animatora, a także ochrony jej 
efektów”. Ponadto dzięki wiedzy na temat konkretnych spraw (śledze-
nie orzecznictwa sądowego) można dowiedzieć się, jak interpretowane 
są w praktyce konkretne prawa. Trzeba pamiętać też o tym, że internet 
udostępnia materiały spoza Polski (a tu w grę wchodzą prawa autorskie 
innych państw). Ważne jest więc solidne przygotowanie merytoryczne 
i skrupulatność.
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Zaprzeczenie tej ostatniej prowadzi do wielu naruszeń, np. przypi-
sywanie sobie autorstwa tłumaczenia (nawet własnych tekstów, mate-
riałów, opracowań), przekraczanie dozwolonych granic cytatu, rozpo-
wszechniania cudzych utworów na platformie e-learningowej itp. Trzeba 
pamiętać o cienkiej granicy tych naruszeń. 

Dostępność w internecie 

Jednym z ciekawszych tematów jest problem dostępności dóbr kultury 
w internecie i darmowego pobierania plików. Obie kwestie wiążą się też 
z debatą na temat „dozwolonego użytku własnego chronionych przez 
prawo autorskie utworów”73. Pojawia się pytanie, czy istnieją jeszcze gra-
nice ochrony tzw. własności intelektualnej oraz możliwości korzystania 
z dóbr kultury. Co oznacza zakaz korzystania z materiałów dostępnych 
w internecie? I czy ma jakikolwiek sens? 

W Ustawie czytamy przecież, że „[u]twór chroniony przez prawo 
to nie tylko piosenka czy film. To również zdjęcia, którymi ilustrowane 
są strony WWW, i teksty na nich umieszczone”. 

Wiele ( jeśli nie większość) również trafiło do sieci bez zgody auto-
rów. Ci, którzy je tam umieszczają, bez wątpienia łamią prawo. Czy 
jednak osoba, która czyta taki tekst, ogląda zdjęcie lub w czasie wy-
kładów, konserwatoriów, szkoleń czy warsztatów udostępnia dobra 
kultury innym, również ma być pociągana do odpowiedzialności? 
Z drugiej strony toczy się polemika na temat tego, czy ściąganie po-
pularnych MP3 lub plików filmowych jest legalne, np. dla celów infor-
macyjno-edukacyjnych? Artykuł 23 Ustawy wyraźnie stanowi, że „bez 

73. Prawo autorskie może znacznie „utrudniać” prace, dlatego też często jest łamane, eufemistycz-
nie można powiedzieć, omijane, a tak być przecież nie powinno. Tym utrudnieniem jest np. koszt do-
stępu do treści zamieszczanych w internecie. Trzeba więc pamiętać, że korzystanie z utworów często 
oznacza konieczność zapłaty za taką możliwość. 
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zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z utworu w zakresie 
użytku osobistego”. Co jednak, gdy plik MP3 lub materiał audiowizual-
ny znajduje się w sieci? Czy mamy prawo skopiować go na własny dysk 
i słuchać w swoim domu? 

Zasady korzystania z chronionych prawem autorskim utworów opi-
suje rozdział trzeci prawa autorskiego. Ochrona utworu prawem autor-
skim oznacza, że wykorzystanie cudzego utworu w celu zarobkowym 
zawsze wymaga zgody twórcy oryginalnego utworu. Zgodę taką można 
uzyskać bezpłatnie, lecz najczęściej wiąże się to ze stosownym zapyta-
niem i prośbą o zezwolenie. Innym rozwiązaniem jest zawarcie z twórcą 
umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych na korzystanie 
z utworu w określonym czasie i zakresie. Korzystanie bezpłatne jest 
możliwe zgodnie z prawem, o ile nie wiąże się to z uzyskiwaniem korzy-
ści majątkowych. W szczególności: 

Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnione-
go utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Zakres własnego użytku 
osobistego obejmuje krąg osób pozostających w związku osobistym, w szcze-
gólności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego [Ustawa 
1994, art. 23]. 

Oznacza to, że można np. wykorzystać utwór muzyczny innego wykonaw-
cy zaczerpnięty z wydanej płyty jako podkład muzyczny własnego filmu 
i możemy umieścić go w naszym komputerze (na dysku) lub jakimś innym 
nośniku, ale jakiekolwiek czerpanie korzyści majątkowych ze stworzone-
go w ten sposób dzieła, czyli np. jego odpłatne publiczne prezentowanie 
czy sprzedaż, wymaga zezwolenia twórcy utworu pierwotnego lub jego 
następcy prawnego, tj. osoby, której przysługują autorskie prawa mająt-
kowe. Co jednak, gdy chodzi o wykorzystanie takiego materiału w ramach 
projektu naukowo-dydaktycznego czy informacyjno-promującego jakieś 
wydarzenie kulturalne? 
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Przykładowo czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek sys-
temu oświaty i kultury oznacza konieczność realizacji wykładów, zajęć 
informacyjno-edukacyjnych czy kulturalnych (warsztaty, szkolenia itp.), 
w tym podstawy programowej czy statutowych celów instytucji kultural-
no-oświatowych, za pomocą środków komunikacji na odległość lub też 
innego sposobu realizacji takich zadań. Warto podkreślić, że Rozporządze-
nie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 posługuje się dokładnie ta-
kimi pojęciami, a zatem przewiduje realizację zadań oświatowych, czyli 
też informacyjnych czy związanych z kulturą, z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość lub inny sposób realizacji tych zadań. 
Skąd to rozróżnienie? Rozporządzenie nie określa, co można rozumieć 
przez „inne sposoby realizacji zadań jednostki”, można jednak uznać, 
że skoro nie są to metody kształcenia na odległość, to zapewne w takim 
wypadku chodzi o udostępnianie online np. filmów edukacyjnych, stron 
internetowych itd. Jeżeli chodzi o możliwości instytucji oświaty, to kwe-
stia praw autorskich jest sformułowana jasno74. Problemem jest jedy-
nie kwestia pobierania z internetu materiałów „innych niż wymienione, 
wcześniej wskazane przez nauczyciela”. W dużej mierze może chodzić 
o materiały audialne lub audiowizualne, które funkcjonują w ogólnie po-
jętej przestrzeni wirtualnej”. 

74. Jeżeli chodzi o teksty kultury i zarządzanie nimi w celach edukacyjnych w szkołach, np. przez 
nauczyciela, wspomniane rozporządzenie wskazuje przykładowe źródła, z których uczniowie mogą 
pobierać materiały. Zostały one wymienione w § 2 pkt. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym „zajęcia 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności 
z wykorzystaniem: a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostęp-
nionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl; 
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub 
przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych CKE i okręgowych komisji egzamina-
cyjnych; c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; d) innych niż 
wymienione wcześniej materiałów wskazanych przez nauczyciela”.
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W tym momencie pojawia się kwestia „dozwolonego użytku publiczne-
go”75. Sam fakt rozpowszechnienia o nim przecież nie świadczy76. Podob-
nie każdorazowe zwracanie się do samego autora/autorów z pytaniem, czy 
wyrażał on zgodę na udostępnienie danych treści, jest często niemożliwe. 
Co zatem pozostaje? Jedyną sensowną metodą okazuje się badanie jakości 
źródła. Oznacza to, że lepiej jest korzystać z serwisów branżowych, któ-
re udostępniają materiały właśnie na potrzeby informacji, nauki, kultury 
czy dydaktyki77, niż z bliżej nieznanych stron internetowych. Korzystając 
z różnych źródeł, należy odrzucać te, co do których nie mamy pewności, 
że zawierają materiały udostępnione za zezwoleniem twórców. 

Inną kwestią związaną z udostępnianiem jest pytanie, czy przekazy-
wany w celach informacyjno-naukowo-edukacyjnych tekst kultury nie 
będzie dalej przekazywany. W tym wypadku np. przez uprawnionych 
słuchaczy wykładu, szkolenia czy warsztatu. Oczywiście nie istnieje 
techniczna możliwość upewnienia się, że przed komputerem w danym 

75. Instytucje oświatowe są tu objęte szczególną regulacją, zgodnie z którą „mogą one, na potrzeby zi-
lustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności nauko-
wej, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym 
celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów” [Ustawa 1994, art. 27]. 

76. Artykuł 6 Ustawy o prawach autorskich definiuje „rozpowszechnianie” w następujący sposób: 
„(…) jest to udostępnianie utworu publicznie za uprzednią zgodą twórcy”. Nie należy więc mylić tego 
terminu z „publikacją” (czyli udostępnianiem w formie egzemplarza), ale również możliwością zwie-
lokrotnienia, nadania, obejmującymi w zasadzie – jak czytamy w ustawie – każdą metodę udostęp-
niania. Ustawa nie wyjaśnia też rozumienia pojęcia „egzemplarz”, ale zazwyczaj uznaje się, że jest 
to po prostu materialny nośnik dzieła. Zapis w komputerze, na serwerze miałby charakter jednost-
kowy, a ustawa mówi o egzemplarzach (liczba mnoga). Co więc w tej sytuacji zrobić? Najlepszym 
rozwiązaniem byłaby nowa definicja tego pojęcia. 

77. Przy okazji warto przypomnieć, że według doktryny (zob. W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Prawo 
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz) cel dydaktyczny „realizuje się w planowym przekazywaniu wie-
dzy i umiejętności uczniom; dla osiągnięcia tego celu nauczający może się posłużyć utworem ilustrującym 
przekazywane treści. Przez ilustrację w ramach nauczania należy rozumieć aktywność służącą wyjaśnie-
niu, pogłębieniu, zilustrowaniu prezentowanych treści w celu pełniejszego i łatwiejszego ich przekazania, 
korzystającym z szeroko rozumianych instytucji edukacyjnych. Ilustrowanie w ramach procesu edukacji 
służy łatwiejszemu i pełniejszemu zrozumieniu przez uczniów i studentów przekazywanych im treści”. 
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momencie znajduje się wyłącznie osoba uprawniona. Wydawać by się 
mogło, że wyklucza to możliwość zdalnego wyświetlania, lecz znale-
zienie wyjścia z tej sytuacji jest stosunkowo łatwe. Wystarczy pouczyć 
uczestników, że dane treści są przeznaczone wyłącznie dla nich. Często 
jednak okazuje się, że jest to kwestia kłopotliwa (podobnie jak nagry-
wanie w czasie wykładów czy spotkań zdalnych), wywołująca dyskusje. 

Istnieje jeszcze jedna, poza „dozwolonym użytkiem”, możliwość ko-
rzystania z cudzych treści bez naruszania obowiązujących regulacji 
prawnych – prawo cytatu. Jest to możliwość przytoczenia w tworzonym 
przez naukowca, dydaktyka, animatora kultury dziele fragmentów roz-
powszechnionych cudzych utworów lub drobnych utworów w całości. 
W tym wypadku także nie istnieje wymóg uzyskania zgody twórcy ani 
konieczność zapłacenia mu wynagrodzenia, a w prezentowanych materia-
łach nadal możemy za pośrednictwem środków komunikacji na odległość 
takie cudze treści udostępniać. Niezbędne jest jednak spełnienie pewnych 
warunków. Przytaczane cytaty i elementy cudzych opracowań nie mogą 
stanowić głównej treści wskazanego materiału naukowo-kulturalno- 
edukacyjnego. Powinny raczej być dodatkiem, służyć uzasadnieniu jakiejś 
tezy (lub jej zaprzeczeniu), zilustrowaniu sytuacji itd.

Sporo materiałów na ten ostatni temat pojawia się w prasie od wielu 
lat. Poruszają one kwestie praw autorskich mniej lub bardziej szczegó-
łowo. Powstają też teksty o walorach edukacyjnych, a więc takie, któ-
re starają się dotknąć problemu od strony praktycznej. W 2018 roku 
w czasopiśmie popularnym dla nauczycieli, edukatorów i animatorów 
kultury („Biblioteka w Szkole”) Dariusz Skrzyński poświęcił kilka słów 
temu zagadnieniu w tekście Filmy z youtube i cda. Pojawiło się bo-
wiem odwieczne pytanie: Czy na wykładach prowadzący może legal-
nie wyświetlać filmy z serwisów internetowych, np. YouTube, CDA.pl? 
Ryzyko jest tym większe, że nigdy nie mamy pewności, czy materiały 
filmowe z portalów typu YouTube czy CDA.pl są umieszczone tam le-
galnie, tj. z wiedzą i za zgodą twórcy. Problematyczne są szczególnie 
filmy, które trafiły do internetu przed oficjalną premierą, lub utwory, 
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które w zamierzeniu twórcy – pisał Dariusz Skrzyński – w ogóle nie 
miały zostać udostępnione publiczności. Wówczas ich wyświetlanie nie 
jest legalne. W każdym przypadku prawa autorskie sugerują potrze-
bę uzyskania zezwolenia „od producenta, dystrybutora lub organizacji 
zbiorowego zarządzania”, ale trzeba pamiętać o odstępstwach od tej 
zasady. Jednym z nich jest powołanie się na przypadek dozwolonego 
użytku publicznego dla instytucji oświatowych. Uczelnie wyższe, szko-
ły, biblioteki itp. mogą wyświetlać filmy legalnie bez zgody i bez po-
noszenia kosztów, również z serwisów YouTube i CDA.pl, pod warun-
kiem że: wyświetlanie to nie ma charakteru komercyjnego (tj. nie jest 
biletowane), nie jest to odtwarzanie publiczne, tj. dostępne dla osób 
spoza szkoły. 

Ważny jest więc cel dydaktyczny, oświatowy, a więc ściśle wiążący się z re-
alizacją oświatowych zadań tego typu placówek (uzupełnienie innych treści 
naukowych). Wątpliwości mogą budzić w tym kontekście tzw. noce filmowe/
nocne maratony filmowe organizowane w salach uczelni wyższych, domów 
kultury, bibliotek itp. Bo jak uzasadnić cele dydaktyczne tego typu przedsię-
wzięć? Trzeba więc każdorazowo mieć jasno określony cel edukacyjny takiego 
działania. Nie może chodzić tylko i wyłącznie o rozrywkę. 

W tej kwestii pomocny okazuje się projekt „Legalna Kultura” (od 2011) 
[baza legalnych źródeł zob. Legalna Kultura] oraz jego odsłony: „Otwarte 
Drzwi do Kultury”78, „Widok na Kulturę”79. Dzięki tego typu programom 
rośnie świadomość Polaków w zakresie nielegalnego ściągania filmów 

78. „Zasadniczym powodem, dla którego powstał projekt »Otwarte Drzwi do Kultury«, jest pro-
blem utrudnionego dostępu do kultury i możliwości aktywnego uczestnictwa w niej mieszkańców 
niewielkich polskich miejscowości” [Otwarte Drzwi do Kultury].

79. „W 2017 po raz kolejny oddaliśmy w Wasze ręce Kulturę Na Widoku. Jako Fundacja prowadząca 
działania edukacyjne w zakresie legalnych źródeł kultury, często słyszymy: »Oglądałbym filmy z legal-
nych źródeł, gdyby były dostępne i gdybym wiedział, gdzie ich szukać«. Ale ten argument stracił już 
na aktualności, bo od czterech lat Kultura jest Na Widoku. A w tym roku dodatkowo oferuje jeszcze 
więcej utworów i lokalizacji, z których można uzyskać do nich dostęp i z nich korzystać − gdziekol-
wiek, kiedykolwiek” [Kultura na Widoku]. 
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z internetu. Niemniej rozwój technologii jest bardzo szybki, a prawo nie-
stety za nim nie nadąża. Dlatego tak ważna jest kwestia świadomości 
i odpowiedzialności, także biznesu, za to, gdzie trafiają pieniądze z re-
klam umieszczanych na pirackich serwisach. Potrzebna jest edukacja, 
a więc szkolenia, warsztaty z prawa, wartości kultury i etyki w korzy-
staniu z jej zasobów. Trzeba także pamiętać, paradoksalnie, że im więcej 
legalnych materiałów w internecie, tym mniej kradzieży. Przykładem 
niech będzie m.in. projekt legalnego dostępu do zbiorów Narodowego 
Instytutu Audiowizualnego, projekt „Kultura w sieci”[zob. Bąk (red.) 
2020, 33−36], Mapa projektów w sieci programu „Kreatywna Europa” 
(komponentu „Kultura”, w latach 2014–2020) i wielu innych [Co wolno 
w Internecie 2017, 58]. 

Podsumowanie 

Wolność człowieka wobec przestrzeni wskazuje zatem równocześnie 
na ludzką odpowiedzialność za przestrzeń. Człowiek w swym rozumie-
niu nie tylko tworzy, konstruuje duchowe treści miejsc, w których za-
mieszkuje, lecz także może je unicestwiać i niszczyć. 

Jean Paul Sartre 

Obecna sytuacja, związana z pandemią, sugeruje, że kwestie praw autor-
skich, np. w kontekście pól eksploatacji, ciągle pozostają nie do końca ure-
gulowane [zob. m.in. Moc Muzeum 2020−2021]. Konieczne są zmiany80. Ich 

80. Zob. co na ten temat m.in. pisał Konrad Wojewódzki: „(…) w aktualnie obowiązującym krajo-
wym porządku prawnym brak jest regulacji, które w wyjątkowych okolicznościach, takich jak stan 
wyższej konieczności, zwalniałyby muzea i biblioteki z przestrzegania zasad wynikających z autor-
skich praw majątkowych, bądź też zezwalały na bardziej liberalne podejście w tym zakresie. W szcze-
gólności prawo polskie nie przewiduje żadnych przymusowych licencji na rzecz muzeów, bibliotek 
czy archiwów w stosunku do części ich zbiorów objętych ochroną autorskimi prawami majątkowymi. 
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kierunek każdorazowo związany jest z powrotem do kluczowego pytania: 
Co to znaczy dla człowieka być w przestrzeni? W jaki sposób miejsce istnieje 
i czym jest? W akcie komunikacji ważne jest pojmowanie logiki przestrzeni, 
w której ma ona nastąpić. „Przestrzeń dostępna” ma sens o tyle, o ile znajduje 
się w niej człowiek. Dlatego jest zawsze „czyjaś”. Przebywanie w przestrzeni 
oznacza zdobywanie określonej tożsamości. W przypadku „dostępności” cho-
dzi zazwyczaj o możliwość zaistnienia w przestrzeni konkretnej roli społecz-
nej. Nie chodzi więc już tylko o ujęcie antropologiczne, w którym istotą jest 
wskazanie wnętrza czy otoczenia w kontekście symboliki, ale o perspektywę 
społeczną, prawną, edukacyjną itp. Z tego punktu widzenia szczególnie waż-
na jest przestrzenna organizacja owej „dostępności”. Warto w tym miejscu 
pamiętać, że zastanawiając się nad sposobami udostępniania różnych infor-
macji czy treści kultury, dość łatwo można wskazać kierunek zmian, tj. przej-
ście od myślenia centralistycznego, zbudowanego wokół „ja”, do rozproszenia 
i wielogłosowości. Ponadto „przejęcia” przestrzeni przez odbiorców, w ramach 
zjawiska wymienności perspektywy [Kluszczyński 2017: 60]. Są to zmiany 
„grające” z tradycyjnymi sposobami porozumiewania się i działaniem jako 
takim81. Analiza działania jako „budzenie” w życiu i do życia owego bezmiaru, 
nieprzewidywalności, przeprowadzona przez Hannah Arendt, zawiera w so-
bie pierwiastek optymistyczny i pesymistyczny. Istotą człowieczeństwa jest 

Również ostatnie zmiany przepisów wymuszone epidemią Covid-19 nie regulują tego zagadnienia. 
Oznacza to, że zbiory nienależące do domeny publicznej mogą być udostępniane przez te podmioty 
wyłącznie na tych samych zasadach, które obowiązywały dotychczas. (...) W związku z tym każda 
akcja udostępnienia przez muzea i biblioteki ich zbiorów on-line musi być poprzedzona dogłębną, 
indywidualną analizą umów zawartych z podmiotami praw autorskich w celu zbadania, czy i w jakim 
zakresie podmioty te udzieliły zgody na taką formę rozpowszechniania” [Wojewódzki 2020].

81. Pojęciu „działać” w języku greckim odpowiadają dwa słowa: archein (czyli rozpoczynać, prowa-
dzić, rządzić) i prattein (przeprowadzać, dokonać, ukończyć). W łacinie zaś − czasownik agere (wpra-
wiać w ruch, przewodzić) i gerere (unosić, utrzymać). Działanie może być więc zarówno początkiem, 
jak i końcem czegoś większego, aktem wolnej woli i/lub koniecznością. Działanie wiąże się z naszym 
„pojawianiem się” w świecie, byciem, narodzinami, a więc także pisaniem... choćby tego tekstu. W koń-
cu tworzeniem swojej tożsamości i historii, choć – co ważne zdaniem Hannah Arendt – po uwieńczeniu 
tej ostatniej przestajemy być jej sprawcami, a stajemy się „dziećmi własnego dzieła” [Arendt 2010: 243]. 



306

Iwona Grodź

działanie (a więc też udostępnianie i rozpowszechnianie), bo przecież to wła-
śnie ta czynność odnosi się do rozpoczynania czegoś, co wywołuje lawinę 
nowych zdarzeń. Ale ich nieprzewidywalność i wiążąca się z nią odpowie-
dzialność to cechy, o których nie sposób zapomnieć. Niezadowolenie rodzi się 
wówczas, gdy okazuje się, że zainicjowanie jakiegoś zdarzenia nie przyniosło 
oczekiwanego rezultatu. Nadzieja łączy się z tym, że „działanie jest jedną chy-
ba dostępną ziemską nieskończonością”82. To są ciągle aktualne „możliwości” 
i „perspektywy” udostępniania kultury. 
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