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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH 
MUZEÓW, INSTYTUCJI TEATRALNYCH, MUZYCZNYCH 

I WYSTAWIENNICZYCH W KRAKOWIE

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją tekstu zamieszczonego w drugim numerze 
Zeszytów Naukowych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, który pre
zentował wyniki analizy efektywności funkcjonowania miejskich instytucji upo
wszechniania kultury w Krakowie1. Przeprowadzona poniżej analiza dotyczy muzeów 
oraz instytucji artystycznych i opiera się na wynikach badań przeprowadzonych 
w 1998 roku.

I. Instytucje teatralne i muzyczne

Przebadano 5 instytucji tego typu, w tym 3 teatry: Teatr im. J. Słowackiego, Kra
kowski Teatr Scena STU i Teatr Ludowy oraz 2 instytucje muzyczne: Capella Cra- 
coviensis (CC) i Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta 
Cracovia” (SC). Wszystkie instytucje miały swoją siedzibę w Krakowie lecz 
w różnych częściach miasta. Dla dwóch organizatorem był wojewoda: Teatr
J. Słowackiego i Capella Cracoviensis, dla dwóch Gmina Kraków: Teatr Ludowy 
i „Sinfonietta Cracovia”, a dla Teatru Scena STU, na podstawie umowy z dnia 
31.07.1997 roku - wojewoda i Gmina Kraków.

W przebadanej grupie znalazły się 2 teatry dramatyczne (Teatr J. Słowackiego 
i Teatr Ludowy) w tym jeden repertuarowy (Teatr J. Słowackiego), 1 teatr impresaryj
ny (Scena STU) oraz dwie orkiestry kameralne (CC i SC), z których jedna (CC) wraz 
z zespołem Madrygalistów oraz Rorantystów.

1.1. Działalność

Próbując opisać działalność instytucji teatralnych i muzycznych, zwrócono uwagę 
zarówno na ich działalność związaną z przygotowywaniem i prezentowaniem spekta- 
kli/koncertów, tak w kraju jak i za granicą, jak również na prowadzenie działalności

' G. Prawelska-Skrzypek, Pogłębiona analiza efektywności funkcjonowania jednostek i instytucji kultu
ry w Krakowie [w:] R. Kardzis, E. Orzechowski (red.) Zarządzanie w kulturze. Zeszyty Naukowe UJ, Prace 
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2000, 2, 163-188. 
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edukacyjnej oraz impresaryjnej. O skali i zakresie działalności teatrów i instytucji mu
zycznych świadczy przede wszystkim liczba przedstawień/koncertów oraz ich wi- 
dzów/słuchaczy, a także liczba premier czy premierowych wykonań. Teatry: Słowac
kiego i Scena STU prowadziły działalność tylko w kraju, pozostałe instytucje także za 
granicą.

Porównując liczbę dawanych przedstawień/koncertów w kraju, trzeba pamiętać 
o nieporównywalnej skali analizowanych instytucji. Teatry Słowackiego i Ludowy 
wystawiały 355 i 292 przedstawienia w roku podczas gdy Scena STU, CC i SC dawały 
73, 63 i 23 przedstawienia/koncerty. Dużym zróżnicowaniem cechowała się też liczba 
widzów/słuchaczy w kraju. Działalność o charakterze oświatowym prowadził tylko 
Teatr J. Słowackiego. Działalność impresaryjna prowadzona była przez wszystkie te
atry, a zwłaszcza teatr impresaryjny Scena STU. Analizowane instytucje muzyczne nie 
przedstawiły danych dla tego typu działalności, mimo iż CC zaliczyła do niej organi
zowany przez siebie festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”.

1.2. Uczestnicy

Ogólna liczba uczestników wszystkich form działalności teatrów i instytucji mu
zycznych w kraju i za granicą osiągnęła największą wartość dla Teatru J. Słowackiego. 
Uczestnicy przedstawień krajowych stanowili od 100% w T. Scena STU do 93% i 91% 
ogółu uczestników działalności Teatru Ludowego i Słowackiego oraz 82% i 48% słu
chaczy SC i CC. W Teatrze Słowackiego 10% wszystkich uczestników jego działalno
ści stanowili uczniowie lekcji teatralnych. Widzowie działalności impresaryjnej stano
wili 100% widzów T. Scena STU. W pozostałych teatrach ich udział wahał się od 16% 
w Teatrze Słowackiego do 3,6% w Teatrze Ludowym. Teatry mimo różnej wielkości 
posiadanych widowni, cechowały się zbliżoną przeciętną liczbą widzów na jednym 
przedstawieniu.

1.3. Aktywność zawodowa pracowników

Największą liczbę osób zatrudniały największe teatry - Słowackiego (188) oraz 
Ludowy (136), najmniej pracowało w T. Scena STU. Oba analizowane tu typy instytu
cji kultury różniły się zasadniczo strukturą zatrudnienia. W instytucjach muzycznych 
od 86% do 80% ogółu pracowników stanowili artyści, w tym muzycy 92%-100%. 
Drugą i jedyną pozostałą grupą pracowników byli pracownicy administracyjni. Insty
tucje te nie zatrudniały pracowników technicznych ani obsługi. Teatry też nie miały 
jednolitej struktury zatrudnienia. Wyróżniał się zwłaszcza T. Scena STU, który nie 
zatrudniał na etatach artystów. W strukturze zatrudnienia występowały w nim też dwie 
grupy pracowników: administracyjni (56% osób) oraz techniczni i obsługi (44%). W 
Teatrze Słowackiego i w Teatrze Ludowym najliczniejszą grupą zatrudnionych byli 
pracownicy techniczni i obsługi, którzy stanowili odpowiednio 54% i 51% ogółu za
trudnionych.

Produktem aktywności zespołu pracowników teatrów i instytucji muzycznych są 
głównie przedstawienia/koncerty i premierowe wystawienia. W tej części pracy pró
bowano porównać aktywność pracowników badanych instytucji kultury, analizując 
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3 parametry przeliczone na 1 pracownika instytucji: liczbę uczestników działalności 
ogółem, ogólną liczbę przedstawień/koncertów oraz liczbę premier.

Pełną informacją do obliczenia tych wskaźników dysponowano dla teatrów. 
W przeliczeniu na 1 pracownika najwyższe wartości we wszystkich 3 wymiarach za
notowano dla Sceny STU. Praca jednego pracownika przynosiła w nim największy 
efekt mierzony zarówno liczbą uczestników, jak i liczbą spektakli oraz premier 
w przeliczeniu na 1 pracownika. Przy takim porównaniu aktywność pracowników 
Teatru Ludowego i Teatru Słowackiego była zbliżona (diagramy 1, 2, 3).

1.4. Przychody teatrów i instytucji muzycznych

Głównym źródłem przychodów we wszystkich instytucjach był budżet państwa lub 
gminy. Nigdzie jednak udział dotacji z budżetu nie osiągnął wysokości występującej 
w muzeach czy bibliotekach. Utrzymywał się on we wszystkich analizowanych te
atrach i orkiestrach na zbliżonym poziomie około 70% i przeciętnie był o 1 punkt pro
centowy wyższy dla orkiestr niż dla teatrów. Wszystkie analizowane instytucje „wy
pracowywały” znaczne środki, które stanowiły od 31 % ogółu przychodów w T. Scena 
STU do 20% w Teatrze Ludowym oraz od 24% przychodów w SC do 18% w CC.

Zdecydowaną większość środków wypracowanych pozyskiwały instytucje poprzez 
działalność merytoryczną. Polegało to przede wszystkim na uzyskiwaniu przychodu ze 
sprzedaży biletów. Cztery instytucje wypracowywały też dodatkowe przychody po
przez działalność niemerytoryczną. Najczęściej był to wynajem i użyczanie lokali. 
Wszystkie teatry uzyskiwały też przychody z odsetek bankowych.

Wszystkie analizowane instytucje miały też inne źródła przychodów, z których uzy
skiwały łącznie bardzo zróżnicowane kwoty. Najbardziej urozmaiconą strukturę tych 
przychodów miał Teatr Ludowy. Sponsoring był najbardziej rozpowszechnioną formą 
pozyskiwania środków w tej grupie przychodów. Po tę formę finansowania sięgały 
wszystkie analizowane instytucje. Największe środki pozyskano w ten sposób 
w Teatrze Ludowym. Sponsoring miał równie często formę sponsoringu gotówkowe
go, jak i barterowego. Tylko dwie instytucje uzyskały darowizny. Były to 
w zdecydowanej większości darowizny pieniężne.

1.5. Wydatki teatrów i instytucji muzycznych oraz źródła ich finansowania

Najpoważniejszą pozycją w wydatkach wszystkich analizowanych instytucji były 
koszty utrzymania etatów. Drugą co do wielkości pozycją w wydatkach, we wszystkich 
instytucjach, były koszty bezpośredniej realizacji zadań.

Dotacje budżetowe stanowiły podstawę finansowania omówionych powyżej grup 
wydatków w każdej z analizowanych instytucji. Jednocześnie w poszczególnych in
stytucjach dofinansowywano dodatkowymi środkami niemal wszystkie grupy wydat
ków. W największym stopniu dotyczyło to wydatków związanych z bezpośrednią re
alizacją zadań. W poszczególnych instytucjach były one finansowane środkami wypra
cowanymi bądź pozyskanymi od 100% do 58%.
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Diagram 1
Aktywność zawodowa pracowników Teatru im. J. Słowackiego

Liczba uczestn.ogótem/1 
zatrudnionego

Diagram 2
Aktywność zawodowa pracowników Teatru Ludowego

Liczba uczestn.ogótem/1
zatrudnionego
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Diagram 3
Aktywność zawodowa pracowników Krakowskiego Teatru Scena STU

Liczba imprez/1 zalrud.

Sponsoring miał znaczniejszy udział w finansowaniu kosztów działalności promo
cyjnej Teatru Ludowego (50%) oraz kosztów premier w tym teatrze (40%), a także 
w realizacji koncertów CC (5%). Zarówno Scena STU, jak i Teatr Ludowy pokrywały 
środkami wypracowanymi (Teatr Ludowy) bądź pozyskanymi od sponsora (Scena 
STU) znaczną część kosztów utrzymania obiektów (21% w Teatrze Ludowym i 16% 
w T. Scena STU). W T. Scena STU środkami tak pozyskanymi pokryto 
w szczególności 49% wydatków związanych z tzw. „pozostałymi kosztami utrzymania 
obiektów”, do których zaliczono: konserwacje, drobne naprawy, usługi kominiarskie, 
pralnicze, transportowe, przeglądy techniczne itp. W Teatrze Ludowym pokryto też 
środkami wypracowanymi część (1,7%) kosztów utrzymania etatów.

1.6. Efektywność działalności

Efektywność działalności teatrów i instytucji muzycznych oceniano w trzech 
aspektach. Analizowano całkowite koszty działalności tych instytucji w przeliczeniu na 
1 uczestnika wszystkich form działalności. W podobny sposób analizowano też koszty 
utrzymania użytkowanych obiektów w przeliczeniu na lm2 ich powierzchni oraz 
koszty osobowe w przeliczeniu na 1 zatrudnionego.

Zróżnicowanie wysokości całkowitych kosztów działalności poszczególnych te
atrów i orkiestr w przeliczeniu na 1 uczestnika było wyraźne, ale różnice te nie były 
tak duże jak w przypadku innych jednostek kultury. Jednostkowe koszty były nieco 
wyższe w jednostkach miejskich niż w jednostkach podległych wojewodzie; najniższe 
zaś występowały w teatrze impresaryjnym Scena STU (rys. 1). Generalnie też nieco 
wyższe były dla orkiestr niż dla teatrów.
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Rys. 1. Koszty ogółem w przeliczeniu na 1 uczestnika wszystkich form działalności Teatr - Scena STU
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1.7. Inwestycje

Całkowite roczne koszty utrzymania etatów, w przeliczeniu na 1 zatrudnionego, 
wahały się w poszczególnych instytucjach od 14,3 tys. do 18 tys. zł. Wyraźnie niższe 
były w jednostkach miejskich niż w podległych wojewodzie. O poziomie tych kosztów 
decydowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi (rys. 2).

usługi zlecone /1 zatrud.

Rys. 2. Koszty osobowe na 1 zatrudnionego - Teatr Ludowy

Wyliczenie kosztów utrzymania lm2 powierzchni użytkowych budynków, 
w rozbiciu na poszczególne składowe tych kosztów, okazało się trudne. Pełną informa
cję uzyskano tylko dla Teatru Ludowego i T. Scena STU. W obu teatrach o ich wielko
ści decydowały koszty mediów - zwłaszcza energii cieplnej.
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1.8. Podsumowanie

We wszystkich przebadanych instytucjach teatralno-muzycznych zarówno miej
skich, jak i miejsko-wojewódzkich oraz wojewódzkich dostępna była zdecydowana 
większość danych niezbędnych do analizy efektywności ich funkcjonowania.

Jedynie w przypadku Teatru Słowackiego, dla którego organem założycielskim był 
wojewoda, sposób prowadzenia sprawozdawczości finansowej uniemożliwił uzyskanie 
szczegółowych informacji o poszczególnych składowych wydatków związanych 
z utrzymaniem budynków, jak również podziału wynagrodzeń według grup pracowni
ków.

Analizowane instytucje cechowała duża różnorodność ze względu na:
• charakter działalności - analizowano bowiem 3 teatry, z których jeden prowadził też 

działalność edukacyjną i 2 orkiestry,
• zasięg działalności - tylko w kraju lub w kraju i za granicą,
• organ założycielski - analizowano instytucje gminne, wojewódzkie oraz gminno- 

wojewódzką,
• zakres działalności impresaryjnej - obok instytucji w ogóle nieprowadzącej działal

ności impresaryjnej, analizowano instytucje w części oraz wyłącznie prowadzące ta
ką działalność,

• sposób pozyskiwania dodatkowych środków na działalność.
Ta wieloaspektowa różnorodność sprawiła, że trudno było porównać analizowane 

instytucje, a szczególnie wskazać taką, która mogłaby być wzorcem do porównań dla 
innych tego typu instytucji. Zauważono jednak pewne zjawiska i cechy, na które pra
gniemy zwrócić uwagę.
1. Aktywność pracowników, mierzona liczbą przedstawień, premier czy uczestników 

spektakli na 1 pracownika była zdecydowanie wyższa w teatrze impresaryjnym.
2. Instytucje miejskie były dużo bardziej aktywne niż wojewódzkie w pozyskiwaniu 

środków spoza budżetu, zwłaszcza poprzez sponsoring, darowizny i inne formy po
zyskiwania.

3. Całkowite koszty instytucji w przeliczeniu na 1 uczestnika (klienta) były wyższe 
w jednostkach miejskich niż w wojewódzkich, o czym decydowały głównie znacz
nie wyższe koszty bezpośredniej realizacji zadań.

4. Koszty utrzymania etatów, a zwłaszcza wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 zatrud
nionego, były znacznie niższe w instytucjach miejskich niż w wojewódzkich.
Ze względu na różnorodność analizowanych instytucji, wydaje się nieuzasadnione 

bezpośrednie porównywanie efektywności badanych instytucji teatralnych i muzycz
nych. Przeanalizowane tu instytucje mogą jednak stanowić wzorce dla porównań in
stytucji podobnego typu z innych miast.

2. Muzea

Analizą objęto trzy instytucje: gminne - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 
(M. Historyczne) oraz dwie jednostki, dla których organizatorem był wojewoda: Mu
zeum Archeologiczne (M. Archeologiczne) i Muzeum Etnograficzne im. Seweryna 
Udzieli (M. Etnograficzne).



ANALIZA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH MUZEÓW... 205

2.1. Zbiory

Według stanu na dzień 31.12. 1997 roku największą liczbę eksponatów posiadało 
Muzeum Archeologiczne - prawie 360 tys. Eksponaty własne stanowiły 100% ogółu 
zbiorów posiadanych przez M. Archeologiczne i Etnograficzne oraz 97% zbiorów 
M. Historycznego. W ciągu roku największy przyrost liczby eksponatów zanotowało 
M. Historyczne (o 1,5%), przy czym część z nich stanowiły depozyty. Każde 
z muzeów gromadziło inne eksponaty, przy czym M. Historyczne miało najbardziej 
zróżnicowaną kolekcję. Przeważały w niej eksponaty historyczne (76%), ale znaczna 
była też kolekcja sztuki (19%). Muzeum Archeologiczne gromadziło przede wszystkim 
zabytki archeologiczne, ale posiadało także nieliczne numizmaty. Muzeum Etnogra
ficzne posiadało okazy etnograficzne oraz inne eksponaty.

2.2. Działalność i uczestnicy

Wszystkie analizowane muzea prowadziły, w różnej skali, bardzo zróżnicowaną 
działalność: muzealną, wystawienniczą, oświatową, wydawniczą i informacyjną. Naj
większą liczbę uczestników odnotowano w M. Historycznym. Przekraczała ona wielo
krotnie liczbę uczestników w pozostałych muzeach. Młodzież szkolna stanowiła od 
24% ogółu odwiedzających M. Historyczne do 30% zwiedzających M. Etnograficzne. 
Uczestnicy działalności oświatowej stanowili od 10% ogólnej liczby użytkowników 
w M. Historycznym do 24% w M. Etnograficznym i 33% w M. Archeologicznym. 
W M. Etnograficznym dużą frekwencję, obejmującą 25% ogółu użytkowników, odno
towano na imprezach organizowanych poza własną siedzibą. M. Etnograficzne nie 
podało informacji o liczbie zakupionych biletów; w pozostałych muzeach na 
10 uczestników bilet zakupywało 4 - w M. Archeologicznym i 7 - w M. Historycz
nym.

2.3. Aktywność zawodowa pracowników

Największą liczbę pracowników zatrudniało M. Historyczne, użytkujące 
9 obiektów. W Muzeach Archeologicznym i Etnograficznym największe grupy pra
cowników stanowiły osoby zatrudnione w działalności podstawowej (57% i 53%), 
natomiast w M. Historycznym - pracownicy obsługi. Na jednego zatrudnionego przy
padało od 370 (M. Archeologiczne) do 888 (M. Historyczne) użytkowników. Aktyw
ność zawodowa pracowników uzewnętrzniała się w różnych rodzajach prowadzonej 
działalności. Najbardziej aktywni w sześciu podstawowych sferach aktywności mu
zeum, związanych z: wielkością obsługiwanych zbiorów, wielkością wypożyczeń, 
liczbą organizowanych wystaw, liczbą organizowanych imprez oświatowych, skalą 
działalności wydawniczej, skalą odwiedzeń byli pracownicy Muzeum Historycznego. 
W czterech z sześciu sfer działania osiągnęli oni najwyższe wskaźniki aktywności 
(diagramy 4, 5, 6).
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2.4. Przychody instytucji

Głównym źródłem przychodów były, dla wszystkich analizowanych instytucji, do
tacje z budżetu: państwa (M. Archeologiczne i Etnograficzne) lub gminy (M. Histo
ryczne). Oprócz dotacji M. Historyczne otrzymało także z budżetu dodatkowe środki 
w wyniku umowy na realizację określonego projektu. Tak więc w sumie środki z bu
dżetu stanowiły 96% całkowitego przychodu M. Etnograficznego, 94% - 
M. Archeologicznego oraz 84,5% M. Historycznego.

Stosunkowo najwięcej środków „wypracowywało” (dodatkowo zarabiało) na swoją 
działalność M. Historyczne. Dwa Muzea: Historyczne i Archeologiczne wykazały 
ponadto inne źródła środków, stanowiące odpowiednio 3,5% i 2% ogółu przychodów. 
Sponsoring wykorzystywało tyko muzeum Historyczne, a darowizny obie instytucje.

Miejskie muzeum było bardziej aktywne w pozyskiwaniu środków pozabudżeto
wych. Wypracowywano je w znacznie większej ilości i proporcji do uzyskiwanych 
środków budżetowych. Na znacznie większą skalę wykorzystywano też sponsoring 
i darowizny jako sposoby pozyskiwania środków pieniężnych.

2.5. Wydatki muzeów i źródła ich finansowania

Najpoważniejszą pozycję w wydatkach muzeów stanowiły koszty utrzymania eta
tów. W Muzeach Archeologicznym i Etnograficznym drugą co do wielkości pozycją 
wydatków były koszty utrzymania obiektów. W M. Historycznym ten rodzaj wydat
ków również stanowił poważną kwotę równą jednak kwocie wydatkowanej na ponie
sienie kosztów bezpośredniej realizacji zadań. Największą kwotę na inwestycje wydat
kowano w M. Historycznym (123 tys. zł). Jednak w ogólnej sumie wydatków inwesty
cje miały największy udział w M. Etnograficznym.

Podstawowym źródłem finansowania wydatków analizowanych muzeów były 
środki budżetowe. Jednak wszystkie instytucje wykorzystywały także środki spoza 
budżetu. Muzea nieco inaczej niż domy kultury czy biblioteki wydatkowały pozyski
wane dodatkowo środki. Całość (M. Etnograficzne), bądź blisko połowę (M. Histo
ryczne) wypracowanych środków przeznaczały na pokrycie części kosztów utrzymania 
obiektów - co nie miało miejsca w innych jednostkach kultury. Niestety, żadne 
z muzeów nie sprecyzowało, jaki rodzaj szczegółowych kosztów związanych z utrzy
maniem obiektów był przez nie w ten sposób dofinansowywany. W M. Historycznym 
ta grupa kosztów była też w części pokryta wpływami z darowizn. Muzeum Archeolo
giczne wydatkowało w całości środki wypracowywane na pokrycie znacznej części 
wydatków związanych z wyposażeniem biur, zbiorami bibliotecznymi oraz usługami 
zlecanymi z § 36 i 37. Była to jedyna spośród analizowanych jednostek kultury, która 
przeznaczała wszystkie wypracowywane środki oraz większość otrzymanych darowizn 
na pokrycie części kosztów z grupy: „koszty utrzymania etatów”.

Muzeum Historyczne przeznaczało większość środków wypracowanych oraz 
wszystkie środki pozyskane od sponsorów i darczyńców na pokrycie kosztów bezpo
średniej realizacji zadań. Dofinansowywano zwłaszcza wydatki związane z upo
wszechnianiem zbiorów muzealnych (głównie działalność wystawienniczą) oraz ich 
zabezpieczaniem. Środki pozyskane tytułem sponsoringu przeznaczono też na pokrycie 
części wydatków związanych z bezpośrednią realizacją działalności wydawniczej, zaś 
większość darowizn na gromadzenie zbiorów muzealnych.
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Rys. 3. Koszty na 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej - Muzeum Historyczne
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2.6. Efektywność działalności

Całkowite koszty działalności muzeum w przeliczeniu na 1 użytkownika były wy
raźnie zróżnicowane w poszczególnych muzeach. Najwyższe występowały 
w M. Archeologicznym (58 zł). Przekraczały one ponad 2-krotnie analogiczne koszty 
dla M. Historycznego (27 zł) (rys. 3). We wszystkich muzeach decydujący wpływ 
miały na nie wydatki związane z utrzymaniem etatów.

Całkowite, roczne koszty utrzymania etatów były zbliżone we wszystkich muzeach, 
natomiast wyraźne różnice występowały w jednostkowych kosztach wynagrodzeń grup 
pracowników (rys. 4). Koszt utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowanych budynków 
był najwyższy w miejskim M. Historycznym, najniższy zaś w M. Archeologicznym 
(rys. 5).

usługi zlecone /1 zatrud.

Rys. 4. Koszty utrzymania etatów na 1 zatrudnionego - Muzeum Etnograficzne
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Rys. 5. Koszty utrzymania na 1 nr powierzchni - Muzeum Archeologiczne

2.7. Podsumowanie

Nie podejmując tematu merytorycznej oceny działalności, po dokonaniu powyższej 
analizy można zauważyć, że pracownicy M. Historycznego cechowali się, 
w porównaniu do innych muzeów, przeciętnie największą aktywnością w różnych 
sferach działalności. Pozostałe muzea miały bardziej ukierunkowaną działalność, 
a skala podejmowanych działań w przeliczeniu na 1 użytkownika była generalnie niż
sza.

Miejskie Muzeum Historyczne pozyskiwało znacznie większe środki spoza budżetu 
na działalność niż pozostałe analizowane muzea. Jednocześnie wykorzystywało je 
w odmienny sposób niż muzea wojewódzkie. Muzeum Historyczne cechowało się też 
najniższymi całkowitymi kosztami w przeliczeniu na 1 użytkownika (zwiedzającego 
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i uczestnika działalności oświatowej). Posiadało ono jednak najwyższe koszty utrzy
mania lm2 powierzchni użytkowanych budynków, co być może wynikało z dużej licz
by wykorzystywanych obiektów. Muzeum to ponosiło bardzo wysokie koszty związa
ne z bezpośrednią realizacją zadań, w szczególności działalności wystawienniczej, 
pokrywając je w 37% środkami wypracowanymi, w 20% pozyskanymi z darowizn 
i w drodze sponsoringu, a w 29% przekazanymi z budżetu w wyniku zawartych umów 
na realizację konkretnego przedsięwzięcia.

2 Przez wystawę zorganizowaną przez daną jednostkę na czas określony i objętą odpowiednim tytułem 
rozumie się udostępnianie dla publiczności (osób zwiedzających) zestawu dzieł sztuki. Jeden tytuł stanowi 
jedną wystawę.

Porównanie instytucji miejskich i wojewódzkich pokazało większą aktywność za
wodową pracowników muzeum miejskiego, wielokrotnie wyższą skuteczność 
w wypracowywaniu i pozyskiwaniu dodatkowych środków na działalność, jak również 
znacznie niższe koszty ogólne w przeliczeniu na 1 uczestnika działalności wystawien
niczej i edukacyjnej. Niemniej wydaje się, że na wielkość kosztów większy wpływ 
może mieć specyfika prowadzonej działalności muzealnej niż organ prowadzący mu
zeum. Bardziej uzasadnione byłoby więc porównywanie ze sobą instytucji muzealnych 
tego samego typu - np. muzeów etnograficznych, archeologicznych, przyrodniczych, 
historycznych (miejskich) itp. Można przyjąć, że niniejsze opracowanie daje wzorce do 
porównań dla trzech typów muzeów.

3. Wystawiennictwo

Analizą objęto tylko jedną gminną instytucję kultury działającą na polu wystawien
nictwa w Krakowie - Galerię Sztuki Współczesnej - BUNKIER SZTUKI, mieszczącą 
się przy krakowskich Plantach i placu Szczepańskim. Charakteryzując, w odpowiedzi 
na pytanie kwestionariusza, działalność jednostki podkreślono, że jest ona galerią miej
ską finansowaną z budżetu Gminy Miasta Krakowa. Za priorytetowe kierunki działal
ności galerii uznano: wystawiennictwo, edukację, promocję oraz dokumentację. Pro
gram galerii obejmuje prezentacje wyróżniających się zjawisk i tendencji oraz indywi
dualności zarówno sztuki polskiej, jak i światowej. Realizowany jest poprzez wystawy, 
performances, pokazy filmów eksperymentalnych i sztuki wideo, forum dyskusyjne 
oraz szeroko pojętą działalność edukacyjną.

3.1. Działalność

W działalności galerii wyraźnie zaznaczyły się 3 dziedziny: wystawiennictwo, 
działalność oświatowa oraz wydawnicza. Działalność informacyjną prowadzono 
w bardzo ograniczonym stopniu. BUNKIER SZTUKI organizował czasowe wystawy 
tylko w swojej siedzibie. W ciągu roku zorganizowano tu 9 wystaw2. Ogólna liczba 
zwiedzających wynosiła 29 511. Wśród zwiedzających 14,5% stanowili uczestnicy 
lekcji. Działalność oświatowa obejmowała odczyty, prelekcje i wykłady, spotkania 
autorskie oraz seanse filmowe, a także inne imprezy (lekcje, koncerty, performances, 
spektakle teatralne). Działalność wydawnicza galerii sprowadzała się do wydawania 
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katalogów, folderów, plakatów oraz afiszy. Afisze były najpopularniejszą formą wy
dawniczą galerii.

3.2. Przychody

Dotacje z budżetu gminy stanowiły 78% ogółu przychodów. Galeria otrzymała też 
środki z budżetu, w wyniku zawarcia umowy o dofinansowaniu określonego projektu 
(1,6% ogółu przychodów). Przychody wypracowywane przez działalność merytorycz
ną w 59% pochodziły z usług świadczonych przez galerię, a w 37% ze sprzedaży bile
tów. Pozostałe środki galeria wypracowywała dzięki sprzedaży wydawnictw. Z innych 
źródeł galeria uzyskiwała 3,1% ogólnej sumy przychodów. Wszystkie te środki uzy
skano w drodze sponsoringu, który w 87% miał formę sponsoringu barterowego, 
a w 13% - gotówkowego.

3.3. Wydatki galerii i źródła ich finansowania

Najpoważniejszą pozycję w wydatkach BUNKRA SZTUKI stanowiły koszty 
utrzymania etatów. Ich udział w ogólnej sumie rozchodów (46%) był jednak znacznie 
niższy niż w przypadku muzeów. W porównaniu do innego typu jednostek kultury, 
wysokie były natomiast koszty bezpośredniej realizacji zadań, stanowiące 37% 
wszystkich wydatków.

Podstawowym źródłem finansowania wydatków była dotacja budżetowa, która 
w całości pokrywała zarówno koszty utrzymania budynku, jak i koszty utrzymania 
etatów oraz inwestycji. Dotacja budżetowa pokrywała jednocześnie zaledwie 46% 
kosztów bezpośredniej realizacji zadań, które były w 42% dofinansowane środkami 
wypracowanymi przez galerię, w 8% środkami pozyskanymi od sponsorów oraz w 4% 
środkami przekazanymi z budżetu w wyniku zawarcia umowy na realizację określone
go przedsięwzięcia.

3.4. Efektywność działalności

Efektywność działalności galerii oceniano w trzech aspektach: poprzez analizę cał
kowitych kosztów w przeliczeniu na 1 uczestnika imprez organizowanych w galerii 
(wystaw, ekspozycji, działalności edukacyjnej), analizę kosztów osobowych 
w przeliczeniu na 1 pracownika oraz kosztów utrzymania obiektu w przeliczeniu na 
1 m2 powierzchni użytkowanego budynku.

Całkowite koszty galerii w przeliczeniu na 1 uczestnika działalności wynosiły 103 
zł. Składały się na nie głównie koszty osobowe oraz związane z bezpośrednią realiza
cją zadań (rys. 6).
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Rys. 6. Całkowite koszty działalności na 1 uczestnika - BUNKIER SZTUKI
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Całkowite koszty utrzymania etatów w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wynosiły 
20 506 zł (rys. 7). O wysokości tego wskaźnika decydowały wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi, które wynosiły 16,2 tys. zł w przeliczeniu na jednego pracownika.

Rys. 7. Koszty osobowe na 1 zatrudnionego - BUNKIER SZTUKI

Całkowite koszty utrzymania budynku w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni wynosiły 
67 zł, w tym opłaty za media - 29 zł oraz pozostałe koszty utrzymania budynku 29 zł 
(rys. 8).
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4. Zakończenie

W pogłębionym badaniu efektywności funkcjonowania jednostek i instytucji kultu
ry w Krakowie przebadano łącznie 11 miejskich jednostek kultury: 7 domów, ośrod
ków i centrów kultury (dysponujących 49 obiektami) i 4 biblioteki (zlokalizowane 
w 71 obiektach), a także 12 instytucji kultury: 3 teatry (1 miejski, 1 miejski i woje
wódzki, 1 wojewódzki), 2 instytucje muzyczne (miejską i wojewódzką), 3 muzea 
(1 miejskie i 2 wojewódzkie) oraz 1 miejską galerię.

Dla oceny efektywności działalności jednostek i instytucji analizowano przede 
wszystkim całkowite koszty działalności w przeliczeniu na jednego użytkownika usług 
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świadczonych przez jednostkę/instytucję, w rozbiciu na poszczególne składowe tych 
kosztów. Przyjęto przy tym założenia, że dla jednego typu usług ten wskaźnik, jak 
również wskaźniki cząstkowe, powinny mieć podobny poziom; różnice mogą wynikać 
ze specyfiki działalności lub warunków funkcjonowania. Drugą częścią była analiza 
kosztów utrzymania obiektów, której przedmiotem była szczegółowa struktura wszyst
kich kosztów składających się na utrzymanie obiektów w przeliczeniu na 1 m2 użyt
kowanej powierzchni budynków. W kolejnym kroku analizowano koszty osobowe 
w przeliczeniu na 1 zatrudnionego, z rozbiciem na różne grupy pracowników, 
a w ostatniej koszty bezpośredniej realizacji zadań w przeliczeniu na 1 uczestnika po
szczególnych rodzajów działalności. Szczególną uwagę skoncentrowano na porówny
waniu syntetycznych i cząstkowych wskaźników uzyskanych w poszczególnych jed- 
nostkach/instytucjach.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że:
1. We wszystkich jednostkach i instytucjach prowadzonych przez samorząd miasta 

dostępne były wszystkie dane niezbędne do analizy efektywności ich funkcjonowa
nia. W instytucjach wojewódzkich wystąpiły niewielkie braki informacji wynikające 
z innych agregacji danych, zwłaszcza finansowych.

2. Zdecydowana większość użytych w badaniu mierników i wskaźników nadaje się do 
analiz porównawczych. Jednostkowe zastrzeżenia dotyczące poszczególnych ro
dzajów jednostek i instytucji zawarto w podsumowaniach, kończących analizę każ
dego typu jednostek i instytucji.

3. Najbardziej przydatne do analizy efektywności funkcjonowania jednostek i instytu
cji były wskaźniki aktywności zawodowej pracowników, całkowitych kosztów jed
nostkowego uczestnictwa, kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni obiektów oraz jed
nostkowych kosztów osobowych.
Dzięki przeprowadzeniu pogłębionych badań w Krakowie zweryfikowano użytecz

ność prostego narzędzia do bezpośredniego monitorowania efektywności pracy jedno
stek i instytucji kultury. Zidentyfikowano też wzorcowe jednostki (dom kultury i bi
bliotekę) oraz wyliczono szczegółowe wskaźniki dla różnych instytucji (3 rodzaje te
atrów i muzeów, 2 orkiestry i galeria), do których mogą być porównywane odpowied
nie jednostki/instytucje z innych miast.

Tego typu analizy mają sens, gdy są oparte o systematycznie gromadzone, rzetelne, 
mierzalne informacje. Szczególnie ważne są informacje finansowe. Ich nadmierna 
agregacja uniemożliwia wskazanie krytycznych miejsc w strukturze kosztów. Wyli
czane wskaźniki nabierają dodatkowych treści wówczas, gdy są porównywane dla 
danej instytucji w czasie, bądź z innymi podobnymi instytucjami.

Summary

The paper présents analysis of performance efficiency in selected institutions of culture in Kra
ków. It is based on research carried out by Małopolski Institute of Territorial Self - Govemment and 
Administration (MISTiA).
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