
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

MCCLXXVII OPUSCULA MUSEALIA Z. 14 2005

MIROSŁAW WUJAS

Zamek Królewski na Wawelu

Macierzowa struktura organizacyjna w muzeum

Według najpowszechniejszej definicji, struktura organizacyjna to zbiór relacji okre
ślonych na zbiorze komórek organizacyjnych i umożliwiających kierowanie systemem 
(organizacją)1 2. Wśród najważniejszych relacji wymienia się powiązanie komórek orga
nizacyjnych w jednostki większe (np. działy, oddziały, piony), przypisanie poszczegól
nym elementom struktury zadań, uprawnień i odpowiedzialności, przepływ informacji 
oraz podległość. 

1 W naukach matematycznych macierz oznacza obiekt dwuwymiarowy. W naukach o zarządzaniu 
najczęściej macierz używana jest w postaci prostokątnej tablicy, zawierającej kombinacje dwóch 
czynników stanowiących wymiary tablicy. 

2 A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Kraków-Kluczbork 2001, s. 15-18. 
3 G. Morgan, Obrazy organizacji, 'Warszawa 1997, s. 25. Struktury organizacyjne zachowujące tę 

zasadę nazywane są strukturami liniowymi (da się narysować jedną linię podległości od dyrektora do 
każdego pracownika).

W klasycznej szkole zarządzania, powstałej wraz z przemysłem na początku XX 
wieku, uważano, że każdy pracownik może mieć tylko jednego przełożonego3. 

Różnorodność wymagań i szybkość zmian otoczenia oddziałujących na gospodarkę 
od końca XX wieku powoduje, że zasada ta jest kwestionowana i stosowane są rów
nież inne metody określania współpracy oraz koordynacji pracy komórek. Oprócz 
kontrolowania pracowników, wprowadza się kontrolowanie zasobów. Powszechnym 
już przykładem takiej kontroli jest stanowisko dyrektora ekonomicznego, odpowie
dzialnego za finanse organizacji i w związku z tym współuczestniczącego we wszyst
kich decyzjach, mających skutki finansowe. Drugą metodą jest wprowadzanie podwój
nej podległości pracowników, rozgraniczonej funkcjonalnie. Typowym przykładem 
jest kasjer w kasie biletowej, który podlega kierownikowi odpowiedzialnemu za obsłu
gę klientów, ale również - w pewnym zakresie - głównemu księgowemu. Pierwszy 
przełożony nadzoruje funkcjonowanie kasy i kasjera z punktu widzenia użyteczności 
dla klienta, czyli określa godziny pracy, zakres informacji udzielanej klientom, udziela 
urlopu pracownikowi itd. Natomiast główny księgowy określa kasjerowi zasady obrotu 
biletami i pieniędzmi, czyli np. wprowadza kasę fiskalną, ustala procedurę postępowa
nia z gotówką przyjętą od klientów itd. 
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W organizacjach kultury przykładem metod zarządzania, opierających się na po
dwójnej podległości, jest powoływanie grup projektowych do realizacji konkretnego 
przedsięwzięcia np. organizacji wystawy. Członkowie zespołu projektowego pozostają 
pracownikami swoich podstawowych komórek, ale równocześnie dochodzi im na pe
wien czas nowy zakres zadań, za którego realizację odpowiedzialni są przed innym 
przełożonym - kierownikiem projektu4.

4 Literatura na temat organizacji instytucji kultury jest bardzo skromna, jedną z nielicznych pozy
cji jest G. Hagoort, Przedsiębiorczość w kulturze, Kraków 1996.

5 A. Nalepka, op.cit., s. 75, A. Stabryla, Podstawy zarządzania firmą, Kluczbork 1997, s. 245. 
Należy zwrócić uwagę na różnice w nazewnictwie: poprawna metodologicznie nazwa omawianej 
struktury to struktura liniowo-sztabowa, o podziale na departamenty funkcjonalne.

Pełne wprowadzenie podwójnej podległości w strukturze organizacyjnej występuje 
w strukturach macierzowych (matrix structure).

Typowa struktura organizacyjna

Najpowszechniejsza struktura organizacyjna, zwłaszcza w sferze małych i średnich 
organizacji, to struktura funkcjonalno-sztabowa5 (patrz rys.l).

Rys.l. Idea schematu struktury funkcjonalno-sztabowej (oprać, własne)

Funkcjonalność oznacza zgrupowanie komórek wg funkcji, np. w pion sprzedaży, 
pion techniczny, pion ekonomiczny itd. Sztabowość natomiast wskazuje na istnienie 
specjalistycznych stanowisk o charakterze doradczym, wspomagających kierownictwo 
w podejmowaniu decyzji. Typowe stanowiska doradcze to radca prawny, doradca po
datkowy, specjalista ds. bhp, zamówień publicznych czy ds. zarządzania. Takie funkcje 
sztabowe mogą również pełnić różnorodne komisje i ciała kolegialne, w muzeum 
przykładem może być komisja ds. zakupów muzealiów oraz kolegium kustoszy.

Potrzeba powstania sztabu wynika ze zwiększającego się zakresu zadań i proble
mów, które musi rozstrzygać kierownictwo; przed podjęciem decyzji może ono zasię
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gnąć opinii właściwego doradcy sztabowego, specjalisty w danej dziedzinie. Zachowa
na jest przy tym jedność kierowania, gdyż sztab nie ma samodzielnych uprawnień 
decyzyjnych.

Na rys. 1 jednostki oznaczone prostokątem mają charakter wykonawczy, natomiast 
jednostki w kształcie owalnym mają charakter sztabowy (doradczy).

Struktura funkcjonalna ma swoje, dobrze znane, zalety i wady . Podstawowe zalety 
to:

• przejrzystość zasad i powszechność stosowania,
• jedność kierowania,
• specjalizacja poszczególnych pionów, pozwalająca na rozwój zawodowy (profe

sjonalny).
Podstawowe wady struktury funkcjonalnej to:
• trudność w koordynowaniu pracy z punktu widzenia całościowego, np. realizacji 

produktu czy dostosowaniu się do potrzeb klientów,
• centralistyczny sposób podejmowania decyzji, wydłużający czas ich podejmowa

nia,
• tendencja pionów do prowadzenia własnej polityki i realizacji własnych celów.

Najpoważniejszym zarzutem pod adresem struktury funkcjonalnej jest długa droga 
komunikacji między klientem a organizacją. W strukturze funkcjonalnej piony obej
mują tylko wybrany aspekt działalności organizacji (techniczny, ekonomiczny, nauko
wy) i dlatego wszelkie nierutynowe decyzje oraz decyzje rozstrzygające spory między 
pionami musi podjąć osoba nadzorująca wszystkie piony - czyli dyrektor. Z drugiej 
strony komórka obsługująca bezpośrednio klienta usytuowana jest - w najlepszym 
przypadku - na trzecim szczeblu zarządzania, po dyrektorze i kierowniku pionu sprze
daży. Tak więc komunikacja między klientem a organizacją w sprawach nietypowych 
i wielowymiarowych wygląda następująco:

1) klient przedkłada swoje postulaty kierownikowi komórki organizacyjnej obsłu
gującej klientów,

2) kierownik komórki organizacyjnej - standardowo o niewielkich uprawnieniach 
decyzyjnych - przekazuje postulat klienta swojemu przełożonemu, kierownikowi pio
nu sprzedaży,

3) jeżeli postulat klienta ma również charakter techniczny, ekonomiczny czy admi
nistracyjny (a z reguły ma), to kierownik pionu sprzedaży nie może podjąć samodziel
nie decyzji, tylko następuje cykl uzgodnień decyzji z zainteresowanymi pionami; 
w przypadku sporu między pionami decyzję podejmuje dyrektor,

4) podjęta decyzja przekazywana jest kierownikowi komórki organizacyjnej obsłu
gującej klienta, który komunikuje ją klientowi.

Zgodnie z zasadami przetwarzania informacji, szybkość przekazywania i wiarygod
ność informacji jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości grupy . W analizowanym 
przypadku wielkość grupy komunikującej się zależy od ilości tzw. punktów zatrzymań 
informacji. Przejście informacji przez każdego kolejnego pracownika organizacji to * * 

6 A. Nalepka, op.cit, s. 79, lub Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, Struktury, Decyzje, Toż
samość, Warszawa 2001, s. 316-320.

7 P. Jehiel, Information Aggregation and Communication in Organizations, „Management Scien
ce”, No. 5/1999.
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strata czasu, bo pracownik musi się z informacją zapoznać i ją odpowiednio przetwo
rzyć (np. zaopiniować). Przy czym sam czas przetwarzania informacji jest znikomy 
w stosunku do czasu zatrzymania informacji przez tego pracownika, ze względu na 
inne, pilniejsze obowiązki czy nieobecności w pracy. Przejście informacji do kolejnego 
pracownika to również jej przetworzenie i zmiana, a więc pewna deformacja w stosun
ku do informacji źródłowej. Wracając do powyższego przykładu, można stwierdzić, że 
kierownik komórki organizacyjnej obsługującej klienta ma wiarygodną, źródłową in
formację o potrzebach czy propozycjach klienta. Sporządzona przez niego notatka 
trafia do kierownika pionu sprzedaży, który pracuje już nie na źródłowej informacji, 
ale na tym, co zrozumiał i jak zapisał oczekiwania klienta pracownik organizacji. No
tatkę tę, wraz z ze stanowiskiem kierownika pionu sprzedaży, otrzymuje do opinii np. 
główny księgowy czy dyrektor ekonomiczny, który jest stosunkowo daleko i od rynku 
i od spraw klientów, dla którego np. wiele rzeczy nieujętych w notatce - jako oczywi
stych dla pracowników pionu sprzedaży - jest niejasnych lub niezrozumiałych. Oka
zuje się, że każdy z pracowników biorących udział w wypracowaniu decyzji ma róż
niące się wyobrażenie o przedmiocie decyzji, co kończy się nieoptymalną decyzją lub 
wielokrotnymi konsultacjami i wyjaśnieniami.

Z punktu widzenia klienta dobra struktura organizacyjna to taka, w której wystar
czające uprawnienia do podjęcia decyzji posiada kierownik obsługującej go komórki. 
Struktura macierzowa stanowi próbę wyjścia naprzeciw takiemu postulatowi.

Struktury macierzowe organizacji rynkowych

Struktura macierzowa budowana jest na podstawie minimum dwóch kryteriów, 
z których podstawowe to tradycyjny podział funkcjonalny, a drugie to - najczęściej - 
produkty firmy8. Strukturę funkcjonalno-produktową przedsiębiorstwa przedstawia 
rys. 2.

8 W przypadku organizacji dużych, posiadających oddalone od siebie zakłady, oddziały itp., natu
ralnym kolejnym wymiarem macierzy jest podział terytorialny.

Zgodnie z rys. 2, w strukturze funkcjonalno-produktowej kierownicy pionów funk
cjonalnych odpowiadają za efektywne wykorzystanie zasobów będących w ich gestii 
i podejmowanie decyzji zgodnie z merytoryczną (funkcjonalną) kompetencją. Kierow
nicy poziomów (produktów) odpowiadają z kolei za złożenie zamówień wewnętrznych 
zgodnie z potrzebami klientów i koordynację poziomego cyklu realizacji produktu.

Funkcjonujący na skrzyżowaniu pionów i poziomów kierownicy mają podwójne 
podporządkowanie. Ich zadaniem jest współkierowanie procesem realizacji produktu 
zgodnie z zamówieniem szefa produktu oraz w ramach możliwości i kompetencji me
rytorycznych funkcjonalnego pionu. Faktycznie, aby struktura macierzowa sprawnie 
funkcjonowała, kierownik działający na skrzyżowaniu pionu funkcjonalnego i poziomu 
produktu powinien poczuwać się do obu tych służb: do służby funkcjonalnej, która 
będzie oceniać jego profesjonalizm, i zespołu produktu, oczekującego wsparcia w ope
rowaniu na rynku.
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Rys. 2. Funkcjonalno-produktowa struktura macierzowa (oprać, własne)

Budowanie struktury na podstawie dwóch kryteriów łamie powszechną zasadę jed
noznacznego podporządkowania pracowników, ale daje w zamian dużą elastyczność 
funkcjonowania i bardzo dobry kontakt organizacji z klientem. Niezależnie od po
dwójnego podporządkowania struktura macierzowa wprowadza też decentralizację 
zarządzania oraz silnie preferuje pracę zespołową. Podstawowym zadaniem przy kon
strukcji struktury macierzowej jest więc precyzyjne określenie zasad współpracy 
i zakresów podległości. Przy nieprecyzyjnie określonych sposobach podejmowania 
decyzji oraz zadaniach i odpowiedzialności poszczególnych stanowisk, pełniący rolę 
koordynatorów szefowie pionów i poziomów mogą popadać w konflikty, których roz
wiązanie angażuje naczelne kierownictwo. Konflikty między szefami pionów i pozio
mów powodują też przyjęcie biernych pozycji przez podwójnie podległych kierowni
ków, oczekujących na rozwiązanie konfliktu między szefami. W związku z tym ustalo
ne muszą być zasady określające podległość i uprawnienia decyzyjne, gdyż struktura 
macierzowa jest strukturą dobrze określoną, a nie strukturą „wolnej formy” .

Drugim kryterium służącym do określenia wierszy macierzy nie musi być produkt. 
W ramach obiektowego podziału organizacji pracy można stworzyć wiersz macierzy 
wg terytorium, kanałów dystrybucyjnych lub rynku, tzn. grup klientów. Ta ostatnia 
kategoria świadczy o najsilniejszym ukierunkowaniu organizacji na klienta. W takim * 

9 A. Purgat, K. Mencel, M. Lewandowski, Przesłanki wykorzystywania struktur macierzowych 
w działalności kierowniczej [w:] Współczesne kierunki doskonalenia organizacji i zarządzania insty
tucjami, Poznań 1995.
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rozwiązaniu kierownicy odpowiedzialni za obsługę poszczególnych segmentów klien
tów mają równocześnie bardzo silny z nimi kontakt oraz zasadniczy wpływ na pracę 
organizacji, poprzez składanie zamówień wewnętrznych na realizację konkretnych 
produktów lub usług. W tradycyjnych strukturach osoba mająca kontakt z klientem 
(np. sprzedawca, pracownik marketingu) z reguły jest usytuowana w hierarchii zbyt 
nisko, by mieć silny i szybki wpływ na funkcjonowanie organizacji. Ideę funkcjonalno- 
-rynkowej struktury macierzowej przedstawia rys. 3.

Rys. 3. Funkcjonalno-rynkowa struktura macierzowa (oprać, własne)

Różnica pomiędzy strukturą funkcjonalno-produktową a funkcjonalno-rynkową 
polega na sposobie spojrzenia na relację między przedsiębiorstwem a klientami: 
w pierwszej jest to spojrzenie przedsiębiorstwa, które posiadając pewne zasoby, wy
twarza określone produkty/usługi i oferuje je klientom. W drugiej strukturze to spoj
rzenie przedsiębiorstwa, które rozpoznaje potrzeby klientów, a następnie zaspokaja je, 
korzystając z posiadanych zasobów.

Druga z przedstawionych powyżej struktur organizacyjnych jest ilustracją zasady 
przedsiębiorczości określonej przez P. Druckera w 1954 roku10, ale upowszechniającej 
się pod koniec XX wieku: przedsiębiorstwo nie istnieje po to, by produkować czy 
sprzedawać swoje usługi, lecz po to, by zaspokajać potrzeby klientów.

10 W podstawowej książce nt. zarządzania The Practise of Management, polskie wydanie np. 
P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Kraków 1998.



31

W odniesieniu do organizacji non-profit stwierdzenie to zachowuje chyba w pełni 
swoją moc. Można nawet zaryzykować stwierdzenie że, organizacja non-profit, finan
sowana ze środków publicznych - a taką organizację stanowi muzeum - jest powołana 
tylko po to, by zaspokoić pewne istotne potrzeby społeczne11.

11 B. Iwankiewicz-Rak, Marketing organizacji non-profit w praktyce usług kultury i sztuki [w:] 
Kultura w gospodarce rynkowej, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław 1997.

12 Przez działalność statutową rozumiem działalność podstawową jednostki, określoną w statucie. 
Działalność gospodarcza jednostki w tym rozumieniu nie jest działalnością statutową, choć literalnie 
biorąc jest ona przez statut też określana.

13 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 o muzeach, Dziennik Ustaw z roku 1997 nr 5, pozycja 24 
z późniejszymi zmianami.

Projekt struktury macierzowej muzeum

Przy budowaniu struktury macierzowej dla organizacji non-profit, w szczególności 
dla muzeum, należy - oprócz problemów występujących w klasycznych organizacjach 
komercyjnych - uwzględnić dodatkowo jeszcze dwa uwarunkowania:

• nierynkowy charakter części zadań statutowych,
• częściową sprzeczność niekomercyjnej misji organizacji i popytu rynku.
W pierwszym przypadku należy uwzględnić fakt, że część zadań statutowych12 nie 

ma konkretnych odbiorców na rynku. W wypadku muzeum jest to na przykład funkcja 
gromadzenia i przechowywania zbiorów, ochrony czy konserwacji architektury. Przy 
konstrukcji struktury macierzowej funkcje nierynkowe organizacji należy uznać za 
dodatkowe, nietypowe, tworząc kolejne piony funkcjonalne. W ten sposób w strukturze 
gwarantujemy dla każdego istotnego zadania pozycję na drugim szczeblu zarządzania, 
a tylko charakter zadania - nierynkowy lub rynkowy - rozstrzyga o umiejscowieniu 
funkcji odpowiednio w funkcjonalnym lub rynkowym wektorze macierzy.

Drugie z wymienionych wyżej uwarunkowań polega na zagrożeniu, że nieograni
czone ukierunkowanie organizacji non-profit na potrzeby klientów może spowodować 
ich realizację, ale w sposób czy w zakresie sprzecznym z innymi zadaniami statuto
wymi jednostki. Stąd propozycja, by wiersze macierzy w strukturze organizacji two
rzone były według zadań, których odbiorcami są klienci-konsumenci, ale tylko w za
kresie określonym przez działalność statutową. W szczególności działalność gospodar
cza, prowadzona poza sferą działalności podstawowej, powinna zostać zredukowana 
lub ograniczona, np. poprzez usytuowanie w strukturze organizacyjnej na niższym 
szczeblu zarządzania. Pozwala to zachować zalety utworzenia drugiego - po funkcjo
nalnym - wymiaru organizacji, ukierunkowanego na odbiorcę i jego potrzeby, z ogra
niczeniem kontaktów i współpracy tylko do zadań statutowych jednostki.

Dla konstrukcji obu wymiarów macierzy struktury muzeum należy odwołać się do 
definicji zadań statutowych, wymienionych w ustawie o muzeach13, gdzie w art. 1 jako 
cele muzeum wskazano:

1) trwałą ochronę dóbr kultury,
2) informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
3) upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz 

światowej,
4) kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej,
5) umożliwianie kontaktu ze zbiorami.
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Wszystkie - z wyjątkiem pierwszego - cele ukierunkowane są na odbiorcę usług 
muzeum i w takim sensie są to cele rynkowe muzeum.

W art. 2 cytowanej ustawy zapisano, że muzeum realizuje ww. cele w szczególno
ści przez:

1) gromadzenie dóbr kultury w statutowo określonym zakresie,
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie gromadzonych zbiorów,
3) przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im 

właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, a także magazynowanie ich w sposób 
dostępny dla celów naukowych,

4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów, a także w miarę możliwości, zabezpie
czanie stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury mate
rialnej i przyrody,

5) urządzanie wystaw,
6) organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopali

skowych,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej,
8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
9) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
10) prowadzenie działalności wydawniczej.
Analizując poszczególne zadania stawiane przed muzeum, można dokonać podziału 

na zadania, które mają charakter wewnętrzny i takie, które mają konkretnych odbior
ców. Wydaje się, że zadania od punktu 1) do 4) oraz 6) można zakwalifikować do 
grupy zadań wewnętrznych (bez konkretnych odbiorców), natomiast pozostałe do za
dań rynkowych muzeum, rozumiejąc przez „rynkowość” świadczenie usług dla kon
kretnych odbiorców-konsumentów.

Opierając się na powyższych spostrzeżeniach14, można w następujący sposób skon
struować oba wymiary struktury macierzowej muzeum: do wymiaru funkcjonalnego 
dodać te zadania, które mają charakter wewnętrzny, a wymiar drugi zbudować z ryn
kowych zadań muzeum.

H Precyzja i trafność przedstawionego podziału ustawowych zadań muzeum na „wewnętrzne” 
i „rynkowe” ma mniejsze znaczenie - chodzi tylko o pokazanie kierunku analizy. W wypadku kon
kretnego muzeum struktura organizacyjna budowana jest na podstawie analizy nie tyko ustawy, lecz 
przede wszystkim statutu muzeum, jego działalności i otoczenia.

Tak więc w muzeum należy wyróżnić następujące piony funkcjonalne:
a) klasyczne, występujące w każdej organizacji:
• finansowo-księgowy (ekonomiczny),
• administracyjno-techniczny (i ewentualnie konserwacji architektury),
• ochrony (w muzeum wyjątkowo rozbudowany);
b) specyficzne dla muzeum:
• konserwatorski,
• muzealny (badawczy, naukowy).
Razem tworzą one kolumny macierzy struktury organizacyjnej.
Można uznać, że piony funkcjonalne: badań muzealnych, konserwatorski i ochrony 

są odpowiedzialne za realizację nierynkowego zadania muzeum, jakim jest trwała 
ochrona dóbr kultury poprzez gromadzenie, przechowywanie, opracowanie naukowe, 
konserwację i zabezpieczenie muzealiów.
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<=>

Rys. 4. Funkcjonalno-produktowa struktura macierzowa muzeum (oprać, własne)

<=>

<=>

Pozostałe zadania to szeroko rozumiane upowszechnianie, które jest swojego ro
dzaju zwieńczeniem pozostałych „wewnętrznych” funkcji statutowych muzeum: pozy
skiwania dzieł sztuki, ich konserwacji, opracowania naukowego i ochrony. Z drugiej 
strony upowszechnianie ma prorynkowy charakter, społeczność spostrzega funkcjono
wanie muzeum poprzez jego funkcje zewnętrzne: politykę informacyjną i wydawniczą 
udostępnianie zbiorów, oddziaływanie na zwiedzających. Można powiedzieć, że upo
wszechnianie jest funkcją marketingową (rynkową) muzeum. Taka ranga statutowa 
upowszechniania i jej rynkowy charakter w pełni uzasadnia uczynienie z niego właśnie 
drugiego wymiaru struktury macierzowej muzeum.
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Zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi w organizacji przedsiębiorstw, drugi wy
miar może być skonstruowany wg produktów lub wg grup odbiorców.

Wektor „upowszechniania” muzeum może składać się na przykład z następujących 
produktów i usług:

• ekspozycje (stałe, czasowe itp.),
• wydawnictwa,
• imprezy artystyczne i widowiska,
• działania edukacyjne i oświatowe,
• pamiątki muzealne,
• dokumentacja fotograficzna.
Funkcjonalno-produktowa struktura macierzowa (z ograniczeniem działalności 

rynkowej do działalności statutowej) dla muzeum przedstawiona jest na rys. 4.
Zgodnie z rys. 4 punkty przecięć linii relacji pionów i poziomów są punktami 

stycznymi obu wymiarów macierzy, gdzie pionowa, funkcjonalna koordynacja wyko
rzystania zasobów nakłada się na konkretną dyspozycję kierownika produktu wykorzy
stania części z tych zasobów.

W rzeczywistości:
a) nie wszystkie punkty przecięć oznaczają komórki organizacyjne (na rys. 4 zo

stały one umieszczone w sposób losowy),
b) potrzeby komunikacji każdego z kierowników jednostki upowszechniania wy

kraczają poza komórki usytuowane na tym samym poziomie i generalnie są dość duże.
Obieg informacji w strukturze macierzowej jest funkcją bardzo ważną ze względu 

na dużą decentralizację decyzji - do trzeciego poziomu zarządzania, który w organiza
cjach średniej wielkości jest już poziomem komórek wykonawczych. Dlatego informa
cja ta powinna być sprawdzona, ujednolicona co do formy i pełna (w tym finansowa), 
tak by liczny średni szczebel zarządzania miał komplet informacji niezbędnych do 
podejmowania decyzji. Praktycznie, dla prawidłowej realizacji funkcji (relacji) prze
pływu informacji między elementami struktury macierzowej, należy przyjąć jako po
żądane stworzenie sieciowych systemów informacyjnych. Powinny one być budowane 
na podstawie technologii informatycznych, pozwalających na pełny i nieskrępowany 
obieg informacji w wielu kierunkach w organizacji, z zachowaniem poufności danych 
wynikającej z przepisów o tajemnicy służbowej oraz interesu gospodarczego organiza
cji.

Kierownicy jednostek upowszechniania powinni reprezentować organizację w sto
sunku do klienta. Natomiast w organizacji powinni oni funkcjonować na zasadzie 
„wewnętrznego klienta”, zamawiającego usługi w pionach funkcjonalnych organizacji.

Analogicznie do struktury funkcjonalno-rynkowej organizacji komercyjnej można 
zaproponować strukturę funkcjonalno-rynkową dla muzeum (rys. 5), gdzie kolejne 
grupy klientów to na przykład:

grupa A - dzieci
grupa B - młodzież szkolna
grupa C - turyści zagraniczni
grupa D - studenci
grupa E - naukowcy
grupa F - osoby niepełnosprawne
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Zadaniem każdego kierownika grupy klientów jest udostępnienie (upowszechnie
nie) zabytków muzeum stosownie do - bardzo zróżnicowanych - potrzeb danej grupy 
klientów.

Osoba odpowiedzialna za upowszechnianie dla dzieci musi wziąć pod uwagę spo
sób percepcji dziecka (np. małą wartość oryginału w oczach dziecka, ale za to chęć 
dotknięcia i użycia pokazywanego przedmiotu), w przypadku turystów zagranicznych 
główną troską będzie zapewne pokonanie bariery językowej.

Rys. 5. Funkcjonalno-rynkowa struktura macierzowa muzeum (oprać, własne)
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Praktyczne wykorzystanie idei struktur macierzowych w zarządzaniu muzeum

Struktura macierzowa daje niewątpliwie większe możliwości realizacji celów ryn
kowych organizacji i większą elastyczność funkcjonowania. Ale wprowadzenie takiej 
struktury wymaga odpowiedniej kultury organizacyjnej i kwalifikacji kadry kierowni
czej, również tej niższej, na trzecim szczeblu zarządzania15. Reorganizacja struktury 
organizacji, polegająca na zmianie więzi wewnętrznych organizacji (a taką zmianą jest 
wprowadzenie struktury macierzowej w miejsce struktury funkcjonalnej), jest zasadni
czą zmianą dla pracowników, zmieniającą nie tylko poziom formalnej struktury, lecz 
także ich dotychczasowe doświadczenia i przyzwyczajenia. Niepowodzenia we wdro
żeniu struktur macierzowych były spowodowane głównie szokiem kulturowym, jaki 
powstał w wyniku wprowadzenia tak rewolucyjnych zmian, zwłaszcza podwójnego 
podporządkowania16.

15 To są tylko pewne minimalne wymagania, konieczne, ale niewystarczające, by wdrożyć struk
turę macierzową. Oddzielnym problemem jest zaplanowanie i przeprowadzenie procesu wdrożenia 
zgodnie z zasadami zarządzania zmianą w organizacji.

16 Strategor, op.cit., s. 340.
17 G. Hagoort, Przedsiębiorczość w kulturze, Kraków 1996, s. 119-122.
18 Więcej na ten temat M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, 

Warszawa-Kraków 2001.

Stąd decyzja o wdrażaniu struktury macierzowej powinna wynikać z analizy po
trzeb zmian w organizacji i możliwości ich przeprowadzenia z punktu widzenia kultury 
organizacji oraz kwalifikacji pracowników. Praktycznie można uznać, że o rozwiąza
niu macierzowym może myśleć organizacja, która sprawnie zarządza projektami. 
W strukturze funkcjonalnej grupa projektowa (zadaniowa) jest niczym innym jak cza
sową formą podwójnego porządkowania. Jeżeli więc czasowe podwójne podporząd
kowanie części pracowników jest w organizacji dobrze opanowane, to można rozważać 
rozszerzenie i utrwalenie zasady podwójnego podporządkowania17 18.

Innym rozwiązaniem pośrednim może być zachowanie struktury funkcjonalnej dla 
całej organizacji, a wprowadzenie struktury macierzowej tylko w pionie obsługującym 
klienta (upowszechniania). W ten sposób umożliwiamy stopniowe zapoznawanie się 
pracowników z funkcjonowaniem w strukturze macierzowej.

Niektóre idee będące podstawą struktury macierzowej mogą być też wykorzystane 
w organizacji muzeum bez wprowadzania pełnej struktury macierzowej. Ważnym 
wnioskiem wynikającym z analizy zadań stojących przed muzeum jest uświadomienie 
sobie podziału tych zadań na dwie odmienne grupy, a mianowicie: zadania o charakte
rze wewnętrznym i zadania o charakterze rynkowym. Realizacja drugiej grupy zadań 
powinna uwzględniać zdanie i potrzeby ich odbiorców. W tym zakresie muzeum może 
i powinno korzystać z doświadczeń organizacji komercyjnych w zakresie realizacji 
i organizacji usług oraz konkurowania na rynku .

Wyrazem odrębności i specyfiki zadania upowszechniania w strukturze organiza
cyjnej muzeum może być utworzenie stanowiska na drugim poziomie zarządzania, 
odpowiedzialnego za upowszechnianie - np. wicedyrektora ds. upowszechniania. 
Rozwiązanie takie przyjęto m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie, tworząc kilka 
lat temu stanowisko pełnomocnika ds. kontaktów z publicznością. Wiosną 2000 roku 
w krakowskim Muzeum Narodowym podzielono dotychczasowe stanowisko wicedy
rektora ds. muzealnych na dwa równorzędne: wicedyrektora ds. naukowych i zbiorów 
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oraz wicedyrektora ds. organizacji wystaw i promocji. Podobne rozwiązanie przyjęto 
też w Muzeum Zamkowym w Malborku, gdzie funkcjonuje wicedyrektor ds. naukowo- 
-konserwatorskich oraz wicedyrektor ds. marketingowo-administracyjnych19. Utwo
rzenie w strukturze funkcjonalnej muzeum pionu upowszechniania, grupującego 
wszystkie komórki odpowiedzialne za realizację zadań upowszechniania, wydaje się 
rozwiązaniem realnym z punktu widzenia możliwości organizacyjnych przeciętnego 
muzeum, jak i zasadnym z punktu widzenia realizacji zadań ustawowych muzeum. 
Kolejnym krokiem ku zorientowaniu muzeum na upowszechnianie może być nadanie 
jednostkom upowszechniania, obsługującym bezpośrednio odbiorcę, uprawnień „we
wnętrznego” klienta w organizacji, zamawiającego dla „swoich” odbiorców usługi 
w pozostałych pionach muzeum.

19 Rozdzielenie funkcji wicedyrektora ds. naukowych i wicedyrektora ds. upowszechniania uła
twia również dobór kadr: pierwsze stanowisko obejmuje zadania badań naukowych, warto więc, by 
osoba je piastująca miała własny dorobek naukowy, natomiast drugie stanowisko ma charakter orga- 
nizacyjno-rynkowy i ważniejsze są kwalifikacje organizacyjne oraz typu public relations.

20 E.R. Stanoch, Czujne i elastyczne - firmy XXI wieku, ,,CXO”, grudzień 2002.

I jeszcze jeden wniosek z idei struktury macierzowej funkcjonalno-rynkowej, który 
wydaje się przydatny dla muzeum: spojrzenie na swoją działalność nie przez pryzmat 
produktów (wystaw, wydawnictw, wykładów itd.), lecz odbiorców (dzieci, młodzieży, 
obcokrajowców itd.). Nawet w strukturze funkcjonalnej można i warto wskazać osoby, 
które będą odpowiadać za upowszechnianie dla poszczególnych grup odbiorców. Na 
początku może to stanowić dodatkowe zadanie dla pracowników zajmujących się 
upowszechnianiem; lecz już samo wskazanie tych zadań jako istotnych dla organizacji 
będzie krokiem do przodu.

Kierunek odchodzenia od prostych struktur hierarchicznych na rzecz struktur ela
stycznych jest prawdopodobnie kierunkiem rozwoju organizacji w najbliższych dzie
siątkach lat, wynikającym z rewolucji informacyjnej i powstawania ogólnoświatowego 
społeczeństwa informatycznego.

W raporcie Hewitt Associates „21sl Century Corporationes Report”, opublikowa
nym w 2001 roku20, wskazano następujące cechy struktury organizacyjnej przedsię
biorstwa XXI wieku:

• struktura bardzo płaska, o niewielkiej ilości szczebli zarządzania,
• struktura sieciowa, w której wiele relacji wewnętrznych (np. przepływy informa

cji) będzie miało charakter sieciowy (wielokierunkowy), a nie liniowy,
• struktura eksperymentująca, czyli zmieniająca się i szukająca nowych rozwiązań,
• struktura modularna, zbudowana na pewnych podstawowych, w miarę samo

dzielnych jednostkach organizacyjnych.
Struktury macierzowe są jednym z możliwych sposobów rozwoju i kształtowania 

struktury organizacyjnej we wskazanym kierunku.



38

SUMMARY

The matrix organizational structure in a museum

A typical organizational structure is a staff-functional structure, in which an organiza
tion is divided into functional departments: technical, economical, administrative etc. The 
structure like this is simple and understandable for the employees. However this structure is 
not flexible and efficient enough to adapt to the changing environment and to the expecta
tions of the customers. In this situation market organizations can use a matrix structure. The 
matrix structure in companies is built by an additional (to functional dimension) dimension 
in the structure of the organization . It can be based on the products of the organization or 
on the groups of the customers.

In a museum the second, market dimension in the organizational structure can be pre
sented by stated service tasks. However, the functional dimension of the structure in the 
museum should be expanded by the stated tasks, which don't have definite consumers on 
the market. For example: collecting, preserving and scientific describing museums- 
collected objects.

The new element in the matrix structure is the used of the double employees' hierarchy. 
That's why the matrix structure can be used only if an organizational culture and managers 
is properly prepared to function in the system with the double hierarchy. An organization, 
which efficiently manage projects, is a good example in this case.

Nevertheless, some the ideas based on the matrix structure can be used in museum's 
structure without necessity of building the whole matrix structure.
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