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Dynamika zmian polskiego sektora kultury po 1989 roku jest bardzo duża, chociaż 
w poszczególnych branżach i na poszczególnych polach działalności ma inny cha-
rakter. Urynkowienie niektórych sektorów kultury zakończyło się dopiero niedaw-
no (zajęło to ponad dwadzieścia lat!), niektórych dziedzin działalności kulturalnej 
prywatyzacja w ogóle nie dotyczy. Jednak wszystkie sektory i związane z nimi 
instytucje podlegają ciągłym zmianom – począwszy od tworzenia brakujących in-
stytucji i zapewniania im odpowiedniej bazy lokalowej po ich unowocześnianie 
i zmianę orientacji, w której centrum znajduje się odbiorca, jego potrzeby i ocze-
kiwania. Zmieniają się instytucje – ich wygląd, sposoby zarządzania, tworzenia 
i realizacji programów. Zmienia się publiczność, o którą konkurują wszystkie typy 
instytucji i przemysłów. Cały czas ewoluują rynki poszczególnych dóbr kultury. 
W sektorach dotychczas zdominowanych przez instytucje publiczne powstają in-
stytucje prywatne (zwłaszcza teatry, również centra sztuki), pojawiają się projekty 
instytucji działających w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne (Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich), wiele instytucji prowadzą fundacje i stowarzyszenia.

W niniejszym rozdziale odwołuję się do przemysłów kultury i przemysłów kre-
atywnych, które obejmują konkretne branże, typy działalności i powiązane z nimi 
instytucje. Zastosowany został podział na tradycyjne instytucje kultury: muzea, 
biblioteki, teatry, filharmonie i orkiestry, a także domy kultury, oraz przemysły 
kultury: rynek książki, kinematografia, media, rynek muzyczny, rynek sztuki oraz 
wzornictwo. Podczas gdy instytucje kultury w Polsce reprezentują w przeważającej 
części sektor publiczny o charakterze niedochodowym, w dużo mniejszym stopniu 
trzeci sektor oraz właścicieli prywatnych, to przemysły kultury są z definicji zwią-
zane z działalnością komercyjną.
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Istotnym źródłem danych i informacji wykorzystywanych w poszczególnych 
podrozdziałach są raporty o stanie kultury zamówione przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego w związku z Kongresem Kultury Polskiej zorganizowa-
nym w 2009 roku w Krakowie.

Instytucje kultury
Organizacyjną ramę dla instytucji działających na polu kultury wyznacza Usta-

wa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (znowelizowana 31 sierpnia 2011 r.). Wymienione są w niej teatry, ope-
ry, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, 
domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumen-
tacji w różnych dziedzinach kultury. Ponadto część instytucji – muzea, biblioteki, 
a także przemysł filmowy – funkcjonuje w oparciu o ustawy odnoszące się do nich 
w sposób szczegółowy.

Oprócz opisanych poniżej typów instytucji działają również wyspecjalizowane 
narodowe instytucje kultury podlegające bezpośrednio ministrowi kultury: Insty-
tut Adama Mickiewicza, Instytut Książki, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 
Międzynarodowe Centrum Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Archiwa Pań-
stwowe, Instytut Teatralny, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Cen-
trum Kultury, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Instytut Muzyki i Tańca, Narodowy 
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Muzea
Na przestrzeni ponad dwudziestu lat, które minęły od przełomowego 1989 

roku, w polskim muzealnictwie zaszły fundamentalne zmiany: inwestycje w in-
frastrukturę (nowe obiekty, modernizacje) powoli dostosowują polskie muzea do 
światowych standardów wystawienniczych, tworzone są nowe kategorie instytu-
cji – muzea sztuki współczesnej i muzea poświęcone historii Polski. Coraz częściej 
na wystawach i w przestrzeniach okołowystawowych wykorzystywane są nowe 
technologie, coraz większe znaczenie muzea przywiązują do działań edukacyjnych 
oraz do komfortu publiczności (przestrzenie wypoczynku i strefy usług). To jednak 
dopiero początek zmian – na wkroczenie w XXI wiek, nie tylko w zakresie warun-
ków lokalowych, ale także sposobu zarządzania, czekają setki muzeów zarówno 
w dużych miastach, jak i na prowincji.

Muzea w Polsce funkcjonują w oparciu o Ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. 
o muzeach (znowelizowaną w 2007 r.). Zgodnie z nią: „Muzeum jest jednostką 
organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie 
i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o cha-
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rakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach 
gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki 
i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i este-
tycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów” (Art. 1). De-
finicja ta, jak również powszechnie respektowana międzynarodowa definicja mu-
zeum wypracowana przez International Council of Museums (Międzynarodową 
Radę Muzeów ICOM) z siedzibą w Paryżu (organizacja doradcza UNESCO), której 
Polska jest członkiem, wydaje się już dzisiaj – w kontekście nowych technologii, 
nowych potrzeb i nowych wyzwań – niewystarczająca. Dorota Folga-Januszewska 
w raporcie o stanie kultury Muzea w Polsce 1989–2008 zaproponowała definicję 
alternatywną: „Muzeum współczesne bywa stale jeszcze instytucją trwałą, musi 
przynosić dochody, aby przetrwać, służy społeczeństwom i ich polityce określa-
nia tożsamości i wartości, jest dostępne publicznie także przez Internet, prowadzi 
badania nad świadectwami działalności człowieka i jego otoczeniem, gromadzi 
zbiory i symulakra, konserwuje i zabezpiecza zbiory lub nośniki, na których są one 
zapisane, udostępnia je i prezentuje, tworzy nowe rzeczywistości oraz wartości 
edukacyjne i fikcyjne, służy rozrywce” [Folga-Januszewska, 2008, s. 54].

Z uwagi na typ organizatora muzea w Polsce dzielą się na: 1) muzea podległe 
ministrowi właściwemu ds. kultury i dziedzictwa narodowego (czyli bezpośrednio 
przez ministerstwo nadzorowane i finansowane: muzea narodowe, zamki królew-
skie, muzea specjalistyczne o randze narodowej), muzea martyrologiczne i insty-
tucje podległe innym ministrom (np. Muzeum Wojska Polskiego) oraz muzea pod-
ległe kierownikom urzędów centralnych; 2) muzea samorządowe utworzone przez 
jednostki samorządu terytorialnego (muzea wojewódzkie podległe wojewodom, 
miejskie podległe prezydentom lub burmistrzom, powiatowe podległe starostom 
i gminne podległe wójtom); 3) muzea współprowadzone (samorządowo-pań-
stwowe); 4) muzea tworzone przez inne podmioty (wyższe uczelnie, stowarzy-
szenia, fundacje, związki wyznaniowe, osoby prawne i fizyczne). MKiDN prowadzi 
18 muzeów: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Zamkowe 
w Malborku, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Państwowe Muzeum na Maj-
danku, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Zamek Królewski 
na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie, Zamek Królewski w Warsza-
wie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej, Muzeum Historii Polski w Warszawie, 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha w Krakowie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; 13 muzeów jest 
przez MKiDN współprowadzonych.

W kwestii liczby muzeów za najbardziej wiarygodne powinny zostać uznane 
statystyki opracowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
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(NIMOZ, powstał w 2011 r. z przekształcenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicz-
nych), do którego zadań należy gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muze-
ach, muzealiach, zbiorach publicznych i obiektach zabytkowych oraz wyznaczanie 
i upowszechnianie standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów. NIMOZ 
sporządził wykaz muzeów, które mają statut bądź regulamin uzgodniony z mini-
strem kultury i dziedzictwa narodowego. W 2012 roku obejmował 427 muzeów 
(wraz z oddziałami 721 podmiotów), wśród których wyodrębnił: muzea państwo-
we: 27, samorządowe: 298, prywatne – osoby fizyczne: 52, prywatne – instytu-
cje: 50. W ujęciu geograficznym najwięcej muzeów znajduje się w województwach 
mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim, a najmniej w opolskim i lubuskim.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku możliwości inwestowania w muzealną 
infrastrukturę były bardzo ograniczone. Do nielicznych powstałych w tym okresie 
gmachów należą Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie 
(otwarte w 1994 r., od 2007 r. muzeum, często określane mianem najlepiej za-
projektowanego polskiego gmachu muzealnego – arch. Arata Isozaki) i niewielkie 
Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku (1989–1992). W pierwszej dekadzie 
XXI wieku rozpoczął się w Polsce muzealny boom. Modernizowane są historyczne 
gmachy, istniejące muzea wprowadzają się do nowych siedzib, z impetem powoły-
wane są też nowe instytucje muzealne, dla których adaptowane są postindustrial-
ne lub historyczne budynki, bądź projektowane nowe gmachy. Szczególne miejsce 
w kategorii nowych instytucji zajmują instytucje sztuki współczesnej oraz muzea 
historyczne. O ile tworzenie muzeów historycznych wynika z potrzeby dokonania 
rewizji dziejów i jest ambicją polityków, o tyle instytucje sztuki współczesnej są 
owocem naturalnych potrzeb elit intelektualnych społeczeństwa, a z ich powsta-
niem łączą się różne formy mecenatu. W okresie 2004–2012 otwartych zostało 
kilkanaście gmachów muzealnych (najistotniejsze to: Muzeum Powstania War-
szawskiego, 2004; Pałac Biskupa Erazma Ciołka – Oddział Muzeum Narodowego 
w Krakowie, 2007; Muzeum Sztuki w Łodzi – ms², 2008; Muzeum Narodowe 
Ziemi Przemyskiej, 2008; Oddziały Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkow-
skiego w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej, 2009; Muzeum Fryderyka Chopina 
w Warszawie, 2010; Fabryka Schindlera – Oddział Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa, 2010; Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 2010) oraz centrum 
sztuki (CSW „Znaki Czasu” w Toruniu, 2008). W wyniku konkursów architekto-
nicznych wyłoniono do realizacji trzy kolejne muzea sztuki: Muzeum Sztuki No-
woczesnej w Warszawie, Muzeum Współczesne Wrocław, Muzeum Śląskie w Kato-
wicach (otwarcie w nowej siedzibie planowane na 2014), oraz cztery duże muzea 
historyczne: Muzeum Historii Żydów Polskich (otwarte w 2013), Muzeum Histo-
rii Polski i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku; znane są również koncepcje kilku następnych instytucji.

W odniesieniu do XX wieku można także mówić o zapaści w zakresie rozwi-
jania muzealnych kolekcji (zlikwidowano m.in. Fundusz Zakupów i Fundusz Pla-
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styki Ministerstwa Kultury i Sztuki). W związku z reformą administracji publicznej 
z 1998 roku większość muzeów została przekazana samorządom, które zgodnie 
z wcześniejszą ustawą o muzeach zobowiązane są do zapewnienia środków na 
ich utrzymanie, rozwój i bezpieczeństwo. Dopiero od 2005 roku muzea te mogą 
występować o dotacje bezpośrednio do MKiDN, bez pośrednictwa jednostek sa-
morządu terytorialnego [Folga-Januszewska, 2008, s. 12]. Ministerstwo zainicjo-
wało również programy operacyjne, w których w trybie konkursu przyznawane 
są dodatkowe środki na działalność bieżącą, edukację i inwestycje. W 2004 roku 
jednym z priorytetów polskiej kultury stała się współczesna sztuka. Minister Kul-
tury ogłosił program „Znaki czasu” – wspierania sztuki w regionach, polegający 
na stworzeniu w każdym województwie autonomicznej kolekcji sztuki najnowszej, 
co miało zainicjować powstanie nowych instytucji sztuki (tak się stało w Toruniu, 
Krakowie – chociaż tutaj ostatecznie nie doszło do przekazania muzeum powstałej 
w regionie kolekcji, oraz we Wrocławiu). Jego istotnym elementem był fundusz 
zakupu zbiorów. Pod koniec 2008 roku program został zakończony.

Istotną rolę promocyjną pełni organizowana w Polsce od 2003 roku „Noc Mu-
zeów”, podczas której każdego roku padają frekwencyjne rekordy. Mimo krytyki 
(m.in. spłycanie doświadczenia wizyty w muzeum, bardziej wydarzenie społeczne 
niż duchowe i poznawcze) impreza wykreowała modę na chodzenie do muzeów 
(przynajmniej raz w roku).

Autorzy raportu Muzea w Polsce 1989–2008 wskazali na brak pięciu aktów 
prawnych, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie muzeów i wymianę zbiorów: 
1) ustawy o zabezpieczeniu przed konfiskatą, 2) ustawy o gwarancjach państwo-
wych dla uprawnionych instytucji kultury, 3) ustawy o obowiązku badania i pu-
blikowania proweniencji dzieł zgromadzonych w muzeach publicznych, 4) ustawy 
o dostępie do zbiorów narodowych (ustawy o domenie publicznej), 5) elementów 
prawa podatkowego rozszerzających możliwości świadczenia odpisów podatko-
wych na rzecz instytucji muzealnych. Wyzwania dla polskich muzeów u progu 
drugiej dekady XXI wieku to intensyfikacja prac nad cyfryzacją zbiorów (z naci-
skiem na rejestracje obrazowe i multimedialne) oraz poprawa systemu zabezpie-
czeń przed kradzieżą i oddziaływaniem niewłaściwych warunków klimatycznych 
w magazynach i na wystawach stałych. Postulowane jest także wdrożenie przez 
GUS właściwej metodologicznie ankiety, która dałaby miarodajną liczbę muzeów 
i muzealiów (ta konieczność wskazywana jest także w przypadku innych klasyfi-
kowanych dziedzin kultury).

Biblioteki
Komputeryzacja i digitalizacja zmienia charakter bibliotek (dokumenty elek-

troniczne, katalogi online) i sposób dostępu do zbiorów (biblioteki cyfrowe). Jed-
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nocześnie rośnie rola bibliotek jako miejsca nauki i spędzania wolnego czasu – 
powoli zmieniają się one w nowoczesne, interdyscyplinarne centra kultury.

Biblioteki działają w oparciu o Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliote-
kach. Zgodnie z ustawowym zapisem biblioteki „organizują i zapewniają dostęp 
do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej” (Art. 3, pkt. 1), a do 
ich zadań należy:

„1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bi-
bliotecznych, 2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów 
oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach 
własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także 
współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Wśród zadań może się ponadto znaleźć: prowadzenie działalności bibliogra-
ficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popu-
laryzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej” (Art. 4).

Przy ministrze właściwym ds. kultury działa Krajowa Rada Biblioteczna, któ-
ra koordynuje ogólnokrajowe przedsięwzięcia biblioteczne i stymuluje rozwój 
bibliotekarstwa. Rolę centralnej biblioteki pełni Biblioteka Narodowa w Warsza-
wie, która zajmuje się m.in. gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem 
i wieczystym archiwizowaniem materiałów bibliotecznych powstałych w Polsce 
oraz za granicą, a dotyczących Polski; opracowywaniem i wydawaniem bibliografii 
narodowej; prowadzeniem badań z zakresu bibliotekoznawstwa, nauki o książce 
i pokrewnych dziedzin wiedzy. Biblioteki dzielą się na: publiczne (wojewódzkie, 
powiatowe i gminne – tworzą ogólnokrajową sieć biblioteczną), naukowe, szkolne 
i pedagogiczne, fachowe i zakładowe oraz biblioteki obsługujące specjalne grupy 
użytkowników (np. Centralna Biblioteka Niewidomych).

Na koniec 2011 roku GUS podał liczbę 8290 bibliotek publicznych. Liczba ta od 
1989 roku, kiedy działało 10 313 takich bibliotek, systematycznie się zmniejsza. 
Mimo to rocznik „Biblioteki Publiczne w Liczbach 2009” wskazuje, że sieć biblio-
tek publicznych (sieć tworzą w jednej trzeciej biblioteki główne i w dwóch trzecich 
ich filie) powoli się w Polsce stabilizuje. Każdego roku około 1% bibliotek jest 
wyłączonych z obsługi (remonty, trudności lokalowe, kadrowe), większość wraca 
do sieci. Spada liczba placówek wyspecjalizowanych w obsłudze młodych czytel-
ników – liczba filii dla dzieci i młodzieży zmniejszyła się w pierwszej dekadzie 
XXI wieku o jedną piątą. Dwie trzecie bibliotek i filii zlokalizowanych jest na wsi. 
Sieć bibliotek wspomagają punkty biblioteczne, które jednak są niemal masowo 
likwidowane (w ciągu pierwszej dekady wieku zlikwidowano 40%, w 2009 roku 
działało 1469 punktów).

Całkowita wielkość księgozbioru bibliotek publicznych to 134,3 mln wolumi-
nów książek i czasopism oprawnych. Liczba ta zmienia się z uwagi na systema-
tyczną selekcję zbiorów i jednoczesne zakupy nowości wydawniczych (Internatio-
nal Federation of Library Associations wskazuje, że wielkość kolekcji bibliotecznej 
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powinna wynosić 150–250 książek na 100 mieszkańców, a wskaźnik uzupełnia-
nia 20–25 woluminów na 100 mieszkańców w ciągu roku). Liczba zakupów jest 
mniejsza z uwagi na zmniejszone środki z MKiDN – kwota przekazana na ten 
cel w 2009 roku była o dwie trzecie niższa niż w 2005. Jednocześnie zmienia się 
charakter księgozbiorów – zmniejszają się zbiory audiowizualne, a rosną zbiory 
dokumentów elektronicznych.

Liczba czytelników w bibliotekach w 2009 roku to 6553,8 tys. osób (w stosun-
ku do 7423,1 tys. w 1990). Zmieniła się również struktura wiekowa osób korzy-
stających z bibliotek. W pierwszej dekadzie wieku z bibliotek odeszło prawie 11% 
czytelników, z czego najliczniejszą grupę stanowiły dzieci i młodzież do 15 lat oraz 
młodzież w przedziale wiekowym 15–19 lat.

Do największych wyzwań bibliotek w minionym dziesięcioleciu należała kom-
puteryzacja. Z pierwszego badania stanu informatyzacji bibliotek przeprowadzo-
nego przez GUS dopiero w 1999 roku wynikało, że zaledwie niecałe 8% zostało 
skomputeryzowanych. Dziesięć lat później było to już 75%. Ponad połowa kom-
puterów wykorzystywanych w bibliotekach jest dostępna dla czytelników (prawie 
wszystkie z dostępem do internetu). Biblioteki wciąż są jednak słabo wyposażone 
w komputerowe programy biblioteczne – w 2009 roku miało je 60% placówek 
dysponujących komputerami, a dostęp do katalogów własnych przez internet ofe-
rowało 20% z nich.

W 2009 roku MKiDN przystąpiło do realizacji programu „Biblioteka+”, któ-
ry stanowi odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicz-
nych w Polsce. Jego strategicznym celem jest przekształcenie bibliotek gminnych 
w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społeczne-
go, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek. Cztery obszary 
działań programu to: 1) stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego sys-
temu komputerowego MAK+ umożliwiającego zarządzanie zbiorami bibliotecz-
nymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach pomiędzy samymi 
bibliotekami oraz zdalny dostęp poprzez internet dla czytelników; 2) internetyza-
cja bibliotek; 3) szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji; 4) uru-
chomienie programu finansowego wsparcia modernizacji i rozbudowy bibliotek 
gminnych.

Rozwój digitalizacji umożliwił tworzenie kolekcji i bibliotek cyfrowych. W 2006 
roku Biblioteka Narodowa uruchomiła Cyfrową Bibliotekę Narodową Polona. Jej 
celem jest udostępnianie w postaci cyfrowej wydań najważniejszych tekstów lite-
rackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopism, grafik, fotografii, nut 
oraz map. W tym samym roku powstała Śląska Biblioteka Cyfrowa (w porozumie-
niu z Uniwersytetem Śląskim). Jej celem jest prezentacja w internecie kulturowego 
dziedzictwa tego regionu w jego historycznej i współczesnej różnorodności, pu-
blikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej 
i edukacyjnej. W 2005 roku założona została Małopolska Biblioteka Cyfrowa.
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Problemem jest dostępność bibliotek szkolnych. Robert Kaźmierczak wska-
zuje, że są one otwarte zaledwie przez ok. 120–130 dni w roku po pięć godzin 
dziennie (szkoła publiczna prowadzi bowiem zajęcia dydaktyczne przez ok. 170 
dni w roku, od tego trzeba odliczyć wakacje i ferie, rekolekcje, szkolne święta itp.) 
W wielu szkołach utrzymywany jest również dzień administracyjny, w którym bi-
blioteki są niedostępne dla czytelników. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy jest 
niewspółmiernie krótki w stosunku do czasu pracy personelu bibliotek publicznych 
(o połowę), a ich pensje są porównywalne [Kaźmierczak, 2009, s. 76–77].

Teatr
Wobec braku ustawowej definicji teatru przytoczona zostanie definicja przyję-

ta przez GUS na potrzeby działalności statystycznej: 
„1. Instytucja lub organizacja zajmująca się profesjonalnie regularnym wy-

stawianiem utworów scenicznych (dramatycznych, lalkowych, muzycznych i roz-
rywkowych), posiadająca stały zespół (aktorów, śpiewaków, tancerzy, muzyków, 
reżyserów, scenografów itp.), z reguły posiadająca budynek lub pomieszczenie 
przystosowane do wystawiania utworów scenicznych, przy wykorzystaniu różnych 
technik przekazu: słowo, ruch, muzyka, dźwięk, plastyka (niezależnie od liczby 
występujących w nich osób). Teatr może być stały lub objazdowy, a ze względu 
na prezentowaną formę sceniczną wyróżnia się: teatr dramatyczny, teatr lalkowy, 
teatr muzyczny (opera, operetka, tańca, balet, musical, rewiowy).

2. Instytucja kultury; profesjonalna jednostka wyodrębniona pod względem 
prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, prowadząca regularnie 
jednorodną działalność sceniczną, niezależnie od liczby posiadanych scen”.

W 2003 roku powstał w Warszawie Instytut Teatralny, który zajmuje się do-
kumentowaniem polskiego życia teatralnego oraz badaniami nad współczesnością 
i historią polskiego teatru, ma także pomóc w promowaniu naszego teatru za 
granicą.

Podobnie jak muzea, od 1990 roku teatry zostały poddane decentralizacji, 
którą przeprowadzono w trzech etapach. W latach 1991–1992 15 teatrów zo-
stało przekazanych samorządom miejskim. Etap drugi związany był z realizacją 
Programu Pilotażowego Reformy Administracji Publicznej (1993) oraz z ustawą 
o „dużych miastach” (1995). Zakładano, że docelowa liczba teatrów państwowych 
nie przekroczy jednej trzeciej liczby z 1989 roku. Lista teatrów niepodlegających 
przekazaniu objęła 17 instytucji, po proteście środowiska teatralnego (i nowych 
wyborach do parlamentu) rozszerzono ją do 59. W 1994 roku działało 48 teatrów 
miejskich, 64 pozostały w gestii państwa, a 3 współprowadzili wojewoda i miasto. 
W związku z reformą administracyjną z 1999 roku 30 teatrów dramatycznych 
i wszystkie opery zostały przekazane urzędom marszałkowskim, a wszystkie te-
atry lalkowe (26) znalazły się w gestii samorządów powiatowych. MKiDN prowadzi 
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trzy teatry: Teatr Narodowy, Teatr Wielki – Opera Narodowa i Narodowy Stary 
Teatr w Krakowie, współprowadzi zaś Teatr Polski we Wrocławiu, Ośrodek Prak-
tyk Teatralnych „Gardzienice” i Operę Wrocławską (instytucje wpisane do rejestru 
MKiDN), a także pięć teatrów i dwie opery wpisane do rejestru organizatorów 
samorządowych.

W 1989 roku liczba teatrów (łącznie dramatycznych i muzycznych) wynosiła 111 
(161 scen), w roku 1999 – 149 (232) i w kolejnej dekadzie utrzymywała się na po-
ziomie 138–145. Na przestrzeni dwóch dekad o ok. 60% zwiększyła się liczba scen, 
przybyło zwłaszcza tzw. małych scen. W latach 1989–1991 widoczny był spadek 
liczby widzów: z 9,1 mln do 6,4 mln, wzrost do 7,1 mln nastąpił w latach 1997– 
1998, a w kolejnej dekadzie ich liczba utrzymywała się na poziomie ok. 6 mln.

Z uwagi na charakter organizatora teatry dzielą się na publiczne i niepublicz-
ne. Raport Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989–2009 [Płoski, 
2009] podaje, że w 2009 roku działały 124 teatry publiczne (w tym: 62 drama-
tyczne, 8 dramatycznych bez zespołu, 24 lalkowe, 5 tańca i ruchu, 11 operowych, 
9 muzycznych i operetkowych, 5 impresaryjnych), a ponadto 7 instytucji kultury, 
w których działają teatry, i 5 teatrów impresaryjnych domów kultury. Najczęściej 
spotykanym modelem działalności jest teatr repertuarowy, czyli grający w danym 
okresie na zmianę kilka sztuk. Działają także teatry impresaryjne, które przygo-
towują program z wykorzystaniem zewnętrznych produkcji. Do najdroższych scen 
publicznych należą teatry operowe, które w celu obniżenia kosztów decydują się 
na koprodukcję przedstawień.

Teatry niepubliczne obejmują teatry typu for profit – działające jako przed-
siębiorstwa (np. spółka z o.o.) w oparciu o prawo handlowe, oraz typu non profit 
zorganizowane jako organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje). Zarów-
no teatry publiczne, jak i niepubliczne mogą występować o wsparcie do MKiDN – 
początkowo miało ono charakter dotacji celowych, po 2000 roku pojawiła się 
możliwość aplikowania o środki do programów operacyjnych. Samorządy lokal-
ne wspierają teatry na podstawie procedur konkursowych lub przez powierze-
nie im do realizacji zadań samorządu. Wskazać można szereg przykładów uda-
nej współpracy teatrów niepublicznych z władzami publicznymi, które działając 
w budynkach znajdujących się w zarządzie publicznym, zapewniają w ten sposób 
stały i różnorodny program artystyczny, a zarazem rozwiązują problem lokalo-
wy teatrów niezależnych (np. scena Teatr Stara Prochoffnia w Warszawie została 
udostępniona trzem teatrom niepublicznym). Według autorów raportu liczba te-
atrów niepublicznych waha się od 150 do 180. One same definiują swój profil jako 
repertuarowy, chociaż często grają sztuki małoobsadowe skierowane do mniejszej 
publiczności. Teatry te otrzymują zazwyczaj dotacje w wysokości 30–50% kosz-
tów utrzymania. Wyjątkiem jest Teatr Polonia Krystyny Jandy, dla którego dotacje 
stanowią zaledwie 4% wpływów. Raport wskazuje, że rozwój prywatnych teatrów 
komercyjnych utrudniają utrzymywane ze środków publicznych sceny grające re-
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pertuar rozrywkowy – komedie, rewie, recitale (publiczne teatry muzyczne: Teatr 
Muzyczny Roma w Warszawie, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, Teatr Roz-
rywki w Chorzowie, Gliwicki Teatr Muzyczny), które walczą o tego samego wi-
dza. Popularnością cieszą się prywatne teatry rewiowe: Studio Buffo i Teatr Sabat 
w Warszawie, Teatr Broadway w Szczecinie [Płoski, 2009, s. 60–61].

Większość budynków teatralnych na początku lat dziewięćdziesiątych wyma-
gała remontów. Poczynając od końca tego dziesięciolecia, wiele budynków zo-
stało poddanych modernizacji, od pierwszej dekady XXI wieku z wykorzystaniem 
środków europejskich. Do największych inwestycji tego rodzaju należy projekt 
utworzenia Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódz-
kim, obejmujący modernizację infrastruktury i technologii teatralnej w teatrze 
w Łodzi oraz w domach kultury w czterech miastach województwa (zakończony 
w 2008 r.). Podobnie jak instytucje wystawiennicze, również teatry wykorzystują 
w swojej działalności przestrzenie postindustrialne: teatry publiczne traktują je 
jako dodatkowy środek artystyczny, a teatry niezależne przede wszystkim jako 
stałą siedzibę.

Istotną grupą publiczności teatralnej są dzieci i młodzież – przedstawienia 
dla młodej widowni stanowią jedną piątą repertuaru i zapewnia ona 75% widow-
ni teatrów. Opublikowany w 2005 roku Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci 
i młodzieży w latach 1989–2003 wskazuje na problemy związane z tym rodzajem 
działalności, m.in.: przedstawienia chałturnicze, nastawione tylko na zysk, pre-
zentowane w przedszkolach i szkołach bez żadnej kontroli ich poziomu artystycz-
nego; brak weryfikacji jakościowej produkcji dla dzieci i młodzieży, brak promocji 
najlepszych wzorów; niski poziom tekstów dramatycznych – plagą są dokonywane 
przez reżyserów adaptacje znanych baśni.

Ważną rolę upowszechnieniową pełnią festiwale teatralne; w Polsce rocznie 
odbywa się ich ok. 250–280 (liczba ta obejmuje zarówno duże imprezy mię-
dzynarodowe, jak i przeglądy w powiatowych domach kultury). Część festiwali 
zaczyna stawiać na interdyscyplinarność, do programu, oprócz teatru, włącza się 
koncerty, projekcje czy taniec np. Festiwal Teatralny Malta w Poznaniu, Festiwal 
Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Do najważniejszych festiwali należą: Krakowskie 
Reminiscencje Teatralne (od 1975), Festiwal Szekspirowski w Gdańsku (od 1993), 
Festiwal Dialog we Wrocławiu (od 2001), Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bo-
ska Komedia w Krakowie (od 2008), Spotkanie Teatrów Narodowych w Warszawie 
(od 2009).

Raport przygotowany na Kongres Kultury Polskiej wskazał dwie główne ten-
dencje widoczne we współczesnym teatrze: coraz liczniej powstające wielozespo-
łowe centra, które sprzyjają rozwojowi niezależnych inicjatyw, oraz przekształca-
nie teatrów repertuarowych w multidyscyplinarne, na których program składają 
się wydarzenia z różnych dziedzin kultury.



Charakterystyka działalności kulturalnej...

137

K. JagodzIńsKa

Taniec
W Polsce działa 9 zespołów baletowych przy operach i 8 zespołów przy teatrach 

muzycznych. W 2009 roku Polski Balet Narodowy został wydzielony ze struktur 
Opery Narodowej i jest jej równorzędnym partnerem w ramach Teatru Wielkiego. 
W następnym roku Bałtycki Teatr Tańca został wydzielony z Opery Bałtyckiej. Pod 
koniec pierwszej dekady XXI wieku działało w Polsce kilkadziesiąt teatrów tańca, 
z których ponad 30 uznawanych jest przez krytykę. Oprócz wspomnianych wyżej 
zaledwie trzy teatry mają status instytucjonalny: Polski Teatr Tańca – Balet Po-
znański (1973, bez stałej siedziby, finansowany ze środków wojewody, premiery 
finansowane przez MKiDN), Śląski Teatr Tańca (1991, siedzibę dzieli z Centrum 
Kultury w Bytomiu, finansowany przez Miasto, w połowie 2013 r. zlikwidowany) 
i Kielecki Teatr Tańca (1995, początkowo prywatny zespół, od 1998 – stowa-
rzyszenie, od 2004 – instytucja miejska). W 1956 roku powstał działający nie-
przerwanie Wrocławski Teatr Pantomimy. Działają także zespoły tańca ludowego, 
w tym dwa zawodowe: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Państwowy Zespół Lu-
dowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Szczególny rozwój i popularyzacja tańca współczesnego miały miejsce po 
przełomie 1989 roku. W latach dziewięćdziesiątych powstał szereg zespołów tań-
ca, m.in. Teatr Tańca DF w Krakowie (1990), Teatr Dada von Bzdülöw w Gdańsku 
(1993), Kielecki Teatr Tańca (1995). Do najbardziej cenionych współczesnych nie-
publicznych inicjatyw w zakresie tańca współczesnego należy projekt Stary Browar 
Nowy Taniec.

W tym samym czasie nastąpił prawdziwy wysyp festiwali tańca: Międzyna-
rodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu (1993), Między-
narodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej w By-
tomiu (1994), Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego (1994), a także 
Międzynarodowe Biennale Tańca Współczesnego oraz Międzynarodowy Festiwal 
Teatrów Tańca (2004) – w Poznaniu, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca 
w Lublinie (1997). Po roku 2000 powstały m.in. Festiwal Gdańska Korporacja Tań-
ca (2002), Baltic Movement Project w Gdańsku (2009).

Filharmonie i orkiestry
W 2012 roku działało w Polsce 25 filharmonii, które bez wyjątku reprezentują 

sektor publiczny: jedna finansowana jest przez MKiDN (Filharmonia Narodowa), 
12 przez samorządy wojewódzkie, 8 przez samorządy miejskie oraz 4 współfinan-
sowane przez MKiDN i samorządy (Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wro-
cławiu, Filharmonia Pomorska im. I. Paderewskiego w Bydgoszczy, Filharmonia 
Zielonogórska im. T. Bairda, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum 
Sztuki w Białymstoku). Działają 32 zawodowe orkiestry, jedna orkiestra muzyki 
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współczesnej oraz 10 orkiestr teatrów operowych. Organizatorem jednej orkiestry 
jest MKiDN – Polskiej Orkiestry „Sinfonia Iuventus”, Ministerstwo jest też współ-
organizatorem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 

Największymi zespołami dysponują: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Pol-
skiego Radia (118 muzyków), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej w Kato-
wicach (99), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej (97) i Polska Filhar-
monia Bałtycka (84); typowa orkiestra filharmoniczna liczy 70–80 muzyków. Przy 
filharmoniach działają również mniejsze zespoły – orkiestry smyczkowe, grupy 
kameralne.

Istotny wpływ na dobór repertuaru mają koszty związane z wypożyczeniem 
lub zakupem materiałów orkiestrowych od wydawców oraz opłaty z tytułu tan-
tiem autorskich na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Najbardziej dostępne 
pod tym względem są utwory osiemnasto- i dziewiętnastowieczne, w przeciwień-
stwie do muzyki współczesnej (konieczność wnoszenia opłat obowiązuje do 70 
lat od śmierci kompozytora). Koszty wypożyczenia nut rosną, kiedy koncert jest 
transmitowany przez radio lub telewizję albo nagrywany na płytę (od 50–400%). 
Wykonanie polskiej muzyki współczesnej jest więc dużo droższe od klasycznego 
repertuaru, cieszy się też dużo mniejszym zainteresowaniem publiczności.

W 2012 roku istniało 68 chórów – liczba ta obejmuje chóry filharmoniczno- 
-operowe, katedralne, chłopięce, akademickie, muzyki dawnej, zarówno profesjo-
nalne, jak i amatorskie.

W wielu miastach planowana jest budowa lub rozbudowa sal koncertowych, 
filharmonii i oper. Przy wsparciu funduszy unijnych wzniesione zostały Opera Kra-
kowska (2004–2008) oraz Opera i Filharmonia Podlaska (2012). Ponadto w 2006 
roku została oddana do użytku Opera Nova w Bydgoszczy, której budowa rozpo-
częła się… w 1974 roku.

Podobnie jak w przypadku teatru, istotną formą upowszechniania muzyki oraz 
poszerzania oferty są festiwale. Polskie Centrum Informacji Muzycznej (POLMIC) 
odnotowało w 2012 roku 231 festiwali muzycznych (część z nich to wydarzenia 
jednorazowe bądź też imprezy organizowane poza Polską), wśród nich najlicz-
niejsze grupy stanowią festiwale organowe, monograficzne oraz muzyki współ-
czesnej (łącznie ponad dwadzieścia). Do najważniejszych festiwali muzyki dawnej 
należą m.in. Festiwal Oper Barokowych w Warszawie (od 1993), Misteria Pas-
chalia w Krakowie (od 2004), do festiwali muzyki klasycznej: Międzynarodowy 
Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju (od 1946), Międzynarodowy Festi-
wal „Wratislavia Cantans” we Wrocławiu (od 1966), Muzyka w Starym Krakowie 
(od 1976), Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena w Warszawie (od 1997, 
do 2003 w Krakowie), do festiwali muzyki współczesnej: Warszawska Jesień (od 
1956), Sacrum-Profanum w Krakowie (od 2003), Festiwal Prawykonań w Kato-
wicach (od 2005), do festiwali muzyki jazzowej: Jazz nad Odrą we Wrocławiu (od 
1964), Warsaw Summer Jazz Days (od 1991), do festiwali muzyki pop i rock: Przy-
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stanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą (od 1995), Heineken Open’er w Gdyni 
(od 2001), do festiwali operowych: Bydgoski Festiwal Operowy (od 1994), Festiwal 
Hoffmannowski w Poznaniu (od 2001), Poznańskie Dni Verdiego (od 2000), Fe-
stiwal Mozartowski w Warszawie (od 1990). Równie istotną rolę pełnią konkursy 
muzyczne (POLMIC wymienia 123). Najbardziej prestiżowe to: Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Międzynarodowy Konkurs Skrzypco-
wy im. Henryka Wieniawskiego, Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grze-
gorza Fitelberga, Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki, 
Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda.

Domy kultury
Z uwagi na dostępność i liczbę placówek, często zlokalizowanych poza centrami 

dużych miast, domy kultury należą do kluczowych placówek prowadzących edu-
kację kulturalną w Polsce. Domy kultury, a także ośrodki kultury, kluby i świetlice 
spełniają szereg funkcji społecznych: prowadzą amatorską działalność artystyczną, 
pełnią funkcje towarzyskie, sportowe i rozrywkowe. Według definicji GUS domy 
kultury prowadzą wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną, mieszczą się 
w odrębnym budynku wyposażonym w salę widowiskowo-kinową, z odpowiednio 
przystosowanymi pomieszczeniami i urządzeniami. Ośrodki kultury są wielofunk-
cyjnymi instytucjami społeczno-kulturalnym, które integrują wokół wspólnego 
programu działalność istniejących w danej miejscowości autonomicznych instytu-
cji kultury (domu kultury, biblioteki, klubu, świetlicy, kina, ognisk artystycznych, 
izby regionalnej, urządzeń rekreacyjno-sportowych, zakładu usług gastronomicz-
nych). Kluby kultury prowadzą działalność kulturalną w środowisku lokalnym we 
współdziałaniu z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, 
społecznymi i politycznymi. Posiadają odpowiednio wyposażone jedno lub wię-
cej pomieszczeń. Z kolei świetlice dysponują zazwyczaj jednym pomieszczeniem, 
a zasięg ich działania obejmuje małe grupy lokalnych społeczności. Poszczegól-
ne typy instytucji i organizacji mają charakter wojewódzki, miejski, dzielnicowy, 
osiedlowy, spółdzielczy, miejsko-gminny lub wiejski. W 2009 roku działało łącznie 
4027 instytucji wszystkich typów, a w 2011 – 3708, z czego: ośrodków kultury 
1536, świetlic 1103, domów kultury 724 i klubów 345 (GUS). Jedną z podstawo-
wych form działalności omawianych instytucji jest prowadzenie specjalistycznych 
pracowni. Największą popularnością cieszą się pracownie plastyczne i muzyczne, 
jest ich też najwięcej (w 2009 r. odpowiednio 28% i 26%). Mniej jest pracow-
ni komputerowych (16%), fotograficznych (4%), filmowych (3%), politechnicz-
nych (2%), radiowych i telewizyjnych (1%). W zakresie typów imprez najczęściej 
organizowane są seanse filmowe (22%), występy zespołów amatorskich (18%), 
prelekcje, spotkania i wykłady (15%), w następnej kolejności imprezy turystycz-
ne i sportowo-rekreacyjne, występy artystów, wystawy, dyskoteki. Z kolei naj-
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większą widownię gromadzą występy artystów i zespołów amatorskich. Kolejną 
podstawową formą aktywności instytucji jest prowadzenie zespołów artystycznych 
(w 2009 r. – 18,3 tys.). Największą grupę stanowią wśród nich zespoły taneczne, 
następnie muzyczno-instrumentalne, wokalne, teatralne i folklorystyczne. Inną 
formą działalności są koła zainteresowań (kluby). Najwięcej członków liczą kluby 
seniora, na drugim miejscu są kluby plastyczne, a na trzecim – turystyczne i spor-
towo-rekreacyjne.

Uczestnikami zajęć realizowanych przez te instytucje są przede wszystkim 
dzieci i młodzież do 15 roku życia oraz seniorzy.

Z opracowanej przez Narodowe Centrum Kultury Diagnozy domów kultury 
w Polsce wynika, że domy i pokrewne instytucje kultury są dziś anachroniczne 
i w żaden sposób nie odzwierciedlają statusu danego podmiotu czy jego funkcji. 
Coraz częściej przy tym podmioty pełniące zwyczajowe funkcje przypisywane do-
mom kultury są nazywane „centrami kultury”, „centrami aktywności lokalnej” lub 
jeszcze inaczej, w sposób niebudzący automatycznych skojarzeń z domem kultu-
ry. Od 2009 roku wdrażany jest program Dom Kultury+, realizowany przez NCK. 
Jego celem jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyja-
jących rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzeniu aktywności obywatelskiej 
w przestrzeni kultury oraz rozwojowi nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycz-
nej. Zgodnie z założeniami programu, dom kultury powinien: budować strate-
gię rozwoju i funkcjonowania w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno- 
-ekonomicznej, aktywnie uczestniczyć w życiu danej gminy, stwarzać możliwości 
wielostronnej edukacji kulturalnej, być dostępnym dla wszystkich grup społecz-
nych, kształcić postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze, angażować artystów 
w życie kulturalne społeczności, integrować społeczności lokalne, przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu i jego skutkom, przyczyniać się do rozwoju gminy, być 
moderatorem dialogu w społeczności lokalnej, budować postawy otwartości i to-
lerancji. Na zmianę charakteru domów kultury wpłynąć ma organizacja szkoleń 
oraz przyznawanie dofinansowań na realizację zadań z zakresu edukacji i animacji 
kulturalnej.

Przemysły kultury

Rynek książki
Światowy rynek książki przeżywa obecnie rewolucję technologiczną związaną 

z szybką popularyzacją e-booków. W Polsce trend ten rozwija się równolegle do 
krajów zachodnich, stawiając przed branżą wydawniczą i przed kulturą w ogó-
le nowe wyzwania: potrzebę digitalizacji zbiorów oraz ochrony praw autorskich. 
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Popularnością cieszą się również wprowadzone wcześniej audiobooki. Tradycyjna 
forma książki – wydawanej w postaci e-booka czy audiobooka – podlega dema-
terializacji. Coraz większe znaczenie zyskuje bliska współpraca wydawców prasy, 
książek i serwisów internetowych.

Do 1989 roku działało w Polsce około stu wydawnictw państwowych oraz nie-
wielka liczba oficyn niezależnych (kościoły, spółdzielnie), publikujących specjali-
styczne tytuły w niewielkich nakładach. Hurtem książki zajmowała się Składnica 
Księgarska, działała również państwowa sieć księgarska Dom Książki. Przemiany 
ustrojowe zapoczątkowały kilkuetapowy proces zmian: najpierw masowo zaczęły 
powstawać nowe wydawnictwa, potem nastąpiła prywatyzacja księgarń i wydaw-
nictw oraz pojawiły się prywatne hurtownie (proces prywatyzacji kończy się do-
piero teraz, na początku drugiej dekady XXI w.). W pierwszym dziesięcioleciu XXI 
wieku rozpoczął się proces konsolidacji: duże koncerny wydawnicze (wiele z nich 
z całkowitym lub częściowym udziałem kapitału zagranicznego) przejmują mniej-
sze wydawnictwa.

Od początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku w Polsce zarejestrowanych jest 
ponad 3 100 wydawnictw – wielka grupa małych wydawców to cecha charakte-
rystyczna polskiego rynku książki. Jednocześnie występuje na nim bardzo duża 
koncentracja – udział w rynku trzystu największych wydawnictw branży wynosi 
prawie 98%. Najwięksi wydawcy w 2011 roku to: Wydawnictwa Szkolne i Peda-
gogiczne, Nowa Era, Wolters Kluwer Polska, Grupa PWN, Weltbild Polska, Grupa 
Edukacyjna MAC, Pearson Central Europe, Reader’s Digest, Wiedza i Praktyka, Wy-
dawnictwo Olesiejuk. Dziesięć największych wydawnictw literackich to: Albatros, 
Czarne, Muza, Prószyński i S-ka, Rebis, W.A.B., Weltbild, Wydawnictwo Literackie, 
Znak, Zysk i S-ka. [Rynek książki…, 2011, s. 3, 6–7]. Do mniejszych wydawców 
należą oficyny akademickie przy wyższych uczelniach, oficyny przy placówkach 
muzealnych i prywatne oficyny naukowe. Zaliczyć do nich trzeba również liczną 
grupę wydawców zbiorów poetyckich (finansowanych przez samych autorów czy 
też przez władze lokalne), wydawców katalogów wystaw, wydawców publikacji 
religijnych i politycznych.

Liczba wydanych tytułów w stosunku do danych z 1990 roku uległa niemal 
potrojeniu: 10 596 w 1990 i systematyczny wzrost do końca dekady do ponad 
19 000, 22 298 tytułów w 2000, a w 2011 – 31 515. Nowości stanowiły w 2010 
roku 55% wszystkich tytułów (we wcześniejszych latach ok. 60%). Największe 
nakłady osiągają podręczniki, na drugim miejscu znajduje się literatura dziecięca, 
na trzecim – literatura religijna, a na czwartym – beletrystyka.

Do końca 2010 roku obowiązywała zerowa stawka VAT na książki. W związku 
z koniecznością harmonizacji podatkowej w obrębie państw należących do UE po 
okresie przejściowym – trwającym do końca kwietnia 2011 roku – wprowadzony 
został VAT w wysokości 5% (jest to stawka obniżona).
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Czytelnictwo książek wykazuje z kolei tendencję spadkową. W 2010 roku grupa 
osób, które przeczytały co najmniej jedną książkę, stanowiła 44% społeczeństwa, 
na przestrzeni lat 1994–2006 czytający stanowili grupę ponad 50%, podczas gdy 
np. w 1992 roku poziom ten wynosił 71%.

Usługi poligraficzne świadczy ok. 16 000 firm, w tym drukarni ok. 3 500– 
4 000. Branża hurtowni książek koncentruje się wokół Warszawy – ich właści-
ciele rezygnują ze struktur terenowych na rzecz magazynów centralnych. Działają 
cztery sieci sprzedaży książek o zasięgu ogólnopolskim: Azymut, FK Jacek Ole-
siejuk, Platon i Wikr. W 2010 roku odnotowano 2 300 księgarń (tendencja spad-
kowa) – sprzedano w nich 38% książek. Do głównych sieci księgarskich należą: 
Empik, Matras, Dom Książki, Książnica Polska, Nova Duo, HDS (działa pod różnymi 
markami: InMedio, Relay, Virgin, Akapit). Rośnie rynek sprzedaży internetowej: 
największą księgarnią internetową jest Merlin, na drugim miejscu Empik, a dalej 
Gandalf (w 2011 r. Empik kupił 70% udziałów tej konkurencyjnej księgarni). Czę-
sto wybieraną formą zakupu są też kluby książki: Świat Książki, Klub dla Ciebie, 
Klub Książki Księgarni Krajowej, Prodoks). Tradycyjne księgarstwo ponosi porażkę 
w zestawieniu z innymi kanałami sprzedaży, oprócz księgarni internetowych i klu-
bów – z hipermarketami i kioskami z prasą [Dobrołęcki i in., 2008, s. 28–29].

Istotne znaczenie dla rynku książki mają duże imprezy targowe: Międzynaro-
dowe Targi Książki w Warszawie (organizowane od 1958 r., wcześniej w Poznaniu, 
w 2011 zawieszone), Warszawskie Targi Książki (od 2010), Targi Książki w Krakowie 
(od 1996). W kategoriach promocyjnych traktować również można nagrody literac-
kie – za najbardziej prestiżowe uznawane są: Nagroda Literacka Nike (przyznawana 
od 1997), a także Nagroda Fundacji im. Kościelskich (od 1962), Nagroda Literacka 
Gdynia (od 2006), Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS (od 2007).

Jednym z najpoważniejszych problemów przemysłu wydawniczego jest prze-
strzeganie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych, która podmiotom uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych 
przyznaje wyłączne prawo do korzystania z utworu. Wyjątkiem jest tzw. własny 
użytek osobisty, gdzie zgoda nie jest wymagana, a korzystanie jest nieodpłatne. 
Przyczyną strat dla podmiotów uprawnionych jest nielegalne kopiowanie w punk-
tach kserograficznych i nielegalna dystrybucja utworów sprowadzonych do postaci 
cyfrowej, co odbywa się przy dużej bierności organów ścigania. W polskim pra-
wodawstwie brakuje przepisów odnoszących się do Public lending right (reguluje je 
dyrektywa UE) – prawa posiadacza praw autorskich do rekompensaty za publiczne 
udostępnienie jego utworów w bibliotekach.
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Kinematografia1

Fundamentalny wpływ na rozwój kinematografii ma rozwój technik cyfrowych, 
który zrewolucjonizował system produkcii oraz kanały dystrybucji. Istotną rolę 
w zakresie rozpowszechniania odgrywa internet, który umożliwia szybką, często 
nielegalną dystrybucję – korzystanie z niej jest przejawem powszechnego łamania 
praw autorskich.1

Ramy prawne kinematografii wyznacza Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ki-
nematografii. Branża została w niej zdefiniowana jako „twórczość filmowa, pro-
dukcja filmów, usługi filmowe, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, w tym 
działalność kin, upowszechnianie kultury filmowej, promocja polskiej twórczości 
filmowej oraz gromadzenie, ochrona i upowszechnianie zasobów sztuki filmowej” 
(R. 1, Art. 3, pkt. 2). W celu wsparcia kinematografii powołany został Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej (PISF). Do jego zadań należy: „1) tworzenie warunków do roz-
woju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej; 2) inspirowanie i wspieranie 
rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, a w szczególności fil-
mów artystycznych, w tym przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów 
i rozpowszechniania filmów; 3) wspieranie działań mających na celu tworzenie 
warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej 
sztuki filmowej; 4) wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego 
młodych twórców filmowych; 5) promocja polskiej twórczości filmowej; 6) do-
finansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, 
produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji pol-
skiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji 
filmów podejmowanych przez środowiska polonijne; 7) świadczenie usług eks-
perckich organom administracji publicznej; 8) wspieranie utrzymywania archiwów 
filmowych; 9) wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu 
kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców dzia-
łających w kinematografii” (R. 2, Art. 8, pkt. 1). 

PISF otrzymuje dotacje podmiotowe z budżetu państwa, pozyskuje przycho-
dy z eksploatacji filmów, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe, 
a także pobiera opłaty, do których wnoszenia zobowiązane są (w wysokości 1,5% 
przychodów) podmioty prowadzące kina i dystrybuujące filmy, nadawcy programu 
telewizyjnego oraz operatorzy platform cyfrowych i telewizji kablowych. Ponadto 
publiczny nadawca telewizyjny jest zobowiązany przeznaczyć na produkcję filmów 
nie mniej niż 1,5% rocznych wpływów z abonamentu za posiadanie odbiorników 
telewizyjnych. Dofinansowanie danego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 50% 
budżetu filmu, z wyjątkiem filmów ambitnych, o wysokich walorach artystycz-
nych, niekomercyjnych oraz debiutów reżyserskich i filmów niskobudżetowych.

1 Dane w tym podrozdziale pochodzą z Raportu o stanie polskiej kinematografii [Miczka, 2009]. 



Kultura jako zasób

144

Część II

Ochroną narodowego dziedzictwa kulturowego w dziedzinie kinematografii 
zajmuje się Filmoteka Narodowa oraz filmoteki regionalne. Producenci są zobo-
wiązani do przekazywania Filmotece kopii każdego wyprodukowanego filmu oraz 
materiałów dokumentacyjnych związanych z produkcją.

Od 1989 roku obserwować można lawinowy wzrost liczby firm producenckich: 
w 1989 działało ich niespełna dziesięć, w 2001 – ponad 400, w 2009 – ok. 500, 
większość z nich to jednak firmy małe, zatrudniające 3–5 osób. Produkcją filmów 
fabularnych zajmuje się ok. 30–35 prywatnych firm; do największych należą: He-
ritage Films, Akson Studio, Apple Film Production, Skorpion Art Film, Opus Film, 
Filmcontract i Se-Ma-For Produkcja Filmowa Sp. z o.o. Wciąż ważną rolę pełnią 
Studia Filmowe (dawne Zespoły Filmowe): Kadr, Zebra, Tor, OKO, Kalejdoskop, 
Kronika (prywatyzacja rozpoczęta w 2012 r.) i Perspektywa. Działają również pań-
stwowe wytwórnie filmowe: Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi (wyspecja-
lizowana w obsłudze produkcji filmowej, wynajmuje przedmioty inscenizacyjne 
i halę zdjęciową), Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warsza-
wie, Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu (dysponuje największą halą 
zdjęciową w Polsce), Wytwórnia Filmowa „Czołówka” w Warszawie (specjalizuje 
się w filmach dokumentalnych), Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów 
Edukacyjnych w Łodzi, Studio Miniatur Filmowych w Warszawie, Studio Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej. Produkcją filmową zajmują się także nadawcy te-
lewizyjni: Telewizja Polska SA produkująca przez Agencję Filmową TVP SA, a także 
stacje prywatne, które umowa licencyjna zobowiązuje do inwestowania w polską 
produkcję filmową – Canal+ Polska i TVN.

W 2005 roku powstały w Polsce 24 fabularne filmy kinowe, w 2006 – 29, 
w 2007 – 34, w 2008 – 39, w 2012 – 42. W 2005 roku ze środków publicznych 
wydano na wsparcie produkcji filmowej 21 mln zł, w 2006 – PISF wydatkował 
52 mln, a w 2007 – 64 mln i nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa.

W 1987 roku frekwencja w kinach wyniosła aż 95,3 mln widzów. W kolejnych 
latach spadała, najniższy poziom osiągnęła w 1992 roku – 10,5 mln; potem roz-
począł się systematyczny wzrost: 1995 – 22,6 mln, 1999 – 27,5 mln, 2004 – 
33,3 mln, 2008 – 35 mln, 2009 – 39 mln, 2010 – 37 mln. Wyniki frekwencyjne 
w poszczególnych latach podbijają wielkie produkcje filmowe: ekranizacje klasyki 
polskiej literatury, zwłaszcza powieści historycznych (Ogniem i mieczem – 7,1 mln 
widzów, 1999; Pan Tadeusz – 6,2 mln, 1999; Quo vadis – 4,3 mln, 2001; W pustyni 
i w puszczy – 2,2 mln, 2001; Zemsta – 2 mln, 2002), filmy o tematyce religijnej, 
hity kina hollywoodzkiego (Park jurajski – 2,7 mln, 1993; seria pełnometrażowych 
filmów animowanych, którą w 1994 r. zapoczątkował Król Lew – 2,7 mln; Titanic – 
3,5 mln, 1998), komedie romantyczne produkcji rodzimej i amerykańskiej. Bezpo-
średni wpływ na obniżenie frekwencji w latach dziewięćdziesiątych miała ogromna 
popularność magnetowidów i filmów na kasetach wideo (powszechnie dostępne 
nielegalne kopie) i jednoczesny ubogi repertuar filmów zagranicznych w kinach.
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Frekwencja w pewnym stopniu skorelowana była ze spadkiem liczby kin: 
w 1990 roku działało ich 1435, w 1993 – 705, w 2002 – 633. W drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych liczba miejsc w kinach zaczęła się zwiększać dzięki tworzeniu 
kin wielosalowych – w 1996 roku powstał pierwszy multipleks Femina w Warsza-
wie, w 1998 roku pierwsze ośmiosalowe Multikino w Poznaniu, a następnie kina 
sieci Ciemna City, Ster Kinekor (po kilku latach wchłonięta przez Cinema City), 
Silver Screen, Kinepolis. W 2012 roku sieć Cinema City posiadała 31 kin, a Multi-
kino – 26. Inwazja multipleksów doprowadziła do zamknięcia wielu tradycyjnych 
kin. Część z tych, które przetrwały, należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych – 
przystąpiło do niej 88 kin (w latach 2003–2005 sieć działała w ramach Filmu Pol-
skiego – Agencji Promocji, od 2006 przy Filmotece Narodowej; od 2007 obejmuje 
również kina w małych miejscowościach – lokalne). Kina te mają ułatwiony dostęp 
do wyselekcjonowanego przez Filmotekę repertuaru oraz otrzymują wsparcie fi-
nansowe w organizacji działań upowszechniających kulturę filmową.

Ważną rolę upowszechnieniową pełnią festiwale. Do kilku prestiżowych, o dłu-
giej tradycji: Krakowskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych (od 1961) i Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabularnych (od 1974 w Gdańsku, w 1987 przeniesio-
ny do Gdyni), a także Warszawskiego Festiwalu Filmowego (od 1985), w latach 
dziewięćdziesiątych dołączyły kolejne, m.in. z zakresu filmu krótkometrażowe-
go Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda & Anima w Krakowie (od 1994, do 
2005 jako MFF Etiuda) oraz Rozstaje Europy w Lublinie (1999–2009, zawieszo-
ny), Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage 
w Bydgoszczy (od 1993, najpierw w Toruniu, później w Łodzi), Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu (od 2001) oraz największy 
międzynarodowy przegląd sztuki dokumentu odbywający się w różnych miastach 
Polski – Planete Doc Film Festival (od 2004).

Na rzecz kinematografii działa powstałe w 2005 roku Polskie Wydawnictwo 
Audiowizualne, przemianowane w 2009 roku na Narodowy Instytut Audiowizual-
ny. Do zadań NInA należy: gromadzenie, archiwizacja, rekonstrukcja i dokumen-
towanie twórczości audiowizualnej; promocja dziedzictwa audiowizualnego oraz 
umożliwienie warunków powszechnego dostępu do niego; wspieranie inicjatyw 
w zakresie produkcji, rejestracji i promocji wartościowych dzieł kultury; działalność 
wydawnicza; edukacja medialna oraz działalność szkoleniowa na polu popularyza-
cji i rozwoju mediów.

Media 
Rozwój mediów po roku 1989 charakteryzuje się największą dynamiką i naj-

większą złożonością spośród omawianych w rozdziale sektorów i przemysłów kul-
tury. Z uwagi na swoją specyfikę media są w równym stopniu elementem kultury, 
jak i składową procesów społecznych, politycznych oraz gospodarczych. Jak żaden 
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z przemysłów kultury są barometrem wydarzeń bieżących, a zmiany na rynku me-
diów są nierzadko wypadkową tych wydarzeń. Podobnie jak w przypadku kinema-
tografii rozwój nowych technologii ma decydujący wpływ zarówno na kształt, jak 
i na sposób odbioru poszczególnych typów mediów – tradycyjnych: prasy, radia 
i telewizji, oraz nowych: internetu, telekomunikacji. W ostatniej dekadzie XX wieku 
na niespotykaną wcześniej skalę nobilitowany został obraz (kosztem słowa pisane-
go), co spowodowało zmianę nawyków czytelniczych: przejście od „czytelnictwa”, 
polegającego na – jak pisze Ryszard Filas – wyszukiwaniu informacji podawanych 
bezpośrednio i „między wierszami”, do „oglądactwa”, określanego jako przegląda-
nie krótkich materiałów przetykanych licznymi ilustracjami i reklamami; towarzy-
szy temu odchodzenie od prasy na rzecz telewizji i internetu [Filas, 1999, s. 55].

Przemiany polskich mediów, w przeciwieństwie do wielu innych przemysłów 
kultury, są dobrze udokumentowane i opisane. W syntezach przoduje Ośrodek Ba-
dań Prasoznawczych w Krakowie (od 1990 r. jednostka Uniwersytetu Jagiellońskie-
go). Na łamach wydawanych przez OBP „Zeszytów Prasoznawczych” Ryszard Filas 
regularnie publikuje artykuły, które obrazują tendencje widoczne w poszczególnych 
typach mediów oraz przekrojowe podsumowania przemian mediów masowych.

Ryszard Filas dokonał periodyzacji rozwoju polskich mediów w latach 1989– 
–2009, dzieląc dwudziestolecie na osiem faz (zob. Tabela 1).

Tabela 1. Fazy przemian polskich mediów w latach 1989–2009

Okres Nazwa (charakterystyka) fazy

1.  maj 1989 – połowa 

1990

faza żywiołowego entuzjazmu nowych wydawców i nadawców 

oraz wymuszonych przekształceń starych tytułów

2.  połowa 1990 – 

koniec 1992

faza pozornej stabilizacji i zmian podskórnych w prasie i radiu

3.  początek 1993 – 

koniec sierpnia 1994

faza otwartej walki o rynek mediów, zwłaszcza audiowizualnych

4.  wrzesień 1994 – 

koniec 1996

faza zagospodarowania rynku po pierwszym procesie  

koncesyjnym i inwazji tygodników niemieckich

5. 1997 – 2000 faza nowego podziału rynku mediów i postępującej specjalizacji

6. 2001 – 2003 faza rosnącej dominacji mediów elektronicznych w warunkach 

kryzysu ekonomicznego

7. 2004 – 2007 faza wstępnej przebudowy oferty mediów tradycyjnych wobec 

spodziewanej inwazji nowych technologii medialnych

8. 2008 – faza realnej konfrontacji mediów tradycyjnych z nowymi techno- 

logiami medialnymi w warunkach spowolnienia gospodarczego

Źródło: Opr. własne na podstawie Filas [1999], Filas [2010]
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Ostatnia dekada XX wieku na rynku prasowym to przełamanie monopolu RSW 
Prasa–Książka–Ruch za sprawą wydawców z dużym udziałem kapitału zagranicz-
nego. Najpierw mocną pozycję na polskim rynku zdobył francuski koncern Soc-
presse Roberta Hersanta, po czym jego tytuły wykupiła bawarska grupa Passauer 
Neue Presse. Pod koniec dekady najsilniejszą pozycję miały wydawnictwa nie-
mieckie: Heinricha Bauera, grupa Burdy, Gruner + Jahr, Springer oraz szwajcarska 
grupa Marquarda.

W maju 1989 roku zaczęła się ukazywać „Gazeta Wyborcza” łącząca formułę 
ogólnopolskiej gazety opiniotwórczej i gazety lokalnej. Systematycznie malały na-
kłady dzienników: z 7,5 mln egz. w 1989 roku do 3,9 mln egz. w 1999. Czytelnicy 
rezygnowali z gazet codziennych na rzecz czasopism. Zlikwidowane zostały re-
gionalne popołudniówki (w 1989 r. było ich aż 13) – całkowicie znikły z rynku lub 
zostały przekształcone w dzienniki poranne. Po przejęciu przez którąś z zachod-
nich grup wydawniczych były wchłaniane jako dodatek przez posiadający silniejszą 
pozycję dziennik należący do tego samego wydawcy. Z 50 powstałych w pierw-
szej połowie lat dziewięćdziesiątych dzienników regionalnych do końca dekady 
utrzymała się zaledwie jedna szósta. Na rynku czasopism najpierw rozwijały się 
miesięczniki, później nastąpiła inwazja tygodników i dwutygodników wzorowa-
nych na magazynach zachodnich. Pojawiły się nowe typy magazynów: erotyczne, 
ezoteryczne, rozrywkowo-plotkarskie, true stories, people magazine, przewodniki 
repertuarowe, ogólnoporadnikowe, specjalistyczne, lifestylowe dla mężczyzn. Do 
segmentu prasy specjalistycznej zaliczyć można tzw. partworki, czyli pisma ko-
lekcjonerskie mające zamknięty cykl wydawniczy, o określonej liczbie numerów. 
Nakłady czasopism również były nieporównywalnie małe w stosunku do okresu 
PRL-u. Nastąpił rozwój prasy lokalnej i sublokalnej, a także alternatywnej (ziny). 
Rozwój takich tygodników, w szczególności plotkarskich, przyczynił się do zmiany 
modelu czytelnictwa i wykształcenia się tzw. oglądactwa.

Dnia 29 grudnia 1992 roku uchwalona została Ustawa o radiofonii i telewi-
zji, która m.in. powołała do życia Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Zgodnie ze 
swoim ustawowym celem stoi ona „na straży wolności słowa w radiu i telewizji, 
samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i plurali-
styczny charakter radiofonii i telewizji”. Do głównych zadań Rady należy przyzna-
wanie koncesji na rozpowszechnianie programów. W ustawie znalazły się zapisy 
określające misję publiczną publicznej radiofonii i telewizji (patrz: ramka). Ustawa 
przekształciła Polskie Radio w jedną ogólnokrajową i siedemnaście jednoosobo-
wych spółek akcyjnych Skarbu Państwa. Polskie Radio i Telewizja Polska stały się 
mediami publicznymi. W pierwszym procesie koncesyjnym koncesje ogólnopolskie 
uzyskały dwie rozgłośnie komercyjne: RMF FM i Radio Zet, a także Radio Maryja. 
Telewizja publiczna dysponowała dwoma kanałami ogólnopolskimi. Dawne, ist-
niejące of początku lat dziewięćdziesiątych ośrodki regionalne były zamieniane 
na oddziały terenowe TVP (do 1998 r. powstało ich 12). Przyznana została jedna 
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koncesja na nadawanie ogólnopolskiej telewizji komercyjnej – otrzymał ją Polsat. 
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nasiliły się procesy koncentracyjne – 
stacje zawierają porozumienia dotyczące reklam i programów, pojawiły się dwie 
grupy nadawców lokalnych i tzw. sieci lokalne sformatowane na wzór zachodni.

W 1998 roku uruchomione zostały dwie konkurencyjne platformy cyfrowe: 
Wizja TV i Cyfra+, a w 2000 roku platforma Polsatu (później Cyfrowy Polsat). Pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła się rewolucja komunikacyjna: błyska-
wicznie upowszechniała się telefonia mobilna GSM i zwiększała się liczba abo-
nentów (0,8 mln w 1997 r., 6,7 w 2000). Szybko rosła popularność komunikowa-
nia tekstowego za pomocą SMS-ów. Równie błyskawiczną karierę zrobił internet. 
W latach 1995–2000 pojawiły się największe portale: Wirtualna Polska (1995), 
Onet (1996, pod tą nazwą od 2000), Interia (1999/2000). Prasa drukowana two-
rzyła swoje wersje elektroniczne.

Pierwsza dekada XXI wieku to okres rosnącego znaczenia mediów elektronicz-
nych. Dzienniki i tygodniki opinii zaczęły gwałtownie tracić czytelników wydań 
papierowych na rzecz wydań internetowych, zazwyczaj udostępnianych nieod-
płatnie. Postępuje tabloidyzacja wszystkich mediów oraz ich konwergencja – prze-
nikanie się tekstów i treści audiowizualnych. Upowszechniać zaczęło się interneto-
we dziennikarstwo obywatelskie, w ramach którego użytkownicy serwisów opisują 
zdarzenia znajdujące się poza zainteresowaniem mediów masowych (np. Alert24.pl, 
wiadomosci24.pl, interia360.pl).

W roku 2010 ukazywało się 56 dzienników (w 2005 – 65), w tym 9 płatnych 
ogólnopolskich. Ich łączny nakład to 3,3 mln egz. (w 2005 – 4,9 mln egz.). Czy-
telnictwo prasy w 2010 roku wynosiło 52% (w 2006 – prawie 66%). Spośród cza-
sopism wszystkich typów w 2010 roku najwyższe nakłady miały: „Tele Tydzień” 
(1,37 mln egz.) „Tele Program” (1,32), „Prześlij Przepis” (1,12), „Tele Magazyn” 
(0,83), „Życie na Gorąco” (0,77), „Tina” (0,61), „Świat Kobiety” (0,59). Tygodniki 
opinii plasowały się na dalekich pozycjach („Polityka” – 0,19 mln egz., „Newsweek 
Polska” – 0,18, „Wprost” – 0,17). 

W przypadku radia największy udział w rynku posiadają programy komercyjne: 
na pierwszym miejscu znajduje się RMF FM, na drugim łącznie koncesjonowane 
programy lokalne, na trzecim Radio ZET, a dopiero na czwartym Program I PR. 
Systematycznie spada słuchalność radia, szczególnie w grupie najmłodszych słu-
chaczy. 

Największą oglądalność wśród programów telewizyjnych ma Program 1 TVP 
cały czas jednak maleje jego popularność. Na drugim miejscu jest TVN, na trzecim 
Polsat (zmniejszył się dystans dzielący stacje komercyjne od telewizji publicznej), 
na czwartym TVP2. W 2011 roku telewizja publiczna obejmowała 36,6% rynku 
(TVP1, TVP2, TV Polonia, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Sport, TVP HD, 
TVP Seriale) – czyli utrzymuje się tendencja spadkowa (pięć lat wcześniej progra-
my publiczne stanowiły 50%).
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W 2007 roku rozpoczęła się ofensywa radia internetowego w wersji komercyj-
nej. W latach 2003–2007 potroiła się liczba abonentów platform cyfrowych: z 950 
tys. do 3,4 mln. W tym samym czasie podwoił się odsetek internautów: z 21,7% 
wzrósł do 41,5%. Rozwijał się internet szerokopasmowy. W 2007 roku liczba abo-
nentów telefonii komórkowej przekroczyła liczbę mieszkańców Polski, osiągając 
41,5 mln. Karierę zaczęły robić nowe funkcje internetu realizowane przez polskie 
podmioty: komunikator Gadu-Gadu, portal społecznościowy nasza-klasa.pl i portal 
zakupowy allegro.pl. Ożywił się rynek reklamowy – udział telewizji w torcie rekla-
mowym skurczył się do 50%, a beneficjentem stał się internet.

W latach 2008–2009 dwukrotnie podejmowane były próby nowelizacji ustawy 
medialnej w celu odpolitycznienia mediów i zapewnienia im źródeł finansowania. 
Przy drugim podejściu proponowano m.in.: likwidację abonamentu, zasilanie me-
diów publicznych z budżetu państwa lub z akcyzy na energię elektryczną, powo-
łanie Funduszu Mediów Publicznych, licencje programowe określające konkretne 
ilości konkretnych programów o określonych parametrach „misyjnych”, stworze-
nie spółki Polskie Media Regionalne złożonej z dotychczasowych oddziałów re-
gionalnych TVP oraz scalenie dotychczas autonomicznych regionalnych spółek PR 
i tematyczny podział anten, na podstawie którego Jedynka otrzymałaby licencję na 
publicystykę, informację, dokument, reportaż i programy dla dzieci, a Dwójka na 
audycje z zakresy kultury wysokiej i popularnej. Zapowiadana była całkowita re-
zygnacja z abonamentu, a nadawcy publiczni mieliby być finansowani z wpływów 
z reklam i budżetu. Na proponowane zmiany nie było jednak zgody politycznej.

W lipcu 2013 roku zakończył się w Polsce okres wdrażania telewizji cyfrowej – 
wtedy ostateczne wyłączone zostały nadajniki naziemnej telewizji analogowej.

Na rynku radiowym utrwalił się podział na cztery wielkie grupy: ZPR/Time, Gru-
pa Radiowa Agory, Eurozet, Grupa Radiowa RMF. Każda z nich stworzyła również 
platformy radia internetowego. Nastąpił szybki rozwój telewizji cyfrowej (liczba 
abonentów w roku 2009 r. przekroczyła 5 mln). Rozwijały się kanały tematyczne.

Pierwszego stycznia 2001 roku zaczęła obowiązywać ustawa Prawo telekomu-
nikacyjne, która otworzyła rynek telekomunikacyjny dla firm medialnych, a ry-
nek medialny – dla telekomów, co przyczyniło się do rozwoju szerokopasmowego 
internetu. Na jej podstawie operatorzy telewizji kablowej mogli świadczyć tzw. 
potrójną usługę: telewizję, telefon stacjonarny i internet, a firmy telekomunika-
cyjne – dostarczać internet i telewizję. Dnia 7 maja 2010 roku uchwalona została 
tzw. megaustawa internetowa (o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomuni-
kacyjnych), która ma umożliwić upowszechnienie w Polsce szerokopasmowego 
internetu do 2015 roku. Cały czas rośnie liczba internautów. Rozwija się inter-
net mobilny, popularyzują tablety umożliwiające korzystanie z internetu, czytanie 
książek i prasy. 

W raporcie o sytuacji polskich mediów Wiesław Godzic zdiagnozował sytuację 
mediów publicznych. Za główny problem uznał połączenie konieczności osiągania 
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zysku przez media publiczne i realizowania misji, co sprowadza się do prezen-
towania materiałów, które rzadko gwarantują zwrot nakładów na ich wyprodu-
kowanie. Podkreśla on, że w opinii społecznej publiczny nadawca powinien re-
alizować cel edukacyjny, który stereotypowo uważa się za nieatrakcyjny. Równie 
stereotypowo kulturę wysoką uznaje się za niszową, a o popularnej mówi się, że 
podporządkowana jest wysokiej oglądalności i niskim gustom. Zwrócił też uwagę 
na systematyczny spadek jakości programów i postępującą tabloidyzację, którą 
charakteryzuje nachalność i miałkość treści [Godzic, b.d., s. 3–5]. Jego zdaniem 
misja powinna polegać na współuczestniczeniu w budowaniu społeczeństwa oby-
watelskiego i społeczeństwa wiedzy, na prezentowaniu programów, których tele-
wizje komercyjne z różnych powodów nie dostarczają [tamże, s. 22].

Misja publiczna radiofonii i telewizji

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji definiuje misję pu-
bliczną publicznej radiofonii i telewizji oraz zadania mediów publicznych w tym 
zakresie. Zgodnie z Art. 21 publiczne radio i telewizja oferują „całemu społe-
czeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi 
w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, ce-
chujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz 
innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”. Do konkretnych 
zadań publicznych mediów należą:

1)  tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów 
regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i in-
nych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, spo-
łeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;

2)  tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których 
rozpowszechnianie uzyskano koncesję;

3)  budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i te-
lewizyjnych;

4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych;

5)  prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania 
programów radiowych i telewizyjnych;

6)  prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej 
z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;

7)  popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności 
oświatowej;
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8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim;

8a)  uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społecz-
ności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie progra-
mów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języku regionalnym;

9)  tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk 
polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

Rynek muzyczny
Niemal cały polski rynek muzyczny należy do sektora prywatnego. Jest zdo-

minowany przez cztery koncerny fonograficzne (obejmują trzy czwarte rynku): 
Universal Music Polska (2000, wywodzi się z wytwórni Izabelin Studio założonej 
na początku lat dziewięćdziesiątych), EMI Music Poland (założona w 1990 firma 
Pomaton podpisała w 1993 umowę z EMI Music na wyłączne licencjonowane re-
prezentowanie w Polsce EMI), Sony BGM Music Entertainment (powstał w 1995 
w wyniku przejęcia warszawskiej wytwórni MJM Music) i Warner Music Poland. 
Większość z kilkuset małych firm fonograficznych nie ma własnego systemu dys-
trybucji i korzysta z usług któregoś z koncernów (zwanych majorsami). Do prężnie 
działających mniejszych producentów należą: Kayax, Mystic, My Music, Fonogra-
fika, Agencja MTJ, 4Ever Music, Asfalt Records, Q1Music. Silną pozycję na rynku 
płytowym mają również wydawcy prasy Bauer i Agora SA – korzystając z zerowej 
stawki VAT na książki, do 2010 roku sprzedawali książki z dołączoną płytą. Jak 
zauważył Bartek Chaciński, ta praktyka oraz wydawanie płyt w tzw. polskiej cenie 
(tłoczone w Polsce, z niższej jakości obwolutą) wpłynęły na stabilizację polskiego 
przemysłu płytowego. Ponadto wiele instytucji muzycznych – filharmonie, opery, 
akademie muzyczne – zaczyna samodzielnie wydawać płyty. W niewielkich nakła-
dach wydają je także sami muzycy, są one jednak dostępne w bardzo ograniczonej 
dystrybucji [Chaciński, 2011, s. 138–139; Jagiełło-Skupińska, 2011, s. 354].

Nagrania muzyki poważnej stanowią 10% wartości wszystkich sprzedanych na-
grań w Polsce [Jagiełło-Skupińska, 2008, s. 6]. W tym segmencie rynku specjali-
zuje się kilkanaście wytwórni (majorsi mają tu dużo słabszą pozycję): Acte Préable 
(założona w 1997, zajmująca się przede wszystkim zapomnianą muzykę polską), 
BeArTon (1995, wydawca cyklu Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina), 
CD Accord (1996), Fundacja Pro Musica Camerata (1992), Musicon (1991), Polskie 
Nagrania (1956, od 2005 jednoosobowa spółka Skarbu Państwa), Polskie Radio Ka-
towice (działalność wydawnicza od 1991), Radiowa Agencja Fonograficzna – Pol-
skie Radio (1996, nagrania pochodzą z Archiwum Polskiego Radia), Selene (1991).
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W 1991 roku powstał Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) – stowarzy-
szenie, którego celem jest ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami producentów 
fonogramów i wideogramów, reprezentowanie tych producentów i wspieranie ich 
interesów i praw oraz prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej i kul-
turalnej w dziedzinie fonografii. Stanowi polską Grupę Krajową Międzynarodowej 
Federacji Przemysłu Fonograficznego. Wartość polskiego rynku muzycznego zma-
lała prawie dwukrotnie w ciągu pierwszej dekady XXI wieku. Ponieważ ZPAV nie 
udostępnia liczbowych wyników sprzedaży, miernikiem popularności są wyróżnie-
nia: złote, platynowe i diamentowe płyty. W okresie PRL-u złota płyta przyznawa-
na była za sprzedaż 160 tys. egzemplarzy albumu. ZPAV kilkakrotnie obniżał progi 
dla poszczególnych wyróżnień, obecnie w przypadku muzyki popularnej złotą pły-
tę album uzyskuje po sprzedaniu 10 tys. egzemplarzy.

Oprócz ZPAV na rzecz wykonawców działają: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, 
Związek Artystów Wykonawców STOART, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców 
Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP.

Wzrasta w Polsce znaczenie rynku muzyki cyfrowej, chociaż odbywa się to 
dużo wolniej niż w krajach wysoko rozwiniętych. Sprzedaż plików muzycznych jest 
ciągle zjawiskiem marginalnym, także z powodu piractwa internetowego.

Do problemów polskiego rynku muzycznego zaliczyć należy także koncen-
trację dystrybucji: ok. 30% rynku należy do Empiku, 35% do sieci Media Markt 
i Saturn [Chaciński, 2011, s. 139]. Aleksandra Jagiełło-Skupińska zwraca natomiast 
uwagę, że barierą dla polskiego przemysłu fonograficznego jest także kwestia wy-
sokich kosztów nagrań w stosunku do niewielkich nakładów płyt [Jagiełło-Sku-
pińska, 2011, s. 354].

Rynek sztuki
Rynkiem dzieł sztuki zajmują się domy aukcyjne oraz komercyjne galerie. Pol-

ski rynek sztuki cały czas znajduje się w fazie budowy i jest peryferyjny wobec 
światowego. W 2012 roku w Polsce działało 13 domów aukcyjnych: w Warszawie 
(Agra-Art, Desa Unicum, Okna Sztuki, Ostoya, Polswiss Art, Rempex, Abbey House 
SA, Altius), Krakowie (Desa Kraków, Nautilus), Katowicach (Desa), Łodzi (Rynek 
Sztuki), Sopocie (Sopocki Dom Aukcyjny). 

GUS odnotował w 2010 roku działalność 370 galerii sztuki (tendencja wzro-
stowa), liczba ta obejmuje jednak tylko te galerie, których podstawową lub jedną 
z głównych form działalności jest organizowanie wystaw (znalazło się tu więc wie-
le galerii niekomercyjnych, w tym Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, CSW Zamek 
Ujazdowski i CSW Znaki Czasu w Toruniu). W raporcie Rynek dzieł sztuki w Polsce. 
Aspekty prawno-ekonomiczne wskazanych zostało ponad 600 podmiotów – galerii 
i antykwariatów – prowadzących działalność na rynku sztuki.
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Wyraźnie dostrzec można trend wzrostowy w zakresie liczby organizowanych 
aukcji: w 1990 roku odbyło się ich 28, w latach 1993–1996 – ponad dwadzieścia, 
w 1997 – 39, w latach 1999–2003 – ponad pięćdziesiąt, w 2004 – 87. Joanna 
Białynicka-Birula wskazała przyczyny wzrostu i spadku zainteresowania zakupem 
dzieł sztuki w Polsce w poszczególnych okresach: 1989–1991 – dzieła sztuki trak-
towane były jako lokata stanowiąca zabezpieczenie zasobów pieniężnych, 1992–
1993 – spadek liczby kupujących, wycofanie się ważnych nabywców, zawieszenie 
działalności przez niektóre domy aukcyjne, spadek liczby aukcji, 1994–1995 – 
wzrost związany z budzącą obawy denominacją złotego, ustabilizowanie się rynku, 
1996–1998 – wzrost popytu na dzieła sztuki ze strony dużych firm, powstanie 
nowych domów aukcyjnych [Białynicka-Birula, b.d., s. 22–23]. W 2011 roku odby-
ło się 125 aukcji dzieł sztuki, o jedną czwartą więcej niż w roku poprzednim. W la-
tach 2006–2010 liczba dzieł sztuki wylicytowanych na aukcjach wzrosła o 30%.

Największy udział w rynku ma malarstwo (w 2011 r. zawarto 2751 transak-
cji), na drugim miejscu plasuje się grafika (885 transakcji), a na kolejnych: prace 
na papierze (561), rzemiosło artystyczne (506), rzeźba (143), fotografia (104). 
W przypadku malarstwa rośnie znaczenie sztuki współczesnej. Prace artystów uro-
dzonych po 1971 roku (młoda sztuka) stanowiły 46% zawartych transakcji (sztuka 
powojenna i sztuka przed 1945 odpowiednio po 27%), chociaż jej udział w obro-
tach to zaledwie 11% (sztuka przed 1945 – 59%, sztuka powojenna – 30%). Cena 
młotkowa prac z tej kategorii wynosiła ok. 1500 zł [Gajewski, 2012, s. 177]. W 2011 
roku zorganizowane zostały 42 aukcje poświęcone wyłącznie sztuce współczesnej 
i młodej sztuce. Odbyła się też Pierwsza Polska Aukcja Street Artu – Urban Art 
(zorganizowana przez Rempex). Na znaczeniu zyskuje także plakat i fotografia.

Rośnie znaczenie internetowej sprzedaży dzieł sztuki. Szacuje się, że w ten 
sposób kupuje się połowę całkowitej liczby dzieł sztuki. Coraz większa popularność 
tej metody wymusza na domach aukcyjnych i galeriach udostępnianie stron inter-
netowych z ofertami, często w formie sklepów internetowych.

Kwestie wywozu dzieł sztuki za granicę określa Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgody na stały wywóz wymagają 
prace liczące więcej niż 50 lat, których wartość przekracza wskazaną w ustawie 
kwotę: dla malarstwa – 40 tys zł, akwareli, gwaszy i pasteli – 16 tys zł, rysun-
ków – 12 tys zł, grafik i ich matryc oraz plakatów – 16 tys zł, rzeźb i posągów – 
20 tys zł, fotografii, filmów negatywów – 6 tys zł (Art. 51, pkt. 1). Pozwolenie 
wydaje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Może go 
jednak odmówić, jeśli „zabytek posiada szczególną wartość dla dziedzictwa kultu-
rowego” (Art. 52, pkt. 1a).

Wśród rekomendacji zawartych w raporcie Rynek dzieł sztuki w Polsce znala-
zły się m.in.: postulat ułatwienia procedury uzyskania zaświadczenia przy wywo-
zie dzieł sztuki; katalogowanie wszystkich dzieł sztuki polskich artystów, które 
umożliwi bezpieczny obrót na rynku; prawne uporządkowanie w odrębnej ustawie 
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działalności podmiotów rynku dzieł sztuki: domów aukcyjnych, galerii i antykwa-
riatów; wspieranie rozwoju art banking (doradztwa z zakresu inwestycji w dzieła 
sztuki jako inwestycji alternatywnej); stworzenie sprzyjających warunków dla ku-
pujących i posiadaczy dzieł sztuki (ulgi podatkowe dla podmiotów gospodarczych 
nabywających dzieła sztuki; możliwość spłaty należności wobec państwa dziełami 
sztuki; możliwość przekazania państwu części spadku obejmującego dzieła sztuki, 
bez konieczności sprzedaży części kolekcji rodzinnej w celu spłaty zobowiązań 
z tytułu podatku spadkowego).

Wzornictwo 
Wzornictwo ma spośród wszystkich sztuk charakter najbardziej powszechny 

i demokratyczny i jest – podobnie jak media – nieodłącznym elementem co-
dzienności. Tak jak architektura jest dziedziną kreatywności i sztuki, której nie 
da się oddzielić od życia. Jego konsumpcja wiąże się z użytkowaniem sprzętów, 
budynków, pojazdów, jest w tym samym stopniu przypisane do sfery publicz-
nej i do prywatnej. Jest dziedziną sztuki, która ma najbardziej utylitarny charak-
ter. Poza funkcją estetyczną, wzornictwo winno przyczyniać się do rozwiązywania 
problemów społecznych w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i nowych 
technologii oraz problemów indywidualnych, takich jak funkcjonalność i ergo-
nomia. Zgodnie z definicją przyjętą przez Międzynarodową Radę Stowarzyszeń 
Wzornictwa Przemysłowego (International Council of Societies of Industrial De-
sign – ICSID) „wzornictwo jest działalnością twórczą, mającą na celu określenie 
wieloaspektowych cech przedmiotów, procesów, usług oraz ich całych zespołów 
w całościowych cyklach istnienia. Wzornictwo stanowi więc główny czynnik za-
równo innowacyjnego humanizowania technologii, jak i wymiany kulturalnej i go-
spodarczej”. Obejmuje produkty, usługi, grafikę, wnętrza i architekturę, integruje 
szereg dyscyplin: naukę, sztukę, technikę i przemysł. Z kolei Michał Stefanowski 
podaje, że wzornictwo to „działanie twórcze uwzględniające czynniki technolo-
giczne, marketingowe, społeczne, kulturowe, ergonomiczne i ekologiczne, pole-
gające na projektowaniu formy powielanych w produkcji przedmiotów” [cyt. za: 
Balcerzak, 2007, s. 5]. Paweł Balcerzak zauważa też, że „projektowanie wzor-
nictwa jest pomostem między techniką, strategią komercyjną a stylem i jakością 
życia” [tamże, s. 6]. W analizie przeprowadzonej przez Instytut Wzornictwa Prze-
mysłowego znalazła się uwaga, że „dobrze zaprojektowany produkt uwzględnia 
zarówno uwarunkowania rynku (potrzeby konsumenckie, sytuację ekonomiczną, 
konkurencję), cele biznesowe firmy, jak i charakter marki. Proponuje nowe (inno-
wacyjne) rozwiązania i technologie, dające nową wartość dla użytkownika czy też 
usprawniające proces produkcji lub – zgodnie z najnowszymi trendami – będące 
przyjaznymi dla środowiska” [Bochińska, Palczewska, Putkiewicz, 2007, s. 21].
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Wzornictwo nie jest dyscypliną młodą – już w 1950 roku powstał Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego, do którego zadań należy propagowanie wzornictwa 
i prowadzenie badań – jednak bardzo późno stało się w Polsce elementem gry 
rynkowej. Autorki Diagnozy stanu wzornictwa zauważyły, że dopiero w 2008 roku 
zostało ono ujęte w systemie Polskiej Klasyfikacji Działalności jako „działalność 
w zakresie specjalistycznego projektowania”, która obejmuje:

• projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozosta-
łego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku 
osobistego i gospodarstwa domowego;

• projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfika-
cji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie 
z  określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończenia 
powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bez-
pieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację;

• działalność projektantów graficznych, działalność dekoratorów wnętrz [Bo-
chińska, Palczewska, 2008, s. 12–13].

W 2007 roku na zlecenie Ministerstwa Gospodarki powstał raport Analiza apli-
kacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach, w wyniku którego 
zapadła decyzja o wsparciu rozwoju wzornictwa przemysłowego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wyniki badań pokazały rosnącą świa-
domość przedsiębiorców co do roli wzornictwa w promocji produktów, osiąganiu 
przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy.

Propagowaniem wzornictwa na gruncie ogólnopolskim zajmuje się wspomnia-
ny Instytut Wzornictwa Przemysłowego, realizujący m.in. programy „Dobry wzór”, 
„Design młodych” i „Zaprojektuj swój zysk” oraz tworzący Słownik projektantów 
polskich – bazę polskich projektantów działających od lat pięćdziesiątych. Upo-
wszechnianie wzornictwa odbywa się poprzez świadczenie usług doradczo-eks- 
perckich w obszarze jego zastosowań i podnoszenia efektywności rynkowej, do-
radztwo w zakresie metodyki wdrażania nowych produktów i usług, w zakresie 
tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstw, organizacji i instytucji, miast i regio-
nów w obszarze biznesów kreatywnych, promowanie wzornictwa jako strategicz-
nego kierunku innowacji gospodarki polskiej i europejskiej, ułatwianie współpracy 
projektantów z przedsiębiorstwami, a także badania w obszarze wzornictwa. Nowy 
program instytucji oparty na tych podstawach realizowany jest od 2006 roku. 
Inicjatywy łączące promocję projektowania przemysłowego i rozwoju przedsię-
biorczości podejmowane są również w regionach: od 2005 roku w Cieszynie działa 
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, od 2011 roku Centrum Design Gdynia, od 
2012 roku Concordia Design – centrum dizajnu i kreatywności dla biznesu w Po-
znaniu, oraz Design Centrum Kielce. Ważną rolę upowszechnieniową pełnią też 
festiwale: Międzynarodowy Festiwal Design – Łódź Design (od 2007) oraz Gdynia 
Design Days (2008). Inwestycja w rozwój wzornictwa powinna również obejmować 
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wprowadzenie stypendiów dla studentów, które umożliwiałyby długoterminową 
współpracę z konkretnym przedsiębiorstwem, upowszechnianie praktyki przygo-
towywania projektów dyplomowych na zamówienie przedsiębiorstw, rozwój prak-
tyk studenckich w tym zakresie czy modernizację pracowni na uczelniach wraz 
z ich właściwym wyposażeniem [Mamica, 2012, s. 199–201].

Działalność kulturalna  
trzeciego sektora

Trzeci sektor to organizacje pozarządowe, w Polsce działające jako fundacje 
i stowarzyszenia. Działalność organizacji społecznych może wypełniać luki zwią-
zane z ograniczonymi możliwościami państwa bądź też brakiem zainteresowania 
ze strony sektora prywatnego. W 1989 roku działało w Polsce 277 fundacji różnego 
typu i od tego momentu można mówić o lawinowym wzroście ich liczby, co obra-
zuje poniższa tabela. W 2010 roku działało 76,8 tys. organizacji non profit, z czego 
stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne stanowiły 67,9 tys., a fundacje – 
7,1 tys. [Podstawowe dane o stowarzyszeniach…, 2012].

Od początku lat dziewięćdziesiątych badania trzeciego sektora prowadzi Sto-
warzyszenie Klon/Jawor. Ankietowane organizacje wybierają spośród podanych 14 
głównych pól działalności te, w których są aktywne, wskazują również jedno głów-
ne pole działalności. Liczba organizacji zajmujących się przede wszystkim kulturą 
i sztuką systematycznie się zwiększa – w 2010 roku stanowiły one 14% wszystkich 
organizacji (zob. Tabela 2). W zależności od roku jest to trzecia lub druga pozycja 
w zakresie głównych dziedzin działalności wszystkich organizacji pozarządowych. 
Na pierwszym miejscu znajdują się organizacje zajmujące się sportem, turystyką 
rekreacją oraz działalnością hobbystyczną, a na drugim od 2006 roku – organiza-
cje aktywne w zakresie edukacji i wychowania. 

Tabela 2. Fundacje specjalizujące się w kulturze

Rok Procent wskazań na kulturę i sztukę  

jako najważniejsze pole działań fundacji

2002 9,5%

2004 11,6%

2006 12,8%

2008 12,7%

2010 14%

Źródło: Raporty Stowarzyszenia Klon/Jawor

W 2008 roku prawie 32% organizacji zajmujących się kulturą i sztuką działało 
na polu środków masowego przekazu, produkcji telewizyjnej lub radiowej, wyda-
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wania czasopism lub książek, prowadzenia bibliotek; tyle samo prowadziło dzia-
łalność sceniczną, teatralną, muzyczną lub kinematograficzną; 30% działało w ob-
szarze ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej, podtrzymywania tradycji 
narodowych, regionalnych, kulturowych, prowadzenia muzeów; 25% zajmowało 
się sztukami plastycznymi, malarstwem, rzeźbą, fotografią i architekturą (raporty 
Stowarzyszenia Klon/Jawor).

Obok organizacji zakładanych po 1989 roku działają stowarzyszenia powsta-
łe przed tą datą, niektóre jeszcze w XIX wieku. Są to przede wszystkim związki 
twórcze, zrzeszenia artystów i organizatorów upowszechniania kultury, związki 
promujące wspólne zainteresowania, np. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Polski 
Klub Literacki PEN, Związek Polskich Artystów Plastyków, Towarzystwo im. Fry-
deryka Chopina, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (początkowo Związek Autorów 
i Kompozytorów Scenicznych).

Podsumowanie
Wszystkie sektory sprzężone są ze zmianami zachodzącymi na rynkach świa-

towych, zwłaszcza z rewolucją technologiczną. Cyfryzacja, digitalizacja i inter-
netyzacja to podstawowe pojęcia wszystkich pól działalności kulturalnej. Nowe 
możliwości reprodukcji, zapisu, nowe kanały dystrybucji oraz ich powszechna do-
stępność sprawiły, że wszystkie sektory, a także działające w ich ramach instytucje 
borykają się z kwestią praw własności intelektualnej. Nowe możliwości techno-
logiczne to również nowe formy dystrybucji, nowe środki wyrazu, nowe sposoby 
dotarcia do publiczności. Jednak rewolucja technologiczna sprawia, że zmieniają 
się nie tylko same kanały, narzędzia i instytucje. Zmieniają się również odbiorcy, 
za którymi poszczególne branże i dziedziny starają się podążać. To nowe potrzeby 
i nowe oczekiwania związane ze zmniejszającą się ilością wolnego czasu i zmie-
niającymi modelami pracy (urządzenia przenośne umożliwiają pracę z dowolnego 
miejsca na świecie) wpływają na zmianę modelu korzystania z kultury, a także 
kształtują ofertę kulturalną (np. video on demand, książki w formie dźwięków lub 
pikseli, oferta muzeów w internecie). Chociaż wciąż wiele sektorów wymaga uno-
wocześnienia, w bardzo szybkim czasie polskie społeczeństwo dogoniło w zakresie 
popularyzacii rozwiązań technologicznych rozwinięte kraje Zachodu.
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