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1 ZAŁOŻENIA PROJEKTU I BADANIA 

Organizowany przez Narodowe Centrum Kultury ogólnopolski program Bardzo Młoda 

Kultura w swoich podstawowych założeniach jest działaniem wieloletnim. Twórcy podjętej 

inicjatywy postawili sobie kilka najważniejszych celów, dążąc do rozpowszechnienia dostępu 

do edukacji kulturowej i zacieśnienia współpracy między lokalnymi instytucjami. Podjęte 

działania systemowe mają za zadanie zintegrować społeczności skupione wokół inicjatyw 

kulturalnych, dać im możliwość wykorzystywania potencjału oraz stwarzać możliwości 

rozwoju i uczestnictwa w realizowanych projektach.  

Jednym z istotniejszych działań podjętych w początkowej fazie projektu jest pozyskanie 

możliwie dużej liczby informacji od przedstawicieli szeroko rozumianej kultury. W tym celu 

zaprojektowano ogólnopolskie badanie ankietowe, które realizowane jest za pośrednictwem 

platformy internetowej webankieta.pl. Przekazane odgórnie narzędzie badawcze jest 

udostępnione w podziale na regiony (województwa), w których za poprawną realizację 

badania odpowiadają lokalni operatorzy programu. Dzięki temu informacje o sytuacji 

lokalnej są łatwo dostępne dla instytucji, które stanowią oś programu w danym regionie  

i same inicjują działania programowe. Jednocześnie mają one wpływ na sposób doboru 

próby, a w szczególności sposób rozpowszechniania i zachęcania do udziału  

w przedsięwzięciu.  

Wadą takiego rozwiązania jest poznawanie jedynie wycinka całości badania ogólnopolskiego 

i brak możliwości wpływu na kształt narzędzia badawczego. Analiza ogólnopolska pozwoli na 

pełniejsze poznanie prawidłowości i sytuacji typowych (problemów, szans, oczekiwań) 

całego programu. Z drugiej strony daje możliwość bliższego przyjrzenia się sytuacji lokalnej  

i odnalezienia obszarów, w których program ma największe szanse powodzenia. Warto 

zauważyć, że w przypadku tego badania analiza lokalna jest utrudniona przez bardzo duże 

rozdrobnienie obserwacji na poszczególne kategorie i sytuacje. Sam obraz w perspektywie 

regionalnej rozmywa się w obszerności dotyczącej spraw dobrze rozpoznawalnych  

w analizach ogólnopolskich.  
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Niniejszy raport dotyczy części badania zrealizowanego w województwie pomorskim i opiera 

się na danych uzyskanych wyłącznie z tego województwa.  

2 DOBÓR PRÓBY 

Badanie zostało skierowanie do instytucji kultury oraz osób związanych z kulturą i edukacją 

kulturalną. Źródłem dotarcia do respondentów był przede wszystkim operat zawierający 

dane instytucji związanych z działalnością kulturalną z województwa pomorskiego stworzony 

przez Instytut Kultury Miejskiej. Dobór był celowy i najczęściej korzystano z zaproszeń do 

badania rozsyłanych drogą elektroniczną. Dodatkowym źródłem pozyskania osób był wymóg 

realizacji badania przed przystąpieniem do konkursów i programów realizowanych przez 

Instytut Kultury Miejskiej. Uzupełnieniem były informacje zamieszczane na stronach 

internetowych instytucji kultury. 

3 UCZESTNICY BADANIA 

Podczas realizacji badania internetowego uzyskano 151 pełnych wypełnień ankiety. Wstępna 

obróbka danych w bazie wykazała błędy związane z regułami przejścia w jednej z ankiet.  

Z nieznanych przyczyn w ankiecie numer 46 (rekord w bazie 44560470) respondent 

wskazujący, że jest osobą fizyczną wypełniającą kwestionariusz w swoim imieniu otrzymał  

w dalszej części wersję dla osób prawnych i grup nieformalnych. Ankieta ta została 

odrzucona podczas analizy jako błędna i wyłączona z bazy. Wśród pozostałych 150 ankiet, 

stanowiących podstawę analizy, nieznaczną przewagę mają te wypełnione przez 

reprezentantów podmiotów prawnych i grup nieformalnych. Stanowią one 60% ogółu (90 

obserwacji).  

Osoby reprezentujące podmioty to przede wszystkim przedstawiciele instytucji kultury (40%) 

i organizacji pozarządowych (34%), które w sumie stanowią 74% wszystkich respondentów 

reprezentujących podmioty prawne i grupy nieformalne. Dużą część stanowią również 

placówki oświatowe i oświatowo-opiekuńcze (12%). W innych rodzajach podmiotu pojawiły 

się pojedyncze odpowiedzi: fundacja, organizacja studencka non-profit oraz ZHP  

24 Bożepolska Drużyna Harcerska. W badaniu nie uczestniczyli przedstawiciele organizacji 

kościelnej lub wyznaniowej, przedsiębiorstwa lub spółki oraz spółdzielni. 
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Instytucje kultury są reprezentowane przede wszystkim przez domy, centra i ośrodki kultury, 

które stanowią 53% wszystkich instytucji kultury wśród ankiet reprezentantów formalnych.  

Najczęstszą wskazywaną formą organizacyjno-prawną jest gminna (42%). 

 

3.1 OSOBY PRAWNE I GRUPY NIEFORMALNE 
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Jaki to rodzaj instytucji kultury? (Pytanie 6) Częstość % 

O
so

b
y 

p
ra

w
n

e
 

dom\centrum\ośrodek kultury 19 53% 

biblioteka 4 11% 

teatr 4 11% 

galeria\biuro wystaw 2 6% 

muzeum sztuki 2 6% 

muzeum innego typu 2 6% 

filharmonia 1 3% 

opera 1 3% 

instytucja kultury innego typu (np. regionalny instytut) 1 3% 

ogółem 36 100% 

Jaka jest forma organizacyjno-prawna tej instytucji? 
(Pytanie 7) 

O
so

b
y 

p
ra

w
n

e 
(n

=3
6

) 

gminna 15 42% 

miejska 11 31% 

wojewódzka 8 22% 

powiatowa 1 3% 

państwowa 1 3% 

nie wiem 1 3% 

W badaniu wzięło udział jedynie 11 osób będących reprezentantami prawnymi placówek 

oświaty. Wszyscy byli przedstawicielami instytucji publicznych (pyt. 9). Po cztery osoby 

reprezentowały szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące. Dwie kolejne gimnazja, a jedna 

placówkę doskonalenia nauczycieli.  
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Przedstawiciele 6 szkół wskazali, że ich placówki posiadają oddziały integracyjne (pyt. 10), co 

stanowi ponad połowę wszystkich szkół biorących udział w badaniu (10 reprezentantów). 

Były to dokładnie trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja i jedna szkoła licealna. 

  Częstość % 

Jaki to rodzaj placówki oświatowej? 
(Pytanie 8) 

szkoła podstawowa 4 36% 

szkoła ponadgimnazjalna LO 4 36% 

szkoła gimnazjalna 2 18% 

placówka doskonalenia nauczycieli 1 9% 

ogółem 11 100% 

  

Jedynie dwóch reprezentantów urzędów, organów administracji wskazało na gminny lub 

miejski typ organu, którego są przedstawicielami (pyt. 11).    

Ponad jedna trzecia (36%) przedstawicieli instytucji reprezentowała organizacje prowadzące 

swoją działalność edukacyjną na terenie miasta Gdańsk, a suma Trójmiasta (Sopot, Gdynia, 

Gdańsk) obejmuje niemal połowę wszystkich (48%) reprezentantów. Wyniki te mają 

bezpośrednie odzwierciedlenie we wskazaniach wielkości miejscowości, w której znajduje się 

główna siedziba podmiotu. 

W którym z powiatów realizowana jest działalność edukacyjna? 
(Pytanie 60) 

Częstość % 

O
so

b
y 

p
ra

w
n

e
 

miasto Gdańsk 32 36% 

gdański 10 11% 

miasto Gdynia 9 10% 

słupski 7 8% 

miasto Słupsk 6 7% 

wejherowski 6 7% 

kartuski 4 4% 

starogardzki 4 4% 

miasto Sopot 2 2% 

kwidzyński 2 2% 

tczewski 2 2% 

bytowski 1 1% 

człuchowski 1 1% 

kościerski 1 1% 

malborski 1 1% 

nowodworski 1 1% 

pucki 1 1% 

ogółem 90 100% 
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W jakiej miejscowości znajduje się główna siedziba podmiotu?  
(Pytanie 12) 

Częstość % 

O
so

b
y 

p
ra

w
n

e
 

miasto 201–500 tys. mieszkańców 37 41% 

wieś 18 20% 

miasto 51–100 tys. mieszkańców 12 13% 

miasto 20–50 tys. mieszkańców 8 9% 

miasto powyżej 500 tys. mieszkańców z wyłączeniem Warszawy 8 9% 

miasto poniżej 20 tys. mieszkańców 6 7% 

Warszawa 1 1% 

ogółem 90 100% 

 

Połowa organizacji zatrudnia przynajmniej 6 osób. Zwraca uwagę duży odsetek (28%) 

instytucji, które nie zatrudniają nikogo na stałe.  
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Dla ilu osób na stałe zatrudnionych w Pani\Pana podmiocie edukacja 
kulturowa jest (Pytanie 49): 

Częstość % 

głównym rodzajem pracy zawodowej 

Ile
 w

 s
u

m
ie

 o
só

b
 z

at
ru

d
n

ia
 n

a 
st

ał
e 

P
an

i\
P

an
a 

p
o

d
m

io
t?

 

1
–2

 0 3 33% 

1–2  6 67% 

ogółem 9 100% 

3
–5

 1–2  7 70% 

3–5  3 30% 

ogółem 10 100% 

6
 i 

w
ię

ce
j 

0  11 24% 

1–2  12 27% 

3–5  3 7% 

6 i więcej  13 29% 

nie umiem powiedzieć 6 13% 

ogółem 45 100% 

dodatkowym rodzajem pracy zawodowej? 

Ile
 w

 s
u

m
ie

 o
só

b
 z

at
ru

d
n

ia
 n

a 

st
ał

e 
P

an
i\

P
an

a 
p

o
d

m
io

t?
 

1
–2

 0  7 78% 

1–2  2 22% 

ogółem 9 100% 

3
–5

 

0  4 40% 

1–2  3 30% 

3–5  1 10% 

6 i więcej  1 10% 

nie umiem powiedzieć 1 10% 

ogółem 10 100% 
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6
 i 

w
ię

ce
j 

0  11 24% 

1–2  12 27% 

3–5  5 11% 

6 i więcej  10 22% 

nie umiem powiedzieć 7 16% 

ogółem 45 100% 

obszarem pracy okazyjnej? 

Ile
 w

 s
u

m
ie

 o
só

b
 z

at
ru

d
n

ia
 n

a 
st

ał
e 

P
an

i\
P

an
a 

p
o

d
m

io
t?

 

1
–2

 0  7 78% 

1–2  2 22% 

ogółem 9 100% 

3
–5

 

0  4 40% 

1–2  3 30% 

3–5  2 20% 

nie umiem powiedzieć 1 10% 

ogółem 10 100% 

6
 i 

w
ię

ce
j 

0  8 18% 

1–2  4 9% 

3–5  10 22% 

6 i więcej  11 24% 

nie umiem powiedzieć 12 27% 

ogółem 45 100% 

 

  

Czy w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez 
Pani/Pana podmiot korzystacie ze wsparcia osób w nim 
niezatrudnionych? (Pytanie 50) 

Nie 
Tak  

z 1–2 
Tak  

z 3–5 
Tak  

z 6 i więcej 
Nie umiem 
powiedzieć 

Na podstawie umowy cywilnoprawnej/czasowej  
z Państwa podmiotem? 

19% 21% 14% 32% 13% 

Jako wolontariusz/ka? 16% 32% 8% 33% 11% 

Jako osoba w ogóle nie związana z Państwa podmiotem – 
zatrudniona gdzie indziej (delegowanie zadań, 
outsourcing) 

46% 16% 6% 7% 27% 
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Reprezentanci instytucji zostali poproszeni o określenie wielkości budżetu, którym dysponują 

ich organizacje. Dosyć dużym zaskoczeniem jest znacząca liczba osób (27%), która nie 

potrafiła określić przybliżonej wartości posiadanych środków. Jednocześnie niemal jedna 

czwarta wszystkich osób dysponuje budżetem przewyższającym pół miliona złotych. Warto 

zwrócić uwagę na nieco ponad jedną piątą (22%) organizacji, które dysponują kwotą do 20 

tysięcy złotych (odpowiednio 10% do 5 tysięcy i 12% od ponad 5 tysięcy do 20 tysięcy). 
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Brak wiedzy na temat finansów organizacji rzutuje bezpośrednio na odpowiedzi na kolejne 

zagadnienia dotyczące wielkości części budżetu, która zostaje przeznaczona na działania  

z zakresu edukacji kulturowej. Niemal jedna trzecia respondentów (32%) nie podjęła się 

wskazania przedziału. Warto zwrócić uwagę, że tylko 10% pozostałych osób wskazało, że  

w ich instytucjach działania edukacji kulturowej pochłaniają niemal cały budżet (81%–100%). 

Jednocześnie ponad jedna piąta organizacji (22%) przeznacza na ten cel mniej niż 20% 

swojego budżetu. Jest zbyt mało dokonanych obserwacji, aby pewnie wnioskować 

statystycznie, czy wielkość posiadanego budżetu wpływa na wielkość części przeznaczanej na 

edukację kulturową, ale można zauważyć, że w rozkładzie nie ma szczególnych rozbieżności. 

Tabela: Rozkład wskazań jaką część ogólnego budżetu instytucje przeznaczają na edukację 
kulturową w podziale na wielkość budżetu rocznego.  

 

 

  

Jaki procent budżetu na działalność merytoryczną 
przeznacza się w Pani\Pana podmiocie na działania 
z zakresu edukacji kulturowej?  

Częstość % 

 0–5 000 PLN 

0–20% 2 33% 

41–60% 3 50% 

81–100% 1 17% 

ogółem 6 100% 



13 | S t r o n a  
 

5 001–20 000 PLN 

0–20% 3 30% 

21–40% 2 20% 

41–60% 1 10% 

61–80% 2 20% 

81–100% 2 20% 

ogółem 10 100% 

20 001–50 000 PLN 

21–40% 1 20% 

41–60% 2 40% 

61–80% 1 20% 

81–100% 1 20% 

ogółem 5 100% 

50 001–100 000 PLN 

41–60% 1 25% 

61–80% 2 50% 

81–100% 1 25% 

ogółem 4 100% 

100 001–500 000 PLN 

0–20% 5 45% 

21–40% 2 18% 

41–60% 4 36% 

ogółem 11 100% 

Powyżej 500 000 PLN 

0–20% 8 40% 

21–40% 7 35% 

41–60% 2 10% 

61–80% 1 5% 

81–100% 2 10% 

ogółem 20 100% 
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Wiele z osób uczestniczących w badaniu (29%) nie potrafiło również wskazać, ile środków 

wydawanych na edukację kulturową pozyskują z grantów. Jednocześnie warto zwrócić 

uwagę na duży rozdział w odpowiedziach. Z jednej strony niemal 40% osób wskazuje, że  

z grantów pozyskuje do 20% wydawanych środków, a z drugiej niemal jedna piąta (18%) 

stwierdza, że jest to powyżej 80%. 
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Czy w związku z działaniami z zakresu 
edukacji kulturowej aplikował/a Pan/i 

kiedykolwiek w następujących rodzajach 
programów grantowych? (Pytanie 46) 

Aplikowaliśmy, 
przynajmniej raz  
z powodzeniem 

Aplikowaliśmy, ale bez 
powodzenia 

Znam taki/e 
program/y, ale nie 

aplikowaliśmy 

Nie znam takiego 
programu/takich 

programów 

Nie umiem 
powiedzieć 

organizowane przez samorządy gminy/miasta   47% 7% 16% 24% 7% 
organizowane przez samorządy powiatu   18% 3% 30% 32% 17% 
organizowane przez samorząd województwa   26% 13% 24% 23% 13% 
organizowane przez MKiDN (programy ministra i inne) 
  

43% 17% 20% 11% 9% 

organizowane przez inne ministerstwa (MPiPS, MSZ, 
MSiT, np. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
Aktywizacja Społeczna Osób Starszych, Fundusz 
Rozwoju Kultury Fizycznej)   

18% 17% 37% 14% 14% 

fundusze unijne (strukturalne, społeczne i inne) oraz 
programy wspólnotowe UE (Grundvig, Program 
Kultura, Młodzież w działaniu)   

29% 13% 38% 10% 10% 

międzynarodowe programy grantowe (np. Mechanizm 
Norweski i Fundusze EOG)   

6% 10% 50% 20% 14% 

organizowane przez narodowe instytucje kultury 
(Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Historii Polski, 
Instytut Teatralny itp.)   

28% 13% 31% 17% 11% 

organizowane przez inne (w tym regionalne/lokalne) 
instytucje kultury   

22% 4% 27% 32% 14% 

organizowane przez wyspecjalizowane fundacje  
i społeczne programy dotacji (np. Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, ASOS, Fundacja Kronenberga, 
Fundacja PZU, Fundacja Orange)   

27% 18% 29% 13% 13% 

inny rodzaj grantów 10% 2% 10% 7% 71% 

 

 



3.2 OSOBY FIZYCZNE 

Wśród respondentów wypełniających ankietę prywatnie, w swoim imieniu, jako osoba 

działająca samodzielnie albo współpracująca bądź zatrudniona w instytucjach zajmujących 

się edukacją lub kulturą zdecydowanie przeważają kobiety. Stanowią one 92% wszystkich 

prywatnych respondentów. 

 

W próbie największą reprezentację mają osoby między 30 a 39 rokiem życia. Stanowią one 

43% ogółu. Dodatkowe 22% stanowią osoby w wieku od 40 do 49 lat. Osoby młode, do 30 

roku życia, stanowią jedną piątą próby (20%). Średnia wieku wynosi 38,6 lat przy odchyleniu 

standardowym wynoszącym 10,02. Wartość środkowa rozkładu przypada na 37 lat. Warto 

zauważyć, że w strukturze próby niewiele jest osób młodych przed 27 rokiem życia, stanowią 

jedynie 5% ogółu. 

Przy takiej strukturze wieku nie powinno zaskakiwać, że najwięcej respondentów (38%) 

wskazuje, że edukacją kulturową zajmuje się od roku do pięciu lat. Niemal jedna trzecia 

(30%) jest związana z taką działalnością od 6 do 10 lat, a kolejna niemal jedna piąta (18%) od 

11 do 20 lat.  
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Respondenci są podzieleni w swoim stosunku do działalności związanej z edukacją 

kulturową. Z jednej strony 45% z nich twierdzi, że to jeden z kilku głównych rodzajów ich 

działalności. Z drugiej 42% wskazuje, że to tylko dodatkowe, uzupełniające zajęcie. Jedynie 

13% jasno określa, że to główny rodzaj ich działania. W tym przypadku nie powinno 

zaskakiwać, że jedynie 37% respondentów należy do grup lub zrzeszeń, które podejmują 

działania z zakresu edukacji kulturowej. Są to w szczególności (z wpisanych przez 

respondentów odpowiedzi): Dyrektoriat – grupa dyrektorów woj. pomorskiego, Dzikistyl 

company, Fundacja Pracownia Kultury, Grupa z Podzamcza, IBBY, Kolektyw Twórczy 

MAMYWENE, Laboratorium Muzeum, Spacery Filmowe, Stowarzyszenie Didgeridoo PL, 

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Polskie Towarzystwo Szekspirowskie, Stowarzyszenie 

Popmoderna Kraków, Stowarzyszenie Teatr Węgajty, Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań, 

Stowarzyszenie Grupa Studnia O. oraz Parparusza Wędrowna Wytwórnia Zdarzeń, WL4, 

Terytoria Stowarzyszone, GTPS, zespół wokalny wielokulturowy, Związek Literatów Polskich. 
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Pośród respondentów nieco ponad połowa (55%) nie określiła siebie jako czynnych artystów. 

Jedynie 34% ogółu podejmuje aktywne działania. Zarówno tworzy, jak i pokazuje swoje 

prace. 10% respondentów przyznaje, że jest czynnymi artystami, ale swoich dzieł nigdzie nie 

pokazuje.  
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Respondenci legitymują się w większości wykształceniem wyższym. Odpowiednio: 8% na 

poziomie doktoratu i wyższym, 65% wyższym magisterskim oraz 17% licencjackim lub 

inżynierskim. W sumie 80% respondentów posiada wykształcenie wyższe. Warto zauważyć, 

że mimo wysokiego wykształcenia w próbie wiele osób podejmuje dodatkowe działania  

w celu dokształcenia się w zakresie przedmiotów artystycznych. Jedynie 35% osób 

stwierdziło, że nie uczestniczyło w dodatkowych kursach lub studiach. Najwięcej osób (45%) 

wybiera szkolenia. Warto zwrócić uwagę, że niemal jedna piąta (18%) uczestniczyła  

w studiach podyplomowych. 
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Spośród osób, które wypełniały ankietę, prywatnie 15% stwierdziło, że nie jest bezpośrednio 

związanych z żadną instytucją czy podmiotem zajmującym się edukacją kulturalną. Spośród 

pozostałych 51 osób najwięcej wskazało swój związek z placówką oświatową (39%, 20 osób). 

Kolejne 15 osób (29%) współpracuje z instytucją kultury, następne 6 (12%) z uczelnią wyższą 

lub jednostką naukową.  
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Tylko jedna osoba zaznaczyła, że współpracuje z trzema instytucjami edukacji kulturowej: 

przede wszystkim z instytucją naukową/uczelnią wyższą, następnie z organizacją 

pozarządową oraz przedsiębiorstwem prywatnym. 16 respondentów (31% ogółu osób 

współpracujących) wskazało na związki z dwiema instytucjami edukacji kulturowej. 

Najczęściej, jako drugi podmiot, wybierano organizację pozarządową (31%, 6 osób), dalej 

instytucję kultury, placówkę oświatową lub naukową oraz inny rodzaj podmiotu (po 19%,  

3 osoby). 
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Autorzy badania skonstruowali pytanie o miejsce głównej siedziby podmiotu, z którym 

respondent współpracuje. Niemal połowa (45%) respondentów wskazała miasto od 200 

tysięcy do 500 tysięcy mieszkańców. Zwraca uwagę duże zróżnicowanie, ponieważ 

dodatkowa niemal jedna trzecia respondentów wskazuje przeciwny biegun – wieś (15%)  

i miasto do 50 tysięcy mieszkańców.  
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Badanie wśród osób fizycznych wskazujących związek z podmiotem oświatowym powinno 

objąć swoją tematyką 3 dodatkowe pytania szczegółowe dotyczące rodzaju placówki, jej 

charakteru i statusu (pytania 8, 9, 10). Niestety, mimo uzyskania największej liczby 

odpowiedzi dotyczących placówki oświatowej błędy w regułach przejścia w ankiecie 

spowodowały, że respondenci nie otrzymali możliwości uzupełnienia tych pytań. 

15 osób, które wskazały instytucję kultury jako tą, z którą są związane, mogło uszczegółowić 

swoją odpowiedź o rodzaj instytucji i formę organizacyjno-prawną. 

Jaki to rodzaj instytucji kultury? (Pytanie 6) Częstość % 

O
so

b
y 

fi
zy

cz
n

e
 dom\centrum\ośrodek kultury 10 63% 

biblioteka 2 13% 

instytucja kultury innego typu (np. regionalny instytut) 2 13% 

muzeum innego typu 1 6% 

teatr 1 6% 

ogółem 16 100% 

Jaka jest forma organizacyjno-prawna tej 
instytucji? (Pytanie 7) 

O
so

b
y 

fi
zy

cz
n

e 
 

(n
=1

5
) 

gminna 6 40% 

miejska 7 47% 

powiatowa 0 0% 

wojewódzka 3 20% 

państwowa 2 13% 

nie wiem 1 7% 
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Najwięcej osób (63%) wskazało, że instytucją tą jest dom/ośrodek kultury i najczęściej są to 

instytucje miejskie (47%) lub gminne (40%). Respondenci w przypadku wskazania innego 

typu instytucji kultury wskazywali, że jest to: instytucja łącząca funkcje centrum kultury, 

muzeum i biblioteki oraz Klub Miłośników Sztuki Flamenco i Kultury Hiszpańskiej oraz szkoła 

nauki tańca Flamenco.         

Połowa respondentów prywatnych wskazywała, że działalność edukacyjna realizowana jest 

w Gdańsku (50%), Gdyni (13%) oraz dalej w powiatach gdańskim i wejherowskim (po 8%). 

W którym z powiatów realizowana jest działalność edukacyjna? 
(Pytanie 60) 

Częstość % 

O
so

b
y 

fi
zy

cz
n

e
 

miasto Gdańsk 30 50% 

miasto Gdynia 8 13% 

gdański 5 8% 

wejherowski 5 8% 

kwidzyński 4 7% 

miasto Słupsk 2 3% 

miasto Sopot 1 2% 

pucki 1 2% 

słupski 1 2% 

starogardzki 1 2% 

tczewski 1 2% 

chojnicki 1 2% 

ogółem 60 100% 

  

Osoby prywatne w niedużym stopniu walczą o dotacje i koncentrują się na bardziej lokalnych 

możliwościach zdobycia finansowania. Należy mieć na uwadze, że pytanie zadane w badaniu 

dotyczyło aplikowania o dotacje na działalność związaną wyłącznie z edukacją kulturową. 

43% respondentów prywatnych wskazywało, że aplikowało o dotacje w dyspozycji  

samorządów gminy lub miasta. Zaskakuje duży odsetek osób, które twierdzą, że w ogóle nie 

aplikują o dotacje. W większości przypadków dotyczy to przynajmniej połowy respondentów. 

Sposób zadania pytania wyklucza niestety określenie, w jak wielu przypadkach udaje się 

uzyskać dotację. 30% respondentów stwierdziło, że aplikowało przynajmniej raz  

z powodzeniem o dotacje od gminy. Nie wiadomo, ile razy w ogóle próbowali. 
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Czy w związku z działaniami z zakresu edukacji kulturowej aplikował/a 
Pan/i kiedykolwiek w następujących rodzajach programów 

grantowych? (Pytanie 47) 

Aplikowaliśmy, 
przynajmniej raz 
z powodzeniem 

Aplikowaliśmy, 
ale bez 

powodzenia 

Znam taki/e 
program/y, ale 

nie 
aplikowaliśmy 

Nie znam 
takiego 

programu/takich 
programów 

Nie umiem 
powiedzieć 

organizowane przez samorządy gminy/miasta   30% 13% 20% 17% 20% 

organizowane przez samorządy powiatu   17% 5% 20% 37% 22% 

organizowane przez samorząd województwa   18% 7% 20% 37% 18% 

organizowane przez MKiDN (programy ministra i inne)   15% 13% 30% 25% 17% 
organizowane przez inne ministerstwa (MPiPS, MSZ, MSiT, np. Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, Aktywizacja Społeczna Osób Starszych, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) 
  

12% 7% 25% 37% 20% 

fundusze unijne (strukturalne, społeczne i inne) oraz programy wspólnotowe UE 
(Grundtvig, Program Kultura, Młodzież w działaniu)   

20% 5% 30% 28% 17% 

międzynarodowe programy grantowe (np. Mechanizm Norweski i Fundusze EOG)   10% 0% 38% 35% 17% 
organizowane przez narodowe instytucje kultury (Narodowe Centrum Kultury, Muzeum 
Historii Polski, Instytut Teatralny itp.)   

18% 7% 27% 28% 20% 

organizowane przez inne (w tym regionalne/ lokalne) instytucje kultury   13% 7% 32% 30% 18% 
organizowane przez wyspecjalizowane fundacje i społeczne programy dotacji (np. Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, ASOS, Fundacja Kronenberga, Fundacja PZU, Fundacja Orange)   

8% 7% 28% 38% 18% 

inny rodzaj grantów 8% 2% 12% 23% 55% 

 

 

 



4 ANALIZA PROBLEMATYKI – PYTANIA 13–42 

4.1 OSOBY PRAWNE I GRUPY NIEFORMALNE 

Pytanie 13 miało wyłuskać główny profil działalności instytucji, jednak przez złą konstrukcję 

ankiety internetowej, która pozwalała na zaznaczenie więcej niż jednego głównego obszaru 

działalności, założenie to nie zostało spełnione. Mimo wyraźnego polecenia respondenci 

zaznaczali więcej niż jeden główny obszar działalności. W związku z tym wyniki 

przedstawione są zbiorczo, a procentowy udział dotyczy wszystkich poszczególnych 

odpowiedzi i ich suma będzie stanowić więcej niż 100%. 

Ponad połowa respondentów wskazała, że reprezentowana przez nich organizacja działa 

głównie w obszarze edukacji o kulturze lub sztuce. Dużą część obejmuje również 

prowadzenie działalności artystycznej (36%) oraz wystawienniczej (30%). Zdecydowanie 

mniejszy udział mają działania dotyczące wsparcia innych organizacji, w tym: wsparcie 

merytoryczne dla innych podmiotów (10%), badania, analizy, prace i spotkania naukowe 

(9%), organizacja i nadzór nad działaniami innych podmiotów (5%) czy finansowanie działań 

innych podmiotów (3%).  

Szczególnie warto zwrócić uwagę na bardzo duży odsetek respondentów (59%), którzy 

stwierdzili, że wsparcie merytoryczne dla innych podmiotów i organizacji stanowi dodatkowy 

rodzaj działań. Co zrozumiałe najrzadziej organizacje wskazują na możliwość finansowania 

innych podmiotów. Aż 86% respondentów wskazało, że w ogóle nie prowadzi takich działań. 

W bezpośrednim powiązaniu wydają się pozostawać działania związane z nadzorem nad 

innymi organizacjami, których w ogóle nie prowadzi 78% respondentów. 

Zwraca uwagę kategoria inne odpowiedzi, ale dotyczy ona jedynie jednej czwartej wszystkich 

respondentów. Pozostali w ogóle pominęli to pytanie, co nie jest wskazywane na wykresie. 

Wśród odpowiedzi niemieszczących się w zaproponowanej kafeterii respondenci wskazywali 

na działania: edukacja w zakresie dzieci; gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 

zbiorów; integracja i edukacja młodzieży wiejskiej, wychowanie poprzez zabawę, w tym 

także krzewienie kultury, kultura fizyczna, głównie turystyka; organizacja imprez gminnych  

o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, edukacyjnym; prowadzenie artystycznej 

działalności scenicznej, działalności kinowej; szkoła publiczna; umożliwiamy kontakt trzem 
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środowiskom: uczelni, studentom oraz firmom; upowszechnianie czytelnictwa; wsparcie 

młodzieży, działania aktywizujące; wspieranie rozwoju j. kaszubskiego. 

 

 

 



31 | S t r o n a  
 

 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie (przynajmniej jednego) obszaru, w którym 

podejmują działania związane bezpośrednio z edukacją kulturową. Najwięcej wskazań (66%) 

przypadło na kategorię: literatura, czasopisma, druk, opowiadanie. Ponad 40% wskazań 

dotyczyło fotografii (49%), architektury, przestrzeni, krajobrazu (49%) oraz folkloru, kultury 

ludowej (44%). Najmniejsze zaangażowanie w edukację kulturową respondenci wskazali  

w przypadku tańca (19%) i aktywności fizycznej (18%). 

Inne obszary: arteterapia – poznawanie siebie dzięki sztuce; edukacja morska; edukacja  

w zakresie tożsamości lokalnej i aktywizacji społecznej odnoszącej się do szeroko pojętej 

tradycji wodnej na Pomorzu; filozofia; kultura komiksu; malarstwo; rysunek; spotkania  

w bibliotece Morskie opowieści, Festyny przy Latarni Morskiej. 

Reprezentowane instytucje w dużej większości (72%) organizują warsztaty lub pracownie 

(46%) i zajęcia z nauczycielem (40%). 
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Częstotliwość pojawiania się wybranych form działań 
edukacyjnych w reprezentowanych podmiotach. 

(Pytanie 17) 
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warsztaty   23% 49% 14% 7% 7% 

wykład, prelekcja, oprowadzanie itp.   10% 30% 19% 27% 14% 

spotkanie z zaproszonym gościem   4% 29% 28% 27% 12% 

akcja z aktywnym udziałem odbiorców (np. happening, działanie  
w przestrzeni publicznej)   

10% 27% 22% 29% 12% 

pracownia (systematyczne zajęcia z instruktorem lub mistrzem)   19% 27% 9% 18% 28% 

festyn, piknik, event itp.   9% 26% 28% 26% 12% 

projekty tworzone przez uczestników   7% 22% 33% 22% 16% 

lekcja, zajęcia z nauczycielem   18% 22% 19% 20% 21% 

konkurs, olimpiada, przegląd z nagrodami itp.   9% 19% 22% 27% 23% 

systematyczne przebywanie ze sobą, rozmowa, współtworzenie   34% 17% 21% 18% 10% 

inne formy 8% 8% 17% 14% 53% 

wspólna nauka online – za pośrednictwem internetu   1% 3% 6% 27% 63% 

 

 

Podejmowania działalność jest w szczególności kierowana do młodzieży. Należy jednak 

pamiętać, że w pytaniu można było zaznaczyć wiele odpowiedzi. Duża liczba wskazań  
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w pozostałych kategoriach pokazuje, że podejmowane działania są realizowane  

we wszystkich grupach, a instytucje rzadko koncentrują się na konkretnej społeczności.  

 

Pytanie 20 – Odpowiedzi dodatkowe, tekstowe. 
Odpowiedź „grupy wykluczone”: Odpowiedź „inne”: 

aresztanci członkowie drużyny harcerskiej 

dzieci i młodzież z trudnych środowisk działacze opozycji antykomunistycznej 

młodzież z rodzin z problemami dzieci i ich rodziny 

młodzież zamieszkująca Domy Dziecka dzieci z orzeczeniami 

niepracujące osoby ze wsi 
dzieci objęte opieką gminy, dzieci z oddziałów 
szpitalnych 

osoby o utrudnionym dostępie do kultury, głównie klasy pierwsze LO w celu integracji 

seniorzy, inwalidzi, obcokrajowcy Kaszubi bez kryterium wieku 

zamieszkujące obszary rewitalizowane kobiety, dzieci, seniorzy 

znajdujące się pod opieką GOPS mieszkańcy Pomorza 

 

młodzi muzycy, młodzi realizatorzy dźwięku 

młodzież z problemami niskiej akceptacji siebie 

pasjonaci tożsamości miejsca 

rodzice z dziećmi 
rodziny z województwa pomorskiego i osoby 
starsze. 
społeczności lokalne 
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Niemal połowa (49%) respondentów instytucjonalnych stwierdziła, że realizowane projekty 

dotyczące edukacji kulturowej obejmują swoim zasięgiem powyżej 500 osób w poprzednim 

roku. Kolejne 21% instytucji zrealizowało działania dla powyżej 100 osób, a dodatkowe 18% 

do 100 osób. Organizacje realizujące projekty obejmujące do 50 osób stanowią jedynie 10%. 

Większość realizowanych przez instytucje działań odbywa się w miejscowości, w której 

znajduje się główna siedziba podmiotu. 41% respondentów wskazała, że odbywa się w tym 

obszarze większość podejmowanych aktywności, a dodatkowe 33%, że wszystkie. Niewielki 

zasięg terytorialny ma bezpośrednie odzwierciedlenie w opinii o uczestnikach wydarzeń. 

Zdecydowana większość respondentów wskazuje, że najczęściej kierują projekty do 

uczestników z miejscowości, w której realizowane jest działanie (92% odpowiedzi zawsze lub 

często). Nieco rzadziej do osób z najbliższej okolicy (51% większość działań, 16% wszystkie 

działania). 
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Gdzie odbywają się działania 
związane z edukacją kulturową, 
którymi zajmuje się Pani/Pana 

podmiot? (Pytanie 24) 

wszystkie 
działania 

większość połowa 
mniejsza 

część 
żadne  

z działań 
trudno 

powiedzieć 

w miejscowości, w której znajduje się główna 
siedziba podmiotu   

33% 41% 12% 11% 2% 0% 

w gminie, w której znajduje się główna 
siedziba podmiotu   

26% 21% 8% 23% 11% 11% 

w województwie, w którym znajduje się 
główna siedziba podmiotu   

23% 13% 3% 24% 17% 19% 

w powiecie, w którym znajduje się główna 
siedziba podmiotu   

14% 17% 7% 29% 20% 13% 

w dalszych regionach Polski   3% 1% 1% 24% 43% 27% 

za granicą   0% 0% 0% 27% 48% 26% 

 

Kto jest zwykle uczestnikiem działań 
związanych z edukacją kulturową? 

(Pytanie 25) 

zawsze/we 
wszystkich 
działaniach 

często/w 
większości 

działań 

od czasu 
do 

czasu/w 
połowie 
działań 

rzadko/w 
mniejszej 

części 
działań 

nigdy 
trudno 

powiedzieć 

z innych województw   2% 3% 8% 42% 23% 21% 

z zagranicy   2% 2% 7% 36% 37% 17% 

z powiatu i/lub sąsiednich powiatów   8% 27% 27% 19% 10% 10% 

z województwa   11% 11% 20% 37% 9% 12% 

z najbliższej okolicy/gminy   16% 51% 22% 8% 1% 2% 
z miejscowości, w której realizowane jest 
działanie   

39% 53% 3% 1% 1% 2% 

 

Reprezentanci podmiotów instytucjonalnych i grup nieformalnych byli bardzo ostrożni  

w wyrażaniu swoich opinii na temat działań edukacyjnych. Najczęściej wybierali środkowe 

wartości w każdej z siedmiu przeciwstawnych par określeń opisujących podejmowane 

działania. Bardzo wyraźnie widać to na wykresach przedstawiających rozkład odpowiedzi dla 

każdej z pary określeń. Po raz kolejny wyraźnie widać, że instytucje działają lokalnie, a nie 

globalnie. Odpowiedzi przy drugiej parze określeń grupują się bliżej odpowiedzi A: niewielkie 

grupy odbiorców, działania kameralne. Dodatkowo w przypadku ostatniej pary określeń 

odpowiedzi również częściej grupują się przy opcji A: dowartościowanie tego, co lokalne lub 

zmarginalizowane. Jednocześnie jedynie w tych dwóch przypadkach widać znaczącą różnicę 

rozkładów odpowiedzi. W pozostałych przypadkach oceny są bliższe środkowych wartości  

i wskazują na duże zróżnicowanie podejmowanych działań.  
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Jakie działania edukacyjne są bliższe reprezentowanemu 

podmiotowi (1–5)? (Pytanie 27) 
1 2 3 4 5 

A – działania tradycyjne, klasyczne 
B – działania eksperymentalne, 

nietypowe 
9% 24% 36% 23% 8% 

A – niewielkie grupy odbiorców, 
działania kameralne 

B – duże grupy odbiorców, działania 

masowe 
13% 32% 41% 9% 4% 

A – systematyczna praca z tą samą 
grupą uczestników 

B – projekty jednorazowe lub 

krótkoterminowe 
16% 21% 31% 27% 6% 

A – wspieranie osób szczególnie 
utalentowanych 

B – wspieranie osób bez szczególnego 

talentu, „normalsów” 
6% 14% 42% 29% 9% 

A – rozwijanie umiejętności 
artystycznych B – rozwijanie kompetencji społecznych 13% 19% 36% 20% 12% 

A – rozwijanie więzi międzyludzkich, 
kapitału społecznego B – rozwijanie zainteresowania sztuką 16% 20% 37% 20% 8% 

A – dowartościowanie tego, co lokalne 
lub zmarginalizowane 

B – dowartościowanie tego, co 

uniwersalne, kosmopolityczne 
14% 28% 43% 9% 6% 
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Respondenci reprezentujący organizacje wskazują, że wielokrotnie współpracują  

z placówkami oświatowymi (53%). Ma to niewątpliwy związek z grupami osób – młodzieżą 

szkolną – do których kierują swoje działania. Z racji swojej podstawowej działalności duża 

liczba odpowiedzi dotyczy również instytucji kultury (40% wielokrotnie, 30% kilkakrotnie) 

oraz artystów, wolnych strzelców (41% wielokrotnie, 26% kilkakrotnie). Warto zwrócić 

uwagę, że duża liczba osób wskazuje na brak współpracy z Kościołem lub organizacjami 

wyznaniowymi (39%) lub współpracę w bardzo małym zakresie (29% dla odpowiedzi raz czy 

dwa) 

Z jakimi partnerami współpracował 
Pana/Pani podmiot przy okazji działań  

z zakresu edukacji kulturowej w ostatnich 
trzech latach? (Pytanie 31) 

Tak, 
wielokrotnie 

Tak, 
kilkakrotnie 

Tak, raz 
czy dwa 

Nigdy 
Nie umiem 
powiedzieć 

z [innymi] placówkami oświatowymi 53% 22% 19% 3% 2% 

z [innymi] instytucjami kultury 40% 30% 24% 3% 2% 

z [innymi] organizacjami pozarządowymi 31% 30% 34% 3% 1% 

z [innymi] przedsiębiorstwami prywatnymi lub 
spółkami 

12% 16% 27% 37% 9% 

z [innymi] edukatorami, artystami, wolnymi 
strzelcami itd. – osobami fizycznymi 

41% 26% 28% 3% 2% 

z [innymi] uczelniami wyższymi/jednostkami 
naukowymi 

19% 19% 20% 33% 9% 

z Kościołem lub [innymi] organizacjami 
kościelnymi/wyznaniowymi 

8% 19% 29% 39% 6% 

 

Jak ocenia następujące aspekty działań 
z zakresu edukacji kulturowej, którymi 

zajmuje się podmiot? (Pytanie 35) 

Bardzo źle – 
mamy z tym 

dużo 
problemów 

Raczej źle – 
mamy z tym 

trochę 
problemów 

Raczej 
dobrze – 
rzadko 

mamy z tym 
problemy 

Bardzo 
dobrze – 

nie mamy  
z tym 

problemów 

Nie umiem 
odpowie-
dzieć/To 
nas nie 
dotyczy 

Miejsce/przestrzeń/lokal do realizowania działań 8% 19% 43% 30% 0% 

Wysokość środków finansowych 23% 42% 28% 4% 2% 

Stabilność finansowania dająca możliwość 
planowania działań 

27% 32% 24% 14% 2% 

Dostępność infrastruktury technicznej 3% 19% 56% 22% 0% 

Inspiracje, przykłady godne naśladowania, 
opracowania i materiały dydaktyczne 

1% 7% 41% 49% 2% 

Współpraca z [innymi] lokalnymi instytucjami 
kultury 

1% 9% 44% 41% 4% 

Współpraca z [innymi] lokalnymi szkołami 14% 43% 0% 33% 9% 

Współpraca z [innymi] lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi 

0% 14% 40% 38% 8% 

Współpraca z władzami samorządowymi 1% 10% 49% 33% 7% 

Zainteresowanie działaniami – 
uczestnicy/odbiorcy chętni do brania udziału 

0% 10% 44% 46% 0% 
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Przedstawiciele organizacji zwracają uwagę na trapiące ich problemy. Największą przeszkodą 

są naturalnie środki finansowe. 65% respondentów wskazało, że wysokość środków 

finansowych, którymi dysponuje instytucja jest problemem (23% odpowiedź dużo 

problemów, 42% trochę problemów). Dodatkowo 59% uczestników badania wskazało na 

trudności związane ze stabilnością finansową, której brak jest przeszkodą w planowaniu 

działań. Warto zwrócić uwagę na rozdźwięk odpowiedzi w przypadku współpracy ze szkołami 

lokalnymi. Z jednej strony 33% badanych twierdzi, że nie ma w tym przypadku problemów.  

Z drugiej strony 14% twierdzi, że jest w tym obszarze dużo problemów, a kolejne 43%, że jest 

ich trochę.  

Pozytywnie nastrajają oceny wskazujące na małą ilość problemów w znalezieniu inspiracji, 

przykładów godnych naśladowania (8% odpowiedzi wskazujących na problemy) oraz 

zainteresowania działaniami (10% odpowiedzi o małej liczbie problemów). Dodatkowo 

jedynie 10% osób stwierdziło, że napotyka na problemy przy współpracy z innymi lokalnymi 

instytucjami kultury.  

Jak ocenia Pan/i wiedzę  
i kompetencje pracowników 

Pani/Pana instytucji w aspekcie 
(Pytanie 36): 

Bardzo źle 
– mamy  

z tym dużo 
problemów 

Raczej źle – 
mamy z tym 

trochę 
problemów 

Raczej 
dobrze – 
rzadko 
mamy  
z tym 

problemy 

Bardzo 
dobrze – 

nie mamy  
z tym 

problemó
w 

Nie umiem 
odpowiedzieć

/ 
To nas/mnie 
nie dotyczy 

poruszania się we współczesnej 
kulturze i sztuce, wykorzystywaniu ich  
w działaniach edukacyjnych 

2% 19% 50% 28% 1% 

skutecznych i atrakcyjnych form i 
metod edukacji kulturowej 

3% 14% 46% 37% 0% 

opracowywania i prowadzenia 
projektów edukacyjnych oraz 
pozyskiwania na nie środków 

3% 39% 36% 21% 1% 

pracy zespołowej 1% 13% 41% 44% 0% 

badań diagnostycznych i ewaluacyjnych 8% 31% 36% 12% 13% 

  

Respondenci raczej dobrze oceniają pracowników reprezentowanych organizacji. Jedynie  

w obszarze badań diagnostycznych i ewaluacyjnych oraz opracowywania projektów 

edukacyjnych i pozyskiwania na nie środków dużą część odpowiedzi stanowią te wskazujące 

na problemy (odpowiednio 39% i 42%). Wyraźnie widać w tym przypadku, że trudność 

sprawiają sprawy formalne i konieczność spełniania warunków prowadzenia i pozyskiwania 

finansowania (np. ewaluacja projektów).  
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4.2 OSOBY FIZYCZNE 

 

Wśród osób, które wypełniały ankietę w swoim imieniu, respondenci najczęściej zajmowali 

się edukacją w obszarze kultury lub sztuki oraz własną działalnością artystyczną. Należy 

zwrócić uwagę, że wśród tych osób aż 58% zaznaczyło, że wsparcie merytoryczne dla innych 

podmiotów i organizacji stanowi dodatkowy rodzaj podejmowanej działalności. Są to więc te 

osoby, które stanowią duże wsparcie dla organizacji kultury. Czterech respondentów 
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wskazało na prowadzenie konkretnej działalności nieodpowiadającej przygotowanej 

kafeterii. Inne odpowiedzi to: działalność turystyczna mocno oparta na historii i etnografii; 

edukacja gimnazjalna w obszarze języka i kultury; prowadzenie biblioteki specjalistycznej;  

w edukacji szkolnej (zajęcia komputerowe, w których często sięgam po tematy z obszaru 

kultury).

 

Podobnie jak w przypadku reprezentantów instytucji także respondenci wypełniający ankietę 

w swoim imieniu najczęściej zajmują się edukacją kulturową w obszarze literatury (40%). 

Zaskakuje duża liczba wskazań odpowiedzi: opieka nad materialnym dziedzictwem 

kulturowym i zabytkami (38%). Osoby, które wybrały inny obszar (7%) udzielały 

następujących odpowiedzi: aktywności kulturalno-rekreacyjne związane z regionem  

i położeniem nadmorskim; historia sztuki; kultura spotkania, praca z ludźmi – najchętniej ze 
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środowisk tzw. wykluczonych (imigranci, uchodźcy, chorzy, starzy, dzieci z ośrodków 

wychowawczych, więźniowie); kultura w języku i komunikacji. 

Odpowiedzi udzielane były przez osoby niereprezentujące podmiotów. Nie powinno zatem 

zaskakiwać, że wskazywały one indywidualne formy podejmowanych działań edukacyjnych. 

60% respondentów wskazało, że są to lekcje, zajęcia z nauczycielem. Kolejne 52% zawsze lub 

często organizuje warsztaty, a kolejne 46% wskazań dotyczyło systematycznego przebywania 

ze sobą, rozmowy, współtworzenia. 

 Częstotliwość pojawiania się wybranych 
form działań edukacyjnych  

w reprezentowanych podmiotach. 
(Pytanie 18) 

 

zawsze\we 
wszystkich 
działaniach 

często\w 
większości 

działań 

od czasu do 
czasu\w 
połowie 
działań 

rzadko\w 
mniejszej 

części 
działań 

lekcja, zajęcia z nauczycielem   28% 32% 12% 20% 

systematyczne przebywanie ze sobą, rozmowa, 
współtworzenie   

18% 28% 25% 18% 

warsztaty   17% 35% 25% 15% 

wykład, prelekcja, oprowadzanie itp.   13% 22% 22% 25% 

pracownia (systematyczne zajęcia z instruktorem 
lub mistrzem)   

10% 22% 22% 20% 

spotkanie z zaproszonym gościem   10% 23% 20% 32% 

inne formy 8% 3% 23% 28% 

festyn, piknik, event itp.   7% 17% 28% 33% 

akcja z aktywnym udziałem odbiorców (np. 
happening, działanie w przestrzeni publicznej)   

5% 27% 12% 43% 

wspólna nauka online – za pośrednictwem 
internetu   

5% 7% 13% 12% 

projekty tworzone przez uczestników   3% 17% 30% 28% 

konkurs, olimpiada, przegląd z nagrodami itp.   2% 20% 25% 25% 

 

Respondenci indywidualni również nie rozgraniczają swoich działań na konkretne grupy 

wiekowe. Wyraźnie widać, że młodzież na każdym etapie edukacji jest ważną grupą 

odbiorców. Dodatkowym potwierdzeniem, że respondenci nie kierują swoich działań do 

wąskiej grupy odbiorców są odpowiedzi na pytanie, do jakich szczególnych grup kierowana 

jest ich działalność związana z edukacją kulturową. Ponad połowa (52%) pytanych 

stwierdziła, że ta tematyka w ogóle ich nie dotyczy.  
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Osoby kierujące swoje działania do grup osób wykluczonych wskazywały na: domy dziecka, 

ośrodki wychowawcze, więźniów, seniorów, niepełnosprawnych; mieszkańców małych 

miejscowości; osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, w różnym wieku; osoby  

z terenów wiejskich; wykluczenie cyfrowe seniorów. W przypadku odpowiedzi inne pojawiały 

się: dzieci i młodzież zainteresowana kulturą; nauczyciele, trenerzy, wychowawcy; 

obcokrajowcy; osoby niemieszczące się w wizji patriarchalnego społeczeństwa; osoby 

pracujące naukowo; tancerze. 

Jak często korzysta Pan/i z następujących 
źródeł wiedzy i inspiracji dotyczących 

prowadzenia działań w obszarze edukacji  
i kultury? (Pytanie 26) 

wcale rzadko 
od czasu 
do czasu 

często 
bardzo 
często 

Samodzielne studiowanie publikacji, czasopism  
i innych materiałów   

2% 0% 15% 30% 53% 

Podglądanie pracy innych (np. edukatorów, 
artystów, nauczycieli trenerów)   

3% 5% 20% 42% 30% 

Prowadzenie własnych diagnoz lokalnych; 
rozpoznawanie potrzeb lokalnych   

12% 13% 27% 30% 18% 

Inne źródła   22% 13% 33% 20% 12% 

Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach 
oferowanych przez wyspecjalizowane instytucje   

3% 8% 52% 27% 10% 

Podejmowanie dodatkowych studiów 
podyplomowych i kursów szkoleniowych   

13% 13% 30% 35% 8% 

Prezentacje i dyskusje na spotkaniach branżowych 
(konferencje, kongresy, giełdy projektów itp.)   

13% 27% 27% 27% 7% 

Udział w oddolnych grupach samokształceniowych  
i edukacyjnych (np. fora edukacyjne)   

13% 28% 35% 17% 7% 

 

83% respondentów wskazało, że często (30%) lub bardzo często (53%) dokształca się poprzez 

samodzielne studiowanie publikacji, czasopism i innych materiałów. Podobnie duża liczba 

respondentów (72%) wskazała, że często (42%) lub bardzo często (30%) czerpie z pracy 

innych artystów, edukatorów, nauczycieli. Warto zwrócić uwagę, że 65% stara się 

uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez wyspecjalizowane instytucje. 

W tym wypadku jednak zmniejsza się częstotliwość uczestnictwa – od czasu do czasu 52%, 

często 27%, bardzo często 10%.  

Respondenci indywidualni określali, jakie działania edukacyjne są im bliższe. Podobnie jak  

w przypadku podmiotów odpowiedzi koncentrowały się na wartościach środkowych. Jedynie 

w przypadku określenia zakresu działalności odpowiedzi jeszcze wyraźniej grupują się bliżej 

odpowiedzi: niewielkie grupy odbiorców, działania kameralne. 
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Jakie działania edukacyjne są Pani/Panu bliższe? (Pytanie 29) 1 2 3 4 5 

A – działania tradycyjne, klasyczne B – działania eksperymentalne, nietypowe 7% 17% 33% 30% 13% 

A – niewielkie grupy odbiorców, działania 
kameralne 

B – duże grupy odbiorców, działania 
masowe 

23% 35% 25% 12% 5% 

A – systematyczna praca z tą samą grupą 
uczestników 

B – projekty jednorazowe lub 
krótkoterminowe 

8% 25% 43% 17% 7% 

A – wspieranie osób szczególnie 
utalentowanych 

B – wspieranie osób bez szczególnego 
talentu, „normalsów” 

8% 17% 35% 28% 12% 

A – rozwijanie umiejętności artystycznych B – rozwijanie kompetencji społecznych 15% 18% 45% 10% 12% 

A – rozwijanie więzi międzyludzkich, 
kapitału społecznego 

B – rozwijanie zainteresowania sztuką 10% 22% 35% 25% 8% 

A – dowartościowanie tego, co lokalne lub 
zmarginalizowane 

B – dowartościowanie tego, co 
uniwersalne, kosmopolityczne 

23% 28% 38% 7% 3% 
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Respondenci indywidualni, co naturalne, zdecydowanie często współpracują z instytucjami 

kultury (40% wielokrotnie, 33% kilkakrotnie) oraz innymi artystami i wolnymi strzelcami (40% 

wielokrotnie, 35% kilkakrotnie).  

Z jakimi partnerami współpracował/a Pan/i przy 
okazji działań z zakresu edukacji kulturowej? 
(Pytanie 32) 

Tak, 
wielokrotnie 

Tak, 
kilkakrotnie 

Tak, raz 
czy dwa 

Nigdy 
Nie umiem 
powiedzieć 

z [innymi] instytucjami kultury   40% 33% 20% 5% 2% 

z [innymi] edukatorami, artystami, wolnymi strzelcami itd. – 
osobami fizycznymi   

40% 35% 20% 3% 2% 

z [innymi] placówkami oświatowymi   32% 37% 20% 5% 7% 

z [innymi] organizacjami pozarządowymi   18% 25% 35% 15% 7% 

z [innymi] uczelniami wyższymi/jednostkami naukowymi   17% 15% 22% 42% 5% 

z [innymi] przedsiębiorstwami prywatnymi lub spółkami   10% 13% 30% 30% 17% 

z Kościołem lub [innymi] organizacjami 
kościelnymi/wyznaniowymi   

7% 15% 27% 45% 7% 

 

Respondenci indywidualni mierzą się z tymi samymi problemami co instytucje. 

Zdecydowania większość odpowiedzi wskazującej na kłopoty dotyczy kwestii finansowych. 

Aż 84% osób wskazuje, że ma problem z wysokością dostępnych środków finansowych (62% 

ma w tym obszarze trochę problemów, a dodatkowe 22% bardzo dużo). Na stabilność 

finansową narzeka 75% uczestników badania (47% ocenia ten aspekt raczej źle, a kolejne 

28% bardzo źle).  

Jak ocenia Pan/i następujące aspekty działań  
z zakresu edukacji kulturowej? (Pytanie 37) 

Bardzo źle 
– mamy  

z tym dużo 
problemów 

Raczej źle – 
mamy  
z tym 
trochę 

problemów 

Raczej 
dobrze – 
rzadko 
mamy  
z tym 

problemy 

Bardzo 
dobrze – 

nie mamy  
z tym 

problemów 

Nie umiem 
odpowiedzieć/ 

To nas nie 
dotyczy 

Miejsce/przestrzeń/lokal do realizowania działań   8% 23% 38% 30% 0% 

Wysokość środków finansowych   22% 62% 12% 2% 3% 

Stabilność finansowania dająca możliwość planowania 
działań   

28% 47% 15% 5% 5% 

Dostępność infrastruktury technicznej   7% 27% 52% 12% 3% 

Inspiracje, przykłady godne naśladowania, opracowania  
i materiały dydaktyczne   

3% 8% 38% 48% 2% 

Współpraca z [innymi] lokalnymi instytucjami kultury   0% 8% 53% 35% 3% 

Współpraca z [innymi] lokalnymi szkołami   2% 8% 50% 25% 15% 

Współpraca z [innymi] lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi   

0% 10% 45% 22% 23% 

Współpraca z władzami samorządowymi   5% 12% 47% 10% 27% 

Zainteresowanie działaniami – uczestnicy/odbiorcy chętni 
do brania udziału   

2% 7% 57% 35% 0% 
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Respondenci raczej dobrze oceniają swoje kompetencje. Najgorzej czują się  

w opracowywaniu i prowadzeniu projektów edukacyjnych oraz pozyskiwaniu na nie środków 

oraz realizacji badań diagnostycznych. Jednocześnie bardzo dobrze czują się w pracy 

zespołowej (60% wskazań). 

Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę  
i kompetencje w zakresie 

(Pytanie 38): 

Bardzo źle 
– mamy  

z tym dużo 
problemó

w 

Raczej źle 
– mamy  

z tym 
trochę 

problemó
w 

Raczej 
dobrze – 
rzadko 
mamy  
z tym 

problem
y 

Bardzo 
dobrze – 

nie mamy  
z tym 

problemó
w 

Nie umiem 
odpowiedzieć

/ 
To nas/mnie 
nie dotyczy 

poruszania się we współczesnej kulturze  
i sztuce, wykorzystywaniu ich w 
działaniach edukacyjnych   

0% 5% 58% 37% 0% 

skutecznych i atrakcyjnych form i metod 
edukacji kulturowej   

0% 13% 43% 40% 3% 

opracowywania i prowadzenia 
projektów edukacyjnych oraz 
pozyskiwania na nie środków   

7% 30% 40% 15% 8% 

pracy zespołowej   2% 3% 35% 60% 0% 

badań diagnostycznych i ewaluacyjnych   2% 27% 40% 15% 17% 

 

4.3 PYTANIA TEKSTOWE – OSOBY PRAWNE I INDYWIDUALNE 

Wszyscy respondenci uczestniczący w badaniu zostali poproszeni o wypisanie 

najważniejszych problemów, jakie napotykają podczas swojej działalności. Ogromna część 

odpowiedzi dotyczy źródeł finansowania i stabilności finansowej. Jest to zbieżne  

z wnioskami, które pojawiły się podczas analizy pozostałych pytań. Bezpośrednio na ten 

obszar wskazuje 60% osób. Jednocześnie do obliczenia zostały wciągnięte jedynie te wpisy, 

które jednoznacznie wskazywały na kłopoty finansowe. Nie liczono odpowiedzi wskazujących 

na np. brak zaplecza, dostępności infrastruktury, przestrzeni lokalowej itp. Niepokoić może 

stosunkowo duża liczba osób, które wskazują na brak zainteresowania, szczególnie wśród 

młodzieży i nauczycieli, i trudność w znalezieniu osób chętnych do współpracy.  

Uczestnicy badania próbują znaleźć rozwiązania problemów. Oprócz oczywistych związanych 

ze zwiększeniem finansowania pojawia się duża liczba odpowiedzi sugerujących, że 

należałoby dostosować system dysponowania pieniędzy. W tym wypadku zaznaczają się 

szczególnie trzy obszary. Pierwszy z nich dotyczy uproszczenia formy składania wniosków 

grantowych i zmniejszenia wysiłku, który jest potrzebny do spełnienia wszystkich 
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biurokratycznych warunków. Jednocześnie w tym przypadku część osób zwraca uwagę, że 

potrzebne są dodatkowe szkolenia dla pracowników, którzy aplikują o finansowanie. Prawo  

i zasady dotyczące przyznawania środków są w opinii respondentów zbyt skomplikowane  

i wymagają dużej wiedzy, a najlepiej osobnej specjalnie wykształconej osoby w każdej 

instytucji kultury. Drugim obszarem jest zwiększenie częstotliwości przyznawania grantów na 

działania. Dzięki temu szczególnie mniejsze instytucje miałyby więcej czasu i możliwości, aby 

uczestniczyć w procesie aplikacyjnym. Ostatnim obszarem jest propozycja uwolnienia części 

środków finansowych spod zarządu podmiotów państwowych, gminnych, powiatowych etc. 

na rzecz instytucji bardziej lokalnych, mniejszych, bardziej demokratycznych. W ten sposób 

mniejsze organizacje miałyby większą możliwość pozyskania środków finansowych na 

projekty lokalne, które często nie wpisują się w wyznaczone przez samorządy ramy 

projektów strukturalnych.  

Oprócz pomocy finansowej uczestnicy oczekują pomocy w formie profesjonalnych szkoleń 

dotyczących sposobów pozyskiwania pieniędzy z różnych funduszy i źródeł. Co ważne, duża 

część osób zwraca uwagę, że powinno się zacieśniać współpracę między instytucjami.  

Z jednej strony mają na myśli wsparcie i pomoc wzajemną, ale z drugiej oczekują działań 

mających na celu edukowanie decydentów, którzy dysponują środkami finansowymi.  

Wzajemna współpraca jest główną odpowiedzią na pytanie, jak dana instytucja mogłaby 

pomóc innym podmiotom. Respondenci wskazują na możliwości dzielenia się wiedzą  

i doświadczeniem, ale również swoimi pomysłami, na których realizację nie mają środków.  

Co znaczące, część osób wyraźnie zaznacza, że ma możliwości lokalowe i sprzętowe,  

z których mogłyby skorzystać inne podmioty. Wydaje się zatem, że zacieśnianie współpracy  

i zdecydowane polepszenie kontaktu między instytucjami może przynieść wymierne skutki  

w realizacji projektów z zakresu edukacji kulturowej. Jest to działanie wpisujące się  

w założenia projektu Bardzo Młoda Kultura, a jednocześnie nie wymagające wysiłku i czasu 

potrzebnego na wprowadzenie zmian systemowych.  

 


