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Wprowadzenie

Sposób budowy strategii i wynikające z tego dalsze zadania: konsultacje i uszczegóławianie.
Ponieważ Muzeum składa się z oddziałów posiadających swoją specyfikę, należało zgodnie ze sztuką
zarządzania strategicznego, potraktować instytucję jako firmę portfelową (zdywersyfikowaną) i dla
każdego z oddziałów opracować specyficzną wiązkę celów.

Niemniej jednak należy zauważyć, iż Siedziba Główna, która pełni rolę lidera świadczy na rzecz swoich
oddziałów usługi. W związku z powyższym liczne cele i zadania wyznaczone Siedzibie Głównej dotyczą w
efekcie całego Muzeum, tj. również pozostałych oddziałów. Dlatego też główny nacisk na ich wdrożenie
położony będzie na Siedzibę Główną.

Elementy strategii

L Misja :               Dla całości

2.Wizja                             Dla całości
3.Opcje strategiczne           Dla całości
4.Ocena opcji                Dla całości
5.Cele strategiczne   W podziale na oddziały
6.Cele cząstkowe   W podziale na oddziały
7.Kultura organizacyjna      Dla całości
8.Struktura organizacyjna   Dla całości

Misja

Misja jednostki jest podstawą jej wszelkich planów i nośnikiem informacji o najważniejszym zadaniu,
które realizuje. Misja poprzez swoją ponadczasowość jest spoiwem łączącym jednostkę z jej
pracownikami, klientami i społeczeństwem.

Co prawda dla Muzeum określona jest misja zgodna z Ustawą o Muzeach (z 1996 r.), jednak dla celów
budowy wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku, Muzeum misja ta powinna przyjąć również bardziej
„przystępną" dla odbiorców (klientów, pracowników) formę, która powinna stać się jednocześnie hasłem
reklamowym jednostki. Proponuje się następującą misję Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze:

Historia dla Przyszłości Regionu

2. Wizja rozwoju Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Wizja rozwoju Muzeum określa zmiany, jakie nastąpią w zakresie jego działalności w ciągu najbliższy
kilku lat. Wizji podporządkowane zostaną opcje i cele strategiczne.

Wizja

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (MK w JG) pełni ważne funkcje społeczne w kraju i Regionie (teren
byłego województwa jeleniogórskiego). Realizuje je poprzez wysokiej jakości usługi i produkty muzealne,
tworzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, wykorzystując dostępne środki finansowe i w sposób
skuteczny komunikując swoją obecność oraz kształtując wyjątkowe, oparte na partnerstwie relacje z
otoczeniem. Ostatecznie Muzeum jako prężnie działająca i nowoczesna, w ujęciu biznesowym, instytucja
kultury podnosi poziom kapitału intelektualnego (poprzez proces edukacyjny) i społecznego (poprzez
pogłębiania związków emocjonalnych z dziedzictwem narodowym) Regionu1, przyczyniając się w ten
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sposób do jego rozwoju społeczno – gospodarczego.

Poprzez kształtowane z wykorzystaniem dialogu społecznego i odwagę w podejmowaniu
nieszablonowych inicjatyw, MK w JG osiąga wysokie oceny swojej działalności na szczeblu ministerialnym
i samorządowym, zarówno jako jednostka naukowa, kulturotwórcza, jak również współpracująca na
rzecz rozwoju Regionu.

W wyniku aktywnej polityki marketingowej znacznie wzrasta świadomość lokalnego społeczeństwa w
zakresie wartości poznawczych gwarantowanych przez MK w JG, jednocześnie Muzeum staje się jedną z
najważniejszych atrakcji kulturalnych i turystycznych dla odwiedzających nasz Region turystów polskich i
zagranicznych.

Poprzez intensyfikację kontaktów i zarządzanie relacjami z interesariuszami Muzeum zyskuje wsparcie
finansowe i organizacyjne, stając się miejscem kulturalnych inwestycji lokalnych podmiotów
gospodarczych, organizacji finansujących kulturę i władz samorządowych, jak również wolontariuszy.

Prężny rozwój Muzeum oparty jest również na indywidualnym rozwoju pracowników. Dlatego system
ocen i motywacji ukierunkowany jest na wzmocnienie kompetencji, zwiększenie uprawnień, rozwój
naukowy oraz zaangażowanie w realizację wizji i misji Muzeum. Ścieżkę kariery kształtuje skala postępu
pracowników w zakresie samorozwoju przy czym Muzeum wspomaga indywidualne działania
pracowników. Pracownicy Muzeum stają się aktywnymi członkami najważniejszych gremiów
opiniotwórczych w skali lokalnej, krajowej i europejskiej.

2.1. Główne założenia realizacji wizji

1.Jakość produktów muzealnych zostanie poprawiona (dostosowana do wymagań merytorycznych i
społecznych);
2.Dysonans aktualnej i preferowanej z punktu widzenia strategii rozwoju, struktury i kultury
organizacyjnej Muzeum zostanie zmniejszony;
3.Wizerunek Muzeum zostanie zmieniony ze stereotypowego sprowadzającego się do skostniałej
organizacyjnie jednostki prezentującej zbiory muzealne na nowoczesny prezentujący Muzeum jako
aktywną i dynamiczną jednostkę kultury, ważnego uczestnika życia społecznego Regionu;
4.Wdrożone i przestrzegane będą standardy obsługi klienta i innych interesantów, które staną się
podstawą dla projektowania polityki personalnej i marketingowej;
5. Struktura rachunku wyników zmieni się: wzrośnie udział przychodów ze środków pozabudżetowych,
większa część kosztów działań zostanie zmniejszona dzięki rozwojowi instytucji wolontariatu (założenie to
nie może oznaczać iednak zmniejszenia dotacji iaka otrzymuje Muzeum od organizatora - wręcz
przeciwnie skierowanie Muzeum na ścieżkę dynamicznego rozwoju rodzi konieczność wymiernego
wsparcia ze strony organizatora  r   szczególnie w pierwszych latach   realizacji strategii);  
6. Partnerzy i interesariusze Muzeum włączą się do realizacji jego wizji.
7. Poszczególne oddziały i działy uzupełnią swoje braki w zakresie zatrudnienia;
8. Aktualne i kolejne plany rozbudowy i koniecznych modernizacji budynków Muzeum Karkonoskiego
zostaną zaakceptowane przez Organizatora i przewidziane do realizacji.

2.2 Sposoby osiągnięcia wizji - opcje strategiczne

Opcje strategiczne stanowią różne sposoby osiągnięcia wizji. Należy je ocenić pod względem
skuteczności, ale również efektywności i możliwości realizacji,

Opcja A — „infrastruktura i marketing, zbiory, nauka"

Utrzymanie dotychczasowej struktury Muzeum w postaci Siedziby Głównej i trzech Oddziałów,
realizujących dotychczas przewidziane dla nich zadania. Priorytet to rozbudowa i remont budynków (w
przypadku oddziału w Bolkowie ruin zamku) i ich otoczenia jak również zmiana lokalizacji Skansenu
Uzbrojenia, stanowiące tym samym główny cel inwestycji realizowanych przy wykorzystaniu środków z
Funduszów Unijnych oraz z budżetu Państwa.
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Opcja ta zakłada również nasilenie działań marketingowych, tj. zwiększania świadomości społeczności
lokalnej w zakresie wartości poznawczych gwarantowanych przez Muzeum Karkonoskie oraz kreowania
Muzeum jako atrakcji turystycznej wśród odwiedzających Region.

Opcja zakłada również utrzymanie wysokiej jakości zbiorów, kształtowanie się korzystnych *

tendencji w zakresie działań wydawniczych oraz poprawę aktywności w zakresie prac badawczych
pracowników merytorycznych Muzeum.

Opcja B - „jakościowo-relacyjna"

W celu uporządkowania struktury zadaniowej, poprawy spójności wizerunku i ułatwienia promocji
Muzeum, Siedziba Główna i poszczególne Oddziały zyskają specjalizację. I tak w Siedzibie Głównej
kreowana będzie atmosfera „naukowa" a głównym zadaniem będzie zaprezentowanie historii gospodarki
Regionu. Oddział w Bolkowie, zostanie nasycony atmosferą "średniowieczno - renesansową" prezentując
historię zamku, przybliżając okres panowania Piastów Świdnicko-Jaworskich, a wreszcie pozwalając w
sposób interaktywny poznać dawne życie zamkowe. W domu braci Hauptmann'ów panowała będzie
atmosfera „artystyczna", co jako główne zadanie wyznacza tej jednostce prezentowanie osiągnięć
artystycznych i folkloru Regionu. Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego będzie natomiast prezentować w
sposób nowoczesny historię uzbrojenia wojsk działających/ stacjonujących w rejonie Karkonoszy (biorąc
pod uwagę historię Śląska niezbędna jest zmiana nazwy tego oddziału). Ponadto w opcji B, wraz z
rozwojem Muzeum, dopuszcza się tworzenie nowych oddziałów i działów.

Podział taki zwiększy komplementarność poszczególnych Oddziałów w zakresie wystaw i informacji o
historii Regionu, ułatwi segmentację odbiorców i projektowanie strategii marketingowej Muzeum,
zwiększy również spójność wewnętrzną jednostki.

Zakładane w bieżącej opcji silne powiązanie strategii marketingowej ze strategiami rozwoju, w tym
promocji miast, w których znajdują się Oddziały pozwoli na zwiększenie skuteczności i efektywności obu.
Podobnie kontakty z pozostałymi interesariuszami zakładają zwiększoną aktywność pracowników
Muzeum w zakresie jego promocji.

Inwestycje w proponowanej opcji ukierunkowane są głównie na poprawę jakości produktu muzealnego,
rozwój kompetencji i lojalności pracowników oraz komunikację wewnętrzną i z otoczeniem (w tym
infrastrukturę informatyczną).

Zakłada się tutaj również nadanie oddziałom większej autonomii poprzez stworzenie tzw. centrów
efektywności. Oznacza to, że każdy oddział będzie bezpośrednio odpowiedzialny za generowane koszty
oraz uzyskiwane przychody, które zostaną powiązane z systemem motywacyjnym oraz możliwościami
rozwoju danego oddziału.

Opcja C „marketingowo – relacyjna"

Opcja zalecana w przypadku niewielkich, dostępnych środków finansowych na rozwój Muzeum.
Przewiduje ona skupienie się głównie na działaniach z zakresu marketingu oraz kształtowania
długookresowych relacji (partnerstwa) z podmiotami otoczenia Muzeum, w oparciu o obecnie posiadane
zasoby.

Zakłada się tutaj segmentację odbiorców oraz dostosowanie do wyodrębnionych segmentów produktów,
które w odpowiedni sposób będą promowane wśród członków poszczególnych segmentów.

Przewiduje się tutaj również budowę długookresowych korzystnych relacji z władzami miast, w których
efekcie oddziały Muzeum staną się istotnymi jednostkami kultury. Obok relacji z samorządami zakłada
się rozwój partnerstwa z potencjalnymi patronami i sponsorami, innymi instytucjami kultury oraz
stworzenie w Muzeum silnej instytucji wolontariatu.
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Opcja D „rozwoju zewnętrznego"

Opcja ta zakłada rozwój Muzeum poprzez rekonstrukcję portfela jego oddziałów.

Przewiduje się tutaj:
1.Likwidację Skansenu Uzbrojenia Wojska Polskiego (zabytki zostają przeniesione do oddziału w
Bolkowie) - jako najmniej znaczącego oddziału w strukturach Muzeum (co jest mierzone liczbą
odwiedzających, realizowanych wystaw czasowych, imprez kulturalnych oraz programów edukacyjnych);

2.Tworzenie nowych oddziałów - poprzez przejmowanie innych już istniejących muzeów lub obiektów
zabytkowych. W ten sposób MK w JG tworzy scentralizowaną wielodziałową instytucję.

Główny nacisk w tej opcji położony jest na dostosowanie nowo przejmowanych oddziałów do struktury
MK w JG, 1j.
•ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do podniesienia standardu świadczonych usług;
•wysiłki organizacyjne zmierzające do dostosowania sposobu funkcjonowania do standardów
obowiązujących w Muzeum.

Opcja ta, podobnie jak pozostałe, zakłada nasilenie działań marketingowych, tj. zwiększania świadomości
społeczności lokalnej w zakresie wartości gwarantowanych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze,
kreowanie Muzeum jako atrakcji turystycznej wśród odwiedzających region oraz nasilenie relacji
partnerskich z instytucjami otoczenia.

Należy podkreślić, iż w opisywanym wariancie znacznie rosną koszty bieżące funkcjonowania Muzeum.

2.3. Ocena opcji

Najbardziej atrakcyjną jest opcja B, która zakłada istotne zmiany w organizacji i zarządzaniu Muzeum,
jak również rozwój i modernizację majątku trwałego. Przy czym owe inwestycje w rozwój/ modernizację
majątku trwałego są wynikiem przyjętych koncepcji w zakresie segmentacji i kreowania produktu.

Opcje A oraz C opcje stanowią część opcji B, tj. opcja A kładzie głównie nacisk na rozwój infrastruktury
oraz poprawę działań marketingowych (nie zakłada się tutaj istotnych zmian organizacyjnych), natomiast
opcja C, charakterystyczna dla niewielkiej dostępności kapitału na rozwój infrastruktury, kładzie nacisk na
lepszy marketing i zarządzanie relacji z otoczeniem (tabela 1). Nieco odmienny charakter ma opcja D,
która zakłada rozwój infrastruktury poprzez przejmowanie nowych oddziałów oraz likwidację wybranych,
dotychczas działających. Większość wysiłków organizacyjnych oraz wydatków pieniężnych nakierowana
jest na dopasowanie nowych oddziałów do istniejącej filozofii działania w całym Muzeum Karkonoskim w
Jeleniej Górze. Opcja ta również zakłada nasilenie działań marketingowych oraz zarządzanie relacjami.
Poza marketingiem i relacjami nie zakłada się tutaj istotnych zmian w sposobie funkcjonowania Muzeum.
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Zalecana fest implementacja opcii B, która ma najbardziej kompleksowy charakter, iako że
obok rozwoiu infrastruktury Muzeum zakłada istotne zmiany w organizacji i zarządzaniu
instytucja. Opcja A zakłada natomiast skupienie się na infrastrukturze i wzmocnienie działań
marketingowych (a w zasadzie promocji). Należy sobie zdawać jednak sprawę, że obok problemów
natury infrastrukturalnej, Muzeum ma problemy związane z organizacją i zarządzaniem, w tym strukturą
organizacyjną oraz biznesowym podejściu do prowadzenia instytucji, co w warunkach konkurencji
przejawiającej się praktycznie w każdym obszarze działalności społeczno- gospodarczej, jest
mankamentem mogącym doprowadzić (przy braku zakładanych zmian) do upadku organizacji, bez
względu na posiadane elementy majątku trwałego. Z kolei opcja C zakłada istotne zmiany z zakresu
organizacji i zarządzania i jako taka bez wątpienia przyczyni się do przetrwania, a nawet rozwoju
Muzeum Karkonoskiego. Niemniej jednak realizacja celów strategicznych i wielu celów cząstkowych
zakłada modernizację/rozwój elementów majątku trwałego. Bez owej modernizacji implementacja opcji
C nie pozwoli na wykorzystanie istniejącego potencjału Muzeum oraz szans znajdujących się w otoczeniu.
Opcja D nie zakłada poza wzmocnieniem działalności marketingowej i zarządzania relacjami istotnych
zmian w sposobie funkcjonowania Muzeum, a skupia się na tworzeniu nowych i eliminacji najsłabszych
oddziałów. Podstawowym ryzykiem związanym z realizacją opcji D jest natomiast wysoki poziom
trudności związany z zarządzaniem firmą portfelową (elementem portfelu są tutaj oddziały które są
przejmowane lub likwidowane.)

W dalszej kolejności zostanie rozpisana opcja B. Natomiast w przypadku zaistnienia istotnych ograniczeń
wewnątrz Muzeum bądź w jego otoczeniu, należy dokonać wyboru opcji alternatywnej. Dla każdej z
czerech opcji cele strategiczne (rozwoju, główne) są takie same (inne powinny być natomiast nadane
celom i ich miernikom wartości). Opcje różnicują natomiast cele cząstkowe. W związku z powyższym
opisany niżej zestaw celów cząstkowych jest najbardziej rozbudowany i charakterystyczny dla opcji B.
Implementacja jednej z opcji alternatywnych będzie polegać na wyborze bardziej ograniczonej wiązki
celów cząstkowych, odpowiadających poszczególnym opcjom.

Należy również zaznaczyć, iż cele strategiczne jak i cele cząstkowe zostały rozpisane dla każdego z
Oddziałów. Istnieje natomiast grupa celów, przypisanych Siedzibie Głównej, które mają charakter ogólny
i powinny objąć swym zasięgiem wszystkie oddziały.
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3.Rozwój Siedziby Głównej

3.1. Cele strategiczne

Poniżej wskazano na cele strategiczne dotyczące rozwoju Siedziby Głównej. Są to:

I. Utrzymanie silnej pozycji jako instytucji naukowo-kulturalnej w kraju i
Europie, w zakresie liczby i jakości zbiorów , rozwoju naukowego
pracowników, projektów naukowych i publikacji.

Elementy wymienione jako składowe realizacji celu strategicznego, tj. wzrost liczby i jakości (rozumianej
jako stopień dostosowania do profilu wystaw stałych i czasowych) zbiorów, przyspieszenie rozwoju
naukowego pracowników (poprzez uzyskiwanie stopni naukowych, certyfikatów, podejmowania studiów
czy kursów doskonalących), zwiększenie ilości i skali projektów naukowych realizowanych przez lub przy
współudziale Muzeum oraz zwiększenie ilości wydawanych lub współ-wydawanych przez Muzeum
publikacji są wobec siebie komplementarne, jednak w różnym stopniu przyczyniają się do kreowania
silnej pozycji Muzeum. Dlatego poniżej podjęto próbę oceny wpływu wymienionych elementów na
realizację celu, określono również stopień trudności i względną skalę nakładów w związku z ich
wykorzystaniem.
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II. Zwiększenie frekwencji zwiedzających o 5% w skali roku / lub 63% i do
2018r

Frekwencja zwiedzających stanowi najważniejsze, możliwe do zmierzenia, potwierdzenie realizacji misji
Muzeum. Stąd jej obecność jako jednego z najważniejszych celów strategicznych jest w pełni
uzasadniona. Z uwagi na stwierdzony w analizie strategicznej relatywnie niski poziom frekwencji (biorąc
pod uwagę liczbę mieszkańców Regionu i turystów odwiedzających Region) cel jej dotyczący wskazuje na
konieczność wzrostu frekwencji. Jednocześnie ze względu na wiele czynników, które ją determinują, a
które przewidziane są do realizacji dopiero w ramach bieżącej strategii rozwoju Muzeum, wskaźnik dla
frekwencji ma charakter zmienny i dynamiczny. Tym samym najważniejsze kryterium oceny realizacji
celu stanowi rosnąca dynamika frekwencji.

W ramach realizacji powyższego celu niezwykle istotnym wydaje się udoskonalenie sposobów
gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych dotyczących liczby odwiedzających Muzeum.
Główny nacisk powinien zostać położony na rzetelność danych oraz ich systematyczna i wieloprzekrojową
analizę. Narzędziem doskonalącym (wspomagającym) realizację tego celu będzie strategia
marketingowa, a szczególnie polityka obsługi klienta.

 III. Zwiększenie udziału finansowych środków pozabudżetowych do 50% do
2018 roku.

Uwzględniając wyniki analizy strategicznej w obszarze przychodów i kosztów, ale również szans
wynikających z obecności Polski w UE oraz przy założeniu zmian relacji z otoczeniem przewidzianych w
ramach bieżącej strategii rozwoju, wskazane jest zwiększenie udziału środków finansujących działalność
Muzeum pochodzących z innych, niż subwencja organizatora, źródeł. Wśród nich najważniejsze to: unijne
fundusze strukturalne, fundusze „poza-unijnych" projektów realizowanych w skali Regionu, Polski i
Europy, fundusze przedsiębiorstw ukierunkowane na mecenat i sponsoring kultury i sztuki oraz środki
klientów kupujących bilety, publikacje czy inne usługi Muzeum a wreszcie wolontariat.

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż powyższy cel nie zakłada zmniejszenia skali subwencji. Przy ustalaniu jej
wysokości należy w dalszym ciągu uwzględniać najważniejsze statutowe zadania Muzeum i konieczność
zagwarantowania bezpieczeństwa funkcjonowania Muzeum.

Chociaż nie zostało to wyraźnie wyartykułowane w bieżącym celu strategicznym, jednak wynika z
prostych zależności struktury przychodów i kosztów, w ramach jego realizacji należy ograniczać koszty
funkcjonowania Muzeum głównie poprzez sugerowaną w strategii poprawę organizacji procesów w nim
zachodzących.
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3.2.Cele cząstkowe

Cele cząstkowe określają sposoby osiągnięcia celów strategicznych. Pełna lista zidentyfikowanych celów
cząstkowych znajduje się w załączniku nr 1. Poniżej zestawiono cele cząstkowe podporządkowując je
celom strategicznym.

Siedziba Główna Cel 1 
Utrzymanie silnej pozycji jako instytucji naukowo - kulturalnej

Cel 1
Utrzymanie silnej pozycji jako instytucji naukowo-kulturalnej w zakresie liczby i jakości
zbiorów, rozwoju naukowego pracowników,
projektów naukowych i publikacji.
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Zwiększanie frekwencji zwiedzających o 5% w
skali roku/tub 50 % do 2018 r.

Charakterystyka celów cząstkowych dla celu 2.

Tabela 5. Charakterystyka celów cząstkowych realizujących cel 2.
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Cel 3
Zwiększenie udziału finansowych środków
pozabudżetowych do 50% do 2018 r.
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Oddział - Zamek Bolków

Nawiązując do wyników analizy strategicznej można uznać, iż Oddział w Bolkowie jest liderem w skali
całego Muzeum Karkonoskiego w JG w zakresie generowanych przychodów. Przy czym ostanie lata
wskazały na pewną stagnację w zakresie ich wzrostu. Głównym powodem jest z pewnością ograniczenie
wzrostu frekwencji. Stąd celem strategicznym tego Oddziału powinno być uzyskanie rosnącej dynamiki
sprzedaży usług. Chcąc uniknąć ilościowego podejścia do realizacji ww. celu zostanie on określony
poprzez parametr przychodów.

Zgodnie z wizją sugerowaną przez Kierownika Oddziału po zakończeniu realizacji wybranej opcji
strategicznej Oddział w Bolkowie będzie jednym najbardziej znanych wystaw zamkowych w Polsce,
prezentujących architekturę i życie zamkowe średniowiecza i renesansu oraz historię Piastów Świdnicko-
Jaworskich. Wystawy nabiorą „żywej" formy, gdzie zwiedzający będą mogli uczestniczyć w codziennych
czynnościach mieszkańców zamku i jego okolic. Lokalizacja i charakter Oddziału, przy założeniu poprawy
stanu jego infrastruktury i intensyfikacji działań promocyjnych, pozwolą na świadczenie usług na rzecz
przedsiębiorstw i innych organizacji oraz rozwinięcie imprezy kulturalnych opartych na atmosferze
zamku. Informatyzacja Oddziału zmniejszy koszty i podniesie poziom obsługi zwiedzających, a dobre
kontakty z lokalnym społeczeństwem i partnerstwo z wybranymi podmiotami pozwolą obniżyć koszty
funkcjonowania oraz pozyskać dodatkowe środki na realizację nowych inicjatyw.

4.1. Cel strategiczny

Celem strategicznym przypisanym dla Oddziału w Bolkowie jest:
. . . .

Przyrost przychodów ze sprzedaży usług o 5 % rocznie lub o 63 % do 2018 roku.

25



26



27



28



29



5. Oddział - Dom Hauptmanów w Szklarskiej Porębie
Przyrost przychodów ze sprzedaży usług

Z uwagi na uwarunkowania lokalizacji oraz specyfikę prezentowanych muzealiów Oddział w‘
Szklarskiej Porębie wymaga znacznego wsparcia ze strony władz samorządowych. Większość
działań powinna być ukierunkowana na kreowanie partnerstwa, a skutkiem uzyskania takich relacji
powinna być poprawa pozycji konkurencyjnej Oddziału wśród muzeów w Szklarskiej Porębie oraz
poprawa wizerunku Miasta jako ośrodka nie tylko turystycznego, ale i kulturalnego.

Z uwagi na artystyczny i międzynarodowy charakter eksponatów prezentowanych w Oddziale, jak
również jego lokalizację w znanej miejscowości turystycznej istnieje szansa na
umiędzynarodowienie jego działalności naukowej i artystycznej, zwiększenie liczby zwiedzających w
grupie obcokrajowców oraz świadczenie komercyjnych usług związanych ze specyfiką Oddziału
(wynajem sal dla odczytów, spotkań artystycznych, biznesowych, sprzedaż biletów na wernisaże,
zwiedzanie parku (przy założeniu uregulowania praw własności i dysponowania)). Wszystkie te
inicjatywy, realizują misję Muzeum, a jednocześnie wiążą się z generowaniem przychodów, stąd za
główny cel strategiczny określono zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług.

Zgodnie z wizją sugerowaną przez Kierownika Oddziału po zakończeniu realizacji wybranej opcji
strategicznej Oddział w Szklarskiej Porębie będzie jednym najbardziej znanych miejsc
prezentujących wystawy o charakterze artystyczno-folklorystycznym(kultura ludowa, podania i
sagi, nobliści i artyści). Dzięki współpracy z Miastem poprawi się komunikacja do i w ramach
Oddziału. Zwiedzający spacerując po otaczającym Oddział parku, obcując z naturą, jednocześnie
odbywać będą podróż po świecie literatury i sztuki by w końcowej fazie zwiedzania skorzystać z
dodatkowych usług świadczonych przez Oddział (napić się kawy, posłuchać muzyki, zakupić
publikacje czy inne pamiątki pobytu).
Placówka stanie się ponownie miejscem spotkań świata artystów: malarzy, literatów oraz wielkich
indywidualności żyda społecznego.
Informatyzacja Oddziału zmniejszy koszty i podniesie poziom obsługi zwiedzających, a dobre
kontakty z wybranymi podmiotami pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania oraz pozyskać
dodatkowe środki na realizację nowych inicjatyw.

5.1 Cel strategiczny

Celem strategicznym przypisanym dla Oddziału w Szklarskiej Porębie jest:

Przyrost ze sprzedaży usług o 3% rocznie lub o 34 % do 2018 roku.

30



31



32



 

Oddział Skansen Uzbrojenia
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Oddział Skansen Uzbrojenia
Wzrost efektywności działania
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6. Oddział - Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego

Przeprowadzone badania wyniku finansowego dowiodły, że Skansen posiada najbardziej
niekorzystną tendencję w kształtowaniu się relacji przychodów ze sprzedaży do kosztów
finansowania. Ponadto przeprowadzone wywiady pozwalają stwierdzić, iż konserwacja
gromadzonych w Skansenie elementów Uzbrojenia Wojska Polskiego jest kosztowna. Niemniej
jednak Skansen charakteryzuje najwyższa dynamika wzrostu frekwencji oraz dobre relacje ze
stacjonującą w regionie 23 Brygadą Artylerii w Bolesławcu i środowiskiem żołnierskim w Jeleniej
Górze, co w powiązaniu z korzystnymi relacjami z władzami miejskimi pozwala sformułować
ambitny cel znacznej poprawy efektywności działania w latach 2008 - 2018. Aby zwiększyć
efektywność kierownik skansenu musi z jednej strony podjąć działania prowadzące do dalszego
wzrostu frekwencji, zdywersyfikowania źródeł przychodów oraz ograniczenia kosztów poprzez
szeroki rozwój koncepcji wolontariatu.
Zgodnie z wizją sugerowaną przez Kierownika Oddziału po zakończeniu realizacji wybranej opcji
strategicznej Skansen będzie jednym najbardziej znanych w kraju miejsc prezentujących wystawy
o charakterze militarnym, specjalizując się w historii radiolokacji. Dzięki współpracy z Miastem
poprawi się dostępność i warunki funkcjonowania Oddziału. Zwiedzający poznając historię
militariów w Karkonoszach będą mogli aktywnie „korzystać" z niektórych eksponatów czy
uczestniczyć w niektórych wydarzeniach (projekcje filmów, rekonstrukcje historyczne).
Informatyzacja Oddziału zmniejszy koszty i podniesie poziom obsługi zwiedzających, a dobre
kontakty z wybranymi podmiotami pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania oraz pozyskać
dodatkowe środki na realizację nowych inicjatyw.
Wśród istotnych zaleceń dotyczących przyszłości Oddziału należy wymienić zmianę nazwy na
bardziej adekwatną do rzeczywistych zbiorów oraz lokalizacji. Proponowane nazwy to: (sugerowana
przez Kierownika Oddziału) „Muzeum Militariów Karkonoskich" lub „Karkonoski Skansen
Militariów".

6.1. Cel strategiczny

Celem strategicznym przypisanym dla Oddziału - Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego jest:

Wzrost efektywności działania przejawiający się stosunkiem przychodów
działalności do bieżących kosztów funkcjonowania.

Wartość oczekiwana miernika: 5% dynamika (wzrost w skali roku)

6.2. Cele cząstkowe
6.2.1. Charakterystyka celów cząstkowych
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7. Kultura organizacyjna

7.1.Ocena otwartości pracowników na realizację strategii
rozwoju Muzeum

Celem badania jest określenie świadomości potrzeby zmiany i skali zaangażowania pracowników
w realizację strategii. Ostatecznie pozwoli to na ocenę nakładów na implementację zmian oraz
zaprojektowanie sposobów komunikacji zmian zwiększających ich skuteczność.

Próba badawcza: 15 pracowników Siedziby Głównej.

Grupa docelowa: pracownicy.

Kwestionariusz ankietowy - pytania:
1.Czy widzi Pan/Pani problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem Muzeum Karkonoskiego?
2.Czy widzi Pan/Pani szanse na szybkie rozwiązanie tych problemów?
3.Czy jeśli takie miałyby miejsce, zdecydowałby się Pan/ zdecydowałaby się Pani na aktywne
uczestnictwo w inicjatywach podejmowanych w celu rozwiązywania problemów Muzeum?

Narzędzie interpretacji: Klasyfikacja według kryterium świadomości potrzeby zmian
(problemów) oraz chęci zaangażowania się w zmianę.
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Interpretacja i zalecenia:
Analizując profil uczestnika zmiany jaką jest implementacja strategii rozwoju Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze można zauważyć, iż większość pracowników dostrzega problemy
funkcjonowania jednostki, jednak nie widzi nadziei na szybkie i sprawne ich eliminowanie.
Jednocześnie większość jest skłonna aktywnie zaangażować się w inicjatywy podejmowane w celu
rozwiązywania problemów Muzeum. Oznacza to, iż nacisk komunikacji zmiany powinien być
położony na prezentowanie jasnej wizji zmiany i bardzo wczesne angażowanie pracowników w
inicjatywy związane ze strategią. Klasyfikując uczestników zmiany do jednej z grup określonych na
rys. 15. należy uznać, iż najbardziej liczną grupę stanowią „gotowi do drogi", jednak drugą co do
liczebności jest grupa „zmartwieni zwolennicy" co potwierdza, iż kultura organizacyjna Muzeum nie
jest dostatecznie dostosowana do założeń dynamicznej strategii rozwoju. Oznacza to, iż wynikający
z braku wiary w uzyskania poprawy, opór pracowników wobec zmian, może wydłużyć w czasie ich
realizację oraz zwiększyć koszty z nimi związane.

7.2. Ocena dysonansu kulturowego

Dysonans kulturowy oznacza różnicę między występującymi w rzeczywistości, a preferowanymi z
punktu widzenia strategii normami, wartościami i zachowaniami organizacji. Dysonans może
stanowić ważną barierę realizacji strategii rozwoju, z pewnością natomiast ogranicza tempo,
skuteczność i efektywność zmian z nią związanych. Stąd ocenę możliwości realizacji, jak również
sugestie w zakresie doskonalenia opcji strategicznych, w tym głównie celów cząstkowych powinno
się oprzeć na analizie rozmiarów i zakresu dysonansu kulturowego. Poniżej dokonano takiej analizy.

Do oceny dysonansu wykorzystano kwestionariusz ankietowy. W badaniach brało udział 15
pracowników. Przy czym uzyskano 12 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy.

Oceny kultury organizacyjnej dokonano w następujących płaszczyznach w zakresie określonych
norm, wartości i zachowań:

•Relacje przełożony - pracownik (hierarchiczność - brak hierarchii, podejście x- podejście
y*)podejście X zakłada, że ludzie są leniwi, źli, wymagający kontroli, bezradni, podejście y, że są pracowici, dobrzy,
zaangażowani, lojalni, godni zaufania, samodzielni)

•Relacje pracownik - pracownik (ujednolicenie-różnorodność, praca zespołowa-praca indywidualna,
efekty/innowacyjność-procedury, własne cele - dobro muzeum, męskość -kobiecość**, otwartość
na zmianę-przywiązanie do status-quo)
** męskość zachowań organizacji oznacza obowiązywanie twardych reguł konkurencji między pracownikami, kobiecość
oznacza współdziałanie, wyrozumiałość i empatię w kontaktach zawodowych pracowników

•Relacje pracownik - otoczenie (ryzyko-niechęć do ryzyka, szanse w otoczeniu na rzecz własnych
celów - na rzecz dobra muzeum)
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Kulturę organizacyjną Muzeum można określić jako umiarkowanie silną w kontekście
różnicy w odpowiedzi gdzie znaczna zgodność odpowiedzi oznacza bardzo silną kulturę
natomiast znaczne różnice bardzo słabą. Wyniki badań kultury organizacyjnej wskazują na
następujące je cechy:

-W zakresie relacji wewnętrznych Pracownik-Pracownik:
• Wyraźnie wskazywany brak wśród pracowników jednolitych norm, wartości i zachowań, przy
znacznym indywidualnym podejściu do oceny i sposobów realizacji zadań
•Preferowanie uznawanej za najlepszą dla rozwoju pracy indywidualnej
•Różne (mało zdecydowane) postrzeganie (rozkład proporcjonalny) zasad współżycia pracowników
w zakresie wewnętrznej konkurencji)
•Różne podejście do sposobów oceny sytuacji pracowników (porównanie do przeszłości, nadzieja w
przyszłości)
•Znaczna otwartość na dynamiczne zmianę jako element motywujący do pracy
•Różne podejście do oceny sposobów osiągania sukcesu.

-W zakresie relacji wewnętrznych Przełożony-Pracownik
•Różne podejście do oceny złożeń traktowania pracowników jako pracowników kategorii X (leniwi,
źli, wymagający kontroli, bezradni) lub kategorii Y (pracowici, dobrzy, zaangażowani, lojalni, godni
zaufania, samodzielni)
•Bardzo wyraźne odczucie hierarchiczności (dystansu wobec przełożonego).

-W zakresie relacji zewnętrznych Pracownik-Otoczenie
•Bardzo wyraźne ukierunkowanie pracowników na sygnały otoczenia w kontekście ich działań,
przedkładanie szans dla Muzeum nad własne interesy
•Bardzo wyraźna ocena muzeum jako instytucji ukierunkowanej na stabilizację i bezpieczeństwo
niż na podejmowanie ryzyka.
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8. Struktura organizacyjna

Przeprowadzone w ramach analizy strategicznej zasobów badanie zatrudnienia oraz struktury
organizacyjnej pozwalają stwierdzić, iż skuteczna implementacja strategii rozwoju rodzi konieczność
dokonania istotnych zmian w zakresie zatrudnienia i struktury organizacyjnej.

Struktura organizacyjna

Podstawowe zmiany są niezbędne w zakresie podziału obowiązków pomiędzy osobami pełniącymi
kluczowe funkcje. Chodzi tutaj głównie o zwiększenie roli zastępcy dyrektora, którego obowiązki
sprowadzają się obecnie do pozyskiwania środków na funkcjonowanie Muzeum oraz
przygotowywania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych. Należy bezwzględnie poszerzyć
zakres obowiązków Z-cy dyrektora, który powinien odpowiadać za:
•marketing Muzeum, w tym politykę obsługi klienta;
•zarządzanie relacjami z instytucjami otoczenia Muzeum (partnerami strategicznymi)
•pozyskiwanie środków finansowych;
•sprawy administracyjne.

Naturalnie realizacja tych zadań wymaga utworzenia/ podporządkowania zastępcy dyrektora
odpowiednich komórek organizacyjnych:
•utworzenie działu marketingu odpowiedzialnego, obok dotychczas realizowanych zadań, za
implementację strategii marketingowej, w tym obsługi klienta, zarządzanie relacjami z podmiotami
otoczenia);
•podporządkowanie działu administracyjnego, a w ramach jego wyodrębnienie stanowiska
realizującego zadania związane z przeprowadzaniem procedur przetargowych, przygotowywaniem
oraz rozliczaniem programów UE; naturalnie większość zadań związanych z bieżącą administracją
powinno być delegowane kierownikowi administracyjnemu;

Zgodnie z poniższym schematem z-ca dyrektora świadczy usługi zarówno na rzecz Siedziby
Głównej jak również poszczególnych oddziałów Muzeum.

Proponowany podział obowiązków spowoduje, iż Dyrektor Muzeum będzie koordynował działania
merytoryczne Muzeum (naturalnie delegując zadania głównemu inwentaryzatorowi, oraz
kierownikom działów i oddziałów), natomiast Zastępca Dyrektora będzie odpowiedzialny za
realizację procesów wspomagających, mających w wielu przypadkach charakter typowych
procesów biznesowych (np. marketing, relacje z otoczeniem, administracja).

Sugeruje się również wprowadzenie nowej funkcji w dziale księgowości, tj. controllingu - a zatem
wszelkich analiz niezbędnych do mierzenia efektów realizacji strategii - chodzi tutaj głównie o
mierniki celów strategicznych, jak również stworzenie warunków do funkcjonowania Oddziałów jako
centrów efektywności.
Zmiany struktury organizacyjnej, pozwalające na skuteczną realizację strategii wiążą się również z
koniecznością tworzenia w Muzeum nowych etatów (patrz tabela 19).
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Dodatkowe zalecenia
Wszystkie cele strategiczne i cele cząstkowe powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w strategiach
funkcjonalnych. Sugeruje się przygotowanie takich strategii w obszarze marketingu (szczególnie
obsługi klienta, promocji i publicity), zarządzania personelem (system ocen i motywacji) oraz
zarządzania jakością procesów (pojedyncze procedury doskonalące bez konieczności certyfikacji
systemu).
Niezwykle istotne dla sukcesu strategii wydaje się również zaprojektowanie komunikacji i
implementacji zmian, a szczególnie włączenia w ich realizację wszystkich pracowników poprzez
powiązanie ich ocen i motywacji z celami strategii Muzeum.

Zakończenie

Realizacja celów strategii Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze niesie ze sobą wiele wyzwań
organizacyjnych, finansowych i kompetencyjnych, Nie ulega jednak wątpliwości, iż brak zmian przy
zidentyfikowanym na poziomie analizy strategicznej szansach i zagrożeniach jawiących się w
otoczeniu mógłby oznaczać dla Muzeum powolną, ale wyraźną marginalizację w obszarze
społecznym i kulturalnym Regionu. Z drugiej strony olbrzymi potencjał wiedzy i zaangażowania
pracowników Muzeum, przy zidentyfikowanej otwartości na zmianę pozwala nabrać przekonania co
do sukcesu implementacji celów strategicznych, a tym samym wizji rozwoju Muzeum, która
przypomnijmy plasuje je jako czołową jednostkę kultury i historycznej edukacji Regionu, znanej w
skali kraju i Europy, dający swoim pracownikom i współpracownikom nieograniczone możliwości
rozwoju zawodowego i osobowościowego.
Jeśli strategia zawarta w tym dokumencie „ożyje" - każdy Jeleniogórzanin będzie znał Muzeum
Karkonoskie, każdy turysta odwiedzający nasz Region będzie zachęcany przez swoich opiekunów
do zwiedzenia Muzeum, każdy uczeń i student historii czy sztuki odbędzie w Muzeum ciekawą
lekcję, każdy pasjonat na świecie będzie chciał obejrzeć zgromadzone w Muzeum eksponaty, każdy
muzealnik i muzeolog w Polsce będzie myślał i pisał o Muzeum jako o wzorcowym pod wieloma
względami, każdy pracownik odnajdzie w Muzeum swój drugi dom...Wystarczy tylko chcieć.
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