
Oświadczenie autorów „Metodyki zarządzania projektami dla Teatru Studio” 

Jako autorzy dokumentu „Metodyka zarządzania projektami dla Teatru Studio” wypracowanego 

wspólnie z zespołem liderów zmian Teatru Studio podczas kilkunastu spotkań warsztatowych, 

stanowczo protestujemy przeciw manipulowaniu środowiskiem artystycznym oraz rozpowszechnianiu 

nieprawdziwych informacji i nieuprawnionych ocen, co do stanu faktycznego wdrażania rozwiązań w 

zakresie wsparcia zarządzania projektami w Teatrze Studio w Warszawie. 

Godnym ubolewania jest fakt, że wersja robocza dokumentu, będącego próbą podsumowania rocznej 

pracy znakomitego zespołu, zaangażowanych w sprawy Teatru pracowników, reprezentujących różne 

środowiska tej wyjątkowej na kulturalnej mapie Warszawy placówki, przed poddaniem 

wypracowanych założeń faktycznej weryfikacji w postaci pilotażowego wdrożenia oraz podjęciem 

ostatecznej decyzji przez Dyrekcję Teatru, co do zakresu i sposobu implementacji płynących 

rekomendacji została odsądzona od czci i wiary. To tak jakby uznać z góry, że premiera nowego 

spektaklu nie powinna dojść do skutku jeszcze przed wyborem scenariusza i reżysera, czasu i miejsca 

premiery, przed rozpoczęciem prób… Żadna z osób wypowiadających się publicznie w sprawie 

„Metodyki…” nie podjęła wysiłku oddzielenia istoty treści merytorycznych od konfliktu personalnego, 

który rzeczywiście ma miejsce w Teatrze. Nie podjęła również trudu skontaktowania się z autorami i 

współtwórcami metodyki w celu wyjaśnienia kwestii budzących wątpliwości. Spojrzenie na 

proponowane mechanizmy zarządcze, które poprzez transparentność rozwiązań, uspołecznienie 

procesów decyzyjnych, usprawnienie obiegu informacji i komunikacji, uświadomienie istniejących 

ograniczeń w funkcjonowaniu publicznej instytucji kultury mogłoby stać się mechanizmem 

zapewnienia równowagi pomiędzy sprzecznymi oczekiwaniami, które trudno w inny sposób 

pogodzić… 

Nie bez znaczenia wydaje się wymiar formalno-prawny nieodpowiedzialnego, zdaniem autorów 

„Metodyki…”, działania pojedynczych osób, realizujących własne interesy i zmierzających do 

dezintegracji środowiska Teatru. Upublicznienie dokumentu, do którego nie zostały przeniesione na 

Teatr Studio prawa autorskie ani nie wyrażono zgody i nie udzielono licencji na jego 

rozpowszechnianie narusza nasze prawa do ww. dokumentu jak i dobra osobiste. Zasmuca fakt, że 

naruszeń tych dokonały osoby, którym respektowanie praw autorskich powinno szczególnie leżeć na 

sercu z racji pełnionych funkcji i wykonywanego zawodu. Na marginesie dodamy, że cała sytuacja 

miała miejsce bezpośrednio po spotkaniu Dyrektora Romana Osadnika z szerokim gronem 

pracowników Teatru i autorami dokumentu w dniu 15.10.2015 r., na którym uzgodniono właśnie 

ścieżkę dalszego doskonalenia „Metodyki…”.  

Publiczne szkalowanie autorów „Metodyki..”, widoczne zwłaszcza w stanowisku Przewodniczącego 

Związku Zawodowego Aktorów Polskich Juliana Mere musi spotkać się z odpowiedzią prawną. 

Nonszalancja z jaką Przewodniczący Mere myli zagadnienia, problemy, książki i tytuły, zabierając głos 

w sprawach, w których nie jest specjalistą i nie posiada wiedzy formalnej, dorobku naukowego ani 

doświadczenia zawodowego budzi wątpliwości, co do intencji i obiektywizmu wypowiedzi. 

Manipulowanie środowiskiem aktorskim polegające na wprowadzaniu przez Przewodniczącego Mere 

wątków, których „Metodyka...” nie porusza, opierających się na emocjach i stereotypowym 

postrzeganiu dychotomii świata biznesu i świata artystycznego, przy jednoczesnym ignorowaniu celu 

i istoty dokumentu uważamy za skandaliczne. Cytując wytyczne w zakresie dobrych praktyk 

zarządzania projektami Przewodniczący Mere całkowicie zmienił kontekst i sens przytaczanych 

wypowiedzi, pomijając m.in. takie rekomendacje jak: 

• Nie rozpoczynaj projektu bez odpowiednich: budżetu, zasobów i kwalifikacji ! 
• Stwórz odpowiedni plan i zespół  ! 
• Nie wprowadzaj nadmiernego napięcia czasowego do projektu ! 



• Pamiętaj, że największym zagrożeniem dla projektu nie są budżet, zasoby i kwalifikacje lecz 
zachowania ludzi ! 

• Bądź komunikatywny, informujący i motywujący ! 
• Włączaj członków zespołu do procesów decyzyjnych ! 
• Angażuj do projektu lidera ale nigdy nie pozwól mu działać  samotnie ! 
• Opieraj się na rzeczywistych doświadczeniach ! 
• Integruj użytkowników i specjalistów wokół projektu ! 
• O każdej swojej dłuższej nieobecności poinformuj współpracowników projektu! 
• Odbywaj regularne spotkania zespołu ! 
• Integruj zespół ! 

Właśnie praktycznej implementacji powyższych zasad poświęcona jest „Metodyka…”. 
Zagadnienia zarządzania projektami w placówkach kultury, w szczególności w teatrach znane są i 
powszechnie stosowane na świecie od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Świadczą o tym liczne 
przykłady praktyczne i publikacje, dostępne również w internecie: 
http://www.jstor.org/stable/3205840?seq=1#page_scan_tab_contents 
 
http://www.artsinafrica.com/uploads/2012/03/Project_Management_Toolkit_ENG.pdf 
 
http://www.bridgepartnersconsulting.com/insights/detail/putting-the-drama-in-project-
management 
 

Od lat na rynku dostępne są systemy informatyczne wspomagające pracę teatru i zarządzanie 

projektami w instytucjach kultury: 

http://www.theatremanager.com/theatre-manager 
 

Międzynarodowe organizacje rozwijające standardy zarządzania projektami takie jak Project 

Management Institute już na etapie edukacji szkolnej stosują metody zarządzania projektami i łączą 

je z działalnością artystyczną: 

http://www.p21.org/storage/documents/Skills%20Map/Project_Management_Skills_Map_Final.pdf 

 

W perspektywie obserwowanych wyzwań dotyczących funkcjonowania placówek życia kulturalnego 

w Polsce, które niesie, cytując Wojciecha Młynarskiego „coraz bardziej otaczająca nas rzeczywistość”, 

warto spojrzeć na inicjatywę zmiany sposobu zarządzania Teatrem Studio podjętą przez Dyrektora 

Romana Osadnika z zespołem przy aprobacie Biura Kultury m. st. Warszawy, a zainspirowaną studiami 

z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z innej strony. Parafrazując słowa 

jednej z brytyjskich metodyk zarządzania zmianą możemy zaryzykować stwierdzenie, że „mimo, iż 

świat zmienia się wokół nas, my nie musimy się zmieniać; mamy wolny wybór – nigdzie nie jest 

powiedziane, że przetrwanie jest czyimkolwiek obowiązkiem…”. 

 

Z wyrazami głębokiego szacunku, 
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