STRATEGIA ROZWOJU
oraz

PLAN DZIAŁANIA
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
w okresach: 3 letnim, 5 letnim i 7 letnim

opracował:

Tomasz Krzysztof Polkowski
dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

Zduńska Wola, kwiecień 2019
Zdjęcie wykorzystane na okładce pochodzi z kolekcji Tomasza Krzysztofa Polkowskiego, Skansen Lokomotyw, zwiedzający z Dąbrowy
Górniczej, 2012 r.

STRATEGIA ROZWOJU I PLANY DZIAŁANIA MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Geografia Muzeum.
3. Opis Instytucji.
4. Cele Strategiczne.
5. Etapy realizacji strategii rozwoju i plany działania.
6. Opis zadań strategicznych Muzeum.
7. Monitoring i ewaluacja strategii.
8. Wnioski.

2

STRATEGIA ROZWOJU I PLANY DZIAŁANIA MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA

WSTĘP
MISJA MUZEUM
Przygotowując w 2012 roku strategię rozwoju Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
(MHMZW) podjąłem się wyzwania dokonania zmian, służących unowocześnieniu idei muzealnictwa
w obszarze małego muzeum regionalnego, jakim jest MHMZW. Szybko okazało się, że jedna zmiana
pociągała za sobą kolejne. Tak też zrodziła się lawina zmian, która doprowadziła do zupełnej zmiany
funkcjonowania i wizerunku muzeum zarówno wśród społeczności lokalnej, jak i w obrębie
województwa, Polski, a nawet poza granicami naszego kraju. Obecna, nowa strategia rozwoju i plan
działania muzeum opiera się na wiedzy i doświadczeniu zdobytym przeze mnie podczas ostatnich
siedmiu lat zarządzania tą placówką, na rozmowach z mieszkańcami miasta, pracownikami muzeum,
na wiedzy i doświadczeniu wyniesionym z udziału w dwunastu Konferencjach Dyrektorów i Kustoszy
Muzeów Województwa Łódzkiego oraz z udziału w studiach Zarządzanie Kulturą na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo ważnym głosem, który pomógł mi stworzyć
prezentowaną tutaj strategię, były opinie i sugestie członków Rady Muzeum. Tak zdobyta wiedza i
doświadczenie pozwoliły mi dokładnie przeanalizować problemy i zweryfikować założenia
strategiczne.
We wstępie do Strategii Rozwoju Muzeum na lata 2012-2019 zawarłem słowa, które pozwolę
sobie tutaj zacytować w obszernych fragmentach. Pozostają one nadal aktualne w kontynuacji
rozwoju MHMZW, a których sens rozwijam w punkcie ANALIZA STANU FUNKCJONOWANIA
MUZEUM:
„Badania muzeologiczne dowodzą, że na przestrzeni czasu muzea radykalnie zmieniały swój
obszar zainteresowań. Obecne są dziś inicjatywy wprowadzające w życie muzeów zjawisko historii
współczesnej/historii teraźniejszości. Wynika to z powiązania ze sobą dwóch dyskursów. Jeden z nich
jest wyrazem krytycznej refleksji na temat pojęcia historii jako „dziedzictwa”, drugi natomiast jest
przedefiniowaniem znaczenia muzeum jako „instytucji dialogu”. W ramach swych oświatowych
założeń statutowych współczesne muzea stają się niejako Laboratoriami Edukacji Twórczej.
Na płaszczyźnie naukowej niewątpliwy wpływ miały na to przemiany, jakie dokonały się
w podejściu do badań historycznych i antropologicznych, a tym samym wyodrębnienie się niejako
nowej nauki, jaką jest antropologia historyczna. Jest to jednak temat dużo szerszy i nie wymagający
tutaj szczegółowej analizy.
Misją Muzeum Historii Miasta (MHM) jest dziś zatem budowanie tożsamości mieszkańców
poprzez kreowanie platformy komunikacji, pełniąc jednocześnie funkcję lokalnego centrum
aktywizacji społecznej. Zadaniem takiego muzeum jest również skupienie wokół siebie oraz
zabieganie o naukowców, którzy badają dzieje miasta od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy.
Tylko tak działające muzeum może mieć istotny wpływ na rozwój intelektualny miasta.
Zainteresowanie teraźniejszością nie stanowi oddalania się od perspektywy historycznej
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i odpowiedzialności instytucjonalnej Muzeum, a raczej jest próbą połączenia przeszłości i przyszłości
na nowej płaszczyźnie i w nowej formie.
Muzeum Historii Miasta chcąc zbudować nowoczesną koncepcję swego działania musi :
1. Wychodzić z działaniami muzealnymi poza „ściany muzeum” .
2. Włączać zagadnienia codzienności zewnętrznej w działania muzealne i przestrzeń
ekspozycyjną.
3. Uczynić z codzienności inspirację do działań prowadzonych zarówno „w” jak i „poza”
muzeum.
4. Działać z wybraną społecznością lokalną.
5. Poszerzać grono odbiorców o nowe, często zmarginalizowane lub defaworyzowane
środowiska.
6. Otwierać się na aktywność twórczą publiczności.
7. Rozbudzać rozumienie złożoności współczesnego świata.
Celem poniższej strategii i planu działania jest zatem otwarcie Muzeum Historii Miasta na
wyzwania współczesności oraz odnalezienie tożsamości Muzeum na jego własnej płaszczyźnie.
Chodzi tutaj o stworzenie wewnętrznego dialogu w samym Muzeum, z wytworzonym przez siebie do
tej pory kanonem i wizerunkiem.
Zaproponowana poniżej strategia ma sprawić by MHM stało się instytucja transparentną,
a więc taką, którą każdy mieszkaniec Zduńskiej Woli będzie łatwo „odczytywał”. Poprzez tak
rozumianą dostępność MHM będzie stwarzało warunki do aktywizacji mieszkańców, a co za tym
idzie do wspólnego z nimi kreowania i pielęgnowania tożsamości zduńskowolanina.
Praca nad tak długoterminową strategią rozwoju Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola jest
tworzona po raz pierwszy, tym samym nie było to łatwe przedsięwzięcia. Nie można bowiem było
wzorować się na już istniejących opracowaniach. Opracowanie takiej strategii było jednak konieczne.
Nie możemy zapominać iż każde muzeum (a tym samym i nasze zduńskowolskie) jest instytucją
kultury, działającą na konkurencyjnym rynku produktów i usług. Tym samym należy zdać sobie
sprawę, że Muzeum w obszarze miasta Zduńska Wola nie jest ani jedyną i osamotnioną, ani też
wyjątkową instytucją, zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców. Obecnie żyjemy w czasach,
kiedy słowo kultura nabrało szerszego znaczenia i nie ogranicza się już tylko do jedynego wzorca,
będącego wytworem jednej określonej grupy, ale przede wszystkim do aktywnego uczestniczenia
wszystkich ludzi w kulturze. Coraz liczniejsza rzesza organizacji pozarządowych działających
w naszym mieście oferuje mieszkańcom niejednokrotnie ciekawsze formy uczestniczenia w życiu
miasta. Powszechna dostępność sieci internetowej i telewizji powoduje iż mieszkańcy coraz częściej
wybierają te właśnie media w kontakcie z historią i kulturą. Czy jednak takiego typu obcowanie
z historią jest jednocześnie „aktywnym w niej uczestniczeniem”? Czy organizacje pozarządowe
działające w naszym mieście posiadają w pełni predyspozycje i wiedzę merytoryczną niezbędną do
budowania tożsamości mieszkańców, z rzetelnym zachowaniem prawdy historycznej?
Dlatego też Muzeum Historii Miasta powinno tak dopasować swe zasoby, aby pozwoliły one
na zwiększenie jego oferty, jednocześnie zachowując swoje zasadnicze cele i przesłania.
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Zastanawiając się nad strategią rozwoju MHM na podstawie obserwacji dotychczasowej
działalności placówki, sprawozdania merytorycznego i finansowego zamieszczonego na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (jedynego, jakie zamieszczono tam od 20 lat działalności
placówki!!) dochodzimy do wniosku iż standardy funkcjonowania MHM wymagają wnikliwej analizy
i istotnych zmian na płaszczyźnie zarządzania placówką. Biorąc jednak pod uwagę zmiany, jakie
dokonują się w otaczającej nas rzeczywistości, zmiany na płaszczyźnie badawczej – zarówno
historycznej, jak i antropologicznej (etnograficznej), w końcu istotne zmiany w samym muzealnictwie,
musimy w tworzeniu strategii MHM wziąć te elementy pod uwagę, a tym samym zaproponować
odmienny od dotychczasowego sposób dialogu Muzeum z mieszkańcami miasta”. (…)
Istotną rolę w planowaniu działań i funkcjonowaniu nowoczesnego – transparentnego
Muzeum odgrywać powinna także Rada Muzeum (RM). Muzeum powinno zabiegać o nowych
członków RM ze stopniem Dr, Dr hab. a także tytułem Profesora. Po wygaśnięciu kadencji obecnej
RM powinna zostać podjęta stosowna uchwała, w której zaznaczone zostanie iż do RM powinni
wchodzić także kierownicy/dyrektorzy poszczególnych Biur Urzędu Miasta odpowiedzialnych za
pozyskiwanie funduszy i promocję miasta. Tylko tak skonstruowana RM będzie miała realny wpływ
na działanie MHM. Większa liczba członków RM z tytułami naukowymi pozwoli na sprawniejsze
funkcjonowanie Muzeum od strony merytorycznej. (…)”
Poszczególne elementy strategii na lata 2019-2026 obejmują w sumie 50 zadań strategicznych rozwoju
Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.
Tomasz Krzysztof Polkowski

ANALIZA STANU FUNKCJONOWANIA MUZEUM
Strategia MHMZW na lata 2012-2019 oparta została o następujące elementy:
1. Sprawność organizacyjna (Rozwój instytucjonalny MHM).
2. Skierowanie uwagi na klienta. (Stały rozwój oferty MHM w oparciu o dziedzictwo
kulturowe i historyczne Zduńskiej Woli)
3. Zasoby ludzkie. (Rozwój zasobów ludzkich)
4. Zagadnienia finansowe. (Wzrost stopnia samofinansowania MHM)”

Sprawność Organizacyjna:
Sprawność organizacyjna, to umiejętność funkcjonowania instytucji w szybko zmieniającej się
rzeczywistości, biorącej pod uwagę zmiany wewnątrz niej samej, jak również w jej otoczeniu
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zewnętrznym (zwłaszcza w podejściu klientów – odbiorców usług). Sprawna organizacja posiada
elastyczne struktury, przejrzyste i spójne systemy oraz długofalowe strategie rozwoju.
Strukturę organizacyjną MHMZW opisuje Regulamin Organizacyjny. Regulamin ustala podział
organizacyjny muzeum, zakresy działania działów oraz zakresy kompetencji poszczególnych
stanowisk służbowych. Na czele instytucji stoi Dyrektor powołany przez organizatora. Pełni on swoje
obowiązki przy pomocy Głównego Księgowego. Struktura muzeum jest wielodziałowa – posiada
działy i jeden oddział – Skansen Lokomotyw Karsznice. Istniejąca struktura organizacyjna MHMZW
jest strukturą pionową, spełniającą swoją funkcję w działalności muzeum.
Przy muzeum działa Rada Muzeum, składająca się z jedenastu członków powoływanych przez Radę
Miasta.
W ostatnich siedmiu latach od 2012 r. instytucja rozwijała nowe obszary funkcjonowania
zaproponowane w poprzedniej Strategii Rozwoju na lata 2012-2019. Mowa tutaj szczególnie
o fundrising i promocję działań instytucji.
Jednym z ważnych i nieodzownych elementów zarządzania organizacją w XXI wieku jest
komputeryzacja i wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych. W ostatnich siedmiu
latach MHMZW podjęło działania służące wdrożeniu systemów komputerowych do bieżącej pracy
instytucji. Efektem tych działań jest wzrost ilości sprzętu komputerowego i peryferyjnego (skanery;
dyski zewnętrzne; specjalistyczne aparaty fotograficzne; kamera; system audio deskrypcji; kamery
do monitoringu w budynku głównym oraz w Skansenie Lokomotyw; wewnętrzna, bezprzewodowa
sieć informatyczna oraz w całości oparta o technologię komputerowo-informatyczną jedna z wystaw
stałych.
Skierowanie uwagi na klienta.
Strategia na lata 2012-2019 proponowała odmienny od poprzedniego sposób dialogu muzeum
z mieszkańcami miasta. Kładła nacisk na znaczenie muzeum jako „instytucji dialogu” oraz niejako
„Laboratoriami Edukacji Twórczej”. Analizując dokonania muzeum na tej płaszczyźnie, jak również
liczne głosy uznania dla działalności placówki płynące ze strony zarówno mieszkańców,
jak i organizacji pozarządowych stwierdzić należy, że ten sposób funkcjonowania sprawdził
się w lokalnej społeczności Zduńskiej Woli, tak bardzo oczekującej aktywnej i sprawnej instytucji,
która pomoże im w budowaniu tożsamości, stanie się dla niej platformą komunikacji i centrum
aktywizacji społecznej. Przykładem takich działań mogą być choćby następujące projekty
zrealizowane przez MHMZW we współpracy z mieszkańcami: „Klub Przedwojennych Nastolatków”,
skupiający osoby starsze, tak bardzo narażone na wykluczenie w dzisiejszym, szybko rozwijającym się
świecie; „Klub Odkrywcy” powołany w celu konsolidacji lokalnej grupy archeologów amatorów,
„Muzeum to ja” – cykl wystaw i spotkań z mieszkańcami, mający na celu edukację historyczną
na temat małych, „podwórkowych ojczyzn” ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Karsznice,
„Genius Loci: - projekt edukacyjno-artystyczny mający na celu promocję młodego pokolenia, poprzez
wykorzystanie historii miasta w stworzeniu płyty, „Wasze Muzeum” – projekt rozwoju wolontariatu,
skierowany do najmłodszych mieszkańców Zduńskiej Woli, mający zaangażować ich w projekty
edukacyjne poświęcone historii miasta. Efektem tego jest między innymi gra planszowa „Miasto
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dwóch herbów”. Wymiernym efektem wielu lat pracy na rzecz dialogu muzeum z mieszkańcami
miasta stał się film „Miejsce, w którym mieszkam”, do którego powstania przyczyniły się niemal
wszystkie lokalne społeczności, organizacje pozarządowe i instytucje, a udział w nim wzięło ponad stu
mieszkańców Zduńskiej Woli w różnym wieku. Powyższe, wybrane przykłady pokazują, że MHMZW
prowadzi obecnie aktywny dialog z mieszkańcami miasta, wywodzącymi się z różnych grup
społecznych i wiekowych. Muzeum, jak zostało powiedziane w poprzedniej Strategii Rozwoju
MHMZW, nie jest ani jedyną i osamotnioną instytucją kultury w obszarze miasta Zduńska Wola.
Stało się jednak niewątpliwie wyjątkową instytucją, zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców.
Taką zamierza pozostać, a wykorzystując dotychczasowe doświadczenie i wiedzę, bazując na nowej
Strategii Rozwoju będzie chciało wznieść się na kolejny, wyższy poziom.
Zasoby ludzkie
Ten punkt pokazuje największą wartość wewnętrzną organizacji – ludzi, zatrudnionych na wszystkich
jej szczeblach. To ich zaangażowanie, determinacja oraz możliwości rozwoju zawodowego stanowią
o sukcesie organizacji i jej wizerunku na zewnątrz. Muzeum zatrudnia pracowników finansowoksięgowych, administracyjno-technicznych, oraz pracowników merytorycznych i obsługi. W muzeum
zatrudnionych jest jedenastu pracowników. Dla jeszcze sprawniejszego funkcjonowania instytucji,
w świetle obecnych doświadczeń, należy zwiększyć zatrudnienie o przynajmniej trzy osoby: obsługa
kancelarii muzeum oraz dwóch pracowników w Skansenie Lokomotyw: pracownik gospodarczy
– renowator oraz edukator. Wszyscy pracownicy merytoryczni posługują się językiem angielskim
w stopniu komunikatywnym oraz systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez
studia podyplomowe, warsztaty i konferencje branżowe w ramach możliwości finansowych instytucji
muzeum.
Zagadnienia finansowe.
Przegląd dokumentacji finansowej wskazuje na kilka kwestii. Poziom przychodów muzeum
w ostatnich siedmiu latach wykazywał tendencję wzrostową. Wzrasta również poziom dotacji celowej
od organizatora muzeum. Zdecydowanie wzrósł poziom pozyskiwanych dotacji ze źródeł
zewnętrznych, takich jak środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
prywatnych dnatorów. Przykładem może być wzrost nakładów na Skansen Lokomotyw zarówno od
organizatora, jak i pozyskanych przez muzeum od sponsorów zewnętrznych. Kolejny przykład
stanowi pozyskanie nowej wystawy stałej poświęconej społeczności żydowskiej, której koszt ponad
40. tys. złotych został w całości sfinansowany przez darczyńców.
Muzeum Historii Miasta stara się optymalnie dopasować swe zasoby oraz finanse, aby pozwoliły one
na zwiększanie jego oferty, jednocześnie zachowując swoje zasadnicze cele i przesłania. Poniższa
Strategia Rozwoju MHMZW zakłada o pięć punktów strategicznych mniej w stosunku do
poprzedniej w związku z tym, że zostały one wykonane w 100% i były to działania jednostkowe.
Pozostałe punkty przy których zaznaczono KONTYNUACJA obejmują działania sprawdzone
i doceniane przez publiczność, pozwalające utrzymać działalność muzeum na wysokim poziomie.
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W Strategii ujęte zostały również nowe działania i imprezy planowane w kolejnym okresie trzech,
pięciu i siedmiu lat.

GEOGRAFIA MUZEUM

1. Najbliższym obszarem zainteresowania muzeum jest Zduńska Wola, miasto, z którym
instytucja jest związana.
2. Drugi obszar oddziaływania muzeum w ramach jego nowej formuły stanowi województwo
łódzkie, a także obszar obejmujący całą Polskę, w rozumieniu zarówno osób pochodzących ze
Zduńskiej Woli, a także w rozumieniu muzeum, jako instytucji kreującej pozytywny wizerunek
miasta poza jego granicami.
3. Trzeci obszar oddziaływania to zduńskowolanie zamieszkali poza granicami kraju, zarówno
w Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii i innych.
Muzeum Historii Miasta, jak zostało powiedziane w strategii za lata 2012-2019 nie może
porównywać się ani konkurować z takimi placówkami, jak choćby Muzeum Powstania Warszawskiego
czy Muzeum Historii Miasta Krakowa. Te duże muzea wspiera w ich działaniach turystyczny
charakter miast, w których się znajdują. Dlatego też te dwie placówki mogą posłużyć jedynie, jako
pewien wzór od strony formalnej instytucji, niemniej jednak strona merytoryczna zarówno badawcza,
jak i edukacyjno-oświatowa małego Muzeum zduńskowolskiego powinna i tak też czyni, opierać się o
charakter małego miasta przemysłowego. Stąd właśnie Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
musiało zaproponować ciekawą wizję muzeum. Taką stanowiła niewątpliwie wizja oparta na
antropologii codzienności.
Promocja muzeum poprzez blog muzealny została zauważona i doceniona w literaturze
branżowej. Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola zostało wymienione w artykule poświęconym
promocji instytucji muzealnych poprzez wykorzystanie nowych technologii, tuż obok takich instytucji,
jak Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Etnograficzne
w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu.

OPIS INSTYTUCJI
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Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola (MHMZW) jest miejską instytucją kultury
podporządkowaną Miastu Zduńska Wola, działającą na podstawie:
- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. z 1997 r. nr 110, poz. 271, nr 141, poz. 943 i z 1998 r. nr 106, poz. 668) z późniejszymi
zmianami.
- Ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U.. z 1997 r. nr 5, poz. 24 i z 1998 r. nr 106,
poz. 668)
- Uchwały nr XLII/421/17 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 18 sierpnia 2017 roku
- oraz postanowień statutu.
ŹRÓDŁA INFORMACJI i DANYCH:
- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. z 1997 r. nr 110, poz. 271, nr 141, poz. 943 i z 1998 r. nr 106, poz. 668) z późniejszymi
zmianami.
- Ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz. 24 i z 1998 r. nr 106,
poz. 668).
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie
wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników
do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich
stwierdzania.
- Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (DzU 2011 Nr 207, poz. 1230).
- Statut Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.
- Regulamin Organizacyjny Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
- Sprawozdania z działalności merytorycznej Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola za lata
2012-2018
- Wykonanie zadań budżetowych Muzeum Historii Miasta Zduńskiej Woli za lata 2012-2018
- strona internetowa http://muzeumzdunskawola.pl/
- blog muzealny: http://muzeumzdunskawola.blogspot.com/
- Strategia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na lata 2006-2014

CELE STRATEGII ROZWOJU
1. Stworzenie marki Muzeum Historii Miasta, jako placówki otwartej na wyzwania
2.

3.
4.
5.

współczesności - KONTYNUACJA
Realizacja misji Muzeum, jako instytucji budującej tożsamość mieszkańców poprzez program
wystawienniczy, badania naukowe, publikacje, konferencje i inne działania Muzeum KONTYNUACJA
Wykreowanie Muzeum transparentnego poprzez wprowadzenie do domeny publicznej
informacji o posiadanych zbiorach, źródłach jego nabycia i właścicielach - KONTYNUACJA
Usprawnienie struktury organizacyjnej Muzeum.
W miarę możliwości i pozyskanych środków stworzenie nowej przestrzeni ekspozycyjnej.
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ETAPY REALIZACJI STRATGII
i PLANY DZIAŁANIA
(Etap I i Etap II strategii rozwoju obejmują pierwszy okres. Został on podzielony na dwa
dodatkowe okresy: ośmiomiesięczny i dwuletni. Okres ośmiomiesięczny wynika z konieczności
zamknięcia roku obrachunkowego na koniec grudnia 2019 roku. Stosownie do tej zasady każdy
kolejny rok obrachunkowy zamykany jest na koniec grudnia danego roku, choć merytoryczne
koncepcje mogą zakładać dłuższy okres ich realizacji.
Etap III podzielono stosownie do wymagań na dwa okresy dwuletnie i jeden czteromiesięczny
(z założeniem kontynuacji zamierzonych działań do końca 2026 roku. W kwietniu 2026 roku upływa
dokładnie 7 lat od momentu rozpoczęcia funkcjonowania strategii, a więc od maja 2019). Tym
samym, tak sprecyzowany podział daje możliwość dokładnego planowania podejmowanych działań.
I.

Etap – perspektywa krótkoterminowa (maj – grudzień 2019) [8/12 roku pierwszego]

II.

Etap – perspektywa średnioterminowa (2020-2021) [rok drugi i trzeci]

III.

Etap – perspektywa długoterminowa
A. (2022-2023) [rok czwarty i piąty]
B. (2024-2025) [rok szósty i siódmy]
C. (styczeń-kwiecień 2026) [4/12 roku]
HARMONOGRAM WDRAŻANIA:

L.P.

ZADANIE

TYTUŁ ZADANIA

OKRES
REALIZACJI

I. Rozwój Instytucjonalny Muzeum – nowoczesne, otwarte i transparentne
muzeum miejskie
Zadanie 1.1.1.

Opracowanie nowego regulaminu organizacyjnego MHM dostosowanego do
obecnej struktury organizacyjnej i zasobów ludzkich.

2019

2

Zadanie 1.1.2.

Określenie standardów funkcjonowania Muzeum i współpracy Muzeum z innymi
jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta (w tym z poszczególnymi Biurami
Urzędu Miasta – w szczególności Biurem Promocji, Kultury, Partycypacji i
Komunikacji Społecznej).

2019

3

Zadanie 1.1.3.

Wprowadzenie procedury spectrum 4.0 – jednolity zestaw reguł w zakresie
zarządzania zbiorami.

2019-2020

4

Zadanie 1.1.4.

Wypracowanie analizy SWOT dla MHM – zgodnie ze zmienionymi czynnikami
zewnętrznymi i wewnętrznymi instytucji.

2019

5

Zadanie 1.2.1.

Wdrożenie procedur zarządzania projektowego.

6

Zadanie 1.2.2.

Opracowywanie szczegółowych planów pracy MHM na kolejny rok.

1

10

2019-2020
Wrzesień roku
poprzedzającego
kolejny rok planowany
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- stale

7

Zadanie 1.3.1.

Stworzenie systemu usprawniającego obsługę Muzeum (w tym outsourcing).

8

Zadanie 1.3.2.

Stałe prowadzenie procesu digitalizacji zbiorów (elektronicznej archiwizacji
i dokumentacji).

2019-stale
(KONTYNUACJA)

9

Zadanie 1.3.3.

Tworzenie baz danych niezbędnych dla funkcjonowania Muzeum.

2019-2020
(KONTYNUACJA)

10

Zadanie 1.3.4.

11

Zadanie 1.4.1.

Gromadzenie danych i organizacja baz cen typowych dla działalności Muzeum
(materiałów, sprzętów itd.).
Przygotowanie i opracowanie założeń oraz planów badawczych muzeum na
kolejne lata.

Zadanie 1.4.2.

Przeprowadzenie cyklu spotkań z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz
związkami religijnymi w celu zapoznania się z potrzebami mieszkańców
i opracowanie planu działania na rzecz edukacji mieszkańców, aktywnego ich
włączenia w działania MHM oraz promocji miasta.

12

2020-2021

2019-stale
(KONTYNUACJA)
2019-2021
(KONTYNUACJA)

2019-2020
(KONTYNUACJA)

II. Stały Rozwój oferty Muzeum w oparciu o dziedzictwo kulturowe i historyczne Zduńskiej Woli
(ANTROPOLOGIA CODZIENNOŚCI)
2019-2021
(KONTYNUACJA)

13

Zadanie 2.1.1.

Promocja jednolitych ścieżek turystycznych.

14

Zadanie 2.1.2.

Nawiązanie współpracy z muzeami z miast partnerskich.

15

Zadanie 2.1.3.

Rozwój oferty oświatowej do różnych grup odbiorców.

2020-2021
(KONTYNUACJA)

16

Zadanie 2.2.1.

Opracowanie programów naukowych związanych ze zbiorami i kolekcją
muzealną dla młodych naukowców.

2020-2021
(KONTYNUACJA)

17

Zadanie 2.2.2.

Opracowanie wydawnictwa poświęconego Browarowi Staropolskiemu we
współpracy z właścicielami przedsiębiorstwa.

2019

18

Zadanie 2.2.3.

Wzrost liczby wydawnictw popularno-naukowych popularyzujących zasoby
Muzeum i historię miasta.

2019-stale
(KONTYNUACJA)

19

Zadanie 2.3.1.

Stworzenie nowej ekspozycji stałej w Skansenie Lokomotyw

20

Zadanie 2.3.2.

Zmiana estetyki budynku głównego MHM.

21

Zadanie 2.3.3.

Utrzymywanie realizacji sprawdzonych imprez.

22

Zadanie 2.3.4.

25. lecie Skansenu Lokomotyw

23

Zadanie 2.3.5.

Publikacja Rocznika Zduńskowolskiego.

24

Zadanie 2.3.6.

Organizacja spotkań, seminariów i konferencji.

25

Zadanie 2.4.1.

Projekt Jubileuszu Muzeum.

2020-stale

2019-2020
2019 (KONTYNUACJA)
2019-stale
(KONTYNUACJA)
2019
2020-stale
2019-stale
(KONTYNUACJA)
2024
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26

Zadanie 2.4.2.

Opracowanie planu dużej wystawy plenerowej na obchody 200. lecia miasta.

2024-2025

27

Zadanie 2.4.3.

Wydanie monografii miasta na 200. lecie

2020-2025

28

Zadanie 2.4.4.

Lato z Koleją (nowa impreza we współpracy z PKP Cargo Centrala oraz TURKOL

2019-stale

29

Zadanie 2.4.5.

Cykl imprez poświęconych historii codzienności Zduńskiej Woli zorganizowanych
w MHM oraz poza murami MHM.

2019-stale
(KONTYNUACJA)

30

Zadanie 2.4.6.

Prezentacja wystaw zewnętrznych (spoza terenu miasta).

2019-stale
(KONTYNUACJA)

31

Zadanie 2.4.7.

Organizacja 80. rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Zduńskiej Woli
we współpracy z Organizacjami Byłych Mieszkańców Zduńskiej Woli w Izraelu
i diasporze.

32

Zadanie 2.4.8.

Rozwój tematyczny oferty wystawienniczej (w tym wystawy plenerowe).

33

Zadanie 2.4.9.

Festiwal Trzech Kultur - reaktywacja

2021-2022
2019-stale
(KONTYNUACJA)
2020-stale

III. Rozwój zasobów ludzkich Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
34

Zadanie 3.1.1.

Przegląd kadry
pracownikom.

muzealnej

i

przekazanie

kompetencji

poszczególnym

36

Zadanie 3.2.1.

Wzrost liczby pracowników merytorycznych i administracyjno-gospodarczych

37

Zadanie 3.2.2.

Wzrost liczby wydawnictw i publikacji naukowych pracowników Muzeum.

2019-stale
(KONTYNUACJA)

38

Zadanie 3.2.3.

Rozwój specjalizacji naukowej pracowników Muzeum.

2019-stale
(KONTYNUACJA)

39

Zadanie 3.2.4.

Utrzymanie na stałym poziomie wystąpienia pracowników muzeum na
konferencjach regionalnych, krajowych.

2019-stale
(KONTYNUACJA)

40

Zadanie 3.2.5.

Udział pracowników MHM w konferencjach krajowych i międzynarodowych
w celu zintensyfikowania promocji miasta i jego walorów, poprzez historię dawną i
współczesną miasta.

2019-stale
(KONTYNUACJA)

41

Zadanie 3.3.1.

Przegląd obowiązujących systemów motywacyjnych.

42

Zadanie 3.3.2.

Modernizacja systemów motywacyjnych.

43

Zadanie 3.3.3.

Motywowanie do podejmowania przez pracowników Muzeum studiów
podyplomowych i doktoranckich.

2019-stale
(KONTYNUACJA)

44

Zadanie 3.3.4.

Opracowywanie i wdrażanie wraz z pracownikami długoletnich ścieżek kariery.

2019-stale
(KONTYNUACJA)

45

Zadanie 3.3.5.

Wzrost znajomości języków obcych wśród pracowników Muzeum.

2019 (KONTYNUACJA)
2019-2026

2019
2019-2020
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(KONTYNUACJA)

46

Zadanie 3.3.6.

2019-stale
(KONTYNUACJA)

Rozwój wolontariatu

IV.Wzrost stopnia samofinansowania Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
47

Zadanie 4.1.1.

Przygotowanie strategii i wniosków o pozyskanie funduszy na powiększenie
przestrzeni ekspozycyjnej.

2019-2023
(KONTYNUACJA)

48

Zadanie 4.1.2.

Przygotowanie wniosków o pozyskanie środków na dalsze zagospodarowanie
Skansenu Lokomotyw.

2019-2023

49

Zadanie 4.1.3.

Przygotowanie wniosków o pozyskanie środków na promocję Skansenu
Lokomotyw.

2019-stale
(KONTYNUACJA)

50

Zadanie 4.1.4.

Poszukiwania nowych pozabudżetowych możliwości finansowania działalności
podstawowej Muzeum.

2019-stale
(KONTYNUACJA)

Schemat graficzny
STRATEGII ROZWOJU MUZEUM HISTORII MIASTA

CELE KRÓTKOTERMINOWE
Kontynuacja restrukturyzacji MHMZW
w sposób zapewniający realizację zadań
oraz zapewnienie płynności finansowej

CELE
MHMZW

CELE ŚREDNIOTERMINOWE
Podniesienie atrakcyjności oferty

CELE DŁUGOTERMINOWE
Stworzenie nowej przestrzeni
13
ekspozycyjnej i zacieśnienie współpracy z
muzeami z miast partnerskich oraz dalsze
podnoszenie atrakcyjności oferty
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OPIS ZADAŃ STRATEGICZNYCH MUZEUM
I. Rozwój Instytucjonalny MHM – nowoczesne, otwarte i transparentne muzeum
miejskie.
Zadanie 1.1.1.
Opracowanie nowego regulaminu organizacyjnego MHM.
Budowanie i określanie rozwoju organizacji rozpoczyna się od określenia jej celów. Ich zdefiniowanie
pozwala na określenie zasadniczych funkcji, czyli obszarów aktywności, jakie są postawione przed
instytucją. W dalszej kolejności należy określić zadania poszczególnych obszarów funkcjonalnych
i ich znaczenie dla realizacji celów, a w związku z tym priorytetów instytucji. Pozwala to na określenie
wielkości elementów składowych poszczególnych funkcji muzeum. Z tym związane jest zbudowanie
struktury organizacyjnej oraz wyznaczenie liczby osób, niezbędnych do realizacji poszczególnych
zadań każdego z elementów, które tworzą strukturę muzeum. Z tego wynika potrzeba okresowego
przeglądu funkcji pod kątem wzajemnej zależności oraz znaczenia dla osiągania wyznaczonych
priorytetów rozwoju. Przeglądy te pozwalają także dostrzec, czy zmieniająca się sytuacja zewnętrzna
nie wymusza na muzeum redefiniowania funkcji oraz ich wzajemnych zależności. Nie można
dopuścić bowiem do sytuacji, w której jednostki organizacyjne spełniające rożne funkcje będą
wzajemnie się nakładać, co w konsekwencji może doprowadzić, że będą wykonywać te same lub
podobne zadania.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Przegląd opisu kompetencji poszczególnych obszarów funkcjonalnych muzeum (działalność
merytoryczna, administracja, finanse, marketing itp.).
- Analiza obszarów kompetencyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych.
- Określenie rozmiarów poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
poszczególnych obszarów kompetencyjnych.
- Określenie zależności służbowej i procedur przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi
jednostkami-odpowiedzialnymi za nie pracownikami.
- Opracowanie nowego regulaminu organizacyjnego muzeum.
- Określanie priorytetów muzeum – roczne lub półroczne (struktura wydatków inwestycyjnych
muzeum na dany okres).
- Złożenie nowego schematu organizacyjnego do akceptacji przez organ prowadzący.
14
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Zadanie 1.1.2.
Określenie standardów funkcjonowania Muzeum i współpracy z innymi jednostkami
organizacyjnymi Urzędu Miasta (w tym z poszczególnymi Biurami Urzędu Miasta – w
szczególności Biurem Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej).
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Przegląd dotychczasowych standardów funkcjonowania muzeum.
- Określenie oczekiwanych zachowań w zakresie wybranych sposobów funkcjonowania.
- Opisanie i wdrożenie standardów funkcjonowania Muzeum oraz współpracy z innymi jednostkami
organizacyjnymi Urzędu Miasta.
Zadanie 1.1.3.
Wprowadzenie procedury spectrum 4.0 – jednolity zestaw reguł w zakresie zarządzania
zbiorami.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- wprowadzenie 21. procedur, które będą wspierać zarządzanie zbiorami.
Podstawowe procedury SPECTRUM to:
Procedura wejścia obiektu
Procedura brania w wypożyczenie
Procedura nabycia
Procedura kontroli lokalizacji i przemieszczenia (scontrum)
Procedura katalogowania
Procedura wyjścia obiektu
Procedura dawania w wypożyczenie
Procedura uzupełniania dokumentacji
Zadanie 1.1.4.
Wypracowanie analizy SWOT dla MHM.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Analizę strategiczną SWOT należy wykonać na podstawie czterech czynników jakie mają wpływ na
funkcjonowanie Muzeum. Są to:
- Czynnik wewnętrzny (zależny od Muzeum).
- Zewnętrzny (niezależny od Muzeum).
- Czynnik Pozytywny.
- Negatywny.
Zestawienie wszystkich tych czynników pozwoli na uzyskanie rzeczywistego obrazu instytucji.
Umożliwi to określenie strategii opierającej się na atutach, niwelując jednocześnie słabości przy
wykorzystaniu nadarzających się w otoczeniu zewnętrznym szans i jednoczesnym unikaniu płynących
stamtąd zagrożeń. Analiza SWOT wskaże na priorytety wszystkich zidentyfikowanych czynników
i określi faktyczne potencjały i ich znaczenie dla rozwoju Muzeum.
Zadanie 1.2.1.
Wdrożenie procedur zarządzania projektowego.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Analiza obecnego poziomu zarządzania projektowego.
15
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- Określenie kompetencji i zasad charakterystycznych dla Muzeum w tworzeniu i pracy zespołów
projektowych.
- Wdrożenie procedur zarządzania projektowego.
Zadanie 1.2.2.
Opracowywanie szczegółowych planów pracy MHM na kolejny rok.
Zadanie do wykonania w tym obszarze:
Opracowanie do końca września br. szczegółowych planów pracy Muzeum na rok przyszły w tym:
- Określenie priorytetów pracy Muzeum na rok następny.
- Opracowanie szczegółowego kalendarza imprez i wystaw czasowych oraz innych działań
związanych z funkcjonowaniem Muzeum na płaszczyźnie edukacyjno-naukowej.
- Opracowanie harmonogramu prac wynikających z utrzymania infrastruktury technicznej Muzeum
(remonty, prace konserwatorskie).
- Opracowanie planu wydatków związanych z konserwacją i zabezpieczeniem eksponatów
muzealnych.
- Stworzenie rezerwy w budżecie MHM na pozyskiwanie nowych eksponatów dla Muzeum.
- Opracowanie planu pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Zadanie 1.3.1.
Stworzenie systemu usprawniającego obsługę Muzeum (w tym outsourcing).
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Analiza potrzeb związanych z obsługą techniczną i bieżącymi pracami konserwatorskimi Muzeum.
- Określenie zakresu prac, jakie można wykonywać metodą outsourcingu.
Zadanie 1.3.2.
Stałe prowadzenie procesu digitalizacji zbiorów (elektronicznej archiwizacji i dokumentacji).
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Elektroniczna inwentaryzacja zbiorów w oparciu o bazę KUSTOSZ 24, prowadząca również do
wzrostu zdolności i możliwości popularyzatorskich Muzeum.
- Stworzenie „elektronicznej galerii” posiadanych przez muzeum zbiorów.
- Rozwój elektronicznych wystaw tematycznych.
- Wzrost zabezpieczenia i lepsza archiwizacja posiadanych przez Muzeum zbiorów.
Zadanie 1.3.3.
Tworzenie baz danych niezbędnych dla funkcjonowania Muzeum.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Analiza zasobów informacyjnych Muzeum.
- Określenie stopnia ich ważności i przydatności dla funkcjonowania Muzeum.
- Określenie sposobów (procedur) ich pozyskiwania i korzystania z nich.
- Określenie zbiorów (katalogów) tematycznych posiadanych i zbieranych informacji.
16
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- Określenie zasad dostępu do baz danych.
- Opracowanie narzędzia informatycznego do gromadzenia i przetwarzania informacji.
- Wdrożenie narzędzia informatycznego – bazy danych informacji koniecznych do sprawnego
funkcjonowania Muzeum.

Zadanie 1.3.4.
Gromadzenie danych i organizacja baz cen typowych dla działalności Muzeum (materiałów,
sprzętów itd. )
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Zapewnienie stałego dostępu do aktualnych baz informacyjnych, szczególnie cen materiałów
i sprzętów.
- Stały monitoring cen, który pozwoli na obniżenie kosztów działalności.
- Opracowanie systemu zarządzania danymi o cenach materiałów i sprzętów w oparciu o system
informatyczny.
Zadanie 1.4.1.
Przygotowanie i opracowanie założeń i planów badawczych Muzeum na kolejne lata.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Opracowanie programów naukowych związanych ze zbiorami i kolekcjami muzealnymi.
- Prowadzenie prac i badań naukowych z wykorzystaniem zbiorów muzeum.
- Prowadzenie stałych kwerend archiwalnych i bibliotecznych w celu gromadzenia i stałego
powiększania bazy danych o historii Miasta.
- Stworzenie w oparciu o merytorycznie przygotowanych pracowników Muzeum lokalnego ośrodka
naukowo-badawczego zajmującego się szeroko rozumianą historią Zduńskiej Woli.
Zadanie 1.4.2.
Przeprowadzenie cyklu spotkań z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz grupami
i związkami religijnymi w celu zapoznania się z potrzebami mieszkańców i opracowanie
planu działania na rzecz edukacji mieszkańców, aktywnego ich włączenia w działania MHM
oraz promocji miasta.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Współpraca przy tworzeniu planów wystawienniczych.
- Większe otwarcie się Muzeum na potrzeby mieszkańców miasta dotyczących tej sfery życia
miejskiego.
- Stworzenie nieformalnej „koalicji przyjaciół muzeum”.

II. Stały Rozwój oferty Muzeum w oparciu o dziedzictwo kulturowe
i historyczne Zduńskiej Woli (ANTROPOLOGIA CODZIENNOŚCI)
Zadanie 2.1.1.
Promocja jednolitych ścieżek turystycznych (KONTYNUACJA):
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Zadanie polegać ma na informowaniu odbiorców o możliwości korzystania z oferty Muzeum w ściśle
określony sposób, czyli według określonej ścieżki turystycznej.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Wybór ścieżki uzależniony od potrzeb odbiorcy odnośnie poznania historii miasta.
- Zróżnicowanie przekazywanych treści w zależności od charakteru odbiorcy oferty Muzeum.
- Zwiększenie w dłuższej perspektywie liczby ścieżek tematycznych.
- Stała, kompleksowa i dostosowana do różnych grup odbiorców promocja.
Zadanie 2.1.2.
Nawiązanie współpracy z muzeami z miast partnerskich.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Przegląd oferty muzealnej miast partnerskich.
- Wytypowanie wspólnych tematów dla MHM i muzeów miast partnerskich.
- Opracowanie planu działania.
- Nawiązanie współpracy w zakresie naukowym, edukacyjnym i wystawienniczym.

Zadanie 2.1.3.
Rozwój oferty oświatowej do różnych grup odbiorców (KONTYNUACJA)
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Analiza dotychczasowych odbiorców.
- Wyodrębnienie jednolitych kategorii odbiorców usług Muzeum.
- Określenie kryteriów segmentacji odbiorców.
- Analiza nowych segmentów.
- Stała analiza odbiorców i segmentacji rynku odbiorców usług.
Zadanie 2.2.1.
Opracowanie programów naukowych związanych ze zbiorami i kolekcją muzealną dla
młodych naukowców (KONTYNUACJA)
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Zdefiniowanie priorytetów badawczych dotyczących Miasta, jego przeszłości, historii najnowszej
oraz mieszkańców.
- Nawiązanie współpracy z młodymi badaczami w celu zainteresowania ich proponowaną przez
Muzeum tematyką.
- Stworzenie spójnego systemu wsparcia dla młodych naukowców podejmujących tematykę badawczą
dotyczącą Miasta.
Zadanie 2.2.2.
Opracowanie wydawnictwa poświęconego Browarowi Staropolskiemu we współpracy z
właścicielami przedsiębiorstwa.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Opracowanie planu wydawnictwa.
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- Przeprowadzenie badań naukowych.
- Stworzenie kosztorysu publikacji.
Zadanie 2.2.3.
Wzrost liczby wydawnictw popularyzujących zasoby Muzeum i historię miasta
(KONTYNUACJA)
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Podjęcie działań, które doprowadzą do ilościowego, jakościowego i tematycznego rozwoju
wydawnictw Muzeum.
- Podział wydawnictw na: dotyczące otwieranych wystaw, publikacje sukcesywnie prezentujące
katalogi zbiorów.
- Wzrost liczby publikacji dotyczących wybranych elementów historii miasta.
- Nawiązanie stałej współpracy z oficyną wydawniczą, która byłaby gotowa podjąć się publikacji
wydawnictw Muzeum.
Zadanie 2.3.1.
Stworzenie nowej ekspozycji stałej w Skansenie Lokomotyw
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Przeanalizowanie dotychczasowej koncepcji wystawienniczej Skansenu Lokomotyw.
- Stworzenie nowej koncepcji prezentującej zbiory Skansenu Lokomotyw.
- Aranżacja sal wystawienniczych Skansenu dostosowująca je do nowego modelu wystawienniczego.
- Opracowanie spójnej koncepcji wystawienniczej prezentującej rzeczywisty ciąg rozwoju
historycznego Skansenu i kolejnictwa w Zduńskiej Woli.
- Stworzenie zwartej, przejrzystej i historycznej ekspozycji mającej walory naukowego opracowania.
Zadanie 2.3.2.
Zmiana estetyki budynku głównego MHM (KONTYNUACJA)
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- W celu podniesienia zewnętrznej atrakcyjności wizualnej placówki konieczna jest zmiana estetyki
budynku głównego, tak aby swym wyglądem nawiązywał on do charakteru instytucji.
Zadanie 2.3.3.
Utrzymywanie realizacji sprawdzonych imprez (KONTYNUACJA):
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Analiza proponowanych do tej pory stałych imprez muzealnych pod kątem ich popularności
i przekazywanych treści.
- Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dni Zduńskiej Woli, Miasteczko Złotnickiego, Kwesta
na Ratowanie Zabytkowych Nagrobków
Zadanie 2.3.4.
25. lecie Skansenu Lokomotyw
Zadania do wykonania w tym obszarze:
19

STRATEGIA ROZWOJU I PLANY DZIAŁANIA MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA

- Opracowanie projektu jubileuszu.
- Opracowanie planu działania.
- Wykonanie kosztorysu.
- Program Jubileuszu
Zadanie 2.3.5.
Publikacja Rocznika Zduńskowolskiego
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Opracowanie koncepcji wydawniczej rocznika: zakres tematyczny publikowanych artykułów,
objętość wydawnictwa, szata graficzna.
- Określenie standardów pisania artykułów.
- Stworzenie wydawnictwa, w którym prezentowane byłyby wyniki badań naukowych zarówno
pracowników Muzeum jak i badaczy zewnętrznych.
- Doprowadzenie do utworzenia Rady Naukowej Rocznika Zduńskowolskiego.
- Zainteresowanie wydawnictwem lokalnych i krajowych badaczy, zachęcenie ich do publikowania
w roczniku.
Zadanie 2.3.6.
Organizacja spotkań, seminariów i konferencji
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Opracowanie rocznego harmonogramu spotkań, seminariów i konferencji.
- Określenie tematyczne ww. imprez.
Zadanie 2.4.1.
Projekt Jubileuszu Muzeum.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Opracowanie projektu jubileuszu.
- Opracowanie planu działania.
- Wykonanie kosztorysu.
- Program Jubileuszu
Zadanie 2.4.2.
Opracowanie planu dużej wystawy plenerowej na obchody 200. lecia miasta
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Opracowanie planu i scenariusza wystawy.
- Przygotowanie materiałów źródłowych.
- Przygotowanie projektu graficznego wystawy.
- Przygotowanie kosztorysu wystawy.
Zadanie 2.4.3.
Wydanie monografii miasta na 200. lecie
Zadania do wykonania w tym obszarze:
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- Opracowanie koncepcji wydawniczej: zakres tematyczny publikowanych artykułów, objętość
wydawnictwa, szata graficzna.
- Określenie standardów pisania artykułów.
- Doprowadzenie do utworzenia Rady Naukowej wydawnictwa
- przygotowanie kosztorysu wydawnictwa
- pozyskanie sponsorów.
Zadanie 2.4.4.
Lato z Koleją (nowa impreza we współpracy z PKP Cargo Centrala oraz TUR-KOL
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Opracowanie szczegółowych planów imprezy.
- Opracowanie kosztorysów.
- Opracowanie profilu grup odbiorców imprezy.

Zadanie 2.4.5.
Cykl imprez poświęconych historii codzienności Zduńskiej Woli zorganizowanych w MHM.
i poza murami MHM (KONTYNUACJA)
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Opracowanie projektu cyklu imprez poświęconych historii i antropologii codzienności Zduńskiej
Woli.
- włączenie, jako bohaterów imprez grupy do tej pory marginalizowane w działalności Muzeum.
Zadanie 2.4.6.
Prezentacja wystaw zewnętrznych (spoza terenu miasta).
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Przygotowanie bazy danych wystaw czasowych krążących w obiegu ogólnopolskim (zarówno
wystawy historyczne, biograficzne, regionalne, fotografii jak i etnograficzne).
- Sporządzenie planu możliwych wystaw spoza terenu Zduńskiej Woli.
Zadanie 2.4.7.
Organizacja 80. rocznicy likwidacji getta żydowskiego w Zduńskiej Woli we współpracy
z Organizacjami Byłych Mieszkańców Zduńskiej Woli w Izraelu i diasporze.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Opracowanie programu obchodów.
- Pozyskanie sojuszników w organizacji imprez.
- Pozyskanie funduszy zewnętrznych na organizację obchodów.
- Stworzenie filmu pt. „Landsmanszaft-drugie pokolenie zduńskowolan mówi”
Zadanie 2.4.8.
Rozwój tematyczny oferty wystawienniczej (w tym wystawy plenerowe) (KONTYNUACJA)
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Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Dostosowanie oferty wystawienniczej do potrzeb różnych grup odbiorców.
-Zwiększenie siły oddziaływania wystawienniczego Muzeum na różne grupy odbiorców.
Zadanie 2.4.9.
Festiwal Trzech Kultur - reaktywacja
- Opracowanie scenariusza imprezy
- pozyskanie partnerów i sojuszników
- opracowanie planu finansowego festiwalu

III.

Rozwój zasobów ludzkich Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

Zadanie 3.1.1.
Przegląd kadry muzealnej i przekazanie kompetencji poszczególnym pracownikom.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Przegląd kadry muzealnej pod kątem wykształcenia oraz uzyskanych w trakcie zatrudnienia
w muzeum kwalifikacji i kompetencji.
- Przegląd kompetencji decyzyjnych w Muzeum.
- Określenie zakresu decyzji możliwych do delegowania w głąb struktury organizacyjnej.
- Analiza możliwości prawnych w odniesieniu do proponowanych zmian kompetencyjnych.
- Ustalenie zasad korzystania przez niższe szczeble struktury organizacyjnej Muzeum z kompetencji
w podejmowaniu decyzji.
Zadanie 3.2.1.
Wzrost liczby pracowników merytorycznych i administracyjno-gospodarczych.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Stały wzrost liczby pracowników posiadających wyższe stopnie naukowe i podwyższających swoje
kwalifikacje.
- Wprowadzenie w system motywacyjny Muzeum elementów zachęcających do podejmowania
studiów doktoranckich, prowadzenia działalności naukowej i badawczej oraz podejmowania studiów
podyplomowych.
Zadanie 3.2.2.
Wzrost liczby wydawnictw i publikacji naukowych pracowników Muzeum.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Każdy z pracowników naukowych Muzeum ma obowiązek prowadzenia badań i ich naukowego
opracowywania w oparciu o materiał źródłowy zgromadzony w Muzeum lub w oparciu o źródła
archiwalne.
- Pracownicy Muzeum mają obowiązek publikowania wyników swoich badań naukowych.
Zadanie 3.2.3.
Rozwój specjalizacji naukowej pracowników Muzeum.
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Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Opracowanie ścieżek kariery naukowej dla pracowników w zakresie rozwoju naukowego.
- Określenie specjalizacji naukowej w związku zainteresowaniami badawczymi pracowników.
Zadanie 3.2.4.
Utrzymanie na stałym poziomie wystąpienia pracowników muzeum na konferencjach
regionalnych, krajowych.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
Każdy z pracowników powinien przedstawić Dyrekcji plan konferencji naukowych, na których
zamierza przedstawić swój wykład w oparciu o historię Zduńskiej Woli lub tematykę z nią ściśle
powiązaną. Zgłoszenie propozycji konferencyjnych wystąpień powinno nastąpić do końca sierpnia
roku poprzedzającego wystąpienie. Takie działanie pozwoli na określenie kosztorysu udziału
pracowników w konferencjach. Możliwe jest zgłoszenie planowanego wystąpienia w terminie
późniejszym tylko wtedy gdy: termin konferencji został ogłoszony od 1 września do 31 grudnia roku
bieżącego i gdy wystąpienie na konferencji będzie niosło ze sobą wyjątkowy wkład w rozwój badań
nad historią i antropologią miasta Zduńska Wola.
- uczestnictwo pracowników Muzeum z prezentowanym referatem na konferencjach krajowych
i regionalnych.
Zadanie 3.2.5.
Udział pracowników MHM w konferencjach krajowych i międzynarodowych w celu
zintensyfikowania promocji miasta i jego walorów, poprzez historię dawną i współczesną
miasta (KONTYNUACJA)
Zadania do wykonania w tym obszarze:
Nowoczesne MHM stanowić powinno instytucję, dzięki której szersza publiczność, zarówno z terenu
Polski i Świata poprzez właśnie tę placówkę kulturalno-naukową będzie identyfikowała nazwę i markę
miasta Zduńska Wola. Tym samym konieczny jest wzrost ilości wystąpień pracowników Muzeum na
konferencjach krajowych i międzynarodowych mogących przyczynić się do promocji miasta na
płaszczyźnie naukowej.
- uczestnictwo pracowników Muzeum z prezentowanym referatem na konferencjach krajowych
i międzynarodowych.
Zadanie 3.3.1.
Przegląd obowiązujących systemów motywacyjnych.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
Przegląd taki będzie miał na celu zbadanie dotychczas obowiązującego systemu premiowania,
wskazania na jego ewentualne słabe strony i pozwoli na jego udoskonalenie.
- Przegląd systemów motywacyjnych.
Zadanie 3.3.2.
Modernizacja systemów motywacyjnych.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
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- Uwzględnienie w systemie motywacyjnym zmian zachodzących w otoczeniu Muzeum (poziom płac
w placówkach kultury i instytucjach naukowych)
Zadanie 3.3.3.
Motywowanie do podejmowania przez pracowników Muzeum studiów podyplomowych
i doktoranckich.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Odzwierciedlenie stopnia profesjonalizmu posiadanymi stopniami naukowymi i/lub zakresem
ukończonych studiów podyplomowych.
- Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników potwierdzone ukończonymi
formami doskonalenia zawodowego.
- Formy motywowania powinny posiadać charakter finansowy (częściowa lub pełna odpłatność), oraz
pozafinansowy-elastyczna organizacja czasu pracy.
Zadanie 3.3.4.
Opracowywanie i wdrażanie wraz z pracownikami długoletnich ścieżek kariery
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Opracowanie i wdrażanie wraz z pracownikami długoletnich ścieżek kariery odzwierciedlających
ambicje zawodowe pracowników z jednej strony, z drugiej natomiast możliwości i interesy Muzeum.
- Stworzenie systemu okresowego monitoringu wskaźników, w wyniku których możliwe będzie
prowadzenie modyfikacji dostosowanej do różnych zmian oddziaływujących zarówno na pracownika,
jak i samo Muzeum.
- Weryfikację ścieżek należy prowadzić nie rzadziej niż co 3 lata.
- Ścieżki kariery powinny ułatwiać specjalizację naukową pracowników.
Zadanie 3.3.5.
Wzrost znajomości języków obcych wśród pracowników Muzeum (KONTYNUACJA)
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Kontynuacja prowadzonej w tym zakresie działalności.
Zadanie 3.3.6
Rozwój wolontariatu (KONTYNUACJA)
Współczesne muzeum, jako swego rodzaju Laboratorium Edukacyjne powinno wdrażać systemy
rozwoju wolontariatu, szczególnie wśród młodzieży szkolnej, jak i akademickiej. W ten sposób
tworzone są podstawy do pozyskiwania w przyszłości młodych naukowców i pracowników
muzealnych.
IV.

Wzrost stopnia samofinansowania Muzeum Historii Miasta Zduńska
Wola.

Zadanie 4.1.1.
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Przygotowanie strategii i wniosków o pozyskanie funduszy na powiększenie przestrzeni
ekspozycyjnej. (KONTYNUACJA)
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych, pozabudżetowych źródeł finansowania organizacji nowych
przestrzeni ekspozycyjnych.
- Pozyskiwanie dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania w ramach różnorodnych projektów
realizowanych przez Muzeum z funduszy strukturalnych.
Zadanie 4.1.2.
Przygotowanie wniosków o pozyskanie środków na dalsze zagospodarowanie Skansenu
Lokomotyw.
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Pozyskiwanie funduszy na realizację projektów inwestycyjnych (remonty i adaptacje), projektów
wspierających zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Zadanie 4.1.3.
Przygotowanie wniosków o pozyskanie środków na promocję Skansenu Lokomotyw.
(KONTYNUACJA)
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Stworzenie bazy instytucji np. fundacji i instytucji rządowych i samorządowych w celu stałego
monitorowania pojawiających się informacji o konkursach i dofinansowaniach.
- Udział Muzeum w konkursach na dofinansowanie działań, których zakres pokrywa się
z priorytetami instytucji muzealnej.
Zadanie 4.1.4.
Poszukiwania nowych pozabudżetowych możliwości finansowania działalności podstawowej
Muzeum. (KONTYNUACJA)
Zadania do wykonania w tym obszarze:
- Rozwój działalności fundraisingowej, a w szczególności sponsorskiej.
- Dywersyfikacja źródeł finansowania mająca na celu uniezależnienie się od jednego źródła
finansowania. Różnicowanie dochodów musi być pochodną nowej działalności Muzeum w części
zasadniczej jak i wspomagającej (wydawnictwa, publikacje, sklepik, wynajem sal, organizacja imprez).
- Aplikowanie o fundusze na realizację projektów społecznych.
- Projektów oświatowych (edukację dzieci i młodzieży oraz wybranych grup osób dorosłych).

MONITORING I EWALUACJA STRATEGII
Jednym z najważniejszych etapów planowania strategicznego jest określenie metod i narzędzi
dokonywania kontroli przebiegu, stanu i efektów realizowanej strategii. Niezwykle ważne jest zatem
bardzo dokładne zaplanowanie procesów kontrolnych uwzględniających uwarunkowania realizowanej
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strategii. Składają się na nie przyjęte założenia (co chcemy kontrolować?), metodologia (w jaki sposób
to zrobimy?), narzędzia (czego użyjemy do kontroli?), fachowość (kto ją przeprowadzi?)
i organizacja procesu (kiedy?). Współczesna kontrola jest nie tylko zimną oceną faktów, ale zawiera
w sobie elementy doradztwa i modyfikacji realizowanych działań. Na uwagę zasługuje fakt, że tak
rozumiana kontrola różni się od tej, jaką potocznie rozumie się przez to słowo.
Kontrola, o jakiej mowa w zarządzaniu strategicznym, rozróżnia trzy odrębne procesy:
- monitoring,
- ewaluacja,
- audyt.
W przypadku planowania i zarządzania strategicznego najistotniejsze znaczenie mają: monitoring
i ewaluacja. Przy czym oba pojęcia różniąc się, są jednak w stosunku do siebie komplementarne.
Monitoring1 to śledzenie ilościowych i jakościowych zmian pewnych wielkości, natomiast
ewaluacja2 to oszacowanie i określenie ich wartości.
Monitoring i ewaluacja pozwalają dokonać oceny stopnia osiągnięcia (realizacji) założonych
w strategii zadań i celów. Stosowane na tym etapie narzędzia pozwalają kontrolować przebieg
i rezultaty realizowanej strategii. Stąd też mówimy o ocenie (kontroli) dynamicznej i statycznej.
Kontrola (ocena) dynamiczna to ocena postępów i efektów dokonywana stale w czasie. Nazywana
jest ona monitoringiem. Kontrola statyczna to ocena realizacji i efektów (rezultatów) dokonywana
w określonych momentach czasu (najczęściej w połowie i na zakończenie realizacji przedsięwzięcia).
Nazywana jest ona ewaluacją.
Zarówno monitoring, jak i ewaluacja mogą być realizowane siłami wewnętrznymi
i zewnętrznymi organizacji. W trakcie realizacji strategii następuje monitoring jej realizacji, a po
zakończeniu każdego zadania – ewaluacja osiągniętych efektów. I – jeśli to konieczne – modyfikacja
założeń. Każda dobra strategia powinna podlegać globalnej weryfikacji w dokonywanych co dwa lata
przeglądach strategicznych. Są to sesje ewaluacyjne, które pozwalają ocenić i zmodyfikować pierwotne
założenia strategii w zależności od osiągniętych już rezultatów oraz zmieniającej się sytuacji otoczenia
(wewnętrznego i zewnętrznego) organizacji, jak również dokonać przesunięcia horyzontu czasowego
realizowanej strategii.
Przesunięcie horyzontu czasowego (tzn. wyznaczenie nowego okresu realizacji strategii,
nakładającego się na okres już realizowanej) może odbywać się wyłącznie w warunkach uzyskania
pewności, że co najmniej 50% założeń obecnej strategii zostało zrealizowanych, a sytuacja
wewnętrzna i zewnętrzna organizacji na tyle się zmieniła, że wymaga dokonania modyfikacji
realizowanej strategii, aby dostosowana ona była do możliwości, jakie stoją przed organizacją.
Celem monitoringu jest bieżąca analiza postępów w realizacji strategii oraz analiza zagrożeń
i szans. Realizowany jest on najczęściej siłami własnymi organizacji przy użyciu standardowo
wykorzystywanych w niej narzędzi kontroli i oceny przebiegu realizacji zadań. Mogą to być:
sprawozdania, zestawienia ilościowe, raporty finansowe, raporty merytoryczne, statystyki.

1
2

Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 2003.
ibidem
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Poniższa

tabela

przedstawia

sposób,

w

jaki

zaplanowano

przeprowadzenie

monitoringu i ewaluacji celów strategicznych MHM:

Nazwa i numer zadania

Zadanie 1.1.1.
Opracowanie nowego regulaminu organizacyjnego
MHM dostosowanego do obecnej struktury.

Zadanie 1.1.2.
Określenie standardów funkcjonowania Muzeum
i współpracy Muzeum z innymi jednostkami
organizacyjnymi Urzędu Miasta

Zadanie 1.1.3.
Wprowadzenie procedury spectrum 4.0 – jednolity
zestaw reguł w zakresie zarządzania zbiorami.

Zadanie 1.1.4.

Miernik

Źródło informacji o
mierniku

Opracowany nowy
regulamin organizacyjny

Zarządzenie

Dyrekcja Muzeum

Liczba opisanych
i wdrożonych standardów

Zarządzenia, księga
standardów

Wprowadzone spectrum
4.0

Zarządzenie,
Rozliczenie arkuszy
inwentaryzacyjnych,
rozliczenie arkuszy spisu z
natury, protokół weryfikacji
różnic inwentaryzacyjnych,
rozliczenie inwentaryzacji
Raport, sprawozdania

Dyrekcja Muzeum (w porozumieniu
z Biurem Promocji, Kultury,
Partycypacji i Komunikacji
Społecznej)
Dyrekcja Muzeum (w porozumieniu z
biurem PKP i KS)

Opracowana analiza SWOT

Wypracowanie analizy SWOT dla MHM zgodnie ze
zmienionymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi
instytucji.

Zadanie 1.2.1.
Wdrożenie procedur zarządzania projektowego.

Zadanie 1.2.2.
Opracowanie szczegółowych planów pracy MHM na
kolejny rok.

Zadanie 1.3.1.

Stałe prowadzenie procesu digitalizacji zbiorów
(elektronicznej archiwizacji i dokumentacji).

Zadanie 1.3.3.
Tworzenie baz danych niezbędnych dla funkcjonowania
Muzeum.

Zadanie 1.3.4.
Gromadzenie danych i organizacja baz cen typowych
dla działalności Muzeum (materiałów, sprzętów itd. ).

Zadanie 1.4.1.

Zarządzenia,
księga procedur
Raporty sprawozdania

Dyrekcja Muzeum

Umowy,
raporty

Dział administracji

Liczba rekordów
wprowadzonych do
systemu komputerowego,
Liczba opracowanych
naukowo zbiorów
Liczba stworzonych baz
danych,
liczba rekordów,
liczba wykorzystanych
informacji.
Liczba stworzonych baz
cen

Statystyka korzystania,
raporty

Pracownik odpowiedzialny za
digitalizację zbiorów i sprawy
informatyczne Muzeum.

Sprawozdania,
statystyki

Pracownik odpowiedzialny za
digitalizację zbiorów i sprawy
informatyczne Muzeum.

Sprawozdania,
statystyki

Liczba stworzonych planów

Plany badawcze

Pracownik odpowiedzialny za
digitalizację zbiorów i sprawy
informatyczne Muzeum.
Dyrekcja Muzeum wraz z zespołem
pracowników

Liczba przeprowadzonych
spotkań

Raporty,
sprawozdania

Przygotowanie i opracowanie założeń oraz planów
badawczych na kolejne lata.

Zadanie 1.4.2.
Przeprowadzenie cyklu spotkań z lokalnymi
organizacjami pozarządowymi oraz związkami
religijnymi w celu zapoznania się z potrzebami

Dyrekcja Muzeum,
Osoby odpowiedzialne

Liczba opisanych
i wdrożonych procedur
Liczba złożonych
projektów,
liczba zrealizowanych
projektów
Liczba podpisanych umów

Stworzenie systemu usprawniającego obsługę Muzeum
(w tym outsourcing)

Zadanie 1.3.2.

Jednostka
odpowiedzialna za
dostarczenie danych
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mieszkańców i opracowanie planu działania na rzecz
edukacji mieszkańców, aktywnego ich włączenia w
działania MHM oraz promocji miasta.

Zadanie 2.1.1.
Promocja jednolitych ścieżek turystycznych

Zadanie 2.1.2.
Nawiązanie współpracy z muzeami z miast partnerskich

Zadanie 2.1.3.
Rozwój oferty oświatowej do różnych grup odbiorców

Zadanie 2.2.1.
Opracowanie programów naukowych związanych ze
zbiorami i kolekcją muzealną dla młodych naukowców.

Zadanie 2.2.2.
Opracowanie wydawnictwa poświeconego Browarowi
Staropolskiemu

Zadanie 2.2.3.
Wzrost liczby wydawnictw popularyzujących zasoby
Muzeum i historię miasta.

Zadanie 2.3.1.
Stworzenie nowej ekspozycji stałej w Skansenie
Lokomotyw

Zadanie 2.3.2.
Zmiana estetyki budynku głównego MHM

Zadanie 2.3.3.
Utrzymywanie realizacji sprawdzonych imprez

Zadanie 2.3.4.
25. lecie Skansenu Lokomotyw

Zadanie 2.3.5.
Publikacja Rocznika Zduńskowolskiego

Zadanie 2.3.6.
Organizacja spotkań, seminariów i konferencji

Zadanie 2.4.1.

Liczba opracowanych i
wypromowanych ścieżek
turystycznych
Liczba podpisanych umów
o współpracy
Liczba osób korzystających
z oferty
Liczba opracowanych
programów naukowych

Raporty,
analizy

Dział Naukowo-Oświatowy

Umowy,
raporty
Dane statystyczne

Dyrekcja Muzeum

Zarządzenia,
dokumentacja

Opracowany plan
wydawniczy

Plan,
zestawienia kosztów

Liczba wydawnictw,
procentowy wzrost
wydawnictw,
nakład, ilość tytułów
Opracowanie merytoryczne
i graficzne ekspozycji

Raporty,
sprawozdania,
plan wydawniczy

Dyrekcja Muzeum
Dział Oświatowo-Naukowy,
Dział Historyczny,
Dział Etnograficzny
Dział Administracji,
Dział Historii Miasta i Techniki
Dział Kultury Miasta i Etnografii,
Browar Staropolski
Dyrekcja Muzeum,
Dział Administracyjny,
Osoby odpowiedzialne

dokumentacja fotograficzna,
badania naukowe

Dyrekcja Muzeum,
Dział Historii Miasta i Techniki
Dział Kultury Miasta i Etnografii,

Dokumentacja zmiany
estetyki budynku,
projekty,
konkurs otwarty na projekt
i wykonanie zmiany
estetyki,
harmonogram prac
Liczba imprez,
liczba uczestników

Umowy,
raporty,
sprawozdania,
dokumentacja fotograficzna

Dyrekcja Muzeum,

Raporty,
sprawozdania,
dokumentacja fotograficzna
dokumentacja

Dział Historii Miasta i Techniki
Dział Kultury Miasta i Etnografii,

Dane statystyczne,
umowy,
sprawozdania
Dokumentacja,
umowy,
raporty
Program,
sprawozdania,
liczba gości,
dokumentacja fotograficzna
Program,
sprawozdania,
umowy,
kosztorysy
umowy,
kosztorysy,
dokumentacja

Dyrekcja Muzeum,

Programy imprez,
ilość uczestników,
sprawozdania,
dokumentacja fotograficzna
Programy imprez,
liczba uczestników,
sprawozdania,
dokumentacja fotograficzna

Dyrekcja Muzeum,
Dział Historii Miasta i Techniki
Dział Kultury Miasta i Etnografii,
Pracownicy Skansenu Lokomotyw
Dyrekcja Muzeum,
Dział Historii Miasta i Techniki
Dział Kultury Miasta i Etnografii,

Opracowany program
obchodów
Nakład,
ilość autorów artykułów,
dochód ze sprzedaży
Liczba zorganizowanych
spotkań,
seminariów i konferencji
Plan Jubileuszu

Projekt Jubileuszu Muzeum

Zadanie 2.4.2.

Plan imprezy

Opracowanie planu dużej wystawy plenerowej na
obchody jubileuszu 200. lecia miasta

Zadanie 2.4.3.

Plan wydawniczy

Wydanie monografii miasta na 200. lecie

Zadanie 2.4.4.
Lato z Koleją

Zadanie 2.4.5.
Cykl imprez poświęconych historii codzienności
Zduńskiej Woli zorganizowanych w MHM i poza murami
MHM

Opracowane projekt
imprezy

Opracowane projekty
imprez
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Dział Naukowo-Oświatowy

Osoby odpowiedzialne

Dyrekcja Muzeum,
Osoby odpowiedzialne
Dyrekcja Muzeum,
Dział Historii Miasta i Techniki
Dział Kultury Miasta i Etnografii,
Dyrekcja Muzeum,
Dział Historii Miasta i Techniki
Dział Kultury Miasta i Etnografii,
Dyrekcja Muzeum,
Dział Historii Miasta i Techniki
Dział Kultury Miasta i Etnografii,
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Zadanie 2.4.6.
Prezentacja wystaw zewnętrznych (spoza terenu
miasta)

Zadanie 2.4.7.
Organizacja 80. rocznicy likwidacji getta żydowskiego w
Zduńskiej Woli we współpracy z Organizacjami Byłych
Mieszkańców Zduńskiej Woli w Izraelu
i diasporze.

Zadanie 2.4.8.
Rozwój tematyczny oferty wystawienniczej (w tym
wystawy plenerowe)

Zadanie 2.4.9.
Festiwal Trzech Kultur - reaktywacja

Zadanie 3.1.1.

Liczba wystaw
zaprezentowanych

Opracowany projekt
imprezy

Liczba nowych tematów
wystaw, liczba nowych
wystaw

Scenariusz, kosztorys,
sprawozdanie
Liczba pracowników

Przegląd kadry muzealnej i przekazanie kompetencji
poszczególnym pracownikom

Zadanie 3.2.2.
Wzrost liczby wydawnictw i publikacji naukowych
pracowników Muzeum

Liczba wydawnictw
i publikacji naukowych.
Procentowy wzrost
wydawnictw i publikacji,
nakład, ilość tytułów

Raporty,
umowy,
sprawozdania,
opracowania kosztów
Program,
lista uczestników,
sprawozdania,
raporty,
umowy,
dokumentacja fotograficzna
Raporty,
sprawozdania,
plany wystaw,
umowy,
zarządzenia
sprawozdanie
Informacje własne
pracowników,
dokumentacja
Raporty,
sprawozdania

Zadanie 3.2.3.

Dyrekcja Muzeum,
Osoby odpowiedzialne

Dyrekcja Muzeum,
Osoby odpowiedzialne

Dyrekcja Muzeum

Dyrekcja Muzeum,
Osoby odpowiedzialne
Dyrekcja Muzeum

Dyrekcja Muzeum,
Osoby odpowiedzialne

Dyrekcja Muzeum

Rozwój specjalizacji naukowej pracowników Muzeum.

Zadanie 3.2.4.
Utrzymanie na stałym poziomie wystapień pracowników
muzeum na konferencjach regionalnych, krajowych

Zadanie 3.2.5.
Udział pracowników MHM w konferencjach krajowych i
międzynarodowych w celu zintensyfikowania promocji
miasta i jego walorów, poprzez historię dawną i
współczesną miasta.

Zadanie 3.3.1.
Przegląd obowiązujących systemów motywacyjnych.

Zadanie 3.3.2.
Modernizacja systemów motywacyjnych.

Zadanie 3.3.3.
Motywowanie do podejmowania przez pracowników
Muzeum studiów podyplomowych i doktoranckich.

Zadanie 3.3.4.

Liczba wystąpień
pracowników na
konferencjach
Liczba wystąpień
pracowników na
konferencjach

Delegacje, publikacje
pokonferencyjne, raporty,
programy konferencji
Delegacje, publikacje
pokonferencyjne, raporty,
programy konferencji

Dyrekcja Muzeum

Liczba wprowadzonych
poprawek
Opracowany system
motywacyjny
Opracowana i wdrożona
zasada

Protokoły,
zarządzenia
Zarządzenia

Dyrekcja Muzeum

Zarządzenie

Dyrekcja Muzeum

Liczba pracowników

Raporty, sprawozdania

Dyrekcja Muzeum

Liczba pracowników
znających języki obce,
liczba osób, które zdały
egzaminy
Liczba wolontariuszy

Raporty, sprawozdania,
wyniki egzaminów

Dyrekcja Muzeum

Umowy o wolontariat,
podziękowania i dyplomy
uczestniczenia w
wolontariacie muzealnym
Zaakceptowane wnioski,
odrzucone wnioski

Dyrekcja Muzeum,
Osoby odpowiedzialne

Liczba wniosków

Zaakceptowane wnioski,
odrzucone wnioski

Liczba wniosków

Zaakceptowane wnioski,
odrzucone wnioski

Dyrekcja Muzeum (w porozumieniu
z Biurem Promocji, Kultury,
Partycypacji i Komunikacji
Społecznej)
Dyrekcja Muzeum (w porozumieniu
z Biurem Promocji, Kultury,
Partycypacji i Komunikacji

Dyrekcja Muzeum

Dyrekcja Muzeum

Opracowywanie i wdrażanie wraz z pracownikami
długoletnich ścieżek kariery

Zadanie 3.3.5.
Wzrost znajomości języków obcych wśród pracowników
Muzeum

Zadanie 3.3.6.
Rozwój wolontariatu

Zadanie 4.1.1.
Przygotowanie strategii i wniosków o pozyskanie
funduszy na powiększenie przestrzeni ekspozycyjnej

Zadanie 4.1.2.

Liczba wniosków,
liczba strategii

Przygotowanie wniosków o pozyskanie środków na
dalsze zagospodarowanie Skansenu Lokomotyw

Zadanie 4.1.3.
Przygotowanie wniosków o pozyskanie środków na
promocję Skansenu Lokomotyw
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Zadanie 4.1.4.

Liczba wniosków

Zaakceptowane wnioski,
odrzucone wnioski

Poszukiwania nowych pozabudżetowych możliwości
finansowania działalności podstawowej Muzeum.

Społecznej)
Dyrekcja Muzeum

WNIOSKI
Przedstawiona tutaj strategia rozwoju Muzeum Historii Miasta zakłada przeprowadzenie
działań według określonych planów:
- krótkoterminowego (2 lata i 8 miesięcy),
- średnioterminowego (5 lat)
- długoterminowego (7 lat i 4 miesiące uzupełniające etap pierwszy).
Z oczywistych względów niemożliwe jest podanie w tej strategii dokładnych planów działania
na poszczególne lata, a więc na przykład dokładny plan działania na rok 2021. Dziś jesteśmy bowiem
w stanie nakreślić tylko ramy działania Muzeum, ale nie możemy już określić następujących danych:
uszczegółowić autorów i tytułów artykułów, które zostaną zamieszczone w Roczniku
Zduńskowolskim w 2020 roku. Nie możemy w końcu przewidzieć jakiej wysokości MHM otrzyma
dotację z Urzędu Miasta na swe cele statutowe, ani jakie środki pozyska z zewnątrz z innych źródeł
finansowania w roku 2020. Związane jest to ze zmienna sytuacją finansowa miasta, a także ze
zmieniającymi się możliwościami pozyskiwania środków zewnętrznych, które mogą pojawić się
w omawianym przykładowo roku.
Tym samym spisanie tak dokładnych planów już dziś na każde z kolejnych 7 lat stanowiłoby
jedynie fikcję i pobożne życzenia osoby tworzącej te plany.
Uważam, że MHM potrzebuje dziś kontynuacji standardów funkcjonowania, które sprawdziły
się w ciągu ostatnich siedmiu lat. Każda drastyczna zmiana w tym momencie, kiedy muzeum
przechodzi tak diametralną transformację zadziała na niekorzyść tej ambitnie rozwijającej się
placówki. Każde muzeum jeśli chce być placówką otwartą i rozumiejącą potrzeby rynku, na którym
jest towarem, musi zapewnić swym odbiorcom fachową obsługę w postaci podnoszących swe
kwalifikacje pracowników. Muzeum w ostatnich latach odbudowało zaufanie wśród mieszkańców
miasta. Dowodem tego może być choćby coraz większa liczba darczyńców i sponsorów, którzy
poczuli, że muzeum należy do nich i mogą je współtworzyć wraz z jego pracownikami.
MHM musi jednak stale podnosić swą atrakcyjność poprzez pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych do czego będziemy dążyli w przyszłych latach.
Tylko poprzez tak zaprojektowane działania MHM będzie miało szansę stać się już nie tylko
instytucją muzealną rozpoznawalną w przestrzeni publicznej ale przede wszystkim placówką, która
będzie miała szansę być wzorem dla innych małych muzeów.
Tomasz Krzysztof Polkowski
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