
PPK2018 / ZAUWAŻALNE 

 

Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus (PPK2018) 

Tworzenie instytucjonalnych strategii rozwoju 

 

ZASADY REALIZACJI STRATEGII INSTYTUCJI KULTURY 

 (środki w formie dotacji celowych na opracowanie strategii instytucji) 

 

1. Zgodnie z PPK2018 - do połowy 2022 r. powinny zostać opracowane co najmniej trzy 

strategie instytucji. Przyjmuje się, że w pierwszym etapie strategie rozwoju zostaną 

przygotowane dla 2 instytucji: Galerii Arsenał i Białostockiego Teatru Lalek.  

Trzecia instytucja - Muzeum Pamięci Sybiru, która obecnie przygotowuje wystawę stałą, 

zostanie włączona do Programu, po okresie organizacji i udostępnieniu wystawy stałej tj.  

w ostatnim kwartale 2021 roku. Przygotowanie strategii MPS planuje się na 2022 rok. 

 

2. Środki na opracowanie strategii dwóch instytucji zostaną wpisane do projektu budżetu miasta 

na rok 2021 i będą przekazywane instytucjom w formie dotacji celowych na działalność bieżącą 

na zadania i programy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na podstawie umowy. 

 

3. HARMONOGRAM REALIZACJI STRATEGII MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY: 

GALERII ARSENAŁ I BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK 

 

Styczeń – czerwiec 2021 r.:  analizy wewnętrzne, badanie/diagnoza (w tym: oferta, odbiorcy, 

wizerunek), przeprowadzenie publicznej dyskusji i konsultacji społecznych/warsztaty/ w 

środowiskach działania poszczególnych instytucji kultury, z precyzyjnie wskazanymi grupami 

interesariuszy poszczególnych instytucji; 

Lipiec –  grudzień 2021 r.: tworzenie strategii, wewnętrzna prezentacja; 

Styczeń 2022 r. – opiniowanie przez prezydenta miasta, wg zasad określonych w Programie; 

Luty 2022 r. – przyjęcie strategii przez dyrektora, opublikowanie i zaprezentowanie strategii, 

w tym: na stronie www instytucji; 

Harmonogram realizacji strategii MPS zostanie opracowany w 2021 roku. 

 

4. ZAKRES STRATEGII  MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY: GALERII ARSENAŁ  

I BIAŁOSTOCKIEGO TEATRU LALEK 

1) Horyzont czasowy strategii – 7 lat tj. 2022-2028 plus; 

2) Strategie powinny obejmować kierunki działań w zakresie:  

 uczestnictwo w kulturze; 

 zaangażowanie w realizację strategii i programów miejskich, w tym m.in.: 

1) PPK2018 - w zakresie zadań już wdrożonych w danej instytucji lub planowanych, w pewnej 

perspektywie, do wdrożenia; 2) Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku, której horyzont 

czasowy kończy się w 2020 (plus) i która będzie przygotowywana dla nowego okresu 2021-

2030 plus; 3) Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023; 4) Strategia 



Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020, która 

zostanie przygotowana na kolejny okres 2021-2030; 

 współpraca z artystami, instytucjami lokalnymi i zewnętrznymi; 

 jakość wydarzeń i działań kulturalnych; 

 kadra instytucji; 

 promocja instytucji i jej działań; 

 perspektywy rozwoju, z uwzględnieniem posiadanej infrastruktury. 

 

Horyzont czasowy strategii MPS – 7 lat tj. 2023-2029 plus. 

 

5. FORMAT STRATEGII  MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY 

Strategie zostaną opracowane w formie zestandaryzowanego dokumentu (do zaopiniowania); 

– zawierającego m.in. diagnozę, misję i wizję instytucji, cele i kierunki (w tym obejmujące 

zakresu pkt 4, ewaluację; oraz dodatkowo w formie wybranej przez instytucję – do 

komunikowania i prezentowania, która zostanie określona w umowie. 

 

 

 


