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Kierowanie instytucją kultury wymaga nie tylko wysokich kompetencji specjalistycznych we sfe-
rach życia kulturalnego właściwych dla danej instytucji, ale także pociąga za sobą konieczność 
dobrego rozeznania w specyficznych dla IK uregulowaniach prawnych. Na dyrektorze IK spoczy-
wają bowiem zadania związane nie tylko z działalnością kulturalną, ale także z zarządzaniem 
personelem czy wydatkowaniem środków publicznych. Przepisy dotyczące tych szczególnych 
instytucji są rozproszone w wielu aktach prawnych, niejednokrotnie ich identyfikacja i interpreta-
cja może nastręczać pewnych trudności nawet wytrawnym menadżerom kultury. Głównym celem 
Vademecum dyrektora instytucji kultury jest zebranie kluczowych regulacji w jednym miejscu, 
ich usystematyzowanie oraz przystępne omówienie, rozwiewające ewentualne wątpliwości, 
wskazujące na miejsca szczególnie newralgiczne. Tak jak wszystkie pozycje z tej serii, Vademecum 
dyrektora instytucji kultury – tworzone przez specjalistów i praktyków z różnych dziedzin prawa 
– jest swoistą „mapą drogową”, prowadzącą przez zagmatwane regulacje prawne wyznaczające 
jego ramy działania. W naszym zamierzeniu ma być praktycznym przewodnikiem, dostarczającym 
w skondensowanej, acz przejrzystej formie, aktualnych i rzetelnych informacji, porad, wzorów.

Aby ukazać ramy działania dyrektora IK przybliżamy zasady tworzenia i funkcjonowania, a także 
przekształcania tych instytucji, sposób ich zakotwiczenia w obowiązującym systemie prawnym, 
zdajemy sobie bowiem sprawę, że kwestie ustroju instytucji przekładają sie wprost na prawa i obo-
wiązki ich dyrektora i środowisko jego pracy. Szczegółowo omówiona została struktura władz IK 
i rola, jaką w tej strukturze odgrywa dyrektor.

W czasach coraz liczniejszych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych we współpracy 
kilku IK, często także z udziałem podmiotów zagranicznych, uznaliśmy za istotne omówienie 
podstaw prawnych takiej współpracy i wskazanie praktycznych problemów, jakie mogą się z nią 
wiązać, a których dzięki znajomości przepisów można uniknąć.

Istotną część rozważań stanowią kwestie dotyczące odpowiedzialności dyrektora IK za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych. Szeroko omówione zostały także, tak ważkie, zagadnienia finan-
sowania IK. Vademecum porusza również kwestie podatkowe, kadrowo-płacowe oraz przedstawia 
prawa i obowiązki dyrektora IK wynikające z przepisów o rachunkowości.

Przepisy w szczególny sposób definiują obowiązki związane z zarządzaniem IK w odniesieniu 
do takich sfer, jak: zamówienia publiczne, dostęp do informacji publicznej czy ochrona danych 
osobowych. W Vademecum znajdą Państwo odpowiedzi na pytania o kwalifikację zamówień IK 
jako zamówień publicznych i trybu postępowania w przypadku takich zamówień. W kwestii do-
stępu do informacji publicznej wskazujemy m.in., czy dyrektor musi udostępniać umowy zlecenia 
z autorami, billingi swojego telefonu, informacje dotyczące wynagrodzeń swoich pracowników 
lub przebiegu postępowania konkursowego – wyjaśniamy, gdzie w praktyce przebiega granica 
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informacji mających status publicznych, których ujawnienia ma prawo żądać obywatel. W związku 
z rosnącym znaczeniem ochrony danych osobowych w IK, także w kontekście coraz to nowszych 
rozwiązań technologicznych na usługach tych instytucji, wskazujemy w Vademecum na obowiązki 
i odpowiedzialność dyrektora w stosunku do administratora bezpieczeństwa informacji, na kwe-
stie dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych, zabezpieczenia przetwarzania danych, itp.

Nie zabrakło w Vademecum także zagadnień istotnych z punktu widzenia działalności statu-
towej IK. Znajdą więc Państwo odpowiedzi na pytania o obowiązki w zakresie organizacji imprez. 
W publikacji znalazły się także zagadnienia dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych – wy-
jaśniamy zasady konstruowania umów z autorami i artystami wykonawcami oraz korzystania 
z utworów przez IK w ramach tzw. dozwolonego użytku. 

Uzupełnieniem Vademecum jest płyta CD zawierająca wzory dokumentów omówionych w treści 
publikacji. Ufamy, że całość posłuży Państwu za kompleksowe, praktyczne wsparcie w codziennej 
pracy dyrektora IK.


