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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

Działalność 
kulturalna

polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury (art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej1);

Efektywność 
(ang. effectiveness)

inaczej: skuteczność – zakres, w jakim cele są osiągane oraz związek między 
zamierzonymi a faktycznymi skutkami danej działalności; oceny lub zmierzenia 
skuteczności można dokonać porównując wyniki (lub skutki) z założonymi 
celami lub ustalając zakres, w jakim stosowane instrumenty przyczyniły się 
do osiągnięcia zamierzonych celów;

Efektywność 
ekonomiczna  

(ang. cost-effectiveness)

dążenie do największej wydajności bądź oszczędności środków; dotyczy 
ona osiągania określonych wyników przy możliwie najniższych nakładach 
(kosztach), jak również uzyskiwania możliwie jak najwyższego wyniku 
z określonej ilości nakładów;

Instytucje 
artystyczne

instytucje kultury powołane do prowadzenia działalności artystycznej 
w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem twórców i wykonawców (art. 11 
ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej);

Instytucja kultury państwowa lub samorządowa osoba prawna, dla której działalność kulturalna 
jest podstawowym celem statutowym, prowadzona w szczególności w formie: 
muzeów, biur wystaw artystycznych, galerii i centrów sztuki, bibliotek, domów 
i ośrodków kultury, świetlic i klubów;

J.s.t. jednostka samorządu terytorialnego;
Minister Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Ministerstwo, MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Muzeum jednostka organizacyjna nienastawiona na osiąganie zysku, której celem 

jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego 
dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, 
informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, 
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej 
oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz 
umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów (art. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 1996 r. o muzeach2);

Organizator podmiot tworzący instytucję kultury – zgodnie z art. 8 ustawy o działalności 
kulturalnej ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują 
działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których 
prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym; zgodnie 
z art. 9 ust. 1 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują 
działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których 
prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym;

Samorząd samorząd województwa;
Pzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3 ;
Ufp ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4;

Ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5;
Wspólna instytucja 

kultury, WIK
instytucja kultury utworzona i prowadzona na zasadach określonych w art. 21 
ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej.

1   Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, ze zm., dalej „ustawa o działalności kulturalnej”.
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 917, dalej „ustawa o muzeach”.
3  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.
4  Dz. U. z 2019 r. poz. 869.
5  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.



WPROWADZENIE1. 

5

Do dnia 24 grudnia 2004 r. przepisy ustawy o działalności kulturalnej 

pozwalały organizatorom na wspólne prowadzenie i współfinansowanie, 
na podstawie umowy zawartej między sobą, nowo utworzonych lub połą-
czonych instytucji kultury. Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej6 

wprowadziła możliwość wspólnego prowadzenia, a tym samym i współfi-
nansowania, przez organizatorów już istniejących instytucji kultury.

Według uzasadnienia tej nowelizacji wprowadzenie zmiany w ustawie 
o działalności kulturalnej7 było powszechnie oczekiwane przez jednostki 
samorządu terytorialnego, bowiem przyczynić się miało do poprawy efek-
tywności zarządzania i gospodarowania mieniem instytucji kultury oraz 
wpłynąć na poprawę wykorzystania środków finansowych w budżetach 
jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ustawy miała także zagwa-
rantować lepsze zabezpieczenie działalności instytucji kultury, umożliwić 
skuteczniejsze upowszechnianie dotychczasowego zakresu ich działal-
ności, korzystnie wpłynąć na poprawę warunków zachowania zbiorów 
i innych obiektów dziedzictwa kulturalnego, trudnych do odtworzenia 
w sytuacji ich zniszczenia lub utraty ze względu na niedobory finansowe.

Wprowadzenie ww. zmian przyczynia się do realizacji zasady, wyrażo-
nej w art. 6 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r.8, stwarzania przez Rzeczpospolitą Polską warunków upowszech-
niania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości 
narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.

Pierwsze umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnych 21 instytucji kultury 
zostały zawarte pomiędzy Ministrem a jednostkami samorządu terytorialne-
go w 2005 r. W kolejnych latach Minister przyjmował do wspólnego prowadze-
nia (bądź tworzył z innymi podmiotami) następne instytucje kultury9. 

Infografika nr 1  
Wspólnie prowadzone instytucje kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Według rodzajów prowadzonej działalności

Według statusu współorganizatora

Samorządy województw

23,7% Samorządy powiatów i gmin

20,3%
Dwu lub więcej organizatorów
o różnym statusie

5,1% Osoby prawne

50,9%

Centra kultury i sztuki

Ośrodki kultury

Pozostałe instytucje kultury

Filharmonie i orkiestry

Teatry i opery20,3%

16,9%

10,2%

3,4%

3,4%

45,8% Muzea

12

10
622

27

30

14

12
3

100%

0%

100%

0%

6  Ustawa z dnia 19 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2598).

7  Por. druk sejmowy nr 3190.
8  Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.
9  W 2006 r. – sześć, w 2007 r. – dwie, w latach 2008–2009 – po jednej, w 2010 r. – dwie, w latach 

2013–2015 – po jednej, w 2016 r. – pięć, w 2017 r. – dziewięć, w 2018 r. – 11, w 2019 r.  
(do 30 kwietnia) – dwie.

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy wspólne 
prowadzenie instytucji 
kultury przyczyniło 
się do zwiększenia 
efektywności tych 
instytucji?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy opracowano 

i prawidłowo 
realizowano zasady 
wspólnego prowadzenia 
i współfinansowania 
instytucji kultury?

2.  Czy wspólnie 
prowadzone instytucje 
kultury efektywnie 
prowadzą działalność 
kulturalną?

3.  Czy wspólnie 
prowadzone instytucje 
kultury efektywnie, 
gospodarnie i legalnie 
wydatkują środki 
publiczne?

4.  Czy podmioty wspólnie 
prowadzące instytucje 
kultury sprawują 
rzetelny i skuteczny 
nadzór nad działalnością 
instytucji kultury, w tym 
nad wydatkowaniem 
środków publicznych?

Jednostki kontrolowane 
Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
sześć urzędów 
marszałkowskich,  
sześć wspólnie prowadzonych 
instytucji kultury 

Okres objęty kontrolą
2016–2019 (do dnia 
zakończenia kontroli) 
oraz – w celach analizy 
porównawczej – lata 
wcześniejsze
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Według rodzajów prowadzonej działalności

Według statusu współorganizatora
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Według stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r. Minister prowadził 59 wspól-
nych instytucji kultury na podstawie umów zawartych z 61 jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
a także z ośmioma osobami prawnymi10. 

Wśród ww. 59 instytucji kultury było 27 muzeów, 12 teatrów i oper,  
10 filharmonii, dwa ośrodki kultury, dwa centra kultury i sztuki oraz sześć 
pozostałych instytucji kultury.

W związku ze zwiększeniem liczby nowo utworzonych bądź wspólnie 
prowadzonych instytucji kultury wzrastały wydatki z budżetu państwa 
na ten cel. 

W latach 2010–201511 Minister wydatkował łącznie 799 244 tys. zł, w tym 
w formie: dotacji podmiotowej – 643 679 tys. zł, dotacji celowej na reali-
zację wskazanych zadań i programów12 – 81 289 tys. zł, dotacji celo-
wej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji13 
– 74 276 tys. zł. Natomiast w latach 2016–2018 wydatki wyniosły łącznie 
900 373,3 tys. zł, w tym w formie: dotacji podmiotowej – 545 269 tys. zł, 
dotacji celowej na wydatki bieżące – 132 888,2 tys. zł, dotacji celowej 
na wydatki majątkowe – 222 216,1 tys. zł.

10  W przypadku 12 umów w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury ich stronami 
było – oprócz Ministra – dwu lub więcej organizatorów o różnym statusie.

11  Brak danych za okres 2005–2009.
12  Dalej: dotacja celowa na wydatki bieżące.
13  Dalej: dotacja celowa na wydatki majątkowe.



OCENA OGÓLNA2. 

7

Przyjęcie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wspólnego pro-
wadzenia z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi osobami praw-
nymi 45 instytucji kultury14, jak również utworzenie ośmiu nowych instytucji15, 
przyczyniło się do poprawy ich funkcjonowania. Wspólne instytucje kultury 
(WIK) otrzymały w latach 2016–2018 od Ministra środki finansowe w łącznej 
kwocie 900 373,3 tys. zł, co pozwoliło im na poprawę infrastruktury, zwiększe-
nie zatrudnienia, liczby organizowanych przedsięwzięć oraz działań promocyj-
nych, a także wpłynęło na wzrost liczby odbiorców. 

Warunki prowadzenia i finansowania wspólnych instytucji kultury, a także 
współpracy organizatorów, były ustalane każdorazowo w zawieranych umo-
wach w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury. Postanowienia 
umów były realizowane, jednak wskazany w umowach zakres praw i obowiąz-
ków stron był niejednolity. NIK zauważa ponadto, że zarówno w Ministerstwie, 
jak i w urzędach marszałkowskich nie opracowano w formie pisemnej ogól-
nych, ramowych zasad wspólnego prowadzenia i współfinansowania instytucji 
kultury, w tym jednolitych kryteriów doboru instytucji do wspólnego prowa-
dzenia.

W latach objętych kontrolą nastąpił wzrost liczby wspólnie prowadzo-
nych przez Ministra instytucji kultury – z 34 (na dzień 31 grudnia 2015 r.)  
do 59 (na dzień 30 kwietnia 2019 r.). Cztery samorządy, z sześciu objętych 
kontrolą, wspólnie prowadziły z innymi – niż Minister – organizatorami łącz-
nie dziewięć instytucji16. Należy zaznaczyć, że Minister nie wypracował zasad 
gromadzenia i analizy informacji o wszystkich wspólnie prowadzonych insty-
tucjach kultury w Polsce17.

Nakłady finansowe z budżetu państwa, związane z utworzeniem i wspólnym 
prowadzeniem instytucji kultury, sukcesywnie wzrastały i w latach 2016–2018 
wyniosły 900 373,3 tys. zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie  
kosztów realizacji inwestycji – 222 216,1 tys. zł. Również w objętych kontrolą 
samorządach województw wzrastały wydatki na funkcjonowanie wspólnie pro-
wadzonych instytucji kultury – z 81 652,3 tys. zł w 2016 r. do 152 877,1 tys. zł 
w 2018 r. 

Jednakże – mimo wzrostu tych nakładów – były one w dalszym ciągu niewy-
starczające, o czym świadczyła m.in. trudna sytuacja finansowa WIK, niski 
poziom wynagrodzeń, a także brak środków finansowych na prace moder-
nizacyjne użytkowanych obiektów. Należy podkreślić, że wzrost nakładów 
w dużej mierze wynikał ze zwiększenia liczby wspólnie prowadzonych bądź 
utworzonych przez Ministra instytucji kultury. Niemniej jednak zwiększone 
nakłady z budżetów organizatorów na wspólnie prowadzone instytucje kultury  
przyczyniły się do poprawy ich funkcjonowania, a także do osiągania przez nie 
zaplanowanych wartości wskaźników – zarówno w zakresie liczby przedsię-
wzięć, jak i odbiorców oferty kulturalnej18. 

14  Spośród 50 przyjętych do wspólnego prowadzenia w latach 2005–2019 (do 30 kwietnia); 
w przypadku dwóch instytucji przyjętych w 2019 r. oraz trzech instytucji w organizacji brak 
jest danych porównawczych.

15  Spośród dziewięciu nowo utworzonych w latach 2005–2019 (do 30 kwietnia); w przypadku 
jednej instytucji prace budowlane rozpoczęto w 2019 r.

16  Takich instytucji nie prowadził Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego; natomiast 
Samorząd Województwa Opolskiego współprowadził z Ministrem oraz Powiatem Brzeskim 
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, które zostało wpisane do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Ministra. 

17  Wniosek w tym zakresie Najwyższa Izba Kontroli sformułowała w informacji o wynikach kontroli 
pn. „Zarządzanie wspólnymi instytucjami kultury w województwie kujawsko-pomorskim”  
(LBY-4101-015-00/2014, nr ewid. 15/2015/P/14/071/LBY).

18  Zauważalną poprawę warunków funkcjonowania, która przełożyła się na zwiększenie liczby 

Poprawa funkcjonowania 
wspólnych instytucji 
kultury
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Przekazane wspólnie prowadzonym instytucjom kultury środki finansowe były 
przez nie wydatkowane na ogół efektywnie, gospodarnie i legalnie. Nieprawi-
dłowości w tym zakresie stwierdzono w dwóch spośród sześciu objętych kon-
trolą wspólnie prowadzonych instytucjach kultury.

Organizatorzy wspólnych instytucji kultury nie opracowali zasad mierzenia 
efektów prowadzonej działalności kulturalnej przez WIK. W Ministerstwie nie 
zakończono prac nad określeniem pozafinansowych mierników oceny jakości 
działalności instytucji kultury. Dane odnośnie m.in. liczby organizowanych przed-
sięwzięć oraz liczby uczestniczących w nich osób były gromadzone w celach 
sprawozdawczych w związku z realizacją budżetu państwa w układzie zadanio-
wym i w latach 2016–2018 utrzymywały się na zbliżonym poziomie19.

Organizatorzy sprawowali rzetelny nadzór nad działalnością wspólnie prowa-
dzonych instytucji kultury, zgodnie z zasadami określonymi w wewnętrznych 
procedurach. Jednak – w odniesieniu do inwestycji finansowanych ze środków 
dotacji celowych budżetu państwa – nadzór Ministra nie był w pełni skuteczny, 
na co wskazywały wysokie kwoty niewykorzystanych w kolejnych latach dota-
cji celowych na wydatki majątkowe oraz opóźnienia w realizacji inwestycji. 
W przypadku dwóch samorządów województw zastrzeżenia w tym obszarze 
dotyczyły nieskutecznego nadzoru nad wykonywaniem zajęć dodatkowych 
o charakterze twórczym i artystycznym przez dyrektorów instytucji kultury, 
a w dwóch innych przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów ustawy 
o działalności kulturalnej.

premier i wzrost frekwencji widzów, odnotował m.in. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana 
w Warszawie, przyjęty przez Ministra do wspólnego prowadzenia w czerwcu 2017 r. Teatr ten 
wystawił w 2016 r. siedem premier, w 2017 r. – dziewięć, a w 2018 r. – 10. W latach 2016–2018 
nastąpił również wzrost frekwencji widzów spektakli z 71,4 tys. osób w 2016 r. do blisko 89 tys. 
osób w 2018 r.

19  Uwzględniając fakt wzrostu liczby wspólnie prowadzonych instytucji kultury.
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W latach 2016–2019 (do 30 kwietnia) nastąpił wzrost liczby wspólnie pro-
wadzonych przez Ministra instytucji kultury. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Minister wspólnie prowadził  
34 instytucje kultury na podstawie umów zawartych w latach 2005–2015, 
a według stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r. – 59 instytucji kultury20, 
wśród których było 27 muzeów, 12 teatrów i oper, 10 filharmonii,  
dwa ośrodki kultury, dwa centra kultury i sztuki oraz sześć pozostałych 
instytucji kultury.  [str. 17]

Minister – w latach 2016–2019 (do 30 kwietnia) – zawarł 27 umów w spra-
wie prowadzenia/utworzenia jako wspólnej instytucji kultury. Ponadto 
w Ministerstwie analizowano możliwość utworzenia bądź objęcia wspól-
nym prowadzeniem kolejnych 15 instytucji kultury, z czego w jednym 
przypadku nie zawarto umowy w związku z brakiem porozumienia doty-
czącego jej zapisów. W 14 przypadkach Minister podjął decyzję odmowną 
w sprawie objęcia wspólnym prowadzeniem (bądź utworzenia) instytucji 
kultury – głównie ze względu na zaangażowanie finansowe Ministerstwa 
w realizację innych przedsięwzięć, ale także z uwagi na fakt, że o tę formę 
mecenatu Państwa wnioskowały podmioty nieuprawnione bądź na rzecz 
instytucji kultury o zasięgu lokalnym. [str. 17–19]

Spośród sześciu skontrolowanych cztery samorządy województw21 prowa-
dziły łącznie dziewięć instytucji kultury22 z innym – niż Minister – orga-
nizatorem.

W badanym okresie tylko jeden objęty kontrolą samorząd województwa 
zawarł umowę o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury z innym – niż 
Minister – organizatorem, a do innego samorządu – wpłynął jeden wnio-
sek o objęcie wspólnym prowadzeniem instytucji kultury, który został 
rozpatrzony negatywnie. [str. 20]

Minister nie wypracował zasad gromadzenia i analizy informacji o wszyst-
kich wspólnie prowadzonych instytucjach kultury w Polsce, mimo 
że na taką potrzebę NIK zwracała uwagę w informacji o wynikach kon-
troli pn. „Zarządzanie wspólnymi instytucjami kultury w województwie 
kujawsko-pomorskim”, podkreślając, że umożliwiłoby to przeprowadzenie 
analizy funkcjonowania systemu, dokonanie jego oceny i wprowadzenie 
ewentualnych modyfikacji.

20  W dniu 28 lutego 2019 r. wygasła umowa z dnia 16 października 2013 r. w sprawie prowadzenia 
jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum PRL-u (w organizacji).

21  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie prowadził wspólnych instytucji kultury 
z innym – niż Minister – organizatorem; natomiast Samorząd Województwa Opolskiego, oprócz 
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, współprowadził z Ministrem 
oraz Powiatem Brzeskim Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

22  Do dnia 31 grudnia 2016 r. samorządy prowadziły dziesięć takich instytucji. W jednym przypadku 
została rozwiązana umowa, zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego 
a Gminą Miasto Puławy, w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum 
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Wzrost liczby  
wspólnie prowadzonych 
przez Ministra  
instytucji kultury

Duże zainteresowanie 
wspólnym prowadzeniem 
z Ministrem  
instytucji kultury

Wspólnie prowadzone 
instytucje kultury 
przez samorządy 
województw

Brak danych na temat 
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wspólnie prowadzonych 
instytucji kultury
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Spośród 16 samorządów województw 10 wspólnie prowadziło z innymi  
– niż Minister – organizatorami 18 instytucji kultury, które były wpisane 
do rejestrów instytucji kultury prowadzonych przez te samorządy.  [str. 20]

W Ministerstwie nie opracowano w formie pisemnej ogólnych, ramowych 
zasad wspólnego prowadzenia i współfinansowania instytucji kultu-
ry, w tym jednolitych kryteriów doboru instytucji do wspólnego prowa-
dzenia. Skutkowało to m.in. brakiem porozumienia dotyczącego zapisów 
umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury oraz 
wnioskowaniem o tę formę mecenatu Państwa przez podmioty nieupraw-
nione bądź na rzecz instytucji, które – ze względu na lokalny charakter 
działalności – nie były predysponowane do wspólnego prowadzenia. 

Również w objętych kontrolą urzędach marszałkowskich nie opracowano 
i nie upubliczniono przedmiotowych zasad i kryteriów, co mogło być przy-
czyną sporadycznego wnioskowania o objęcie wspólnym prowadzeniem 
przez samorząd województwa instytucji kultury prowadzonych przez 
innych organizatorów (w tym będących jednostkami samorządu gminnego 
lub powiatowego). [str. 20–21]

Warunki prowadzenia i finansowania wspólnych instytucji kultury, a także 
współpracy organizatorów, były ustalane każdorazowo w zawieranych 
umowach w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury. 

Postanowienia umów były co do zasady realizowane23, jednakże zakres 
praw i obowiązków stron tych umów był niejednolity. Różnice polegały 
m.in. na niezawieraniu w niektórych umowach postanowień dotyczą-
cych obowiązku wzajemnego informowania się stron o przeprowadzo-
nych kontrolach we wspólnie prowadzonych instytucjach kultury, a także  
niezwłocznego wzajemnego informowania się stron o blokadzie planowa-
nych wydatków.  [str. 22–23]

Nakłady finansowe z budżetu państwa na wspólne prowadzenie insty-
tucji kultury sukcesywnie wzrastały i w latach 2016–2018 wyniosły 
900 373,3 tys. zł, przy czym wzrost nakładów w dużej mierze wynikał  
ze zwiększenia liczby wspólnie prowadzonych bądź utworzonych przez 
Ministra instytucji kultury.

Dotacje podmiotowe w 2016 r. otrzymało 36 instytucji kultury w łącznej 
kwocie 161 507,3 tys. zł, w 2017 r. – 45 instytucji otrzymało 192 525,7 tys. zł 
(wzrost o 31 018,4 tys. zł w stosunku do 2016 r.), a w 2018 r. – 55 instytucji 
otrzymało 191 236 tys. zł (wzrost o 29 728,7 tys. zł w stosunku do 2016 r.). 
Wysokość jednostkowej dotacji podmiotowej – ustalona w umowie w sprawie 

23  Tylko w jednym przypadku (Samorząd Województwa Śląskiego) stwierdzono niepełną realizację 
postanowień umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie poprzez niepoinformowanie Ministra 
o wynikach kontroli w tej instytucji. Dopiero w toku kontroli NIK informacja ta została 
przekazana do MKiDN.

Nieopracowanie zasad 
wspólnego prowadzenia 
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prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury, przez czas jej obowiązywania 
– pozostawała, mimo wzrostu kosztów działalności, na niemal niezmie-
nionym poziomie24.

Na dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów Minister 
przekazał w 2016 r. 22 instytucjom 101 845,8 tys. zł25, w 2017 r. – 32 insty-
tucjom 15 633,5 tys. zł, a w 2018 r. – 30 instytucjom 15 408,8 tys. zł.

Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
w formie dotacji celowej Minister przekazał w badanym okresie łącznie 
222 216,2 tys. zł, w tym w: 2016 r. 22 instytucjom – 50 514,4 tys. zł, 2017 r. 
17 instytucjom – 60 546,9 tys. zł, 2018 r. 16 instytucjom – 111 154,9 tys. zł. 
Najwyższe kwoty dotacji celowej na wydatki majątkowe w badanym okre-
sie (odpowiednio: 47 765 tys. zł, 25 118 tys. zł i 75 081 tys. zł) zostały prze-
znaczone na zadanie pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku”. W związku z utworzeniem lub przyjęciem do wspólnego 
finansowania ośmiu nowo budowanych lub wymagających robót budow-
lanych instytucji kultury z budżetu państwa zostanie w latach 2019–2021 
wydatkowana kwota w wysokości co najmniej 307 488 tys. zł. 

NIK jako nierzetelne oceniła działania Ministra, skutkujące zwiększeniem 
planowanych wydatków z budżetu państwa o 47 700 tys. zł (do łącznej 
kwoty 117 700 tys. zł) na realizację inwestycji pn. Budowa i wyposażenie 
Muzeum 'Pamięć i Tożsamość' im. św. Jana Pawła II w Toruniu. 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że – ze względu na liczbę potencjalnie 
zainteresowanych wspólnym prowadzeniem z Ministrem instytucji kul-
tury – racjonalnym byłoby ograniczanie tworzenia nowych instytucji oraz 
finansowania budowy ich siedzib na rzecz dofinansowania już istnieją-
cych, których potencjał artystyczny i promocyjny nie jest w pełni wyko-
rzystywany.  [str. 19, 24–28]

W badanym okresie wspólnie prowadzone samorządowe instytucje kul-
tury były uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach nie-
których Programów Ministra, których źródłem finansowania były środki 
Funduszu Promocji Kultury26 oraz budżetu państwa.

W 2016 r. dofinansowano zadania realizowane na podstawie 38 umów 
w łącznej kwocie 6452 tys. zł, w 2017 r. – zadania realizowane na podstawie 
51 umów w łącznej kwocie 7112 tys. zł, w 2018 r. – zadania realizowane 
na podstawie 46 umów w łącznej kwocie 7158 tys. zł. [str. 28–29]

24  W latach 2016–2018 najniższą dotację podmiotową z budżetu państwa otrzymywał Teatr 
„Wierszalin” w Supraślu (odpowiednio: 460 tys. zł, 510 tys. zł i 360 tys. zł), a najwyższą 
– Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach (odpowiednio: 
19 633 tys. zł, 21 688 tys. zł i 21 729 tys. zł). 

25  Wyższe – w porównaniu do lat 2017–2018 – wydatki wynikały głównie z finansowania projektu 
pn. „Europejska Stolica Kultury 2016” realizowanego przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda 
Lutosławskiego we Wrocławiu (92 740 tys. zł).

26  Fundusz Promocji Kultury został utworzony na podstawie art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

Inne formy finansowego 
wsparcia wspólnie 
prowadzonych instytucji 
kultury
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Objęte kontrolą samorządy województw na wspólne prowadzenie 
instytucji kultury wydatkowały łącznie w latach 2016–2018 kwotę 
372 666,1 tys. zł, w tym w formie: dotacji podmiotowej – 322 479,6 tys. zł, 
dotacji celowych na wydatki bieżące – 9168,9 tys. zł, dotacji celowych 
na wydatki majątkowe – 41 017,6 tys. zł.

Dotacje podmiotowe w 2016 r. otrzymało 17 inst y tucji kultury 
w łącznej kwocie 72 265,5 tys. zł, w 2017 r. – 19 instytucji otrzyma-
ło 120 773,8 tys. zł (wzrost o 48 508,3 tys. zł w stosunku do 2016 r.),  
a w 2018 r. – 23 inst ytucji otrzymało 129 440,3 t ys. zł (wzrost 
o 57 174,8 tys. zł w stosunku do 2016 r.). Średnia wysokość dotacji pod-
miotowej dla WIK wzrosła z 4251 tys. zł w 2016 r. do 5628 tys. zł w 2018 r.

Na dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów skontro-
lowane samorządy województw przekazały w 2016 r. siedmiu instytu-
cjom 397,1 tys. zł, w 2017 r. – 11 instytucjom 1972,9 tys. zł, a w 2018 r.  
– 15 instytucjom 6798,9 tys. zł (wzrost o 6401,8 tys. zł w stosunku 
do 2016 r.).

Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w for-
mie dotacji celowej skontrolowane samorządy województw przekazały 
w badanym okresie łącznie 41 017,6 tys. zł, w tym w: 2016 r. 14 insty-
tucjom – 8989,7 tys. zł, 2017 r. 18 instytucjom – 15 390,8 tys. zł, 2018 r. 
14 instytucjom – 16 637,1 tys. zł (wzrost o 7647,4 tys. zł w stosunku 
do 2016 r.). [str. 29]

Wspólnie prowadzone instytucje kultury na ogół efektywnie, gospodarnie 
i legalnie wydatkowały środki finansowe, pochodzące z dotacji podmioto-
wej i dotacji celowych, z zachowaniem przepisów Pzp oraz ufp. 

Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych stwierdzo-
no w dwóch spośród sześciu objętych kontrolą instytucjach kultury. 
W Muzeum Narodowym w Szczecinie nieprawidłowości polegały na: 
nieterminowym zwrocie środków dotacji celowej, nieterminowym roz-
liczeniu zadania, zapłacie odsetek z tytułu nieterminowych płatności, 
wystąpieniu zobowiązań wymagalnych. W Teatrze im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie stwierdzono nieprawidłowe, tj. bez uzyskania wymaganej 
zgody organizatora, wydatkowanie kwoty 52 tys. zł na realizację zawar-
tych umów cywilnoprawnych z byłym dyrektorem Teatru oraz pobranie 
przez niego dodatkowego wynagrodzenia w kwocie łącznej 160 tys. zł 
za doradztwo i konsultacje artystyczne przy przygotowywaniu spektakli 
dyplomowych słuchaczy studium aktorskiego, mimo że nadzór nad reali-
zacją programu nauczania w tym studium należał do jego obowiązków, 
a spektakle dyplomowe były elementem kończącym naukę w tym stu-
dium. [str. 29–30]

Mimo wzrastających nakładów finansowych na wspólne prowadzenie 
instytucji kultury z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 
budżetu państwa, wynikających jednakże w dużym stopniu z finansowa-
nia przez Ministra budowy siedzib nowo utworzonych instytucji, a tak-
że z rosnącej liczby WIK, środki te w dalszym ciągu nie są wystarczające 
w stosunku do potrzeb. 

Wydatki samorządów 
województw na WIK

Wydatkowanie  
środków finansowych 

przez WIK

Niedobór  
środków finansowych
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Świadczy o tym m.in. trudna sytuacja finansowa niektórych WIK27, w tym 
występowanie ujemnego wyniku finansowego i zobowiązań wymagal-
nych, oraz dysproporcje w wysokości przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego pomiędzy WIK oraz w porównaniu do państwowych instytucji 
kultury tego samego rodzaju, a także brak środków finansowych na prace 
modernizacyjne użytkowanych obiektów, w tym w celu dostosowania ich 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w podeszłym wieku oraz rodzin 
z małymi dziećmi. [str. 31–39]

Objęte kontrolą wspólnie prowadzone instytucje kultury prawidłowo 
realizowały zadania statutowe, osiągając wyższe od planowanych warto-
ści wskaźników zarówno w zakresie liczby przedsięwzięć, jak i odbiorców 
oferty kulturalnej, która była skierowana do różnych grup wiekowych. 

W latach objętych kontrolą oferta kulturalna WIK spotykała się z dużym 
zainteresowaniem odbiorców. WIK odnotowały frekwencję na poziomie 
blisko 28 mln osób, w tym: w 2016 r. – ponad 13 mln osób28, w 2017 r.  
– ponad 7 mln osób, w 2018 r. – blisko 8 mln osób. 

Zarówno plany dotyczące działalności merytorycznej i finansowej, jak 
i sprawozdania z ich realizacji były na ogół rzetelnie sporządzane i prze-
kazywane do organizatorów w wymaganych terminach. Nieprawidłowość, 
polegającą na nieterminowym przedkładaniu dokumentów planistycz-
nych i sprawozdawczych, stwierdzono w dwóch spośród sześciu objętych 
kontrolą instytucjach kultury (tj. w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz 
Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie). [str. 40–46]

Organizatorzy nie wypracowali zasad mierzenia efektów prowadzonej 
działalności kulturalnej przez WIK.

W Ministerstwie nie zakończono, rozpoczętych w 2017 r., prac nad 
określeniem pozafinansowych mierników oceny jakości działalno-
ści wspólnych instytucji kultury. Dane liczbowe, dotyczące m.in. licz-
by organizowanych przedsięwzięć oraz liczby uczestniczących w nich 
osób, były zbierane w celach sprawozdawczych w związku z realizacją 
budżetu w układzie zadaniowym. Osiągnięta wartość ww. mierników 
utrzymywała się w latach 2016–2018 na zbliżonym poziomie. Samorzą-
dowi organizatorzy instytucji kultury oceny działalności WIK dokonywali  
m.in. na etapie analizy sprawozdań merytorycznych i finansowych, 
porównując planowane wielkości do osiągniętych lub przy przyznawaniu 
nagrody rocznej dyrektorom tych instytucji. [str. 41]

Organizatorzy sprawowali rzetelny nadzór nad działalnością WIK, zgodnie 
z zasadami określonymi w wewnętrznych regulacjach. Jednakże w przy-
padku Ministra nadzór ten – w odniesieniu do inwestycji finansowanych 
ze środków dotacji celowych budżetu państwa – nie był w pełni skutecz-
ny, na co wskazują wysokie kwoty niewykorzystanych w kolejnych latach 

27  Sytuacja finansowa niektórych WIK była spowodowana również niedostosowaniem planowanej 
działalności do posiadanych środków oraz wykonaniem kosztów wyższych niż ujęte w planie.

28  Wyższą – w porównaniu do lat 2017–2018 – frekwencję odnotowało Narodowe Forum Muzyki 
im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu w związku z organizacją projektu pn. „Europejska 
Stolica Kultury 2016”.
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dotacji celowych na wydatki majątkowe oraz opóźnienia w realizacji inwe-
stycji. W przypadku dwóch samorządów województw zastrzeżenia w tym 
obszarze dotyczyły nieskutecznego nadzoru nad wykonywaniem zajęć 
dodatkowych o charakterze twórczym i artystycznym przez dyrektorów 
instytucji kultury, a w dwóch innych przypadkach stwierdzono narusze-
nia przepisów ustawy o działalności kulturalnej.

Działalność WIK była przedmiotem skarg, wniosków i petycji. Stwierdzono, 
że w Ministerstwie nieterminowo rozpatrzono trzy skargi, tj. 25% objętych 
szczegółową kontrolą, oraz nie rozpatrzono jednej skargi. [str. 47–52]

Dyrektorzy wspólnie prowadzonych instytucji kultury wskazywali głównie 
na zalety takiej formy mecenatu Państwa.

Infografika nr 2 
Zalety i wady wspólnego prowadzenia instytucji kultury z perspektywy dyrektorów tych instytucji

WADYZALETY

Zbyt niska,
określona umową,

dotacja podmiotowa

Podwojona liczba
dokumentów planistycznych
i sprawozdawczych

Wykluczenie
z niektórych

programów MKiDN

Możliwość wnioskowania
o dotacje celowePoprawa warunków

funkcjonowania
Wzrost liczby
organizowanych
przedsięwzięć

Prestiż

Stałe przychody
z dotacji podmiotowej

Wzrost zatrudnienia

Zintensyfikowanie działań promocyjnych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Pozytywnym aspektem jest niewątpliwie sumarycznie wyższa kwota dota-
cji podmiotowej otrzymywana przez instytucję kultury od dwóch lub więcej 
organizatorów, zapewniająca stabilność finansowania, możliwość ubiega-
nia się o dotacje celowe, co przyczyniło się do poprawy warunków funkcjo-
nowania. Dodatkowe źródło finansowania pozwoliło na zwiększenie m.in.: 
zatrudnienia, liczby organizowanych przedsięwzięć oraz działań promocyj-
nych. Niewymierną korzyścią jest prestiż wynikający z objęcia wspólnym 
prowadzeniem samorządowej instytucji kultury przez Ministra.
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instytucji kultury
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Do negatywnych skutków bycia wspólnie prowadzoną instytucją kultury 
zaliczono przede wszystkim: konieczność składania do dwóch (lub wię-
cej) organizatorów różnej (co do formy i treści oraz terminów) dokumenta-
cji planistycznej i sprawozdawczej, wykluczenie z możliwości aplikowania 
o środki finansowe w ramach niektórych programów Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, niska – w stosunku do wzrastających kosztów 
działalności – wysokość dotacji podmiotowej określona w umowie w spra-
wie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury. [str. 28, 39–40, 46–47]
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Mając na uwadze wyniki kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o:

1) opracowanie, upublicznienie i wdrożenie zasad wspólnego prowadzenia 
i współfinansowania instytucji kultury, w tym:

 − jednolitych kryteriów doboru instytucji kultury do wspólnego pro-
wadzenia,

 − jednolitego zakresu obowiązków planistycznych i sprawozdawczych 
wymaganych od wspólnie prowadzonych instytucji kultury, 

 − spójnej metodologii oceniania wspólnie prowadzonych instytucji 
kultury, 

 − ramowego wzoru umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej 
instytucji kultury;

2) przeprowadzenie analizy zawartych umów w sprawie prowadzenia jako 
wspólnej instytucji kultury w celu wprowadzenia zapisów określających 
jednolity zakres praw i obowiązków stron tych umów, z uwzględnieniem 
specyfiki wspólnie prowadzonych instytucji kultury;

3) rzetelne analizowanie przypadków wnioskowania o zwiększenie dofi-
nansowania zadań inwestycyjnych w celu zapewnienia racjonalnego 
i oszczędnego dysponowania środkami budżetu państwa;

4) zapewnienie rzetelnego i terminowego rozpatrywania skarg wpływa-
jących do Ministerstwa;

1) zapewnienie pełnej realizacji obowiązków wynikających z umów w spra-
wie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury;

2) zapewnienie skutecznego nadzoru w zakresie prawidłowości realizacji 
umów zawieranych z dyrektorem instytucji artystycznej z tytułu wyko-
nywania dodatkowych działań o charakterze twórczym i artystycznym;

zapewnienie terminowego: 
 − rozliczania dotacji celowych,

 − regulowania zobowiązań finansowych,

 − przedkładania organizatorom sprawozdań z działalności merytorycznej.

Minister Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego

Samorządowi 
organizatorzy wspólnych 

instytucji kultury

Wspólne instytucje 
kultury
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5.1. Zasady wspólnego prowadzenia i współfinansowania 
instytucji kultury 

Zarówno w Ministerstwie, jak i w urzędach marszałkowskich nie opra-
cowano w formie pisemnej ogólnych, ramowych zasad wspólnego  
prowadzenia i współfinansowania instytucji kultury. Warunki prowa-
dzenia i finansowania wspólnych instytucji kultury, a także współpra-
cy organizatorów, były ustalane każdorazowo w zawieranych umowach 
w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury. Postanowie-
nia umów były realizowane, jednak wskazany w umowach zakres praw  
i obowiązków stron był niejednolity.

W latach 2016–2019 (do 30 kwietnia) nastąpił wzrost liczby wspólnie pro-
wadzonych przez Ministra instytucji kultury. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Minister wspólnie prowadził  
34 inst y tucje kultur y na podstawie umów zawart ych w latach  
2005–2015, a według stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r. – 59 instytucji kul-
tury29, wśród których było 27 muzeów, 12 teatrów i oper, 10 filharmonii, 
dwa ośrodki kultury, dwa centra kultury i sztuki oraz sześć pozostałych 
instytucji kultury.

Infografika nr 3 
Liczba i rozmieszczenie wspólnie prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego instytucji kultury

liczba wspólnie prowadzonych
instytucji kultury do 2015 r.

liczba wspólnie prowadzonych
instytucji kultury ogółem

liczba wspólnie prowadzonych
instytucji kultury przyjętych
w latach 2016– 2019
(do 30 kwietnia)
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Minister – w latach 2016–2019 (do 30 kwietnia) – zawarł 27 umów w sprawie 
prowadzenia/utworzenia jako wspólnej instytucji kultury. Ponadto w dniu 
25 marca 2019 r. Minister podpisał z Arcybiskupem Metropolitą Katowickim, 
Prezydentem Miasta Katowice oraz Marszałkiem Województwa Śląskiego list 

29  W dniu 28 lutego 2019 r. wygasła umowa z dnia 16 października 2013 r. w sprawie prowadzenia 
jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum PRL-u (w organizacji).

Wzrost liczby wspólnie 
prowadzonych 
przez Ministra instytucji 
kultury

Duże zainteresowanie 
wspólnym prowadzeniem 
z Ministrem 
instytucji kultury
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intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz podjęcia prowadzenia insty-
tucji kultury pod nazwą „Panteon Górnośląski” w Katowicach jako wspólnej 
instytucji kultury.

W badanym okresie w Ministerstwie analizowano możliwość utworze-
nia bądź objęcia wspólnym prowadzeniem kolejnych 15 instytucji kultu-
ry, z czego w jednym przypadku nie zawarto umowy w związku z brakiem 
porozumienia dotyczącego jej zapisów. 

Przy piśmie z dnia 6 maja 2016 r. Departament Narodowych Instytucji Kultury 
MKiDN przedłożył Ministrowi listę obejmującą 14 instytucji kultury30 propo-
nowanych do współprowadzenia, z czego do dnia 31 marca 2019 r. wspólnym 
prowadzeniem objęto siedem instytucji31. W ww. piśmie wskazano, że argu-
mentem za objęciem współprowadzeniem jest m.in. konieczność zapewnie-
nia długofalowego, stabilnego finansowania, pozwalającego na utrzymanie  
strategicznych kontaktów międzynarodowych, a także niedofinansowanie nie-
pozwalające na pełne wykorzystanie artystycznego i promocyjnego potencjału 
placówki. Nieobjęcie wspólnym prowadzeniem wszystkich ww. instytucji wyni-
kało m.in. z: braku zainteresowania organizatora samorządowego współpro-
wadzeniem i w efekcie niepodjęcie negocjacji, braku porozumienia z organi-
zatorem samorządowym w zakresie kształtu umowy o współprowadzeniu32, 
w tym wysokości proponowanego dofinansowania MKiDN, zmiany sytuacji 
instytucji rozważanej do objęcia współprowadzeniem podczas trwania nego-
cjacji (kryzys zarządzania i finansów instytucji podważający argumentację 
przemawiającą za objęciem współprowadzeniem).

W opracowanej w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego MKiDN „Koncepcji 
rozwoju muzeów w Polsce” (wraz z aktualizacją na dzień 31 grudnia 2018 r.) 
wskazano muzea, które potencjalnie mogą być wspólnie prowadzone przez 
Ministra, w tym m.in.: Muzeum na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego 
obozu pracy i obozu koncentracyjnego KL Plaszow, Muzeum Okręgowe w San-
domierzu, Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie, Muzeum Książki 
w Łodzi, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej w Lublinie, 
Muzeum Pamięci Sybiru, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

W 14 przypadkach Minister podjął decyzję odmowną w sprawie objęcia 
wspólnym prowadzeniem (bądź utworzenia) instytucji kultury – głównie 
ze względu na zaangażowanie finansowe Ministerstwa w realizację innych 
przedsięwzięć, ale także z uwagi na fakt, że o tę formę mecenatu Państwa 
wnioskowały podmioty nieuprawnione bądź na rzecz instytucji, które 
– ze względu na lokalny charakter działalności – nie były predysponowa-
ne do wspólnego prowadzenia. 

Minister negatywnie rozpatrzył wnioski o wspólne prowadzenie instytucji 
artystycznych: Marszałka Województwa Pomorskiego ws. Opery Bałtyckiej, 

30  W tym nieobjęte wspólnym prowadzeniem: 1) Białostocki Teatr Lalek, 2) Teatr im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach, 3) Polski Teatr Tańca w Poznaniu, 4) Teatr Wielki w Łodzi,  
5) Warszawska Opera Kameralna, 6) Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, 7) Teatr Lalek 
Banialuka w Bielsku-Białej. 

31  1) Teatr Polski w Warszawie, 2) Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, 3) Filharmonia im. 
Artura Malawskiego w Rzeszowie, 4) Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, 5) 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, 6) Państwowy Zespół Ludowy 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, 7) Orkiestra Kameralna Polskiego Radia 
Amadeus.

32  Dotyczy Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej.
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Prezydenta Miasta Rzeszowa ws. Teatru „Maska” w Rzeszowie, Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego ws. Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, 
informując jednakże, iż – przy podejmowaniu ewentualnych decyzji o przyjmo-
waniu kolejnych instytucji do wspólnego prowadzenia – instytucje te będą brane 
pod uwagę. W przypadku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina 
w Gdańsku Ministerstwo – odnosząc się do faktu, że dyrektor tej instytucji wystą-
pił do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wpisania Filharmonii 
na listę wspólnie prowadzonych przez Ministra instytucji kultury – poinformo-
wało dyrektora Filharmonii, że właściwym do dokonania deklaracji o wspólnym 
prowadzeniu jest Organizator, tj. Województwo Pomorskie – i jeśli w następ-
nych latach budżet resortu kultury pozwoli na włączanie kolejnych instytucji 
do wspólnego prowadzenia, a Organizator Filharmonii wystąpi z taką inicjatywą 
– będą mogły zostać podjęte działania zmierzające do zawarcia umowy.

Negatywnie rozpatrzono również wnioski o objęcie wspólnym prowadze-
niem (bądź – utworzenie) 10 muzeów, w tym: Muzeum Technik Ceramicznych 
w Kole, Muzeum im. Generała Andersa, Muzeum Badań Polarnych i Historii 
Krajobrazu Polodowcowego Polski, Muzeum Przyrody i Techniki w Staracho-
wicach, Muzeum – Zamek w Oporowie, Muzeum Badań Polarnych w Rykach,  
placówki muzealnej pn. „Baza Zo – Fort Jakuba. Centrum Historyczne  
im. Generał Elżbiety Zawackiej”, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, 
muzeum poświęconego pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 r., Muzeum  
Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu.

Minister nie zaaprobował ponadto wniosku Marszałka Województwa Lubel-
skiego i Prezydenta Miasta Lublina o przystąpieniu Miasta Lublina do współ-
prowadzenia Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Ze względu na liczbę potencjalnie zainteresowanych wspólnym prowa-
dzeniem z Ministrem instytucji kultury racjonalnym byłoby, zdaniem NIK, 
ograniczanie tworzenia nowych instytucji oraz finansowania budowy ich 
siedzib na rzecz dofinansowania już istniejących, których potencjał arty-
styczny i promocyjny nie jest w pełni wykorzystywany.

Zapewniłoby to również realizację celów „Strategii na rzecz odpowie-
dzialnego rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”33, w której – dla 
obszaru „Wzmocnienie roli kultury dla rozwoju gospodarczego i spój-
ności społecznej” – założono, że realizowane będą działania polegające 
na wzmacnianiu potencjału instytucji kultury o szczególnym znaczeniu 
– wspieraniu instytucji kultury, których wieloletnia działalność i tradycja 
mają szczególne znaczenie dla celów polityki państwa w obszarze kultury 
i których dorobek jest ważnym elementem budowania tożsamości kultu-
rowej Polaków oraz narzędziem promocji Polski w świecie.

33  Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

20

Spośród sześciu skontrolowanych cztery samorządy województw34 pro-
wadziły łącznie dziewięć instytucji kultury35 z innym niż Minister orga-
nizatorem, przy czym umowy w sprawie prowadzenia ośmiu instytucji 
zawarto przed 2016 r. 

W badanym okresie tylko jeden objęty kontrolą samorząd województwa 
zawarł umowę o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury z innym – niż 
Minister – organizatorem, a do innego – wpłynął jeden wniosek o obję-
cie wspólnym prowadzeniem instytucji kultury, który został rozpatrzony 
negatywnie.

W dniu 27 grudnia 2017 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł 
z gminą i miastem Wyszogród oraz gminą i miastem Płock umowę na połą-
czenie i współprowadzenie Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej 
z Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Samorząd Województwa Śląskiego negatywnie rozpatrzył wniosek wójta 
gminy Ślemień w sprawie zawarcia umowy o współprowadzenie Żywieckiego 
Parku Etnograficznego w Ślemieniu. Powodem takiej decyzji był brak środków 
finansowych.

Minister nie wypracował zasad gromadzenia i analizy informacji o wszyst-
kich wspólnie prowadzonych instytucjach kultury w Polsce, mimo 
że na taką potrzebę NIK zwracała uwagę w informacji o wynikach kon-
troli pn. „Zarządzanie wspólnymi instytucjami kultury w województwie 
kujawsko-pomorskim”. Jako przyczynę niewypracowania ww. zasad wska-
zano dużą liczbę instytucji kultury, które cechuje znaczna różnorodność 
dotycząca celów, charakteru oraz podstawy prawnej działalności, a także 
wielkości, aktywności oraz podległości organizacyjnej. Zbieranie danych 
o instytucjach kultury, zdaniem NIK, umożliwiłoby przeprowadzenie ana-
lizy funkcjonowania systemu, dokonanie jego oceny i wprowadzenie ewen-
tualnych modyfikacji.

Z analizy danych zamieszczonych na stronach internetowych urzędów 
marszałkowskich wynika, że 10 spośród 16 samorządów województw 
wspólnie prowadziło z innymi – niż Minister – organizatorami 18 insty-
tucji kultury, które były wpisane do rejestrów instytucji kultury prowa-
dzonych przez samorządy województw.

Od 2005 r. w Ministerstwie nie opracowano w formie pisemnej ogólnych, 
ramowych zasad wspólnego prowadzenia i współfinansowania instytucji 
kultury, w tym jednolitych kryteriów doboru instytucji do wspólnego pro-
wadzenia, co było uzasadniane m.in. brakiem w przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa obowiązku pisemnego formułowania takich zasad 
i kryteriów.

34  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie prowadził wspólnych instytucji kultury 
z innym – niż Minister – organizatorem; natomiast Samorząd Województwa Opolskiego 
współprowadził z Ministrem oraz Powiatem Brzeskim Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

35  Do dnia 31 grudnia 2016 r. samorządy prowadziły dziesięć takich instytucji. W jednym przypadku 
została rozwiązana umowa, zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego 
a Gminą Miasto Puławy, w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum 
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Wspólnie prowadzone 
instytucje kultury  
przez samorządy 

województw

Brak danych nt. liczby 
wszystkich wspólnie 

prowadzonych instytucji 
kultury

Nieopracowanie zasad 
wspólnego prowadzenia 

i współfinansowania 
instytucji kultury
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Minister wskazał m.in., że do współprowadzenia przyjmowano przede wszyst-
kim instytucje o stabilnej sytuacji ekonomicznej (brak zadłużenia i zobowią-
zań) i organizacyjnej (brak konfliktów wewnętrznych i sporów sądowych). 
Ponadto Minister stwierdził, że przedstawiony w październiku 2016 r. Radzie 
Ministrów dokument „Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dotycząca strategii i planowanych zmian w obszarze kultury i dziedzictwa 
narodowego” zawiera uspójnione, opisane i zdefiniowane cele polityki wspól-
nego prowadzenia instytucji kultury, które są tym samym kryteriami doboru 
instytucji do wspólnego prowadzenia. Kryteria te zostały uszczegółowione 
następującymi przesłankami:

 − wypełnienie białych plam w geograficznym rozmieszczeniu instytucji 
współprowadzonych (w szczególności Opolszczyzna, Kielecczyzna, Pomo-
rze Zachodnie, Podkarpacie, województwo łódzkie);

 − wzbogacenie listy o nieobecne na niej gatunki sztuki (teatr lalek, teatr dzie-
cięcy, zespoły pieśni i tańca);

 − wsparcie instytucji de facto pełniących funkcję narodowych, a niebędących 
nimi de iure, z uwagi na dziedzictwo oraz zakres i poziom ich działania.

W dniu 9 maja 2017 r. Minister zatwierdził dokument wewnętrzny pn. „Kon-
cepcja rozwoju muzeów w Polsce”36, który zawierał przesłanki/kryteria 
doboru muzeów do wspólnego prowadzenia:

 − „Sieć muzeów państwowych i prowadzonych przez MKiDN jako współor-
ganizatora jest systematycznie rozbudowywana – w tym poprzez realizację 
programów wieloletnich budowy muzeów”;

 − „Ze względu na istotną rolę muzeów w opiece i ochronie dziedzictwa naro-
dowego oraz w polityce pamięci MKiDN planuje dalsze uzupełnienia sieci 
muzeów w Polsce o muzea historyczne”;

 − „Dalekosiężnym celem MKiDN winno być doprowadzenie do utworzenia, 
współutworzenia lub wspólnego prowadzenia muzeów w województwach, 
w których dotąd brak zaangażowania MKiDN w prowadzenie muzeów, 
tj. w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, podlaskim,  
warmińsko-mazurskim”.

Nieopracowanie zasad wspólnego prowadzenia i współfinansowania insty-
tucji kultury, w tym jednolitych kryteriów doboru instytucji do wspólnego 
prowadzenia, skutkowało m.in. brakiem porozumienia dotyczącego zapisów 
umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury oraz wnio-
skowaniem o tę formę mecenatu Państwa przez podmioty nieuprawnione 
bądź na rzecz instytucji, które – ze względu na lokalny charakter działalno-
ści – nie były predysponowane do wspólnego prowadzenia.

Również w objętych kontrolą urzędach marszałkowskich nie opracowano 
i nie upubliczniono przedmiotowych zasad i kryteriów, co mogło być przy-
czyną sporadycznego wnioskowania o objęcie wspólnym prowadzeniem 
przez samorząd województwa instytucji kultury prowadzonych przez 
innych organizatorów (w tym będących jednostkami samorządu gminne-
go lub powiatowego).

Samorządy województw wskazywały, że – ze względu na ograniczone środki 
finansowe – nie podejmowały działań w celu przyjęcia do wspólnego pro-
wadzenia instytucji kultury, dla których organizatorem były m.in. jednostki  
samorządu gminnego lub powiatowego. Z tego względu nie opracowano  
i nie upubliczniono zasad i kryteriów wspólnego prowadzenia i współfinan-

36  Dokument został zaktualizowany według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
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sowania instytucji kultury. Samorządy województw występowały jednocze-
śnie do Ministra z wnioskami o przyjęcie do wspólnego prowadzenia instytucji 
kultury, dla których byli oni organizatorami. W przypadku współprowadzenia 
instytucji kultury z innym niż Minister organizatorem zasady współpracy 
samorządy województw ustalały w umowie o współprowadzeniu, zawieranej 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności kulturalnej.

Warunki prowadzenia i finansowania wspólnych instytucji kultury, a tak-
że współpracy organizatorów, były ustalane każdorazowo w zawieranych 
umowach w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury. Posta-
nowienia umów były realizowane zarówno przez strony umów, jak i insty-
tucje kultury, których przedmiotowe umowy dotyczyły. 

Nieprawidłowość w tym zakresie stwierdzono jedynie w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Śląskiego, który nie poinformował Ministra 
o wynikach kontroli przeprowadzonej w 2018 r. w Zespole Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, mimo takiego obowiązku 
wynikającego z umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytu-
cji kultury. Dopiero w trakcie kontroli NIK (pismem z dnia 11 kwietnia 
2019 r.) ta informacja została przekazana do MKiDN.

W umowach, zawartych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o działalności kulturalnej, określono m.in.: wielkość środków finansowych 
wnoszonych przez każdą ze stron umowy niezbędnych do prowadzenia 
działalności przez instytucję kultury; okres, na który umowa została 
zawarta; uprawnienia odnośnie do treści statutu, powołania dyrektora, 
likwidacji instytucji, a także wskazano organizatora prowadzącego rejestr 
tej instytucji, co było zgodne z art. 21 ust. 3 i 4 ustawy o działalności  
kulturalnej.

W umowie, zawartej na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o działalności kul-
turalnej, określono m.in.: okres obowiązywania umowy, a także wielkość 
środków wnoszonych przez każdą ze stron umowy niezbędnych do pro-
wadzenia działalności przez instytucję kultury, uprawnienia podmiotu 
zawierającego umowę z organizatorem odnośnie do treści statutu, powo-
łania dyrektora oraz likwidacji instytucji kultury, co było zgodne z art. 21 
ust. 3 i ust. 5 ustawy o działalności kulturalnej.

Umowy podpisane w 2005 r. zostały zawarte na czas nieokreślony, z moż-
liwością ich rozwiązania przez każdą ze stron po upływie półrocznego 
okresu wypowiedzenia, na koniec roku budżetowego. W przedmiotowych 
umowach brak jest postanowienia o obowiązku wzajemnego informowa-
nia się stron o przeprowadzonych kontrolach we wspólnie prowadzonych 
instytucjach kultury.

Umowy podpisane w latach 2016–2019 zostały zawarte na czas określo-
ny, przy czym okres obowiązywania skontrolowanych umów wynosił  
od 2,5 roku do 10 lat, z możliwością rozwiązania z zachowaniem sześciomie-
sięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku budżetowego. 

Umowy w sprawie  
prowadzenia jako wspólnej  

instytucji kultury



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

23

Przykłady

Umowa z dnia 6 czerwca 2017 r. z województwem mazowieckim w sprawie  
prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Teatru Polskiego im. Arnolda 
Szyfmana w Warszawie została zawarta na okres od 6 czerwca 2017 r. 
do 31 grudnia 2019 r.; natomiast umowę z dnia 27 czerwca 2018 r. z powia-
tem grójeckim w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury 
– Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zawarto na okres od 27 czerwca 
2018 r. do 31 grudnia 2028 r.; umowa z dnia 29 czerwca 2018 r. z powiatem 
międzyrzeckim w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury 
– Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego została zawarta na okres 
od 29 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2028 r.

W umowach tych określono m.in.: zasady sprawozdawczości wspólnie pro-
wadzonej instytucji kultury; obowiązek wzajemnego informowania się 
stron o przeprowadzonych kontrolach we wspólnie prowadzonych insty-
tucjach kultury. 

Zakres praw i obowiązków stron tych umów był niejednolity. Różnice 
polegały m.in. na niezawieraniu w niektórych umowach postanowień 
dotyczących obowiązku wzajemnego informowania się stron o przepro-
wadzonych kontrolach we wspólnie prowadzonych instytucjach kultury, 
a także niezwłocznego wzajemnego informowania się stron o blokadzie 
planowanych wydatków. 

Klauzuli o obowiązku wzajemnego informowania się stron o przeprowadzo-
nych kontrolach we wspólnie prowadzonych instytucjach kultury nie ujęto 
w umowach ws. Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Muzeum 
„Pamięć i Tożsamość” w Toruniu, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce 
(w organizacji), a także w umowach zawartych w 2005 r.

Zapis o niezwłocznym wzajemnym informowaniu się stron o blokadzie plano-
wanych wydatków ujęto w umowie ws. Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana 
w Warszawie, Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organi-
zacji) oraz Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady 
i obozu pracy (1941–1944); natomiast w pozostałych skontrolowanych umo-
wach brak było powyższego postanowienia.

W przedmiotowych umowach nie zawarto ponadto postanowień w zakre-
sie wzajemnego informowania się o działalności wspólnie prowadzonej 
instytucji kultury; mierników i wskaźników do osiągnięcia przez wspólnie 
prowadzoną instytucję kultury; zasad oceny wspólnie prowadzonej insty-
tucji kultury – powiązanych z wysokością udzielanego wsparcia finanso-
wego; kar za niewywiązywanie się z postanowień umowy.

Kontrolowane podmioty podkreślały, że zawierane umowy w sprawie pro-
wadzenia jako wspólnej instytucji kultury zawierały obligatoryjne posta-
nowienia określone w ustawie o działalności kulturalnej, a wypracowane 
przez lata ich obowiązywania zasady współpracy i wymiany informacji 
dostarczają wystarczającej wiedzy na temat funkcjonowania wspólnie 
prowadzonych instytucji kultury.

Niejednolity zakres 
praw i obowiązków 
w umowach



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

24

5.2. Wydatki na działalność wspólnie prowadzonych instytucji 
kultury

Wydatki, związane z utworzeniem i wspólnym prowadzeniem instytucji 
kultury, wzrastały, co w dużej mierze wynikało jednak ze zwiększenia 
liczby wspólnie prowadzonych bądź utworzonych instytucji kultury. Prze-
kazane WIK środki finansowe były przez nie wydatkowane na ogół efek-
tywnie, gospodarnie i legalnie. 

Nakłady finansowe z budżetu państwa, związane z utworzeniem i wspól-
nym prowadzeniem instytucji kultury, sukcesywnie wzrastały i w latach 
2016–2018 wyniosły 900 373,3 tys. zł, w tym w formie: dotacji podmioto-
wej – 545 269 tys. zł, dotacji celowej na wydatki bieżące – 132 888,2 tys. zł, 
dotacji celowej na wydatki majątkowe – 222 216,1 tys. zł37. 

W latach 2010–2015 na wspólne prowadzenie instytucji kultury Minister 
wydatkował łącznie 799 244 tys. zł, w tym w formie: dotacji podmiotowej 
– 643 679 tys. zł, dotacji celowej na wydatki bieżące – 81 289 tys. zł, dotacji 
celowej na wydatki majątkowe – 74 276 tys. zł.

Infografika nr 1 
Wydatki budżetu państwa w latach 2010–2018 na wspólne prowadzenie instytucji kultury

85,3 10,6 1,72010 5132
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110,7 15,92014 46,2142034

143,9 31,4 13,52015 111933

161,5 101,82016 50,5162236

192,5 15,62017 60,5173245

191,2 15,4 111,11630552018

Rok Dotacja podmiotowa Dotacja celowa
na wydatki bieżące

Dotacja celowa
na wydatki majątkowe

Liczba podmiotów Kwota (w mln zł)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

37  Łącznie z wydatkami ujętymi w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. 
nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 
nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2346), zwane dalej „rozporządzeniem 
w sprawie wydatków niewygasających w 2018 r.”, w tym dla czterech wspólnie prowadzonych 
instytucji kultury – 17 427,9 tys. zł, z czego do dnia 31 marca 2019 r. wykorzystano 16 677,9 tys. zł.

Wzrost nakładów 
finansowych z budżetu 

państwa
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Wzrost nakładów w dużej mierze wynikał ze zwiększenia liczby wspólnie 
prowadzonych bądź utworzonych przez Ministra instytucji kultury, w tym 
z finansowania przez Ministra budowy siedzib nowo utworzonych instytucji.

W 2016 r. 36 instytucji kultury otrzymało dotacje podmiotowe w łącznej 
kwocie 161 507,3 tys. zł, 22 instytucje – dotacje celowe na wydatki bieżą-
ce (101 845,8 tys. zł38), 16 instytucji – dotacje celowe na wydatki mająt-
kowe (50 514,4 tys. zł).

W 2017 r. 45 instytucji kultury otrzymało dotacje podmiotowe w łącznej 
kwocie 192 525,7 tys. zł, 32 instytucje – dotacje celowe na wydatki bieżące 
(15 633,5 tys. zł), 17 instytucji – dotacje celowe na wydatki majątkowe 
(60 546,9 tys. zł).

W 2018 r. 55 instytucji kultury otrzymało dotacje podmiotowe w łącznej 
kwocie 191 236 tys. zł, 30 instytucji – dotacje celowe na wydatki bieżące 
(15 408,8 tys. zł), 16 instytucji – dotacje celowe na wydatki majątkowe 
(111 154,9 tys. zł).

Na 2019 r. zaplanowano wydatki39 w łącznej kwocie 273 532,9 tys. zł, 
w tym w formie: dotacji podmiotowej – 186 082 tys. zł (dla 55 instytucji), 
dotacji celowej na wydatki bieżące – 7943,9 tys. zł (dla 19 instytucji), dota-
cji celowej na wydatki majątkowe – 79 507 tys. zł (dla sześciu instytucji).

Zarówno w latach objętych kontrolą, jak i w okresie wcześniejszym Mini-
ster finansował roboty budowlane prowadzone przez WIK, w tym zwią-
zane z budową ich siedzib. 

W latach 2007–2013 z budżetu państwa sfinansowano budowę siedziby 
stałej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w kwocie 88 290,8 tys. zł. 
Termin oddania do użytkowania siedziby Muzeum został zmieniony 
z 2009 r. na 2013 r. (tj. o cztery lata); a nakłady finansowane z budżetu 
państwa wzrosły o 58 000 tys. zł (tj. 145%). 

W latach 2010–2015 z budżetu państwa finansowano pięć zadań 
na łączną kwotę 26 219 tys. zł, w tym: „Przebudowę Muzeum Dom 
Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach” – 12 061 tys. zł, „Budowę Kom-
pleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” – 9118 tys. zł, „Budo-
wę wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach” 
– 4733 tys. zł.  W badanym okresie Minister finansował – w formie dotacji 
celowej na wydatki majątkowe – roboty budowlane obiektów wspólnie  
prowadzonych lub nowo utworzonych instytucji kultury, z czego w: 2016 r. 

38  Wyższe – w porównaniu do lat 2017–2018 – wydatki wynikały głównie z finansowania projektu 
pn. „Europejska Stolica Kultury 2016” realizowanego przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda 
Lutosławskiego we Wrocławiu (92 740 tys. zł).

39  Plan po zmianach na dzień 28 lutego 2019 r.

Finansowanie 
przez Ministra  
robót budowlanych 
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– 49 063 tys. zł (pięć inwestycji40), 2017 r. – 43 719 tys. zł (10 inwestycji41), 
2018 r. – 103 216 tys. zł (osiem inwestycji42). 

Koszt finansowanych z budżetu państwa inwestycji wzrastał w stosunku 
do zakładanych, a termin ich realizacji był wydłużany. 

Przykłady

Według Wieloletniego Programu Rządowego pn. „Budowa Kompleksu Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”43 (WPR) pierwotnie planowano na tę inwe-
stycję nakłady w wysokości 168 795 tys. zł w latach 2012–2016. Zgodnie  
ze zmienionym WPR nakłady w latach 2012–2019 wyniosą 205 795 tys. zł; 
ponadto – poza środkami z WPR – na lata 2019–2020 planowane są nakłady 
w łącznej kwocie 30 387 tys. zł na II etap budowy wystawy Muzeum. Tym 
samym termin zakończenia inwestycji został wydłużony o cztery lata, a jej 
koszty wzrosły o kwotę 67 387 tys. zł. 

W 2016 r. nie zostały wykorzystane środki – w związku z opóźnieniami w pro-
wadzeniu prac – na realizację następujących inwestycji: „Budowa Muzeum Jana 
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego” (kwota niewykorzystana – 16 523,6 tys. zł); 
„Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
w Ostrołęce” (kwota niewykorzystana – 2403,9 tys. zł); „Modernizacja i roz-
budowa budynku kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL-u w Krakowie” 
(kwota niewykorzystana – 1071,1 tys. zł).

W 2017 r. również wystąpiły opóźnienia w realizacji inwestycji (w tym  
m.in. zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnie-
rzy Wyklętych w Ostrołęce”) i znaczne kwoty niewykorzystanych dotacji (w tym

40  W tym zadania: „Modernizacja, aranżacja i wyposażenie oddziału Muzeum Lubelskiego 
w Lublinie – Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” (66 tys. zł), „Przebudowa i adaptacja budynków 
na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” (556 tys. zł), „Budowa Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie” (476 tys. zł), „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku” (47 765 tys. zł), „Poprawa dostępności budynku Europejskiego 
Centrum Solidarności dla osób niepełnosprawnych” (200 tys. zł).

41  W tym zadania: „Modernizacja, aranżacja i wyposażenie oddziału Muzeum Lubelskiego 
w Lublinie – Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” (557 tys. zł), „Aranżacja i wyposażenie 
Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie – oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie (26 tys. zł), 
„Prace modernizacyjne w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim” – Muzeum Lubelskie 
w Lublinie (142 tys. zł), „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Historii 
Miasta Lublina” – oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie (47 tys. zł), „Zakup i modernizacja 
Pałacu Lubomirskich na potrzeby siedziby tworzonego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej 
Rzeczypospolitej” – Muzeum Lubelskie w Lublinie (10 987 tys. zł), „Przebudowa i adaptacja 
budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” (5500 tys. zł), „Przebudowa 
z rozbudową budynku w Ostrowi Mazowieckiej na Muzeum” (291 tys. zł), „Budowa Muzeum 
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie” (1051 tys. zł), „Budowa Kompleksu Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” (25 118 tys. zł).

42  W tym zadania: „Zakup i modernizacja Pałacu Lubomirskich na potrzeby siedziby tworzonego 
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej” – Muzeum Lubelskie w Lublinie 
(139 tys. zł), „Przebudowa budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicac-
-Opolu” (258 tys. zł), „Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
w Ostrołęce” (22 688 tys. zł), „Przebudowa z rozbudową budynku w Ostrowi Mazowieckiej 
na Muzeum” (1000 tys. zł), „Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców 
Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej” (550 tys. zł), „Budowa Muzeum Jana 
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie” (3500 tys. zł), „Budowa Kompleksu Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” (75 081 tys. zł).

43  Uchwała nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, 
zmieniona uchwałą nr 175/2013 z dnia 8 października 2013 r., zmieniona uchwałą nr 77/2016 
z dnia 24 czerwca 2016 r., zmieniona uchwałą nr 106/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.

Problemy  
w realizacji inwestycji
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 na zadania: „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 
– 90 532 tys. zł oraz „Budowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego” 
– 10 000 tys. zł).

W 2018 r. – ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji – w rozporzą-
dzeniu w sprawie wydatków niewygasających w 2018 r. zostały ujęte m.in. 
cztery zadania realizowane przez WIK dotyczące: „Budowy Kompleksu 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” (8120,1 tys. zł), „Adaptacji budynku 
na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wyko-
naniem ekspozycji stałej” (1300 tys. zł)44, „Przebudowy i adaptacji budynków 
na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” (3507,8 tys. zł), „Budowy 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego” (4500 tys. zł).

Na lata 2019–2021 – na finansowanie robót budowlanych w ramach ośmiu 
inwestycji – planowane są z budżetu państwa nakłady w kwocie co naj-
mniej 307 488 tys. zł45.

NIK jako nierzetelne oceniła działania Ministra, skutkujące zwiększeniem 
planowanych wydatków z budżetu państwa o 47 700 tys. zł (do łącznej 
kwoty 117 700 tys. zł) na realizację inwestycji pn. Budowa i wyposażenie 
Muzeum ‘Pamięć i Tożsamość’ im. św. Jana Pawła II w Toruniu.

Minister – analizując wniosek p.o. dyrektora Muzeum „Pamięć i Tożsa-
mość” o zwiększenie dofinansowania, w związku z otrzymaniem przez 
to Muzeum w prowadzonym postępowaniu przetargowym jednej oferty 
przekraczającej kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na reali-
zację zamówienia – nie uwzględnił innych propozycji rozwiązań przed-
stawionych przez podległe sobie służby, polegających na: 1) ponownym 
przeanalizowaniu projektu budowlanego, jak również kosztorysu inwestor-
skiego celem ewentualnego ograniczenia kosztów realizacji ww. inwestycji, 
a następnie – powtórzeniu przetargu; 2) powtórzeniu przetargu z uwagi 
na fakt, że w postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta  
i na kwotę znacznie przewyższającą szacunkową wartość zamówienia, 
a można założyć, że inne oferty byłyby tańsze; 3) częściowym zwiększeniu 
dotacji celowej z uwagi na fakt, że Muzeum „Pamięć i Tożsamość” posiada 
drugiego organizatora, tj. Fundację Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie, 
który również powinien partycypować w zwiększeniu kosztów budowy sie-
dziby stałej Muzeum; 4) udzieleniu gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego 
na pokrycie zwiększonych kosztów w wysokości 47,7 mln zł.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli – z uwagi na fakt, że w postępowaniu 
przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta przekraczająca kwotę, jaką 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia – Minister, 
w ramach przysługujących mu uprawnień nadzorczych, mógł i powinien 

44  Muzeum wykorzystało kwotę 550 tys. zł w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym 
tańszej oferty. Pozostałe muzea wykorzystały środki niewygasające w 100%.

45  W tym: planowane Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – 44 000 tys. zł (2019–2021), 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) – 6344 tys. zł (2019 r.), Muzeum – Dom 
Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej – 7000 tys. zł (2019 r.), Muzeum Pamięci Mieszkańców 
Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) – 33 700 tys. zł (2019–2021), Muzeum „Pamięć i Tożsamość” 
w Toruniu – 117 700 tys. zł (2019–2021), Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie 
– 18 369 tys. zł (2019 r.), Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy  
(1941–1944) – 1280 tys. zł (2019 r.), Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – 79 100 tys. zł 
(2019–2020).
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wystąpić do Muzeum z propozycją ponownego przeprowadzenia postę-
powania przetargowego w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty lub 
– zważywszy na wskazywaną przez Ministra w złożonych wyjaśnieniach 
konieczność jak najszybszego oddania do użytku siedziby Muzeum – podjąć 
działania w celu uzyskania od drugiego organizatora – Fundacji Lux Veritatis 
zapewnienia o udziale w finansowaniu kosztów budowy Muzeum.

W badanym okresie wspólnie prowadzone samorządowe instytucje kultu-
ry były uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niektó-
rych Programów Ministra46, których źródłem finansowania były środki 
Funduszu Promocji Kultury oraz budżetu państwa. 

W latach 2016–2018 Minister dofinansował zadania realizowane na pod-
stawie 135 umów na łączną kwotę 20 722 tys. zł, w tym:

 − w 2016 r. w ramach czterech Programów Ministra i jego siedmiu prio-
rytetów47 dofinansowano zadania realizowane na podstawie 38 umów 
w łącznej kwocie 6452 tys. zł;

 − w 2017 r. w ramach ośmiu Programów Ministra48 dofinansowano zadania 
realizowane na podstawie 51 umów w łącznej kwocie 7112 tys. zł;

 − w 2018 r. w ramach dziewięciu Programów Ministra49 dofinansowano 
zadania realizowane na podstawie 46 umów w łącznej kwocie 7158 tys. zł.

W latach 2016–2018 trzy instytucje kultury, objęte kontrolą jednostko-
wą NIK, otrzymały dofinansowanie w ramach Programów Ministra, dla 
których Instytucjami Zarządzającymi były departamenty merytoryczne 
MKiDN: Muzeum Lubelskie – łącznie 551,1 tys. zł na realizację sześciu 
zadań50, Muzeum Narodowe w Szczecinie – łącznie 226 tys. zł na realizację 
trzech zadań51, Teatr Polski w Warszawie – 70 tys. zł na jedno zadanie52. 

46  Wykluczenie z możliwości ubiegania się przez WIK o środki finansowe w ramach pozostałych 
Programów MKiDN zostało wskazane przez dyrektora jednego z muzeów jako negatywna 
konsekwencja objęcia przez Ministra wspólnym prowadzeniem tej samorządowej instytucji kultury.

47  Programy Ministra: 1. „Dziedzictwo kulturowe” – 1.1. priorytet „Ochrona dziedzictwa kulturowego 
za granicą” (jedna umowa), 1.2. priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” (jedna umowa); 
2. „Kolekcje” – 2.1. priorytet „Kolekcje muzealne” (trzy umowy), 2.2. priorytet „Narodowe zbiory 
sztuki współczesnej” (dwie umowy), 2.3. priorytet „Regionalne kolekcje sztuki” (dwie umowy), 
2.4. priorytet „Zamówienia kompozytorskie” (17 umów z trzema instytucjami); 3. „Kultura 
dostępna” (cztery umowy); 4. „Rozwój infrastruktury kultury” – priorytet „Infrastruktura kultury” 
(osiem umów z siedmioma instytucjami).

48  Programy Ministra: 1. „Badanie polskich strat wojennych” (cztery umowy z dwiema instytucjami);  
2. „Infrastruktura kultury” (12 umów); 3. „Kolekcje muzealne” (sześć umów z pięcioma instytucjami); 
4. „Kultura dostępna” (pięć umów); 5. „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” (dwie umowy); 
6. „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” (jedna umowa); 7. „Regionalne kolekcje sztuki 
współczesnej” (cztery umowy); 8. „Zamówienia kompozytorskie” (17 umów z trzema instytucjami).

49  Programy Ministra: 1. „Badanie polskich strat wojennych” (trzy umowy z dwiema instytucjami); 
2. „Infrastruktura kultury” (11 umów); 3. „Kolekcje muzealne” (dwie umowy z jedną instytucją); 
4. „Kultura dostępna” (pięć umów); 5. „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” (dwie umowy); 
6. „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” (jedna umowa); 7. „Ochrona zabytków” 
(jedna umowa); 8. „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej” (trzy umowy); 9. „Zamówienia 
kompozytorskie” (18 umów z sześcioma instytucjami).

50  Polegających m.in. na zakupie: prac na papierze, monotypii barwnych, obrazów; wyposażenia 
na potrzeby działalności kulturalnej dostosowanej do osób z niepełnosprawnością wzroku 
i słuchu; nowoczesnych technologii (skaner 3D wraz z oprogramowaniem, komputer przenośny, 
drukarka brajlowska); pracach badawczo-konserwatorskich.

51  Polegających na: zakupie dzieła „Dekalog” oraz zakupie, dostawie i montażu zestawu systemu 
oświetleniowego.

52  Polegające na zakupie wyposażenia pracowni – ledowe aparaty oświetleniowe, kompaktowe 
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Ponadto w 2017 r. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
przekazał 140 tys. zł Muzeum Lubelskiemu na zakup dwóch obrazów oraz 
116 tys. zł Muzeum Narodowemu w Szczecinie na zakup kolekcji sztu-
ki dogońskiej w ramach Programu „Kolekcje muzealne”, dla którego był 
Instytucją Zarządzającą.

Objęte kontrolą samorządy województw na wspólne prowadzenie 
instytucji kultury wydatkowały łącznie w latach 2016–2018 kwotę 
372 666,1 tys. zł, w tym w formie: dotacji podmiotowej – 322 479,6 tys. zł, 
dotacji celowych na wydatki bieżące – 9168,9 tys. zł, dotacji celowych 
na wydatki majątkowe – 41 017,6 tys. zł.

Dotacje podmiotowe w 2016 r. otrzymało 17 instytucji kultury w łącznej 
kwocie 72 265,5 tys. zł, w 2017 r. 19 instytucji otrzymało 120 773,8 tys. zł 
(wzrost o 48 508,3 tys. zł w stosunku do 2016 r.), a w 2018 r. – 23 insty-
tucji otrzymało 129 440,3 tys. zł (wzrost o 57 174,8 tys. zł w stosunku 
do 2016 r.). Średnia wysokość dotacji podmiotowej dla WIK wzrosła 
z 4251 tys. zł w 2016 r. do 5628 tys. zł w 2018 r.

Na dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów skontro-
lowane samorządy województw przekazały w 2016 r. siedmiu instytu-
cjom 397,1 tys. zł, w 2017 r. – 11 instytucjom 1972,9 tys. zł, a w 2018 r.  
– 15 instytucjom 6798,9 tys. zł (wzrost o 6401,8 tys. zł w stosunku 
do 2016 r.).

Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w for-
mie dotacji celowej skontrolowane samorządy województw przekazały 
w badanym okresie łącznie 41 017,6 tys. zł, w tym w: 2016 r. 14 instytucjom 
– 8989,7 tys. zł, 2017 r. 18 instytucjom – 15 390,8 tys. zł, 2018 r. 14 insty-
tucjom – 16 637,1 tys. zł (wzrost o 7647,4 tys. zł w stosunku do 2016 r.).

W latach 2010–2015 na wspólne prowadzenie instytucji kultury objęte 
kontrolą samorządy województw wydatkowały łącznie 434 509,6 tys. zł, 
w tym w formie: dotacji podmiotowej – 277 488,9 tys. zł, dotacji celowej 
na wydatki bieżące – 2659,9 tys. zł, dotacji celowej na wydatki majątkowe 
– 154 360,8 tys. zł.

Wspólnie prowadzone instytucje kultury na ogół efektywnie, gospodarnie 
i legalnie wydatkowały środki finansowe, pochodzące z dotacji podmiotowej 
i dotacji celowych, z zachowaniem przepisów Pzp oraz ufp. 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w dwóch spośród sześciu 
objętych kontrolą instytucjach kultury. 

W Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie nieprawidłowości dotyczy-
ły wydatkowania środków dotacji podmiotowej. Ustalono, że trzy umo-
wy cywilnoprawne o łącznej wartości 52 tys. zł zostały zawarte z byłym 
dyrektorem Teatru bez uzyskania wymaganej zgody organizatora. 
Ponadto były dyrektor Teatru udzielał za dodatkowym wynagrodzeniem 
w kwocie łącznej 160 tys. zł doradztwa i konsultacji artystycznych przy 
przygotowywaniu spektakli dyplomowych słuchaczy studium aktorskiego, 
mimo że nadzór nad realizacją programu nauczania w tym studium nale-

konsole oświetleniowe, pilarka tarczowa z osprzętem.
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żał do jego obowiązków, a spektakle dyplomowe były elementem kończą-
cym naukę w tym studium.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie stwierdzone nieprawidłowo-
ści polegały na nieterminowym zwrocie niewykorzystanej dotacji celo-
wej w kwocie 7,4 tys. zł przyznanej przez Ministra na zakup obrazu, a także 
na nieterminowym rozliczeniu dotacji celowej przyznanej na sfinansowa-
nie wydatków związanych z opracowaniem projektu budowlanego Mor-
skiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie i uzyskanie 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz nieterminowym zło-
żeniu sprawozdania finansowego z wykorzystania tej dotacji53. Ponad-
to w Muzeum w latach 2016–2018 nastąpił wzrost kosztów działalności 
bieżącej i – mimo zwiększonego dofinansowania przez Samorząd Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego oraz starań Muzeum o pozyskanie dodat-
kowych przychodów – odnotowano ujemny wynik finansowy (za 2016 r. 
– (-)1069 tys. zł, za 2017 r. – (-)375 tys. zł, za 2018 r. –(-)504 tys. zł) 
oraz wystąpiły zobowiązania wymagalne (za 2017 r. – 26 tys. zł 
i za 2018 r. – 39,7 tys. zł), a także zapłacono w latach 2017–2019  
(do 23 kwietnia) odsetki od nieterminowych płatności z tytułu dostaw 
towarów i usług oraz należności publiczno-prawnych w łącznej kwocie 
2,9 tys. zł, co stanowiło naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 upf stanowiącego, 
że wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

5.3. Prowadzenie działalności przez wspólne instytucje kultury
Zgodnie z art. 12 ustawy o działalności kulturalnej, organizator zapewnia 
instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia dzia-
łalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność 
jest prowadzona. 

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej organizator prze-
kazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji: 1) podmio-
towej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych 
zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów; 2) celowej 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 3) celo-
wej na realizację wskazanych zadań i programów.

Przyjęcie przez Ministra do wspólnego prowadzenia z jednostkami samo-
rządu terytorialnego oraz innymi osobami prawnymi instytucji kultury, 
jak również utworzenie nowych instytucji, przyczyniło się do poprawy 
ich funkcjonowania. Otrzymane przez WIK środki finansowe pozwoliły 
im na poprawę infrastruktury, zwiększenie zatrudnienia, liczby organizo-
wanych przedsięwzięć oraz działań promocyjnych, co wpłynęło na wzrost 
liczby odbiorców. Jednakże – mimo wzrostu nakładów finansowych 
na WIK – były one w dalszym ciągu niewystarczające.

53  W sprawie toczy się postępowanie przed Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie 
Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

Obowiązek zapewnienia 
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warunków do realizacji 
ich zadań statutowych 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

31

5.3.1.  Warunki finansowe i lokalowe prowadzenia działalności 
kulturalnej

Głównym źródłem finansowania działalności wspólnie prowadzonych 
instytucji kultury jest coroczna dotacja podmiotowa, której wysokość 
została określona w umowie w sprawie prowadzenia jako wspólnej insty-
tucji kultury. Wysokość dotacji dla poszczególnych WIK była ustalana 
przez organizatorów i przez lata obowiązywania umowy była zwiększa-
na, jednak w niektórych przypadkach pozostawała na niemal niezmienio-
nym poziomie, zwłaszcza w odniesieniu do dotacji ze środków Ministra.

Przykłady

Dotacja podmiotowa na 2006 r. dla Muzeum Narodowego w Szczecinie 
została określona w umowie na poziomie: nie mniej niż 2000 tys. zł ze środ-
ków Ministra oraz 3900 tys. zł ze środków Samorządu Województwa Zachod-
niopomorskiego; od 2016 r. wielkości te odpowiednio wyniosły: 2309 tys. zł 
oraz 8000 tys. zł. W badanym okresie dotacja podmiotowa przyznana przez 
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wzrosła o 1533 tys. zł 
(18,4%) – z 8335 tys. zł w 2016 r. do 9868 tys. zł w 2018 r. i stanowiła: 58,1% 
(2016 r.), 58,8% (2017 r.) i 63,2% (2018 r.) przychodów z działalności bieżą-
cej, natomiast dotacja podmiotowa przyznana przez Ministra zmniejszyła się 
o 598,9 tys. zł (20%) – z 3061,1 tys. zł w 2016 r. do 2462,2 tys. zł w 2018 r. 
i stanowiła: 21,3% (2016 r.), 20% (2017 r.) i 15,8% (2018 r.) przychodów 
z działalności bieżącej.

Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
-Opolu wskazała, że słabą stroną stałego poziomu dotacji podmiotowej 
obydwóch organizatorów, ustalonego w tej samej wysokości na każdy rok  
współprowadzenia, jest fakt, że powoduje ona konieczność godzenia rosnących 
kosztów bieżących z podstawową działalnością merytoryczną.

W latach 2016–2018 udział dotacji organizatorów w przychodach ogółem 
WIK stanowił:

 − 50% (lub mniej) w przypadku czterech instytucji w 2016 r., czterech 
instytucji w 2017 r. oraz trzech instytucji w 2018 r.;

 − w przedziale od 51% do 80% w przypadku 19 instytucji w 2016 r.,  
24 – w 2017 r. i 29 – w 2018 r.;

 − w przedziale od 81% do 100% w przypadku 13 instytucji w 2016 r.,  
17 instytucji w 2017 r. i 23 instytucji w 2018 r. 

Dotacja organizatorów stanowiła jedyne źródło przychodów dla jednej 
instytucji w 2016 r. oraz dwóch instytucji w 2017 r. i 2018 r.54

Udział dotacji podmiotowej Ministra w przychodach ogółem wspólnie pro-
wadzonych instytucji kultury wynosił: 

 −  w 2016 r. – do 20% w przypadku 10 instytucji, w przedziale od 21% 
do 50% – 21 instytucji, w przedziale od 51% do 80% – trzech instytucji, 
powyżej 81% – jednej instytucji (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku – 89,4%);

54  W 2016 r.: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 r. Narodowe 
Muzeum Techniki w Warszawie; w 2017 r. i 2018 r. Muzeum – Dom Rodziny Pileckich  
(w organizacji); w 2018 r. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji).

Dotacja podmiotowa  
dla WIK
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 − w 2017 r. – do 20% w przypadku 14 instytucji, w przedziale od 21% 
do 50% – 21 instytucji, w przedziale od 51% do 80% – czterech insty-
tucji, powyżej 80% – trzech instytucji (Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku – 95,9%, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II 
wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 91,6%, Muzeum – 
Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) – 83,1%);

 − w 2018 r. – do 20% w przypadku 22 instytucji, w przedziale od 21% 
do 50% – 24 instytucji, w przedziale od 51% do 80% – pięciu instytucji, 
powyżej 80% – dwóch instytucji (Muzeum Polaków Ratujących Żydów  
– 88,3% oraz Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej 
(w organizacji) – 83,3%).

Zróżnicowana była również wysokość dotacji Ministra dla poszczególnych 
WIK, która kształtowała się w przedziałach:

 − do 1000 tys. zł – dla czterech WIK w 2016 r., siedmiu w 2018 r. oraz 
14 w 2018 r. (najniższą, za cały okres kontroli, dotację podmiotową 
otrzymywał Teatr „Wierszalin” w Supraślu – odpowiednio: 460 tys. zł, 
510 tys. zł i 360 tys. zł);

 − od 1001 tys. zł do 3000 tys. zł – dla 12 WIK w 2016 r., 13 w 2017 r. oraz 
18 w 2018 r.;

 − od 3001 tys. zł do 5000 tys. zł – dla siedmiu WIK w 2016 r., 11 w 2017 r. 
oraz 10 w 2018 r.,

 − od 5001 tys. zł do 7000 tys. zł – dla czterech WIK w 2016 r., pięciu 
w 2017 r. oraz sześciu w 2018 r.;

 − od 7001 do 10 000 tys. zł – dla siedmiu WIK w 2016 r. i 2017 r. oraz 
pięciu w 2018 r.;

 − powyżej 10 000 tys. zł – dla dwóch WIK w latach 2016–2018 (najwyż-
szą, za cały okres kontroli, dotację podmiotową otrzymywała Naro-
dowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach 
– odpowiednio: 19 633 tys. zł, 21 688 tys. zł i 21 729 tys. zł). 

Objęte kontrolą instytucje kultury podejmowały działania w celu pozyska-
nia środków finansowych, jednakże nie wszystkie złożone wnioski o dofi-
nansowanie zadań zostały rozpatrzone pozytywnie.

Przykłady

Muzeum Lubelskie w Lublinie w latach 2016–2018 złożyło łącznie 44 wnio-
ski o dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycyjnych na łączną kwotę 
36 518,4 tys. zł. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 38 wniosków na łączną 
kwotę 17 706,5 tys. zł.

Muzeum Narodowe w Szczecinie w 2016 r. złożyło w Samorządzie Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwie 14 wniosków na łączną 
kwotę 1935,8 tys. zł, z czego uzyskało dofinansowanie w wysokości 1190 tys. zł 
(61,5%), w 2017 r. – pięć wniosków na kwotę 1234,8 tys. zł i uzyskało środki 
w kwocie 1206,6 tys. zł (97,7%), a w 2018 r. – pięć wniosków na kwotę 
2250 tys. zł, z czego uzyskano kwotę 285 tys. zł (12,8%).

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w latach 2016–2018 złożył 
łącznie 74 wnioski o przyznanie dotacji celowych, w tym: 37 wniosków do Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego, 23 – do MKiDN, pięć – do Miasta Stołecz-
nego Warszawy, pięć – do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, dwa  
– do Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie, jeden  
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– do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz jeden – do Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unijnych. Z 74 wniosków pozytywnie rozpa-
trzono 44.

Wysokość przychodów z prowadzonej działalności (w tym m.in.: ze sprze-
daży biletów, wydawnictw, usług, najmu i dzierżawy składników majątko-
wych) była zależna od czynników obiektywnych takich, jak np. wyłączenie 
części obiektów z użytkowania w związku z prowadzonymi pracami 
remontowo-budowlanymi. Spadek przychodów z prowadzonej działalno-
ści miał zatem wpływ na sytuację finansową instytucji kultury.

Udział przychodów własnych oraz pozostałych przychodów (innych niż 
dotacja podmiotowa organizatorów) w przychodach ogółem wspólnie pro-
wadzonych instytucji kultury wynosił:

 − w 2016 r. poniżej 10% w przypadku ośmiu instytucji, w przedzia-
le od 11% do 20% – siedmiu instytucji, w przedziale od 21 do 30% 
– 11 instytucji, w przedziale od 31% do 40% – czterech instytucji, 
w przedziale od 41% do 50% – dwóch instytucji, w przedziale od 51% 
do 70% – czterech instytucji;

 − w 2017 r. poniżej 10% w przypadku dwunastu instytucji, w tym dwie 
– nie wykazały przychodów własnych oraz pozostałych przychodów, 
w przedziale od 11% do 20% – siedmiu instytucji, w przedziale od 21% 
do 30% – 15 instytucji, w przedziale od 31% do 40% – pięciu instytucji, 
w przedziale od 41% do 50% – trzech instytucji, w przedziale od 51% 
do 80% – trzech instytucji;

 − w 2018 r. poniżej 10% w przypadku 10 instytucji, w tym dwie – nie 
wykazały przychodów własnych oraz pozostałych przychodów, w prze-
dziale od 11% do 20% – 13 instytucji, w przedziale od 21% do 30% 
– 16 instytucji, w przedziale od 31% do 40% – ośmiu instytucji, w prze-
dziale od 41% do 50% – czterech instytucji oraz w przedziale od 51% 
do 100% – czterech instytucji.

Mimo wzrastających nakładów finansowych z budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego na wspólne prowadzenie 
instytucji kultury, środki te w dalszym ciągu nie są wystarczające w sto-
sunku do potrzeb. 

Dotacja podmiotowa organizatorów nie wystarczała na sfinansowanie 
kosztów działalności WIK. Stopień sfinansowania dotacją podmiotową 
kosztów działalności ogółem wynosił:

 − w 2016 r. – do 50% w przypadku czterech instytucji (w tym najniższy 
– 37% odnotowano w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Wadowicach), w przedziale od 61% do 70% – sześciu instytucji, 
w przedziale od 71% do 80% – ośmiu instytucji, w przedziale od 81% 
do 90% – 10 instytucji. W jednym przypadku (Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie) sfinansowanie kosztów  
działalności dotacją organizatorów wyniosło 117%;

 − w 2017 r. – do 50% w przypadku trzech instytucji (w tym najniższy 
– 26% dotyczył Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Wadowicach), w przedziale od 71% do 80% – 14 instytucji, w prze-
dziale od 81% do 90% – ośmiu instytucji oraz w przedziale od 91% 

Niedobór środków 
finansowych



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

34

do 100% – dziewięciu instytucji. Również za 2017 r. w przypadku 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie sfinan-
sowanie kosztów działalności dotacją organizatorów było najwyższe 
i wyniosło 107%;

 − w 2018 r. – do 50% w przypadku trzech instytucji (w tym najniższy  
– 26% odnotowano w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Wadowicach), w przedziale od 61% do 70% – dziewięciu instytucji, 
w przedziale od 71% do 80% – 16 instytucji, w przedziale od 81% 
do 90% – 12 instytucji. W trzech przypadkach dotacja organizatorów 
przewyższała wysokość poniesionych kosztów (Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego – 103%, Narodowe Muzeum Techniki w War-
szawie – 101%, Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej  
(w organizacji) – 104%).

Niedobór środków finansowych, a także brak pewności – na etapie plano-
wania – co do wysokości faktycznie pozyskanych środków były głównymi 
czynnikami negatywnie wpływającymi na zakres i efektywność prowa-
dzonej działalności merytorycznej. 

Przykład

Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie wskazała, że w momencie planowa-
nia działań merytorycznych poziom budżetu wraz z zaplanowanymi dochodami 
wystarcza właściwie wyłącznie na pokrycie kosztów osobowych i części kosz-
tów stałych związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem obiektów. Wnioski 
o zwiększenie dotacji podmiotowej kierowane do organizatorów często pozo-
stają bez odpowiedzi lub odpowiedź przychodzi kilka miesięcy po złożeniu 
wniosku. Ponadto wnioski o dotacje inwestycyjne, mimo że składane z rocznym 
wyprzedzeniem, są rozpatrywane dopiero pod koniec roku. W konsekwencji 
Muzeum nie jest w stanie wykonać całości zadań inwestycyjnych, o które wnio-
skuje ze względu na procedury dotyczące zamówień publicznych oraz proces 
inwestycyjny.

O niewystarczającym finansowaniu WIK świadczyła m.in. trudna sytu-
acja finansowa niektórych z nich, w tym występowanie ujemnego wyniku 
finansowego i zobowiązań wymagalnych, oraz dysproporcje w wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pomiędzy WIK oraz w porów-
naniu do państwowych instytucji kultury tego samego rodzaju, a tak-
że brak środków finansowych na prace modernizacyjne użytkowanych 
obiektów, w tym w celu dostosowania ich do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością, w podeszłym wieku oraz rodzin z małymi dziećmi. 

W badanym okresie ujemny wyniki finansowy brutto osiągnęło 12 WIK 
w 2016 r. na łączną kwotę (-)4231 tys. zł, 18 WIK w 2017 r. w kwocie  
(-)11 424 tys. zł, 21 WIK w 2018 r. w wysokości (-)11 289 tys. zł. 

Przyczyny trudnej sytuacji finansowej niektórych WIK leżały również 
po ich stronie (w tym: występowanie ujemnego wyniku finansowego, 
zobowiązań oraz wykonania kosztów w wysokości wyższej niż ujęta 
w planie), co było podstawą do sformułowania przez właściwe komórki 
organizacyjne MKiDN negatywnej oceny funkcjonowania wspólnie pro-
wadzonych instytucji kultury.

Sytuacja finansowa WIK
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Przykłady

W 2017 r. departament merytoryczny Ministerstwa negatywnie ocenił 
działalność: Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego  
we Wrocławiu, wskazując że powodem takiego werdyktu jest strata 
na wyniku finansowym brutto, przewyższająca koszty amortyzacji; Opery 
i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki, która nie 
dostosowuje planowanej działalności merytorycznej do posiadanych środ-
ków. W 2018 r. ocenę negatywną sformułowano w stosunku do: Opery 
Novej w Bydgoszczy – z uwagi m.in. na wysokość zobowiązań (2687 tys. zł), 
która znacznie przekracza wartość należności (667 tys. zł), Opery i Fil-
harmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki – ze względu  
m.in. na wysokość zobowiązań instytucji (6692 tys. zł, w tym z tytułu zacią-
gniętego kredytu 3922 tys. zł), Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia z siedzibą w Katowicach – z uwagi na osiągnięcie straty 
na wyniku finansowym w wysokości 4801 tys. zł, przy kosztach amortyza-
cji w wysokości 898 tys. zł, AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy  
– ze względu na stratę na wyniku finansowym przewyższającą wysokość kosz-
tów amortyzacji. W przypadku Teatru Polskiego we Wrocławiu negatywna 
ocena zarówno za 2017 r., jak i 2018 r. uzasadniana była m.in. wykonaniem 
kosztów w wysokości wyższej niż ujęta w planie.

Stwierdzono znaczne dysproporcje w zakresie wynagrodzeń pomiędzy 
WIK oraz w porównaniu do państwowych instytucji kultury tego same-
go rodzaju. 

W 2018 r. najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe  
(4169 zł) otrzymywali pracownicy WIK zaklasyfikowanych w rozdzia-
le klasyfikacji budżetowej 92113 – Centra kultury i sztuki, natomiast 
najwyższe – w filharmoniach i operach (rozdział 92108 – Filharmonie, 
orkiestry, chóry i kapele) – 5020 zł. Najwyższa różnica pomiędzy wyna-
grodzeniem w WIK a państwowymi instytucjami kultury występowała 
w instytucjach zaklasyfikowanych w rozdziale 92113 – Centra kultu-
ry i sztuki i wynosiła 1783 zł w 2018 r. Jednocześnie w 2018 r. nastąpił 
wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2016 r. – najwyższy w WIK zakla-
syfikowanych w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o 430 zł, 
najniższy w muzeach (rozdział 92118) – o 242 zł. W państwowych insty-
tucjach kultury wzrost ten wyniósł odpowiednio: 889 zł i 525 zł.

Przykłady

W 2018 r. wynagrodzenie w muzeach (rozdział 92118) wynosiło od 3201 zł 
w Muzeum Narodowym w Kielcach (155 etatów) do 6233 zł w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (45 etatów); w teatrach (rozdział 92106) 
od 3661 zł w Teatrze Muzycznym w Łodzi (148 etatów) do 6045 zł w Teatrze 
Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (180 etatów); w ośrod-
kach kultury (rozdział 92109) od 4205 zł w Ośrodku Praktyk Teatralnych  
„Gardzienice” (25 etatów) do 4341 zł w Ośrodku „Pogranicze” Sztuk, Kul-
tur, Narodów (24 etaty); w pozostałych instytucjach kultury (rozdział 92114) 
od 4377 zł w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
z siedzibą w Lusławicach (28 etatów) do 5707 zł w Państwowym Zespole 
Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie (218 etatów); w cen-
trach kultury i sztuki (rozdział 92113) od 3968 zł w Centrum Paderewskiego 
w Kąśnej Dolnej (11 etatów) do 4371 zł w Centrum Sztuki Współczesnej 
„Znaki Czasu” w Toruniu (40 etatów); w filharmoniach i orkiestrach (rozdział 
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92108) od 3913 zł w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego 
w Łomży (18 etatów) do 6208 zł w AUKSO Orkiestrze Kameralnej Miasta 
Tychy (14 etatów).

Niskie wynagrodzenia wpływają na fluktuację kadr i niemożność zatrud-
nienia nowych pracowników.

Przykłady

Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie wskazała, że niewystarczający 
stan środków finansowych przeznaczanych na koszty pracownicze – w powią-
zaniu z sytuacją na rynku pracy oraz potrzebami kadrowymi – nie pozwala 
zapewnić możliwości zatrudnienia osób o niezbędnych kwalifikacjach. Jako 
przykład można wskazać nieudane próby zatrudnienia osoby na stanowisku 
konserwatora papieru.

Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
-Opolu wskazała – jako czynniki negatywnie wpływające na zakres i efektyw-
ność prowadzonej działalności merytorycznej – m.in. brak odpowiednio wysokich 
środków finansowych, a także wysokość wynagrodzeń, które nie było (i nie jest) 
konkurencyjne nie tylko na niełatwym opolskim rynku pracy (bliskie sąsiedztwo 
większych aglomeracji), ale i wśród pozostałych instytucji kultury.

Nie wszystkie obiekty użytkowane przez objęte kontrolą instytucje kul-
tury były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w pode-
szłym wieku oraz rodzin z małymi dziećmi. 

Głównymi przyczynami niedostosowania obiektów do potrzeb wszystkich 
grup odbiorców był niedobór środków finansowych na prace moderniza-
cyjne oraz fakt, że obiekty te miały charakter zabytkowy.

W części obiektów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambi-
nowicach-Opolu osobom z niepełnosprawnością ruchową nie zapewniono 
możliwości korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Ciągi komunikacyjne 
(dojścia i dojazdy) do Sali edukacyjnej i wystawienniczej w budynku głów-
nym w Łambinowicach oraz w zrekonstruowanym baraku na terenach 
poobozowych nie były dostosowane do potrzeb osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. W miejscach tych brak było również pomieszczeń 
sanitarno-higienicznych dla takich osób, a na terenach poobozowych brak 
było toalet. Muzeum dysponowało dokumentacją projektową i pozwoleniem 
na budowę, jednakże w 2017 r. bezskutecznie występowało do Samorządu 
Województwa Opolskiego, a w 2018 r. – do Ministra z wnioskami o dofinan-
sowanie dotacją celowa przebudowy budynku głównego w Łambinowicach.

W pięciu spośród ośmiu gmachów oddziałów Muzeum Narodowego 
w Szczecinie nie było wydzielonych miejsc do pozostawienia wózków 
dziecięcych i zaplecza higieniczno-sanitarnego do korzystania przez oso-
by z małymi dziećmi; sale wystawowe nie były wyposażone w urządzenia 
do audiodeskrypcji; w pobliżu czterech gmachów Muzeum (za wyjątkiem 
Centrum Dialogu Przełomy) nie wydzielono miejsc parkingowych dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową; do dwóch gmachów, tj. Muzeum Sztu-
ki Współczesnej i Muzeum Historii Szczecina, nie było wind oraz pod-
jazdów umożliwiających wejście osobom poruszającym się na wózkach 
inwalidzkich. Wolne od barier architektonicznych były gmachy oddzia-
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łów: Muzeum Tradycji Regionalnych, Centrum Dialogu Przełomy i Oddział 
Muzeum przy ul. Wały Chrobrego 3, które posiadały windy (w dwóch 
przypadkach również z przyciskami z numeracją w alfabecie Braille’a) 
oraz odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich.

Poszczególne obiekty Muzeum Lubelskiego w Lublinie w różnym stop-
niu były dostosowane do możliwości korzystania z nich przez osoby z nie-
pełnosprawnością. W pełni przystosowano dla potrzeb tej grupy osób 
pomieszczenia Zamku Lubelskiego (za wyjątkiem baszty), który wyposa-
żono w: dwie windy, umożliwiające bezpieczne poruszanie się wózkiem, 
z przyciskami z numeracją w alfabecie Braille’a, platformę osobową, toa-
letę dla osób poruszających się na wózkach, wydzielone i oznaczone miej-
sca parkingowe przed wejściem do obiektu. Na wyposażeniu były także: 
schodołaz, wózek inwalidzki oraz szyny umożliwiające pokonanie stopni 
przy wejściu do Kaplicy Świętej Trójcy. Obiekt posiadał również miejsce 
przeznaczone do pozostawiania wózków dziecięcych oraz pomieszcze-
nie do przewijania dzieci. Ze względu na wymagania konserwatorskie 
bądź stan właścicielski obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawno-
ścią nie były przystosowane obiekty w Nałęczowie (Muzeum Bolesława  
Prusa oraz Stefana Żeromskiego), Muzeum Historii Miasta Lublina, obiekty 
Muzeum Literackiego w Lublinie (Dworek Wincentego Pola oraz Muzeum 
Józefa Czechowicza), a także Muzeum w Kraśniku, przy czym w Kraśni-
ku rozpoczęto działania (w ramach uzyskanego dofinansowania ze środ-
ków europejskich), w wyniku których również ten obiekt zostanie w pełni 
dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zapewniono 
możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością. Na widowni Sceny Dużej 
oraz Sceny Kameralnej wyznaczono miejsca dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, dwa wejścia bez progów na widownię Sceny 
Dużej oraz jedno ogólne wejście bez progu na widownię Sceny Kameralnej; 
na parterze znajdowały się trzy toalety dla osób z dysfunkcją ruchu. Teatr 
nie posiadał oddzielnego parkingu dla gości, jednak – w przypadku otrzy-
mania informacji o obecności osoby z niepełnosprawnością – jedno miej-
sce na parkingu wewnętrznym pozostawało do dyspozycji takiej osoby. 
Teatr nie dysponował urządzeniami do audiodeskrypcji, których zakup  
(w liczbie 30–40) jest planowany w 2020 r.

W Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie na widownię każdej z czte-
rech scen teatralnych możliwy był dojazd wózkiem inwalidzkim, ponie-
waż zamontowane były niskoprogowe lub bezprogowe drzwi oraz windy 
(wyposażone w przyciski z numeracją w alfabecie Braille’a); na widow-
ni każdej ze scen pierwszy rząd był dostępny dla wózków inwalidzkich 
i dziecięcych; przy trzech scenach znajdowały się toalety przystosowa-
ne do potrzeb osób z niepełnosprawnością; na wyposażeniu Teatru znaj-
dowało się 120 urządzeń do audiodeskrypcji. Teatr nie posiadał ogólnie 
dostępnego parkingu dla osób z niepełnosprawnością oraz toalet przy-
stosowanych specjalnie do potrzeb osób z małymi dziećmi (m.in. z prze-
wijakami dla niemowląt), ponieważ jego oferta skierowana była głównie 
do dzieci w wieku szkolnym i dorosłych.
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Obiekty Muzeum Śląskiego w Katowicach zostały dostosowane 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz rodzin 
z małymi dziećmi.

Dobre praktyki

Muzeum Śląskie w Katowicach było przystosowane do zwiedzania przez 
osoby z niepełnosprawnościami m.in. poprzez wyznaczenie dla nich miejsc 
na wszystkich parkingach (trzy poziomy parkingu podziemnego oraz na par-
kingu naziemnym), umożliwienie dojazdu do wszystkich budynków wózkiem 
inwalidzkim oraz dziecięcym m.in. dzięki windom oraz podjazdom (pochyl-
niom), jak i brak barier architektonicznych na zewnątrz i wewnątrz budynków 
(takich jak: schody, krawężniki, progi, zbyt wąskie drzwi). Ponadto na poziom „0” 
Muzeum umożliwiono wjazd windą bezpośrednio z przystanku autobusowego, 
umiejscowionego przy drodze dojazdowej do parkingów. Różnice poziomów 
wewnątrz budynków były możliwe do pokonania dzięki pochylniom, nato-
miast w miejscach, w których nie było takiej możliwości różnice poziomów 
zwiedzania można było pokonać za pomocą wind. Na dłuższych odcinkach 
pochylonych szlaków komunikacyjnych (podjazdów) w wewnątrz budynków  
wykonane są tzw. spoczniki, tj. miejsca wypoziomowane służące do odpo-
czynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Dla osób niewidomych, na wszystkich szlakach komunikacyjnych (zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz budynków) pomiędzy poszczególnymi obiektami 
udostępnionymi dla zwiedzających, zamontowano tzw. „ścieżki dotykowe”, 
w postaci „pasów prowadzących” i „pól uwagi”, a przyciski w windach posia-
dały oznakowania w alfabecie Braille’a. 
Toalety dla osób z niepełnosprawnością posiadały przestrzeń manewrową 
zgodną z przepisami § 86 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie55 oraz były odpowiednio wyposażone. 
Dla rodzin z małymi dziećmi przygotowane były cztery przewijaki zlokalizo-
wane na różnych poziomach Muzeum, a w „Holu centralnym” wyznaczono 
specjalne pomieszczenie dla matek z małymi dziećmi, umożliwiające karmie-
nie dziecka w odosobnieniu oraz przeprowadzenie czynności higienicznych. 
W szatni głównej była możliwość pozostawienia wózka dziecięcego. 
W Muzeum na poziomie „-4” budynku Administracji (w przestrzeni konferen-
cyjnej – ogólnodostępnej) znajdował się punkt medyczny, a przy Galerii malar-
stwa „Strefa wyciszenia”, tzn. pomieszczenie dla osób potrzebujących chwili 
spokoju, w tym dla osób z autyzmem. 
Ponadto w kasach dostępny był informator o Muzeum Śląskim oraz przewodnik 
po „Galerii Malarstwa Polskiego z lat 1800–1945” napisane alfabetem Braille’a, 
jak również przenośne pętle indukcyjne dla niedosłyszących (25 szt.) oraz 
urządzenia do audiodeskrypcji (10 szt.). W ww. Galerii wykorzystano grafikę 
wypukłą (tyflografikę) umożliwiającą osobom niewidomym lepsze poznanie 
prezentowanych dzieł sztuki.
W celu dostosowania użytkowanych obiektów do grup narażonych na wyklu-
czenie, Muzeum podejmowało wiele działań, w tym m.in: przeprowadziło 
audyt dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami; 
przeszkoliło 30 pracowników w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych,  
40 – z podstaw języka migowego i pięciu – w zakresie oprowadzania osób niewi-
domych i tworzenia audiodeskrypcji dzieł sztuki; zatrudniło niesłyszącego pra-
cownika, który prowadził wykłady na temat twórczości artystów głuchych oraz 
– jako opiekuna ekspozycji – pracownika poruszającego się na wózku.

55  Dz. U. z 2019 r. poz. 1065.

Muzeum Śląskie 
w Katowicach  

– dobre praktyki
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Zdjęcia nr 1–5 
Oznaczenia ciągów komunikacyjnych dla niewidomych

 

Toaleta dla niepełnosprawnych oraz pokój dla matki z dzieckiem w holu centralnym

 

Strefa wyciszenia w części wystawowej

Źródło: Materiały kontrolne NIK wykonane w  dniu 11  marca 2019  r. podczas oględzin w  ramach czynności 
kontrolnych w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Przyjęcie samorządowych instytucji kultury do wspólnego prowadzenia  
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyczyniło się do poprawy 
ich funkcjonowania. 

Pozytywnym aspektem jest niewątpliwie sumarycznie wyższa kwota 
dotacji podmiotowej otrzymywana przez instytucję kultury od dwóch 
lub więcej organizatorów oraz możliwość ubiegania się o dotacje celowe. 
Dodatkowe źródło finansowania pozwoliło na zwiększenie m.in.: zatrud-

Wpływ 
współprowadzenia 
na sytuację  
instytucji kultury
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nienia, liczby organizowanych przedsięwzięć oraz działań promocyjnych. 
Niewymierną korzyścią jest prestiż wynikający z objęcia wspólnym pro-
wadzeniem samorządowej instytucji kultury przez Ministra.

Przykłady

Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- 
-Opolu wskazała, że przejęcie Muzeum przez Ministra do wspólnego  
prowadzenia przede wszystkim zapewniło Muzeum stabilizację finansową, 
której od 2012 r. instytucja była pozbawiona w związku ze złą sytuacją finan-
sową województwa. Konieczność ciągłego poszukiwania przez Muzeum  
źródeł zewnętrznych na działalność statutową, w tym głównie w trybie kon-
kursowym, uniemożliwiała jej racjonalne planowanie, a więc także utrudniała 
istotnie skuteczną i efektywną organizację pracy, wykluczała rozwój insty-
tucji. Dzięki stabilizacji stało się możliwe planowanie, a w efekcie również 
efektywniejsze wydatkowanie środków finansowych. Otrzymywanie dotacji  
celowych przyspieszyło proces nadrabiania zaległości w infrastrukturze 
Muzeum – w 2018 r. został zakończony trzeci etap remontu opolskiej siedziby, 
dzięki czemu zyskała ona nowoczesny i bardzo estetyczny wygląd. Zmoder-
nizowano sprzęt Muzeum potrzebny do utrzymania porządku na terenach 
poobozowych, którymi Muzeum się opiekuje.

Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie wskazała, że przyjęcie przez Mini-
stra roli współorganizatora poskutkowało zwiększeniem kwoty finansowania, 
a co za tym idzie – zwiększeniem liczby organizowanych imprez, głównie tych 
o wyższym standardzie, wymagającym dużego nakładu pracy. Pojawiły się 
wydarzenia o szerszym, nie tylko lokalnym, zasięgu (możliwość wypożyczenia 
zabytków spoza granic Polski). Poprawiła się możliwość zwiększenia dzia-
łalności promocyjnej i współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność 
kulturalną. Intensyfikacja tych działań skutkowała wzrostem frekwencji. 
Współprowadzenie instytucji przyczyniło się także do wzrostu zatrudnienia 
kadry merytorycznej, zmiany struktury zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji 
w dziedzinie muzealnictwa czy konserwacji. Jako instytucja współprowadzona 
Muzeum ma szerszy dostęp do szkoleń oraz możliwość współpracy z muzeami 
narodowymi i Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

Dyrektor ds. Administracyjno-Ekonomicznych Teatru Polskiego im. Arnolda 
Szyfmana w Warszawie wskazał, że dzięki dotacji podmiotowej Ministra 
Teatrowi udało się, w ostatnich dwóch sezonach, wesprzeć łącznie produkcję 
czternastu premier i rozpocząć przygotowania do dwóch kolejnych. Ponadto, 
dzięki zwiększonemu budżetowi, w repertuarze Teatru pojawiły się utwory 
dramatyczne napisane specjalnie na zamówienie Teatru, propozycje reży-
serowania przyjęli czołowi polscy twórcy, a do zespołu Teatru dołączyli 
doświadczeni aktorzy oraz zdolni artyści młodego pokolenia. Dokonano rów-
nież wzmocnień w zespołach – administracyjnym i technicznym, co wpły-
nęło na zwiększenie profesjonalizmu kadry Teatru. Dodatkowo, dzięki dotacji 
z MKiDN, wzrosły możliwości promocyjne Teatru (reklamy na nośnikach takich 
jak billboardy, metroboardy, megalighty, reklama w ramkach w metrze).

5.3.2. Efekty prowadzonej działalności kulturalnej
Wspólnie prowadzone instytucje kultury prawidłowo realizowały zadania 
statutowe, osiągając wyższe od planowanych wartości wskaźników zarów-
no w zakresie liczby przedsięwzięć, jak i odbiorców oferty kulturalnej. 
W przypadku instytucji kultury nowo przyjętych do wspólnego prowa-
dzenia był wyraźnie zauważalny wzrost ich efektywności.

Efekty działalności 
kulturalnej
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Przykłady

W Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – przyjętym przez 
Ministra do wspólnego prowadzenia w czerwcu 2017 r. – w latach 2016–2018 
liczba przygotowanych i wystawionych utworów scenicznych pozostawała 
na wyższym lub zakładanym w planach poziomie i co roku następował wzrost 
liczby przedsięwzięć. I tak: w 2016 r. z zaplanowanych początkowo siedmiu 
premier teatralnych i 25 tytułów przedstawień w repertuarze zrealizowano sie-
dem premier i wystawiono 28 tytułów spektakli; w 2017 r. – przy zakładanych 
pięciu premierach i 30 tytułach w repertuarze zrealizowano dziewięć premier 
i zagrano 31 tytułów; w 2018 r. – przy planowanych ośmiu premierach i 29 tytu-
łach w repertuarze zrealizowano dziesięć premier i zagrano 31 tytułów. W latach 
2016–2018 liczba widzów na spektaklach będących w repertuarze Teatru prze-
kroczyła 240,4 tys. osób. Co roku następował wzrost liczby widzów: w 2016 r. 
spektakle wystawiono 218 razy przy widowni 71,4 tys., w 2017 r. – odpowied-
nio: 264 i ponad 80 tys., w 2018 r. – odpowiednio: 279 i blisko 89 tys. 

Muzeum Śląskie w Katowicach rzetelnie realizowało zadania statutowe  
m.in. poprzez: gromadzenie zabytków (wzrost ze 123,7 tys. muzealiów 
w 2016 r. do 129,7 tys. w 2018 r.); przechowywanie zbiorów w stabilnych 
warunkach, zgodnie ze standardami wynikającymi ze specyfiki obiektów; kon-
serwowanie zbiorów (wzrost z 0,3 tys. sztuk do 0,9 tys. szt.); organizowanie 
wystaw (wzrost z 26 do 39), prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalno- 
-oświatowej i popularyzatorskiej (wzrost z 0,7 do 1,3 tys. uczestników);  
udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych 
(wzrost z 1,4 tys. do 5,1 tys. obiektów); ewidencjonowanie i inwentaryzowa-
nie zabytków (wzrost nabytków z 1,7 tys. sztuk do 3 tys. szt.). Liczba zwiedza-
jących wystawy zorganizowane w Muzeum była w kolejnych latach wyższa 
od planowanej i osiągnęła poziom: w 2016 r. 176 071 zwiedzających (176,1%), 
w 2017 r. – 211 452 (211,5%), w 2018 r. – 242 765 (202,3%).

Organizatorzy nie wypracowali zasad mierzenia efektów prowadzonej 
działalności kulturalnej przez WIK. Ocen działalności WIK dokonywano 
na podstawie ich sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, 
rocznych), porównując planowane wielkości do osiągniętych lub przy 
przyznawaniu nagrody rocznej dyrektorom tych instytucji.

Przykład

Marszałek Samorządu Województwa Śląskiego wskazał, że podstawowym 
czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie instytucji kultury jest zachowanie 
przez te jednostki płynności finansowej i uzyskanie dodatniego wyniku finan-
sowego. Brana jest także pod uwagę aktywność instytucji w sferze merytorycz-
nej – zgodnie z zadaniami statutowymi oraz frekwencja, a także skuteczność 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na dodatkowe projekty.

W Ministerstwie nie zakończono, rozpoczętych w 2017 r., prac nad 
określeniem pozafinansowych mierników oceny jakości działalności 
wspólnych instytucji kultury. Dane liczbowe, dotyczące m.in. liczby orga-
nizowanych przedsięwzięć oraz liczby uczestniczących w nich osób, były 
gromadzone w celach sprawozdawczych w związku z realizacją budże-
tu państwa w układzie zadaniowym. Osiągnięta wartość ww. mierników 
utrzymywała się w latach 2016–2018 na zbliżonym poziomie.
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Infografika nr 2  
Efekty działalności wspólnie prowadzonych instytucji kultury w latach 2016–2018

2016

2017
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20182018

395 279 3 889
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2 299

3 154

3 832

671,6

853,1

77 857

3 210,6

3 408,9

169 759

3 545,5

2 461

8 053,4

994,1

4 596

1 010,1

337

428

682

61,3

62,8

71,3

20

89

2 135

121,8

153,1

140,3

964,1

1 726,1

2 115,0

Ośrodki
kultury

Centra
kultury
i sztuki

Pozostałe
instytucje

kultury

OGÓŁEMFilharmonie
i orkiestry

Teatry i opery Muzea

Frekwencja (w tys.) Liczba przedsięwzięć

13 132,5

7 016,6

7 735,3

27 884,4

2 246,0

10 165,0

10 057,6

195,4 415,2

4 805,2

83 143

405 623

186 598

675 3649 285 642 895 10 946 1 447 2 244 8 547

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W latach 2016–2018 wspólnie prowadzone teatry i opery56 (sklasyfikowane 
w rozdziale klasyfikacji budżetowej 92106 – Teatry) odnotowały frekwencję57  
na poziomie 2 245 975 osób, z tego: w 2016 r. – 721 291 osób, w 2017 r.  
– 671 564 osób oraz w 2018 r. – 853 120 osób. Największą liczbę widzów 
w kontrolowanym okresie zgromadziły: Opera i Filharmonia Podlaska  
– Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – 428 843 osób, Teatr Wybrzeże 
w Gdańsku – 302 249 osób oraz Opera Wrocławska – 289 043 osób. 

56  Tj. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr  
im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Teatr 
Wierszalin w Supraślu, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy 
Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz w Warszawie, Teatr Muzyczny w Łodzi, Teatr Dzieci 
Zagłębia w Będzinie, Opera Nova w Bydgoszczy, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie 
Centrum Sztuki w Białymstoku, Opera Wrocławska.

57  Zastosowano miernik 9.2. Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych 
zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane/Liczba jednostek podległych 
i nadzorowanych w danym roku. Algorytm wyliczenia miernika: Liczba osób uczestniczących 
w realizowanych przedsięwzięciach kulturalnych przez jednostki podległe i nadzorowane 
(wpisujących się w dane zadanie)/Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku 
(wpisujących się w dane zadanie) równa się: średnia arytmetyczna uczestnictwa.
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Wspólnie prowadzone teatry i opery zorganizowały 9285 przedsię-
wzięć kulturalnych58, w tym w: 2016 r. – 2299, 2017 r. – 3154, a w 2018 r. 
– 3832. Najwięcej wydarzeń kulturalnych zorganizowała Opera i Filhar-
monia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – 1700  
(z czego 535 w 2016 r., 550 w 2017 r. i 615 w 2018 r.), a także: Teatr 
Wybrzeże w Gdańsku – 1414 (471 w 2016 r., 492 w 2017 r. i 451 w 2018 r.) 
i Teatr Polski we Wrocławiu – 1141 (388 w 2016 r., 286 w 2017 r. i 467 
w 2018 r.).

W muzeach59 (sklasyfikowanych w rozdziale 92118 – Muzea) frekwencja60 

wyniosła łącznie 10 164 954 osób, w tym w: 2016 r. – 3 210 551 osób, 
2017 r. – 3 408 916 osób, 2018 r. – 3 545 487 osób. Największą frekwencję 
w kontrolowanym okresie odnotowano w trzech muzeach: Muzeum 
Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz 
Muzeum – Zamek w Łańcucie, odpowiednio: 1 897 572 osób, 1 763 612 
osób i 1 269 458 osób. 

Muzea zorganizowały 642 895 przedsięwzięć udostępniających materialne 
dobra kultury oraz informacje o nich61, w tym w: 2016 r. – 77 857 szt., 
2017 r. – 395 279 szt., 2018 r. – 169 759 szt.

Wspólnie prowadzone filharmonie i orkiestry62 (sklasyfikowane w roz-
dziale 92109 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) odnotowały fre-

58  Zastosowano miernik 9.2.1. Liczba organizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć 
kulturalnych oraz wspierających i usprawniających działalność jednostek w danym roku 
(naukowych, edukacyjnych, wydawniczych, promujących czytelnictwo, z zakresu kinematografii 
oraz na rzecz dostępu do dóbr kultury dla osób niepełnosprawnych i prace inwestycyjne, 
remontowe, zakupy) (sztuki). Algorytm wyliczenia miernika: liczba (suma) realizowanych 
przedsięwzięciach kulturalnych w kraju i za granicą.

59  Tj.: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe 
w Kielcach, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum – Zamek 
w Łańcucie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Piastów Śląskich 
w Brzegu, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Historii Żydów 
Polskich Polin, Muzeum – Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum 
– Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), Muzeum Polaków Ratujących 
Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Centralne Muzeum Jańców 
Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum 
Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji), Muzeum Treblinka. Niemiecki 
nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944), Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa 
Kowalskiego, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Narodowe Muzeum 
Techniki w Warszawie, Muzeum PRL-u (w organizacji), Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce 
(w organizacji).

60  Zastosowano miernik 9.1. Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób 
w danym roku (w osobach). Algorytm wyliczenia miernika: liczba osób odwiedzających w danym 
roku jednostki podległe i nadzorowane/ Liczba ludności Polski w danym roku *1000.

61  Zastosowano miernik 9.1.1.2. Liczba przedsięwzięć udostępniających materialne dobra kultury 
(w tym liczba dóbr zdigitalizowanych) oraz informacje o nich w danym roku (sztuki). Miernik 
pozwala na monitoring liczby ofert przedsięwzięć kulturalnych dostępnych dla szerokiej 
publiczności. Przedsięwzięcie to np. wystawa, koncert, pokaz, targi, impreza masowa, lekcja 
muzealna, warsztaty, pobyt studyjny, ale także prowadzenie serwisu tematycznego, liczba 
publikacji, udostępnionych zdigitalizowanych dóbr kultury, konkurs historyczny z nagrodami, 
seminarium naukowe lub edukacyjne itp.

62  Tj. w 2016 r.: Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda, Filharmonia Pomorska im. Ignacego 
Józefa Paderewskiego w Bydgoszczy, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego  
we Wrocławiu; w 2017 r. kolejne dwie: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, 
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie; w 2018 r. kolejne trzy: AUKSO 
Orkiestra Kameralna Miasta Tych, Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, 
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

4444

kwencję na poziomie 10 057 618 osób, w tym w: 2016 r. – 8 053 40063 osób 
(dane dla czterech instytucji), 2017 r. – 994 111 osób (sześć instytucji), 
2018 r. – 1 010 107 osób (dziewięć instytucji).

Instytucje te zorganizowały 10 946 przedsięwzięć kulturalnych64, z czego 
8024 premier i nowych przedsięwzięć, w tym: w 2016 r. – 2461, z czego 
540 premier i nowych przedsięwzięć (dane dla trzech instytucji), w 2017 r. 
– 3889, z czego 2980 (pięć instytucji, dane dla premier i nowych przed-
sięwzięć – dla sześciu instytucji), 2018 r. – 4596, z czego 4504 premier 
i nowych przedsięwzięć (dziewięć instytucji). 

Dwa wspólnie prowadzone ośrodki65 (sklasyfikowane w rozdziale 92109 
– Domy i ośrodki kultury) odnotowały frekwencję66 na poziomie 195 422 
osób, w tym: w 2016 r. – 61 261 osób, w 2017 r. – 62 814 osób, w 2018 r.  
– 71 347 osób.

Ośrodki te zorganizowały 1447 przedsięwzięć kulturalnych67, z czego 
149 premier i nowych przedsięwzięć68, w tym: w 2016 r. – 337, z czego 
57 premier i nowych przedsięwzięć, w 2017 odpowiednio: 428 i 36, 
w 2018 r. odpowiednio: 682 i 56.

W centrach kultury i sztuki69 (sklasyfikowanych w rozdziale 92113 – Cen-
tra kultury i sztuki) odnotowano frekwencję70 na poziomie 414 172 osób, 
w tym: w 2016 r. – 121 753 osoby (dane dla jednej instytucji), w 2017 r.  
– 152 075 osób (dane dla dwóch instytucji), w 2018 r. – 140 344 osoby 
(dane dla dwóch instytucji).

Centra te zorganizowały 2244 przedsięwzięć kulturalnych71, z czego 87 
premier i nowych przedsięwzięć72, w tym: w 2016 r. – 20, z czego 10 pre-
mier i nowych przedsięwzięć (dane dla jednej instytucji), w 2017 r. – 89, 
z czego 18 premier i nowych przedsięwzięć (dane dla dwóch instytucji), 
w 2018 r. – 2135, z czego 59 premier i nowych przedsięwzięć (dane dla 
dwóch instytucji).

63  Wysoka frekwencja w 2016 r. była związana z realizacją przez Narodowe Forum Muzyki  
im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu projektu „Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016”.

64  Miernik 9.2.1.
65  Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Ośrodek Praktyk Teatralnych 

„Gardzienice” w Lublinie.
66  Miernik 9.2.
67  Miernik 9.2.1.
68  Miernik 9.2.
69  Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu oraz od 2017 r. – Centrum Paderewskiego 

w Kąśnej Dolnej.
70  Miernik 9.2.
71  Miernik 9.2.1.
72  Miernik 9.2.
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W instytucjach kultury sklasyfikowanych w rozdziale 92114 – Pozo-
stałe instytucje kultury73 odnotowano frekwencję74 na poziomie 
4 805 271 osób, w tym: w 2016 r. – 964 138 osób (dane dla trzech insty-
tucji), w 2017 r. – 1 726 145 osób (dane dla pięciu instytucji), w 2018 r.  
– 2 114 988 osób (dane dla pięciu instytucji).

Instytucje te zorganizowały 8547 przedsięwzięć kulturalnych75, z czego 
506 premier i nowych przedsięwzięć76, w tym: w 2016 r. – 169, z czego 160 
premier i nowych przedsięwzięć (dane dla dwóch instytucji), w 2017 r. 
– 2784, z czego 160 premier i nowych przedsięwzięć (dane dla czterech 
instytucji), w 2018 r. – 5594, z czego 186 premier i nowych przedsięwzięć 
(dane dla czterech instytucji).

Oferta kulturalna WIK była kierowana do różnych grup wiekowych (dzieci, 
młodzież, studenci, osoby dorosłe).

Przykłady

Oferta Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie była skie-
rowana do różnych grup odbiorców. W latach 2016–2018 dla dzieci orga-
nizowano m.in. „Poranki filozoficzne” (170 spotkań), grano spektakle  
m.in. „Chichotek” (18 razy), „Królowa Śniegu” (60 razy), „Podróże Guliwera”  
(37 razy). Teatr oferował także profesjonalną opiekę i zajęcia dla dzieci, które 
przyszły do Teatru z rodzicami (spektakl z nianią – 26 razy). Dla młodzieży 
i studentów prowadzono warsztaty teatralne m.in. „W rytmie teatru”, „Kabaret 
nieaktualny”, „Od słowa do słowa”, festiwale młodzieżowe, np. „American 
Dream”, „Drogi wolności”, „W świecie Mrożka”. Dla dorosłych przygotowano  
m.in. warsztaty pt. „Dotknij teatru”, projekt „Teatr łączy pokolenia”, a dla seniorów 
– warsztaty literackie pt. „Akademia dojrzałego twórcy”. Pozostała działalność 
artystyczna i merytoryczna Teatru adresowana była do szerokiej publiczności 
bez określenia ram wiekowych. Badania publiczności przeprowadzone przez 
Teatr wykazały, że najwięcej respondentów było w grupie wiekowej 35–44 lata 
(19%), a najmniej – poniżej 18. roku życia (8%).

Oferta programowa Muzeum Śląskiego w Katowicach obejmowała wystawy 
o zróżnicowanej tematyce, z podziałem na wystawy stałe i czasowe, co umoż-
liwiało ich dostosowanie do odbiorców w różnym wieku. W ramach oferty 
edukacyjnej dla szkół Muzeum organizowało spotkania poświęcone różnym 
dziedzinom kultury, a także warsztaty i wykłady o sztuce, teatrze, historii, 
etnografii i scenografii, skierowane do: przedszkoli i klas I–III szkół podsta-
wowych (np. „Czym jest obraz”, „Baśnie śląskie”), klas IV–VI szkół podstawo-
wych (np. malarze z naszych podręczników, ABC teatru), młodzieży (np. kolory 
Młodej Polski, sztuka gotycka – architektura, malarstwo i rzeźba) oraz szkół 
specjalnych i integracyjnych (np. mig-muz – sztuka w języku migowym, 
kostium w projekcie). Dla odbiorców indywidualnych, w tym rodzin z dziećmi 
i młodzieży, Muzeum przygotowywało warsztaty, a dla dorosłych i senio-
rów – wykłady, panele dyskusyjne, oprowadzania kuratorskie i tematyczne. 
W Muzeum odbywały się również koncerty, spektakle teatralne czy pokazy fil-
mowe przeznaczone dla różnych odbiorców.

73  Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, EC 1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi, Europejskie 
Centrum Muzyki Pendereckiego w Lusławicach oraz od 2017 r. – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”  
we Wrocławiu, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza 
Sygietyńskiego w Karolinie, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

74  Miernik 9.2.
75  Miernik 9.2.1.
76  Miernik 9.2.

Oferta dla różnych  
grup odbiorców
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WIK podejmowały działania w celu wyeliminowania barier ekonomicz-
nych w dostępie do swojej oferty poprzez wprowadzenie systemu bile-
tów ulgowych, grupowych, rodzinnych; honorując „Kartę Dużej Rodziny” 
i lokalne „Karty rodziny” oraz inne karty (np. seniora, turystyczną itp.).

Przykład

Działania Muzeum Lubelskiego w Lublinie w celu niwelowania barier 
w dostępie do oferty kulturalnej dla grup narażonych na wykluczenie pole-
gały m.in. na: zróżnicowaniu cen biletów (bilety rodzinne, dla osób posiada-
jących Lubelską Kartę Seniora, honorowanie Karty Dużej Rodziny, bezpłatne 
zwiedzania oraz wykłady dla osób powyżej 60. roku życia), organizacji i pro-
wadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży (w tym bezpłatnych zajęć edukacyjnych 
w czasie ferii zimowych i wakacji w ramach programów „Zima w Mieście” 
oraz „Lato w Mieście”, organizowanie tzw. „kącików edukacyjnych dla dzieci”, 
współpraca z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z pedagogami 
i wychowankami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, współ-
praca z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie wspomagania 
przy organizacji zajęć dla osób z niepełnosprawnościami oraz działających 
na rzecz osób wykluczonych).

Zarówno plany dotyczące działalności merytorycznej i finansowej, jak 
i sprawozdania z ich realizacji były na ogół rzetelnie sporządzane i prze-
kazywane do organizatorów w wymaganych terminach. 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w dwóch instytucjach 
kultury. Muzeum Śląskie w Katowicach nieterminowo przekazało spra-
wozdania z działalności merytorycznej do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. Spośród 42 takich sprawozdań siedem (tj. 16,7%) 
przekazano z opóźnieniem wynoszącym od jednego do dziesięciu dni. 
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie nieterminowo przekazał orga-
nizatorowi plan działalności na 2018 r. oraz raport z realizacji programu 
działania Teatru za 2016 r. i 2017 r.

Konieczność składania do dwóch (lub więcej) organizatorów różnej  
(co do formy i treści oraz terminów) dokumentacji planistycznej i spra-
wozdawczej wskazywano jako negatywny skutek bycia wspólnie prowa-
dzoną instytucją kultury.

Przykłady

Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
-Opolu wskazała, że sporządzanie dokumentów planistycznych i spra-
wozdawczych dwóm organizatorom, z których każdy oczekuje materiałów  
przygotowywanych według własnych i odmiennych od siebie zasad, jest bardzo 
dużym utrudnieniem w pracy Muzeum z kilku względów, m.in. z: konieczności 
poznania i znajomości przez pracowników różniących się od siebie zasad 
i reguł pracy nad planami i sprawozdaniami, których podstawą są odmienne 
przepisy, prowadzenia rozbudowanych ksiąg rachunkowych oraz ewidencji 
pomocniczej w innych działach, znacznie zwiększonego nakładu pracy oraz 
czasu. Wszystko to – przy niezwiększonej kadrze i ograniczonych możliwo-
ściach finansowych na podwyżkę wynagrodzeń lub zwiększenie zatrudnienia  
– powoduje przeciążenie pracą, spadek satysfakcji u pracowników, a nawet 
rezygnację z pracy w Muzeum.

Planowanie 
i sprawozdawczość WIK
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Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie wskazała, że konieczność przeka-
zywania różnorodnych dokumentów planistycznych i sprawozdań z realizacji 
zadań (zarówno merytorycznych, jak i finansowych) poszczególnym organi-
zatorom jest uciążliwa. Brak spójności wymaganych dokumentów (różne wzory 
oraz terminy dostarczenia) powoduje konieczność angażowania szeregu osób, 
zarówno pracowników merytorycznych z poszczególnych komórek organizacyj-
nych, jak i z Działu Finansowo-Księgowego. Również wzory/kategorie sprawoz-
dań nie są dostosowane do realnej działalności instytucji. Przykładowo, prace nad 
wystawami trwają często 2–3 lata, zatem wskazywanie ich w planie na danych rok 
często nie znajduje odzwierciedlania w sprawozdaniu za dany okres.

Dyrektor Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie wskazał, 
że – sporządzając plany i sprawozdania dla każdego z organizatorów – Teatr 
prezentuje te same dane w różnych ujęciach, na różnych formularzach i według 
różnych zasad. Stanowi to wyzwanie dla większości komórek organizacyjnych 
biorących udział w tych procesach, jak również podwojony nakład pracy.

Na potrzebę m.in. uzgodnienia zakresu obowiązków sprawozdawczych 
wspólnych instytucji kultury przez poszczególnych współprowadzących, 
określenia przez współprowadzących systemu możliwie najpełniejszej 
wymiany informacji o WIK oraz określenia przez współprowadzących 
spójnej metodologii oceniania WIK Najwyższa Izba Kontroli wskazała 
w informacji o wynikach kontroli pn. „Zarządzanie wspólnymi instytu-
cjami kultury w województwie kujawsko-pomorskim”. 

5.4. Nadzór nad wspólnymi instytucjami kultury
Organizatorzy sprawowali rzetelny nadzór nad działalnością wspól-
nie prowadzonych instytucji kultury, zgodnie z zasadami określonymi 
w wewnętrznych procedurach. Stwierdzono jednak przypadki, że nadzór 
ten nie był w pełni skuteczny. 

W Ministerstwie zasady i formy nadzoru określało zarządzenie Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
nadzoru i kontroli nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa77. 
Ponadto w obowiązujących w latach 2016–2019 regulaminach organizacyjnych 
Ministerstwa78 wskazano komórki organizacyjne oraz zakres realizowanych 
przez nie zadań w związku ze wspólnym prowadzeniem instytucji kultury.

W skontrolowanych j.s.t. wyodrębniono komórki organizacyjne odpowie-
dzialne za nadzór, określono zadania oraz formy, zakres i częstotliwość 
działań nadzorczych.

Nadzór i ocena jakości funkcjonowania prowadzonych przez skontro-
lowane j.s.t. wspólnie prowadzonych instytucji kultury odbywały się  
m.in. poprzez: opiniowanie projektów planów rzeczowych oraz prelimina-

77  Dz. Urz. MKiDN, poz. 43, zwane dalej „zarządzeniem w sprawie nadzoru i kontroli”.
78  Wprowadzone: zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 

2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (Dz. Urz. MKiDN, poz. 41); zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN, poz. 48); zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN, poz. 75, ze zm.).

Zakres i formy nadzoru 
nad instytucjami kultury
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rzy budżetowych opracowanych przez instytucje kultury; analizę i opinio-
wanie sprawozdań (kwartalnych, półrocznych, rocznych) z działalności 
zarówno merytorycznej, jak i finansowej; procedurę przyznawania nagrody 
rocznej dla dyrektora instytucji; sprawdzenie realizacji warunków umo-
wy zawartej pomiędzy organizatorem a dyrektorem instytucji kultury; 
uczestnictwo przedstawicieli organizatora w przedsięwzięciach organi-
zowanych przez prowadzone instytucje kultury.

Organizatorzy sprawowali rzetelny nadzór nad działalnością wspól-
nie prowadzonych instytucji kultury, zgodnie z zasadami określonymi 
w wewnętrznych procedurach. 

Działalność WIK była również przedmiotem kontroli bezpośrednich, rzetel-
nie przeprowadzanych przez właściwe komórki organizacyjne na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej79.

W latach 2016–2017 w planach kontroli Biura Audytu i Kontroli MKiDN 
(BAK) ujęto po jednej wspólnie prowadzonej instytucji kultury80, w 2018 r. 
– dwie81, w planie kontroli na I półrocze 2019 r. – dwie82. Instytucje wspól-
nie prowadzone stanowiły odpowiednio: 6% w 2016 r., 6% w 2017 r., 
13% w 2018 r. oraz 22% w I półroczu 2019 r. podmiotów wytypowanych 
do kontroli i ujętych w planach kontroli na poszczególne lata.

W latach 2016–2018 pracownicy BAK przeprowadzili83 pięć kontroli 
w instytucjach wspólnie prowadzonych: 
1) Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – w zakresie gospodarki 

finansowej za 2014 rok,
2) Narodowe Forum Muzyki – w zakresie realizacji Programu Wieloletniego 

pn. „Europejska Stolica Kultury 2016”, 
3) Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – w zakresie wybranych 

aspektów realizacji inwestycji pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku” w latach 2015–2017,

4) Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku – w zakresie oszczędnego 
i racjonalnego gospodarowania środkami z dotacji podmiotowej w latach 
2016–2017,

5) Muzeum Historii Żydów Polskich Polin – w zakresie gospodarowania 
środkami pochodzącymi z dotacji podmiotowej Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w latach 2016–2017.

W wyniku przeprowadzonych kontroli formułowano zalecenia pokontrol-
ne oraz – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy – wyznaczono 
termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wnio-
sków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

79  Dz. U. Nr 185, poz. 1092., ze zm.
80  W 2016 r. zaplanowano kontrolę w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego  

we Wrocławiu, natomiast w 2017 r. – w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 
81  Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.
82  Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich – Centrum 

Kultury Jidysz w Warszawie.
83  Za rok przeprowadzenia kontroli przyjęto rok, w którym kontrola została zakończona.

Rzetelny nadzór 
i kontrola WIK
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W wyniku przeprowadzonej w 2016 r. kontroli stwierdzono przypadek 
zawyżenia dotacji udzielonej przez Ministra84. Środki zostały zwrócone 
na rachunek Ministerstwa wraz z odsetkami.

Objęte kontrolą samorządy województw przeprowadziły w badanym 
okresie 44 kontrole bezpośrednie w WIK. W przypadku stwierdzenia nie-
prawidłowości przeprowadzający kontrolę wydawali zalecenia, a ich reali-
zacja była monitorowana i sprawdzana.

Przykłady

Właściwe komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego przeprowadziły w latach 2016–2018 we wspólnie prowadzonych 
instytucjach kultury (tj. Muzeum Wsi, Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu 
Dolnym oraz Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”) dziewięć kontroli 
(tzw. kompleksowe, finansowe, sprawdzające i problemowe). W wyniku prze-
prowadzonych kontroli zostały wydane zalecenia dotyczące spraw organiza-
cyjnych, kadrowych, finansowych, zamówień publicznych, gospodarowania 
mieniem oraz została sprawdzona realizacja wcześniejszych wniosków.

Departament kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
Mazowieckiego w okresie objętym kontrola przeprowadził pięć z siedmiu 
zaplanowanych kontroli w WIK. Kontrole obejmowały m.in. realizację zadań 
statutowych, prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, gospoda-
rowanie przydzieloną i nabytą częścią mienia, w tym środkami otrzymanymi 
od organizatora, wykonanie zaleceń pokontrolnych. Ponadto została przepro-
wadzona kontrola w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazow-
sze” w zakresie m.in. spraw pracowniczych oraz prowadzenia gospodarki 
finansowej. W wyniku kontroli sformułowano zalecenia pokontrolne, o któ-
rych realizacji Urząd był informowany przez dyrektorów WIK.

Minister nie sprawował skutecznego nadzoru w odniesieniu do inwestycji 
finansowanych ze środków dotacji celowych budżetu państwa realizo-
wanych przez WIK, na co wskazują wysokie kwoty niewykorzystanych 
w kolejnych latach dotacji celowych na wydatki majątkowe oraz opóźnie-
nia w realizacji inwestycji.

Sposób prowadzenia inwestycji przez WIK był, co prawda, negatywnie 
oceniany przez Departament Finansowy MKiDN, jednakże nie wpłynęło 
to na poprawę sytuacji w tym zakresie.

Przykłady

W „Informacji z wykonania budżetu państwa za 2016 r. w zakresie wydatków 
majątkowych (inwestycyjnych)” Departament Finansowy (DF) negatywnie oce-
nił – ze względu na wysokie kwoty niewykorzystanych dotacji – realizację nastę-
pujących inwestycji: „Budowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego” 
(kwota niewykorzystana – 16 523,6 tys. zł); „Przebudowa i adaptacja budyn-
ków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” (kwota niewykorzystana 
– 2403,9 tys. zł); „Modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid 
na potrzeby Muzeum PRL-u w Krakowie” (kwota niewykorzystana 
– 1071,1 tys. zł).

84  W wyniku kontroli przeprowadzonej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie stwierdzono 
zawyżenie kwoty dotacji udzielonej przez Ministra na 2014 r. o 17,1 tys. zł, tj. o podatek od towarów 
i usług (VAT) naliczony do odliczenia z faktur dokumentujących zakup nieruchomości służącej 
sprzedaży opodatkowanej.

Przypadki 
nieskutecznego nadzoru
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W kolejnym roku DF stwierdził opóźnienia w realizacji inwestycji (w tym 
m.in. zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych w Ostrołęce” – negatywna ocena DF w zakresie planowania, a następ-
nie realizacji zadania) i znaczne kwoty niewykorzystanych dotacji, co wska-
zuje, że „inwestycje nie były wystarczająco przygotowane do realizacji”. Ponadto 
DF podał, że największy udział w niewykonaniu budżetu MKiDN na wydatki 
inwestycyjne ma Muzeum Józefa Piłsudskiego – Program Wieloletni „Budowa  
Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” nie został zrealizowany 
w wysokości 90 532 tys. zł (negatywna ocena DF w zakresie planowania, a następnie 
realizacji zadania); na niższe wykonanie wydatków majątkowych w 2017 r. 
wpływ miało także opóźnienie realizacji zadania „Budowa Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego” – kwota niewykorzystana – 10 000 tys. zł (nega-
tywna ocena DF w zakresie planowania, a następnie realizacji zadania).

W „Informacji z wykonania budżetu państwa za 2018 r. w zakresie wydatków 
majątkowych (inwestycyjnych)” DF wskazał, że – ze względu na opóźnienia 
w realizacji inwestycji – w rozporządzeniu w sprawie wydatków niewygasają-
cych w 2018 r. zostały ujęte m.in. cztery zadania realizowane przez wspólnie 
prowadzone instytucje kultury dotyczące: „Budowy Kompleksu Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku” – 8120,1 tys. zł, „Adaptacji budynku na potrzeby 
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem eks-
pozycji stałej” – 1300 tys. zł85, „Przebudowy i adaptacji budynków na cele 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce” – 3507,8 tys. zł, „Budowy Muzeum 
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego” – 4500 tys. zł. „Ponadto nastąpiło 
znaczne zmniejszenie wydatków na 2018/przesunięcia na 2019 w następują-
cych większych inwestycjach: (…) Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi 
Mazowieckiej – Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. Warszawskiej 4 
w Ostrowi Mazowieckiej na Muzeum (…)”. Negatywną ocenę DF sformuło-
wał odnośnie inwestycji realizowanych przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
w Ostrołęce (w organizacji) oraz Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi 
Mazowieckiej (w organizacji).

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia opóźnień w realizacji inwestycji 
oraz niewydatkowania zaplanowanych na dany rok środków na ich realizację 
DF zaproponował m.in. zobligowanie instytucji do przygotowywania postępo-
wań przetargowych w I półroczu danego roku, co umożliwiłoby prowadzenie 
robót budowlanych w II półroczu danego roku oraz wdrożenie dwuetapowego 
przyznawania dotacji – na przygotowanie inwestycji oraz na wykonanie robót 
budowlanych, co wyeliminowałoby blokowanie środków finansowych przez 
większość roku budżetowego.

Ocena DF realizacji inwestycji w latach 2016–2018 wskazuje, że aktual-
na pozostaje ocena Najwyższej Izby Kontroli, sformułowana po kontroli 
nr P/15/026 pn. „Budowa muzeów w latach 2007–2015”86 wskazująca, 
że Minister nie zapewnił wykorzystania w pełni skutecznie i efektywnie 
środków publicznych przeznaczonych na budowę muzeów, a działania 
podejmowane w celu zapewnienia siedzib stałych dla nowo utworzonych 
instytucji kultury były długotrwałe87. NIK oceniła wówczas, że w Mini-
sterstwie nie zapewniono skutecznego nadzoru nad budową muzeów 

85  Muzeum wykorzystało kwotę 550 tys. zł w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym 
tańszej oferty. Pozostałe muzea wykorzystały środki niewygasające w 100%.

86  Wystąpienie pokontrolne NIK – tekst ujednolicony zgodnie z uchwałą Nr 2/2016 Kolegium 
Najwyższej Izby Kontroli z dnia 20 stycznia 2016 r. (www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/026/KNO).

87  W tym wspólnie prowadzonych instytucji kultury – Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.
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i realizacją programów wieloletnich, w tym nie zapobieżono wzrostowi 
planowanych kosztów oraz wydłużeniu terminów realizacji zadań inwe-
stycyjnych w stosunku do pierwotnych założeń.

W przypadku dwóch spośród sześciu objętych kontrolą samorządów woje-
wództw zastrzeżenia w tym obszarze dotyczyły nieskutecznego nadzoru 
nad wykonywaniem zajęć dodatkowych o charakterze twórczym i arty-
stycznym przez dyrektora instytucji kultury. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego stosowane 
zasady zawierania i realizacji umów z dyrektorami instytucji kultury 
na wykonywanie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycz-
nym oraz przyjęty sposób rozliczania nie zapewniał skutecznej kontroli 
prawidłowości ich realizacji. W związku z tym, że dyrektor instytucji kul-
tury w trakcie roku może wykonywać dodatkowe zajęcia na podstawie 
kilku umów cywilnoprawnych, a sprawdzenie ich realizacji następuje 
dopiero w momencie złożenia rachunku potwierdzającego wykonanie 
zadania, dochodzi do sytuacji, w której dyrektor może przekroczyć okre-
ślony limit wynagrodzenia i nie otrzyma go za faktycznie wykonaną pracę, 
jak to miało miejsce w 2018 r. w przypadku dyrektora Teatru Polskie-
go im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, któremu nie wypłacono łącznie 
21,1 tys. zł.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r. nie w pełni 
skutecznie nadzorował realizację umowy z dnia 9 grudnia 2013 r.  
ws. warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru oraz pro-
gramu jego działania zawartej – na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy o dzia-
łalności kulturalnej – z dyrektorem Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
w zakresie wywiązywania się przez niego z obowiązku uzyskiwania zgody 
na wykonywanie dodatkowych zadań. Urząd nie posiadał wiedzy, że bez 
zgody Samorządu Województwa dyrektor realizował w Teatrze dodatko-
we zadania, uzyskując z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 52 tys. zł.

Ponadto – w toku kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego – stwierdzono, że zawarta w dniu  
23 października 2014 r. przez Samorząd Województwa umowa z dyrekto-
rem Muzeum Narodowego w Szczecinie, określająca szczegółowe warunki 
organizacyjno-finansowe działalności Muzeum, nie zawierała programu 
działania instytucji kultury, wbrew dyspozycji zawartej w art. 15 ust. 5 
ustawy o działalności kulturalnej. Wcześniej, tj. 18 kwietnia 2014 r., wpły-
nął do Urzędu „Program działalności Muzeum w 2014-2021”, sporządzony 
przez dyrektora Muzeum.

Natomiast w wyniku kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego stwierdzono, że Samorząd Województwa nie powołał dyrek-
tora Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w trybie określonym 
w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw88 
oraz art. 15 ustawy o działalności kulturalnej. Ponadto obowiązujący 

88  Dz. U. Nr 207, poz. 1230.
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statut tej instytucji kultury, zatwierdzony przez współorganizatorów, był 
niezgodny z przepisami ww. ustawy w części dotyczącej sposobu repre-
zentacji instytucji kultury na zewnątrz.

W kontrolowanym okresie do Ministerstwa wpłynęło 13 skarg na wspól-
nie prowadzone instytucje kultury. Przedmiotem skarg było: nienależyte 
wykonywanie zadań przez dyrekcję oraz pracowników instytucji kultury 
(dwie skargi), przewlekłe załatwianie spraw (dwie skargi), sprawy pra-
cownicze (dwie skargi), naruszenie interesów skarżącego (cztery skargi), 
inne (trzy skargi). 

W przypadku sześciu skarg (z wyłączeniem skarg anonimowych) dyrek-
torzy właściwych komórek organizacyjnych MKiDN zawiadamiali skarżą-
cych o sposobie załatwienia skargi w terminach określonych przepisami. 
Trzy skargi, tj. 25% objętych szczegółową kontrolą, rozpatrzono z naru-
szeniem miesięcznego terminu, określonego w art. 237 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego89, a jednej 
skargi nie rozpatrzono.

Do skontrolowanych samorządów województw wypłynął jeden wnio-
sek dotyczący działalności WIK oraz jedna anonimowa skarga, której  
– na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnio-
sków90 – nie rozpoznano.

89  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.
90  Dz. U. Nr 5, poz. 46.

Rozpatrywanie skarg, 
wniosków i petycji 

ws. WIK
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy wspólne prowadzenie instytucji kultury przyczyniło się do zwiększenia 
efektywności tych instytucji?

1) Czy opracowano i prawidłowo realizowano zasady wspólnego prowa-
dzenia i współfinansowania instytucji kultury?; 2) Czy wspólnie prowa-
dzone instytucje kultury efektywnie prowadzą działalność kulturalną?; 
3) Czy wspólnie prowadzone instytucje kultury efektywnie, gospodarnie 
i legalnie wydatkują środki publiczne?; 4) Czy podmioty wspólnie pro-
wadzące instytucje kultury sprawują rzetelny i skuteczny nadzór nad 
działalnością instytucji kultury, w tym nad wydatkowaniem środków 
publicznych?

Kontrolą objęto Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sześć 
urzędów marszałkowskich: województwa lubelskiego, mazowieckiego, 
opolskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, 
sześć wspólnie prowadzonych instytucji kultury (dwa teatry i cztery 
muzea).

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie na podstawie art. 2 ust. 1 oraz 
art. 5 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, z uwzględnieniem kryte-
riów: legalności, rzetelności, celowości i gospodarności; w samorządach 
oraz wspólnie prowadzonych instytucjach kultury – na podstawie art. 2 
ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, z uwzględnie-
niem kryteriów: legalności, rzetelności i gospodarności.

2016–2019 (do dnia zakończenia kontroli) oraz – w celach analizy porów-
nawczej – lata wcześniejsze. Czynności kontrolne przeprowadzono 
w okresie od 5 marca 2019 r. do 5 czerwca 2019 r.

W kontroli nie korzystano z udziału innych organów kontroli i inspekcji.

Kontrola została podjęta z własnej inicjatywy NIK. Działalność wspólnie 
prowadzonych instytucji kultury była przedmiotem wcześniejszych kon-
troli NIK, np. kontroli pn.: „Zarządzanie wspólnymi instytucjami kultury 
w województwie kujawsko-pomorskim” (nr P/14/071/LBY), „Realiza-
cja zadań w zakresie kultury przez jednostki samorządu terytorialne-
go” (nr P/12/150/LLU), „Działalność samorządowych instytucji kultury” 
(nr P/18/022/KNO).

Kontrole przeprowadził Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz sześć delegatur NIK w: Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, 
Szczecinie i Warszawie. W wyniku kontroli 13 podmiotów skierowa-
no wystąpienia pokontrolne do ich kierowników. Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego zgłosił dwa zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego 
z dnia 31 maja 2019 r. W podjętej 18 lipca 2019 r. uchwale Zespół Orzeka-
jący Komisji Rozstrzygającej NIK uwzględnił jedno zastrzeżenie, a drugie  
– oddalił.

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Udział innych organów 
kontroli na podstawie 
art. 12 ustawy o NIK

Pozostałe informacje 

Wystąpienia pokontrolne
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W wyniku kontroli NIK w 13 wystąpieniach pokontrolnych sformułowała 
12 wniosków pokontrolnych, z czego zrealizowano pięć wniosków,  
nie zrealizowano – jednego, w trakcie realizacji jest sześć wniosków91.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w wymiarze finansowym 
na łączną kwotę 47 915 tys. zł, w tym: kwoty wydatkowane z naruszeniem 
prawa – 52 tys. zł; kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego 
zarządzania finansami – 160 tys. zł; kwoty wydatkowane w następstwie 
działań stanowiących naruszenie prawa – 3 tys. zł; potencjalne finansowe 
skutki nieprawidłowości – 47 700 tys. zł.

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

1.
Departament Nauki, 

Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Piotr Gliński

2. Delegatura NIK 
w Katowicach

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego

Jakub Chełstowski

3. Muzeum Śląskie w Katowicach Alicja Knast

4. Delegatura NIK 
w Lublinie

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego

Jarosław Stawiarski

Sławomir Sosnowski  
(od 1.12.2014 r. 
do 20.11.2018 r.)

5. Muzeum Lubelskie w Lublinie Katarzyna Mieczkowska

6.

Delegatura NIK 
w Olsztynie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin

7.
Teatr im. Stefana Jaracza 

w Olsztynie

Zbigniew Brzoza  
(od 22.11.2018 r.)

Janusz Kijowski 
(od 1.01.2004 r. 
do 29.08.2018 r.)

Zbigniewa Marek Hass 
(p.o. dyrektora 
od 30.08.2018 r. 
do 21.11.2018 r.)

8.

Delegatura NIK w Opolu

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

9.
Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach-Opolu

Violetta 
Rezler-Wasilewska

10.
Delegatura NIK 

w Szczecinie

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz

11.
Muzeum Narodowe 

w Szczecinie
Lech Karwowski

12.
Delegatura NIK 
w Warszawie

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

13.
Teatr Polski  

im. Arnolda Szyfmana  
w Warszawie

Andrzej Seweryn

91  Według stanu na dzień 29 października 2019 r.

Wnioski pokontrolne

Finansowe  
rezultaty kontroli

Wykaz jednostek 
kontrolowanych



ZAŁĄCZNIKI

5555

W
yk

az
 o

ce
n 

ko
nt

ro
lo

w
an

yc
h 

je
dn

os
te

k

Lp
.

N
az

w
a 

je
dn

os
tk

i 
ko

n
tr

ol
ow

an
ej

O
ce

n
a 

ko
n

tr
ol

ow
an

ej
 

dz
ia

ła
ln

oś
ci

*)

S
ta

ny
 m

aj
ąc

e 
w

p
ły

w
 n

a 
w

yd
an

ą 
oc

en
ę:

pr
aw

id
ło

w
e

n
ie

pr
aw

id
ło

w
e

1.
M

in
is

te
rs

tw
o 

Ku
ltu

ry
 

i D
zi

ed
zi

ct
w

a 
N

ar
od

ow
eg

o
w

 f
or

m
ie

 o
pi

so
w

ej

Pr
zy

cz
yn

ie
ni

e 
si

ę 
do

 p
op

ra
w

y 
fu

nk
cj

on
ow

an
ia

 W
IK

.

Pr
aw

id
ło

w
a 

re
al

iz
ac

ja
 o

bo
w

ią
zk

ów
 w

yn
ik

aj
ąc

yc
h 

z 
za

w
ar

ty
ch

 u
m

ów
 w

s.
 W

IK
.

R
ze

te
ln

ie
 s

pr
aw

ow
an

y 
na

dz
ór

, w
 t

ym
 

na
d 

w
yd

at
ko

w
an

ie
m

 ś
ro

dk
ów

 p
ub

lic
zn

yc
h,

 
zg

od
ni

e 
z 

za
sa

da
m

i o
kr

eś
lo

ny
m

i w
 z

ar
zą

dz
en

iu
 

M
in

is
tr

a 
Ku

ltu
ry

 i 
D

zi
ed

zi
ct

w
a 

N
ar

od
ow

eg
o 

z 
dn

ia
 3

0 
pa

źd
zi

er
ni

ka
 2

01
3 

r. 
w

 s
pr

aw
ie

 n
ad

zo
ru

 
i k

on
tr

ol
i n

ad
 je

dn
os

tk
am

i o
bj

ęt
ym

i c
zę

śc
ią

 2
4 

bu
dż

et
u 

pa
ńs

tw
a.

Br
ak

 z
as

ad
 w

sp
ól

ne
go

 p
ro

w
ad

ze
ni

a 
i w

sp
ół

fin
an

so
w

an
ia

 in
st

yt
uc

ji 
ku

ltu
ry

, w
 t

ym
 

je
dn

ol
ity

ch
 k

ry
te

rió
w

 d
ob

or
u 

in
st

yt
uc

ji 
do

 w
sp

ól
ne

go
 p

ro
w

ad
ze

ni
a.

N
ie

je
dn

ol
ito

ść
 w

 o
kr

eś
la

ni
u 

pr
aw

 i 
ob

ow
ią

zk
ów

 s
tr

on
 u

m
ów

 w
s.

 W
IK

.

Ro
sn

ąc
e 

na
kł

ad
y 

fin
an

so
w

e 
ob

ci
ąż

aj
ąc

e 
bu

dż
et

 p
ań

st
w

a.

N
ie

za
ko

ńc
ze

ni
e 

pr
ac

 n
ad

 o
kr

eś
le

ni
em

 p
oz

af
in

an
so

w
yc

h 
m

ie
rn

ik
ów

 o
ce

ny
 ja

ko
śc

i 
dz

ia
ła

ln
oś

ci
 W

IK
.

N
ie

sk
ut

ec
zn

ie
 s

pr
aw

ow
an

y 
na

dz
ór

 n
ad

 r
ea

liz
ac

ją
 in

w
es

ty
cj

i.

N
ie

rz
et

el
ne

 a
na

liz
ow

an
ie

 p
rz

yp
ad

kó
w

 w
ni

os
ko

w
an

ia
 o

 z
w

ię
ks

ze
ni

e 
do

fin
an

so
w

an
ia

 
za

da
ń 

in
w

es
ty

cy
jn

yc
h.

N
ie

rz
et

el
ne

 i 
ni

et
er

m
in

ow
e 

ro
zp

at
ry

w
an

ie
 s

ka
rg

.

2.
U

rz
ąd

 M
ar

sz
ał

ko
w

sk
i 

W
oj

ew
ód

zt
w

a 
Lu

be
ls

ki
eg

o
w

 f
or

m
ie

 o
pi

so
w

ej

Pr
aw

id
ło

w
a 

re
al

iz
ac

ja
 z

ad
ań

 u
st

al
on

yc
h 

w
 u

m
ow

ac
h 

w
s.

 W
IK

.

Za
pe

w
ni

en
ie

, z
go

dn
ie

 z
 u

m
ow

ą 
w

s.
 W

IK
, ś

ro
dk

ów
 

fin
an

so
w

yc
h 

na
 u

tr
zy

m
an

ie
 i 

dz
ia

ła
ln

oś
ć 

W
IK

.

R
ze

te
ln

y 
i s

ku
te

cz
ny

 n
ad

zó
r 

na
d 

W
IK

, w
 t

ym
 

na
d 

w
yd

at
ko

w
an

ie
m

 ś
ro

dk
ów

 p
ub

lic
zn

yc
h.

N
ie

op
ra

co
w

an
ie

 w
ys

ta
nd

ar
yz

ow
an

eg
o 

do
ku

m
en

tu
 s

łu
żą

ce
go

 o
ce

ni
e 

ja
ko

śc
i 

fu
nk

cj
on

ow
an

ia
 W

IK
.

N
ie

po
w

oł
an

ie
 d

yr
ek

to
ra

 O
śr

od
ka

 P
ra

kt
yk

 T
ea

tr
al

ny
ch

 „
G

ar
dz

ie
ni

ce
” 

w
 s

po
só

b 
ok

re
śl

on
y 

w
 u

st
aw

ie
 o

 d
zi

ał
al

no
śc

i k
ul

tu
ra

ln
ej

. 

Za
tw

ie
rd

ze
ni

e 
st

at
ut

u 
in

st
yt

uc
ji 

ku
ltu

ry
, k

tó
ry

 b
ył

 n
ie

zg
od

ny
 z

 p
rz

ep
is

am
i  

w
w

. u
st

aw
y 

w
 c

zę
śc

i d
ot

yc
zą

ce
j s

po
so

bu
 r

ep
re

ze
nt

ac
ji 

in
st

yt
uc

ji 
ku

ltu
ry

 n
a 

ze
w

ną
tr

z.

3.
U

rz
ąd

 M
ar

sz
ał

ko
w

sk
i 

W
oj

ew
ód

zt
w

a 
M

az
ow

ie
ck

ie
go

po
zy

ty
w

na

Pr
aw

id
ło

w
a 

re
al

iz
ac

ja
 o

bo
w

ią
zk

ów
 u

st
al

on
yc

h 
w

 u
m

ow
ac

h 
w

s.
 W

IK
.

Za
pe

w
ni

en
ie

, z
go

dn
ie

 z
 u

m
ow

ą 
w

s.
 W

IK
, ś

ro
dk

ów
 

fin
an

so
w

yc
h 

na
 u

tr
zy

m
an

ie
 i 

dz
ia

ła
ln

oś
ć 

W
IK

.

R
ze

te
ln

y 
i s

ku
te

cz
ny

 n
ad

zó
r 

na
d 

W
IK

, w
 t

ym
 

na
d 

w
yd

at
ko

w
an

ie
m

 ś
ro

dk
ów

 p
ub

lic
zn

yc
h.

4.
U

rz
ąd

 M
ar

sz
ał

ko
w

sk
i 

W
oj

ew
ód

zt
w

a 
O

po
ls

ki
eg

o
po

zy
ty

w
na

Pr
aw

id
ło

w
a 

re
al

iz
ac

ja
 o

bo
w

ią
zk

ów
 u

st
al

on
yc

h 
w

 u
m

ow
ac

h 
w

s.
 W

IK
.

R
ze

te
ln

y 
i s

ku
te

cz
ny

 n
ad

zó
r 

na
d 

W
IK

, w
 t

ym
 

na
d 

w
yd

at
ko

w
an

ie
m

 ś
ro

dk
ów

 p
ub

lic
zn

yc
h.

5.
U

rz
ąd

 M
ar

sz
ał

ko
w

sk
i 

W
oj

ew
ód

zt
w

a 
Śl

ąs
ki

eg
o

po
zy

ty
w

na

Pr
aw

id
ło

w
a 

re
al

iz
ac

ja
 o

bo
w

ią
zk

ów
 u

st
al

on
yc

h 
w

 u
m

ow
ac

h 
w

s.
 W

IK
.

R
ze

te
ln

y 
i s

ku
te

cz
ny

 n
ad

zó
r 

na
d 

W
IK

, w
 t

ym
 

na
d 

w
yd

at
ko

w
an

ie
m

 ś
ro

dk
ów

 p
ub

lic
zn

yc
h.



ZAŁĄCZNIKI

5656

Lp
.

N
az

w
a 

je
dn

os
tk

i 
ko

n
tr

ol
ow

an
ej

O
ce

n
a 

ko
n

tr
ol

ow
an

ej
 

dz
ia

ła
ln

oś
ci

*)

S
ta

ny
 m

aj
ąc

e 
w

p
ły

w
 n

a 
w

yd
an

ą 
oc

en
ę:

pr
aw

id
ło

w
e

n
ie

pr
aw

id
ło

w
e

6.

U
rz

ąd
 M

ar
sz

ał
ko

w
sk

i 
W

oj
ew

ód
zt

w
a 

W
ar

m
iń

sk
o-

 
-M

az
ur

sk
ie

go

w
 f

or
m

ie
 o

pi
so

w
ej

Pr
aw

id
ło

w
a 

re
al

iz
ac

ja
 o

bo
w

ią
zk

ów
 u

st
al

on
yc

h 
w

 u
m

ow
ac

h 
w

s.
 W

IK
.

R
ze

te
ln

y 
na

dz
ór

 n
ad

 W
IK

, w
 t

ym
 n

ad
 

w
yd

at
ko

w
an

ie
m

 ś
ro

dk
ów

 p
ub

lic
zn

yc
h,

 z
go

dn
y 

z 
w

ew
nę

tr
zn

ym
i u

re
gu

lo
w

an
ia

m
i.

N
ie

sk
ut

ec
zn

y 
na

dz
ór

 w
 z

ak
re

si
e 

re
al

iz
ac

ji 
pr

ze
z 

dy
re

kt
or

a 
W

IK
 w

ar
un

kó
w

 u
m

ow
y 

za
w

ar
te

j n
a 

po
ds

ta
w

ie
 a

rt
. 1

5 
us

t.
 5

 u
st

aw
y 

o 
dz

ia
ła

ln
oś

ci
 k

ul
tu

ra
ln

ej
.

7.
U

rz
ąd

 M
ar

sz
ał

ko
w

sk
i 

W
oj

ew
ód

zt
w

a 
Za

ch
od

ni
op

om
or

sk
ie

go
w

 f
or

m
ie

 o
pi

so
w

ej

Pr
aw

id
ło

w
a 

re
al

iz
ac

ja
 o

bo
w

ią
zk

ów
 u

st
al

on
yc

h 
w

 u
m

ow
ac

h 
w

s.
 W

IK
.

R
ze

te
ln

y 
na

dz
ór

 n
ad

 W
IK

, w
 t

ym
 n

ad
 

w
yd

at
ko

w
an

ie
m

 ś
ro

dk
ów

 p
ub

lic
zn

yc
h.

Za
w

ar
ci

e 
um

ow
y 

z 
dy

re
kt

or
em

 W
IK

 z
 n

ar
us

ze
ni

em
 a

rt
. 1

5 
us

t.
 5

 u
st

aw
y 

o 
dz

ia
ła

ln
oś

ci
 k

ul
tu

ra
ln

ej
.

8.
M

uz
eu

m
 L

ub
el

sk
ie

 
w

 L
ub

lin
ie

po
zy

ty
w

na
Pr

aw
id

ło
w

e 
i e

fe
kt

yw
ne

 p
ro

w
ad

ze
ni

a 
dz

ia
ła

ln
oś

ci
 

ku
ltu

ra
ln

ej
.

Pr
aw

id
ło

w
e 

w
yd

at
ko

w
an

ie
 ś

ro
dk

ów
 p

ub
lic

zn
yc

h.

9.
Te

at
r 

Po
ls

ki
 im

. A
rn

ol
da

 
Sz

yf
m

an
a 

w
 W

ar
sz

aw
ie

po
zy

ty
w

na
Pr

aw
id

ło
w

e 
i e

fe
kt

yw
ne

 p
ro

w
ad

ze
ni

a 
dz

ia
ła

ln
oś

ci
 

ku
ltu

ra
ln

ej
.

Pr
aw

id
ło

w
e 

w
yd

at
ko

w
an

ie
 ś

ro
dk

ów
 p

ub
lic

zn
yc

h.

10
.

Ce
nt

ra
ln

e 
M

uz
eu

m
 

Je
ńc

ów
 W

oj
en

ny
ch

 
w

 Ł
am

bi
no

w
ic

ac
h-

O
po

lu
w

 f
or

m
ie

 o
pi

so
w

ej
Pr

aw
id

ło
w

e 
i e

fe
kt

yw
ne

 p
ro

w
ad

ze
ni

a 
dz

ia
ła

ln
oś

ci
 

ku
ltu

ra
ln

ej
.

Pr
aw

id
ło

w
e 

w
yd

at
ko

w
an

ie
 ś

ro
dk

ów
 p

ub
lic

zn
yc

h.

N
ie

za
pe

w
ni

en
ie

 w
 c

zę
śc

i o
bi

ek
tó

w
 M

uz
eu

m
 m

oż
liw

oś
ci

 k
or

zy
st

an
ia

 
ze

 z
gr

om
ad

zo
ny

ch
 z

bi
or

ów
 o

so
bo

m
 z

 n
ie

pe
łn

os
pr

aw
no

śc
ią

 r
uc

ho
w

ą.

11
.

M
uz

eu
m

 Ś
lą

sk
ie

 
w

 K
at

ow
ic

ac
h

w
 f

or
m

ie
 o

pi
so

w
ej

Pr
aw

id
ło

w
e 

i e
fe

kt
yw

ne
 p

ro
w

ad
ze

ni
a 

dz
ia

ła
ln

oś
ci

 
ku

ltu
ra

ln
ej

.

Pr
aw

id
ło

w
e 

w
yd

at
ko

w
an

ie
 ś

ro
dk

ów
 p

ub
lic

zn
yc

h.

N
ie

te
rm

in
ow

e 
pr

ze
ka

zy
w

an
ie

 s
pr

aw
oz

da
ń 

z 
dz

ia
ła

ln
oś

ci
 m

er
yt

or
yc

zn
ej

 
do

 o
rg

an
iz

at
or

a.

12
.

Te
at

r 
im

. S
te

fa
na

 
Ja

ra
cz

a 
w

 O
ls

zt
yn

ie
w

 f
or

m
ie

 o
pi

so
w

ej

Pr
aw

id
ło

w
e 

i e
fe

kt
yw

ne
 p

ro
w

ad
ze

ni
a 

dz
ia

ła
ln

oś
ci

 
ku

ltu
ra

ln
ej

.

Pr
aw

id
ło

w
e 

w
yd

at
ko

w
an

ie
 ś

ro
dk

ów
 d

ot
ac

ji 
ce

lo
w

yc
h.

N
ie

pr
aw

id
ło

w
e 

w
yd

at
ko

w
an

ie
 ś

ro
dk

ów
 d

ot
ac

ji 
po

dm
io

to
w

ej
.

Za
w

ie
ra

ni
e 

um
ów

 z
 d

yr
ek

to
re

m
 T

ea
tr

u 
be

z 
zg

od
y 

or
ga

ni
za

to
ra

, a
 t

ak
że

 
na

 c
zy

nn
oś

ci
 n

al
eż

ąc
e 

do
 o

bo
w

ią
zk

ów
 d

yr
ek

to
ra

.

N
ie

te
rm

in
ow

e 
pr

ze
ka

za
ni

e 
or

ga
ni

za
to

ro
w

i p
la

nu
 d

zi
ał

al
no

śc
i o

ra
z 

ra
po

rt
ów

 
z 

re
al

iz
ac

ji 
pr

og
ra

m
ów

 d
zi

ał
an

ia
 T

ea
tr

u.

13
.

M
uz

eu
m

 N
ar

od
ow

e 
w

 S
zc

ze
ci

ni
e

w
 f

or
m

ie
 o

pi
so

w
ej

Pr
aw

id
ło

w
e 

i e
fe

kt
yw

ne
 p

ro
w

ad
ze

ni
a 

dz
ia

ła
ln

oś
ci

 
ku

ltu
ra

ln
ej

.

W
ys

tą
pi

en
ie

 z
ob

ow
ią

za
ń 

w
ym

ag
al

ny
ch

, z
ap

ła
ta

 o
ds

et
ek

 o
d 

ni
et

er
m

in
ow

yc
h 

pł
at

no
śc

i. 

N
ie

te
rm

in
ow

y 
zw

ro
t 

cz
ęś

ci
 n

ie
w

yk
or

zy
st

an
ej

 d
ot

ac
ji 

or
az

 n
ie

te
rm

in
ow

e 
ro

zl
ic

ze
ni

e 
do

ta
cj

i c
el

ow
ej

. 

N
ie

 w
sz

ys
tk

ie
 b

ud
yn

ki
 M

uz
eu

m
 b

ył
y 

do
st

os
ow

an
e 

do
 p

ot
rz

eb
 o

só
b 

z 
ni

ep
eł

no
sp

ra
w

no
śc

ią
.

*)  p
oz

yt
yw

na
 /

 n
eg

at
yw

na
 /

 w
 fo

rm
ie

 o
pi

so
w

ej



ZAŁĄCZNIKI

5757

6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z funkcjo-
nowaniem instytucji kultury jest ustawa o działalności kulturalnej. Istotną 
z punktu widzenia tematyki kontroli jest również ustawa o muzeach.

1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, działalność  
kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Usta-
wa nakłada na państwo obowiązek sprawowania mecenatu nad działalno-
ścią kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji 
i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad 
zabytkami (art. 1 ust. 2 tej ustawy). 

Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego może 
wspierać finansowo, w ramach mecenatu państwa, realizację planowa-
nych na dany rok zadań związanych z polityką kulturalną państwa, prowa-
dzonych przez instytucje kultury i inne podmioty nienależące do sektora 
finansów publicznych (art. 1 ust. 3 tej ustawy).

Mecenat, o którym mowa w ust. 2 i 3, sprawują także organy jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie ich właściwości (art. 1 ust. 4 tej 
ustawy).

Ustawa o działalności kulturalnej przewiduje, że działalność kulturalna 
może być prowadzona w różnorodnych formach organizacyjnych. Jako for-
my organizacyjne działalności kulturalnej ustawa wymienia w szczegól-
ności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, 
kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki 
oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2).

Podmiotami tworzącymi instytucje kultury, zwanymi organizatorami 
(art. 10 ust. 1 tej ustawy), są ministrowie oraz kierownicy urzędów cen-
tralnych (art. 8 tej ustawy), a także jednostki samorządu terytorialnego 
(art. 9 ust. 1 tej ustawy). Tym samym, ze względu na rodzaj organizatora, 
instytucje kultury dzielą się na państwowe i samorządowe, dla których 
prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, organizatorzy, 
o których mowa w art. 8 oraz w art. 9, mogą na podstawie umowy zawar-
tej między sobą:

1) tworzyć lub łączyć prowadzone przez nich instytucje kultury;
2) prowadzić jako wspólną instytucję kultury prowadzoną przez jednego 

z organizatorów instytucji kultury.
Instytucja kultury utworzona na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1 jest 
wspólną instytucją kultury organizatorów, którzy ją utworzyli, chyba 
że umowa stanowi inaczej (art. 21 ust. 1a).

Organizatorzy, o których mowa w ust. 1, mogą na podstawie umowy 
zawartej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie-
posiadającą osobowości prawnej tworzyć instytucje kultury (art. 21 ust. 2).

Podstawowe akty 
prawne regulujące  
sferę kultury

Działalność kulturalna

Mecenat państwa

Formy  
działalności kulturalnej

Organizatorzy

Wspólne  
instytucje kultury
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Ponadto organizatorzy, o których mowa w ust. 1, mogą na podstawie umo-
wy zawartej z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie ochrony 
dziedzictwa narodowego utworzonym na podstawie prawa obcego tworzyć 
instytucje kultury z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 21 
ust. 2a). Stroną umowy, o której mowa w ust. 2a, oprócz podmiotu, o którym 
mowa w ust. 2a, może być także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (art. 21 ust. 2b).

W umowach, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a, strony określają wielkość 
środków wnoszonych przez każdą z nich, niezbędnych do prowadze-
nia działalności przez instytucję kultury. W przypadku, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, strony określają ponadto okres, na który umowa została 
zawarta (art. 21 ust. 3).

Ponadto, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, strony w umowie okre-
ślają swoje uprawnienia odnośnie do treści statutu, powołania dyrektora, 
likwidacji instytucji, a także wskazują organizatora prowadzącego rejestr 
tej instytucji (art. 21 ust. 4). Natomiast w przypadku, o którym mowa 
w ust. 2 i 2a, strony określają w umowie uprawnienia podmiotu zawie-
rającego umowę z organizatorem odnośnie do treści statutu, powołania 
dyrektora oraz likwidacji instytucji kultury (art. 21 ust. 5).

Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorzą-
du terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte 
mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinan-
sowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której 
dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego (art. 9 ust. 3 tej ustawy).

Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia 
i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w któ-
rym działalność jest prowadzona (art. 12 tej ustawy).

Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrze-
żeniem art. 24 i 25 (art. 14 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej). 
Zgodnie z art. 24 ustawy organizator przejmuje zobowiązania i wierzy-
telności likwidowanej instytucji kultury. Stosownie do art. 25 ustawy, 
w przypadku likwidacji instytucji utworzonej w trybie art. 21 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 ustawy zobowiązania i wierzytelności przejmują podmioty, które 
je utworzyły, przy czym odpowiedzialność za zobowiązania jest solidar-
na; w przypadku likwidacji instytucji kultury prowadzonej jako wspólna 
w trybie art. 21 ust. 1 pkt 2, podmioty, które ją prowadziły jako wspólną, 
przejmują zobowiązania i wierzytelności na zasadach określonych w umo-
wie o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, instytucje kul-
tury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego 
przez organizatora. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa 
regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasię-
gnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji 
związkowych i stowarzyszeń twórców (art. 13 ust. 3 tej ustawy).

Finansowanie  
instytucji kultury

Warunki organizacyjne
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Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działal-
ność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora (art. 14 
ust. 1 tej ustawy). Sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji 
kultury określił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozporzą-
dzeniu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostęp-
niania rejestru instytucji kultury92. 

2. Muzea działają na podstawie ustawy o muzeach. Zgodnie z art. 4 ustawy 
o muzeach, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, mają zastosowanie 
przepisy ustawy o działalności kulturalnej.

Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie 
zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego 
i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niema-
terialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbio-
rów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury  
polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej 
oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów (art. 1 ustawy 
o muzeach).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o muzeach, muzea mogą być tworzone przez 
ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu 
terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej. Muzeami samorządowymi są muzea 
utworzone albo przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 5 
ust. 3 tej ustawy).

Podmioty, o których mowa w ust. 1, tworzące muzea są obowiązane:

1) zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum;

2) zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom;

3) sprawować nadzór nad muzeum (art. 5 ust. 4 tej ustawy).

Muzea działają na podstawie statutu nadanego przez organizatora, 
w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego (art. 6 ust. 1 tej ustawy).

Minister właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
sprawuje nadzór nad muzeami. W tym celu może dokonywać kontroli ich 
działalności (art. 8 ust. 1 tej ustawy).

Przy muzeum państwowym i samorządowym działa rada muzeum (art. 11 
ust. 1 ustawy o muzeach). Do zadań rady muzeum należy sprawowa-
nie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec 
zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określo-
nych w art. 1, oraz ocena, na podstawie przedłożonego przez dyrektora 
muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalności muzeum oraz 
opiniowanie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu działalności 
(art. 11 ust. 2 tej ustawy).

92  Dz. U. poz. 189.

Funkcjonowanie muzeów
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Zgodnie z art. 9 ustawy o muzeach, muzeum może prowadzić, jako dodat-
kową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności określo-
nej w art. 2 ustawy. 

Wstęp do muzeów jest odpłatny oraz nieodpłatny, gdy organizator tak 
postanowi (art. 10 ust. 1 tej ustawy). W jednym dniu tygodnia wstęp na wysta-
wy stałe muzeów jest nieodpłatny (art. 10 ust. 2 tej ustawy). Dyrektor muzeum 
ustala i podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, 
wysokość opłat za wstęp do muzeum oraz dzień, o którym mowa w ust. 2. 
Dyrektor muzeum może zwolnić z opłat za wstęp (art. 10 ust. 3 tej ustawy).

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej instytucji kultury zostały 
określone w rozdziale 3 ustawy o działalności kulturalnej. 

Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą czę-
ścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiada-
nych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania 
(art. 27 ust. 1 tej ustawy). Podstawą gospodarki finansowej instytucji kul-
tury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wyso-
kości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 tej ustawy). Plan finansowy 
instytucja kultury sporządza zgodnie z przepisami ufp (art. 27 ust. 4 tej ustawy).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, instytucja kultu-
ry pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych 
przychodów. Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej 
działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przy-
chody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe 
i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środ-
ki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł (art. 28 
ust. 2 tej. ustawy).

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizo-
wanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów (art. 28 ust. 3 tej 
ustawy).

Instytucje kultury są zobowiązane również do stosowania przepisów ufp93, 
ustawy o rachunkowości oraz Pzp.

W 2018 r. liczba podmiotów działających w obszarze kultury w Polsce 
zmniejszyła się o 0,2% w porównaniu do roku 2017 i wyniosła 15 79794. 
Ich struktura wyglądała podobnie jak rok wcześniej – większość sta-
nowiły biblioteki i placówki informacyjno-biblioteczne (59,8% ogółu  

93  Zgodnie z art. 9 pkt 13 ufp do sektora finansów publicznych zalicza się państwowe lub 
samorządowe instytucje kultury.

94  Wyróżniono 15 rodzajów podmiotów działających w obszarze kultury: teatry (dramatyczne 
i lalkowe), teatry muzyczne (opery i operetki), filharmonie, orkiestry, chóry, zespoły pieśni 
i tańca, muzea i instytucje paramuzealne, biblioteki i placówki informacyjno-biblioteczne, galerie 
i salony sztuki, centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby, świetlice oraz kina.

Zasady  
gospodarki finansowej 

instytucji kultury

Liczba i rodzaj  
instytucji kultury 
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podmiotów), centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świe-
tlice (26,9%), natomiast pozostałe podmioty były mniej liczne, a ich pro-
centowy udział był mniejszy95. 

Infografika nr 3 
Struktura podmiotów działających w obszarze kultury w 2018 r.

0,5%
teatry muzyczne, filharmonie, orkiestry,
chóry, zespoły pieśni i tańca

59,8%
biblioteki i placówki
biblioteczno-informacyjne

0,7%
teatry

2,2%
kluby

2,1%
galerie i salony sztuki

3,2%
centra kultury

3,2%
kina

4,3%
domy kultury

6,8%
muzea i instytucje paramuzealne

8,7%
świetlice

8,5%
ośrodki kultury

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

Generalnie są to podmioty należące do sektora publicznego (ponad 80% 
muzeów i teatrów, niemal 95% centrów, domów i ośrodków kultury, 
klubów i świetlic, wszystkie biblioteki). Sektor prywatny był widoczny 
przede wszystkim w działalności galerii i salonów sztuki oraz kin (prawie 
40% podmiotów w każdej kategorii). Wśród instytucji publicznych prze-
ważały jednostki, dla których organizatorem jest samorząd.

Według stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r. Minister wspólnie prowadził 
59 instytucji kultury na podstawie umów zawartych z 61 jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
a także z ośmioma osobami prawnymi. 

W przypadku 12 umów w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji 
kultury ich stronami było – oprócz Ministra – dwu lub więcej organiza-
torów o różnym statusie, w tym umów dotyczących: 1) Muzeum Historii 
Żydów Polskich Polin – Miasto Stołeczne Warszawa oraz Stowarzyszenie 
Żydowski Instytut Historyczny; 2) Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 
– Województwo Opolskie oraz Powiat Brzeski; 3) Europejskiego Cen-
trum Solidarności – Gmina Miasta Gdańsk, Fundacja Centrum Solidar-
ności, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz 

95  Źródło danych: „Kultura w 2018 r.” – opracowanie publikacji: Główny Urząd Statystyczny, 
Departament Badań Społecznych, Urząd Statystyczny w Krakowie, Ośrodek Statystyki Kultury. 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2018-
roku,2,16.html [dostęp: 29 października 2019 r.]. 

Wspólnie prowadzone 
instytucje kultury 
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Województwo Pomorskie; 4) Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Wadowicach – Archidiecezja Krakowska, Województwo 
Małopolskie oraz Gmina Wadowice; 5) Narodowej Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach – Polskie Radio S.A. oraz 
Miasto Katowice; 6) Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans  
(od 2014 r. – Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego)  
– Województwo Dolnośląskie oraz Gmina Wrocław; 7) Europejskiego 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego z siedzibą w Lusławicach  
– Stowarzyszenie Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego, Międzynaro-
dowe Centrum Muzyki, Baletu i Sportu oraz – od 2009 r. – Województwo 
Małopolskie; 8) Teatru Wybrzeże w Gdańsku – Województwo Pomorskie 
oraz Gmina Miasta Sopot; 9) Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie  
(w organizacji) – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miasto  
Stołeczne Warszawa; 10) Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus  
– Województwo Wielkopolskie oraz Polskie Radio S.A.; 11) Teatru Dzieci 
Zagłębia im. Jana Dormana – Powiat Będziński oraz Miasto Będzin;  
12) Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – Wojewódz-
two Kujawsko-Pomorskie oraz Gmina Miasta Torunia.
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6.3.  Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 917).

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869).

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 351).

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej  
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092, ze zm.).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w spra-
wie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają  
z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2346).

9. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  
30 października 2013 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami 
objętymi częścią 24 budżetu państwa (Dz. Urz. MKiDN, poz. 43).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Rzecznik Praw Obywatelskich
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
7. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
8. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP 
9. Komisja Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP

10. Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP
11. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP
12. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP
13. Marszałek Województwa Lubelskiego
14. Marszałek Województwa Mazowieckiego
15. Marszałek Województwa Opolskiego
16. Marszałek Województwa Śląskiego
17. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
18. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
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Warszawa,  02 grudnia 2019 r.

 BAK.0800.2.2019

Pani

Małgorzata Motylow  

Wiceprezes

Najwyższej Izby Kontroli

Szanowna Pani Prezes,

zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm.) przedstawiam swoje stanowisko odnośnie do Informacji 

o wynikach kontroli (dalej zwanej: „Informacją”) pn. „Wspólne prowadzenie instytucji 

kultury (P/19/022)”. Równocześnie uprzejmie dziękuję za podjęcie przez Najwyższą Izbę 

Kontroli tego ważnego tematu, dotyczącego mecenatu państwowego i samorządowego nad 

kulturą.

W odniesieniu do wniosku nr 1 sformułowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli 

(opracowanie, upublicznienie i wdrożenie zasad wspólnego prowadzenia 

i współfinansowania instytucji kultury, w tym: jednolitych kryteriów doboru instytucji 

kultury do wspólnego prowadzenia, jednolitego zakresu obowiązków planistycznych i 

sprawozdawczych wymaganych od wspólnie prowadzonych instytucji kultury, spójnej 

metodologii oceniania wspólnie prowadzonych instytucji kultury, ramowego wzoru umowy 

w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury) uważam za słuszne, by powtórzyć i 

rozwinąć swoje stanowisko sformułowane na etapie przeprowadzania kontroli w 

Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zwłaszcza w odpowiedziach MKiDN na 

pytania NIK podpisanych w dniach 29 kwietnia i 14 marca br.). Przedstawiając swoje wnioski 

pokontrolne, Najwyższa Izba Kontroli zdawała się przyjmować założenie, 

że współprowadzenie instytucji to forma dotacji celowej lub doraźnego wsparcia finansowego. 

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. dr hab. Piotr Gliński

6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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Tymczasem istotą współprowadzenia jest współodpowiedzialność za całokształt misji danej 

instytucji i dotyczy wszystkich aspektów jej działalności.

W skali całego Ministerstwa niezmiernie trudno byłoby wypracować wspólne kryteria doboru 

w odniesieniu do instytucji ubiegających się o współprowadzenie, zważywszy jak bardzo 

są one zróżnicowane (organizacyjnie, programowo, lokalowo, geograficznie itp.). 

W kontrolowanym okresie umowy o wspólnym prowadzeniu instytucji zawierane były 

z samorządami różnych szczebli i w różnym czasie, często też w odmiennym otoczeniu 

prawnym. Opisane uwarunkowania wpływały na różnice w postanowieniach zawartych 

umów, jednakże nie stanowiły przeszkody do objęcia instytucji współprowadzeniem.

Podkreślić należy, że w przepisach prawa powszechnie obowiązującego nie ma obowiązku 

pisemnego formułowania przedmiotowych zasad i kryteriów, ponadto ich opracowanie 

i upublicznienie nie gwarantowałoby zmniejszenia ilości nieprawidłowych wniosków np. 

nadesłanych przez niewłaściwy podmiot. W powyższej sytuacji próby ujednolicenia 

warunków mogłyby okazać się zbyt ogólne i nie odzwierciedlałyby specyfiki i okoliczności 

przyjęcia poszczególnych instytucji do współprowadzenia. 

Decyzja o podjęciu współprowadzenia instytucji kultury zawsze ma podłoże merytoryczne 

i zakłada wsparcie konkretnych inicjatyw, ważnych z punktu widzenia polityki Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zapisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej w art.21 pkt 2 dają możliwość - na podstawie zawartej umowy przez ministrów 

oraz kierowników urzędów centralnych oraz jednostki samorządu terytorialnego – 

prowadzenia instytucji kultury jako wspólnej, wpisanej do rejestru jednego z organizatorów. 

Ustawa stwarza możliwości, ale nie reguluje zasad ani kryteriów wyboru instytucji do 

wspólnego prowadzenia. Nie ma zatem podstaw prawnych, które nakładają na organizatorów 

obowiązek uzasadniania swoich decyzji w powyższym zakresie. Jednakże w preambułach 

zawieranych przez MKiDN umów o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury określona 

jest idea inicjująca zawarcie umowy. 

Przyjęte przez Ministerstwo kryteria uwzględniają indywidualne potrzeby oraz różnorodne 

perspektywy rozwojowe instytucji (szerzej w odpowiedzi z dnia 14 marca 2019 r.). Wynika to 

ze zróżnicowanych statusów, form i skali ich działalności, zarówno w kraju jak również na 

arenie międzynarodowej. 

Ponadto należy zauważyć, że przyjmowanie do wspólnego prowadzenia przez Ministra KiDN 

instytucji jednostki samorządu terytorialnego nie jest zadaniem obligatoryjnym, a jedynie 

korzystaniem z ustawowego uprawnienia. Decyzje o współprowadzeniu powodowane są 

dobrą wolą stron i wynikają z potrzeby udzielenia systemowego wsparcia wybranym 
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instytucjom w celu umożliwienia im pełnego rozwoju i realizacji zadań statutowych. Nade 

wszystko, wybór instytucji jest uwarunkowany jej stabilną sytuacją finansową (brak 

zadłużenia i zobowiązań) i organizacyjną (brak konfliktów wewnętrznych i sporów 

sądowych). 

Przedstawiony Radzie Ministrów dokument Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego dotycząca strategii i planowanych zmian w obszarze kultury i dziedzictwa 

narodowego zawiera uspójnione, opisane i zdefiniowane cele polityki wspólnego 

prowadzenia instytucji kultury, które są tym samym kryteriami doboru instytucji do 

wspólnego prowadzenia. Jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyduję się na 

współprowadzenie tylko takich instytucji, które gwarantują realizację wyszczególnionych 

celów głównych mojej polityki kulturalnej. 

Kryteria sformułowane przez mnie w 2016 roku, dotyczące wyboru instytucji do wspólnego 

prowadzenia, zostały uszczegółowione następującymi przesłankami: 

- wypełnienie białych plam w geograficznym rozmieszczeniu instytucji współprowadzonych 

(w szczególności Opolszczyzna, Kielecczyzna, Pomorze Zachodnie, Podkarpacie, 

Województwo Łódzkie); 

- wzbogacenie listy o nieobecne na niej gatunki sztuki (teatr lalek, teatr dziecięcy, zespoły 

pieśni i tańca);

- wsparcie instytucji de facto pełniących funkcję narodowych, a niebędących nimi de iure, 

z uwagi na dziedzictwo oraz zakres i poziom ich działania. 

Przyjęto założenie, że proponowane/ wybierane (odpowiednio w zależności od inicjatora 

rozmów) do współprowadzenia instytucje, spełniać powinny przynajmniej dwie z trzech 

przedstawionych powyżej przesłanek. 

Komórki organizacyjne MKiDN, zgodnie ze swoimi kompetencjami i właściwościami, 

realizują tę politykę w następujący sposób. W odniesieniu do muzeów:

- współprowadzenie muzeów, które gromadzą najcenniejsze zbiory sztuki w danym 

regionie (np. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 

Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Lubelskie w 

Lublinie, Muzeum Śląskie; Muzeum Sztuki w Łodzi);

- współprowadzenie muzeów rezydencjonalnych zlokalizowanych w obiektach 

historycznie wyjątkowo cennych z punktu widzenia danego regionu i całej Polski 

(Muzeum Zamek w Łańcucie, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu);
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- współprowadzenie muzeów w województwach, w których Minister KiDN dotychczas 

nie prowadził żadnego muzeum (Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, 

woj. lubuskie);

- współprowadzenie muzeów martyrologicznych, w szczególności zlokalizowanych 

w miejscach pamięci po byłych niemieckich obozach zagłady, wychodząc z założenia, 

że jest to problematyka ważna z punktu widzenia polityki historycznej Państwa 

Polskiego, a nie tylko danego regionu (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, 

Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944), 

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny 

i zagłady (1940-1945));

- współprowadzenie muzeów i instytucji, których głównym przedmiotem działalności są 

wydarzenia historyczne, dotychczas pomijane lub nieobecne  w polskich muzeach, 

a których przypomnienie jest szczególnie ważne z punktu widzenia polityki 

historycznej Państwa Polskiego (Muzeum Historii Żydów Polskich – POLIN, Muzeum 

Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów 

w Markowej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Pamięci 

Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi 

Mazowieckiej, Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu, 

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – oddział Muzeum Lubelskiego 

w Lublinie, Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Dziedzictwa Solidarności, 

Ośrodek Pamięć i Przyszłość);

- współprowadzenie muzeów poświęconych problematyce o znaczeniu ogólnopolskich, 

które chroni dziedzictwo o znaczeniu narodowym (Narodowe Muzeum Techniki);

- współprowadzenie muzeów poświęconych biografii i dziedzictwu osób wybitnie 

zasłużonych dla historii Polski (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum 

Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Jana Pawła II 

i Prymasa Wyszyńskiego, Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum 

Literatury im. Adama Mickiewicza  w Warszawie).

W odniesieniu do pozostałych instytucji kultury (np. filharmonie, opery):

- współprowadzenie instytucji artystycznych posiadających tradycję i unikalną rolę 

w danym regionie; 

- współprowadzenie instytucji artystycznych, którym ten status umożliwi istotne 

zwiększenie możliwości twórczych;
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- współprowadzenie instytucji w województwach, w których Minister KiDN dotychczas 

nie prowadził i nie współprowadził żadnej instytucji artystycznej - w imię 

wzmacniania spójności społecznej w dziedzinie kultury; 

- współprowadzenie instytucji artystycznych, w których nie występują konflikty 

wewnętrzne; 

- współprowadzenie instytucji artystycznych, w których nie występują nieprawidłowości 

finansowe stwierdzone w sprawozdaniach kierowanych do organizatorów; 

- współprowadzenie instytucji o potwierdzonym potencjale rozwojowym, co pozwoli na 

skierowanie dodatkowego finansowania do podmiotów o potencjale rozwojowym, 

potwierdzonym poziomem artystycznym i rangą w środowisku krajowym 

i międzynarodowym; 

- współprowadzenie instytucji artystycznych, których organizatorzy wykazują się 

zainteresowaniem i inicjatywą w tym zakresie, co stanowi wyraz woli organizatora 

podjęcia działań na rzecz zwiększenia rangi instytucji i deklaracji działania na rzecz jej 

rozwoju.

Ufam, że powyżej przedstawione informacje w wystarczający sposób wskazują na realizację 

aktywnej, świadomej i społecznie użytecznej polityki kulturalnej przez kierowane przeze mnie 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z poważaniem

Piotr Gliński
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra


