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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 

 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na promocję rosną 

systematycznie w ostatnich latach. Zwiększające się środki z budżetów 
samorządowych nie przekładają się jednak na efekty. Już w kontrolach 
NIK z roku 2011 i 2014  zwrócono uwagę na nieprawidłowości w tym 

obszarze. Dotyczyło to nieokreślania w planach jednostek samorządu 
terytorialnego oczekiwanych efektów marketingu prowadzonego  
w tych jednostkach. 

 O efektywnej i skutecznej promocji można mówić w sytuacji, gdy  

na etapie planowania strategicznego określone zostaną jej cele  
i wskaźniki, realizacja działań będzie wpisywała się w założone cele,  
a następnie zostanie dokonana ocena ich efektów. Zaniechanie 

ustalenia w dokumentach strategicznych oraz w realizowanych na ich 
podstawie działaniach/projektach właściwych celów i wskaźników 
realizacji powoduje niemożność ustalenia, czy osiągnięto zamierzony 
cel, a uzyskane efekty były współmierne do poniesionych nakładów.  



02 Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 

Źródło. Opracowanie własne NIK na podstawie  
„Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych  
Polski Wschodniej” – raport pod red. nauk. B. Plago  
oraz A. Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut  
rynkowej orientacji miast i regionów, [w] A. Grzegorczyk,  
A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast,  
Warszawa 2011. 



Wysokość wydatków promocyjnych – plan, realizacja, udział  
w wydatkach ogółem 
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Źródło. Opracowanie własne NIK  
na podstawie sprawozdań  
budżetowych jst. 



Czy działania promocyjne gmin województwa świętokrzyskiego były 

efektywne? 

W szczególności: 

 Czy w gminie prawidłowo planowano działania i wielkość środków  

na promocję? 

 Czy prawidłowo zrealizowano działania promocyjne i wydatkowano 

środki?  

 Czy działania promocyjne wpłynęły na poprawę atrakcyjności gminy? 

Co kontrolowaliśmy? 04 



Kontrolą objęto 10 urzędów gmin z terenu województwa świętokrzyskiego.  

Przy wyborze jednostek pod uwagę wzięte zostały następujące kryteria: 

– rodzaj prowadzonych działań promocyjnych (wybrano gminy 

promujące atrakcje turystyczne, zalety inwestycyjne, walory 

zachęcające do osiedlania się na ich terenie);  

– wysokość środków przeznaczanych na działania promocyjne, w tym 

relacja do wydatków ogółem (dla zapewnienia reprezentatywności 

wyników wybrano gminy przeznaczające największe i najmniejsze 

kwoty na promocję, z uwzględnieniem ich obciążenia innymi 

kontrolami NIK).  

Kogo kontrolowaliśmy? 05 



Stwierdzony stan – ogólne zapisy dotyczące promocji  

w obowiązujących dokumentach strategicznych 
06 

 Wszystkie skontrolowane jednostki opracowały dokumenty 

strategiczne, w których sformułowane cele rozwoju gminy wpisywały 

się w działania związane z jej promocją: 

– dziewięć strategii rozwoju gminy,  

– jedna strategia rozwoju turystyki.  

 W żadnej jednostce nie opracowano odrębnego dokumentu 

strategicznego dotyczącego promocji (na przykład strategii promocji 

lub programu promocji).  

 W trzech jednostkach odrębne dokumenty strategiczne w obszarze 

promocji nie zostały opracowane, mimo że na potrzebę opracowania 

takiego dokumentu wskazano w obowiązujących strategiach rozwoju.  



Stwierdzony stan – zapisy dokumentów strategicznych  

nie stanowiły podstawy corocznego planowania  
wydatków na promocję 
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 Wydatki promocyjne planowano nie na podstawie analizy 

rzeczywistych potrzeb promocyjnych, ale głównie na podstawie 

wykonania planów budżetowych w latach ubiegłych.  

 W 80% skontrolowanych jednostek nie sporządzano planów działań 

promocyjnych.  

 Analiza potrzeb promocyjnych w większości skontrolowanych 

jednostek prowadzona była nierzetelnie – opierała się na analizie 

ustnych sugestii, spostrzeżeń i wniosków kierowanych do wójtów przez 

mieszkańców, radnych, sołtysów i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. 



Stwierdzony stan – przygotowanie organizacyjne  

do realizacji działań promocyjnych 
08 

 We wszystkich skontrolowanych jednostkach zapewniono warunki  

do realizacji zadania własnego gminy, dotyczącego promocji  

(zadania te realizowały komórki organizacyjne znajdujące się  

w strukturze urzędów). 

 W trzech gminach promocję prowadziły również ich jednostki 

organizacyjne.  

 W dwóch urzędach, z 10 objętych kontrolą, wyodrębniono komórkę 

organizacyjną lub samodzielne stanowisko pracy wyłącznie do spraw 

promocji.  

 W dwóch urzędach stwierdzono nieprawidłowość polegającą  

na określeniu zasad dotyczących promocji w taki sposób, że nikomu  

nie można było przypisać odpowiedzialności za ich realizację.  



Stwierdzony stan – wzrost wydatków promocyjnych   09 

 W skontrolowanych jednostkach, w latach 2014–2018 w ujęciu 

ogólnym nastąpił zdecydowany wzrost wydatków na promocję. 

Wydatki na promocję w 2018 r. były wyższe o 52,4%, w porównaniu  

do 2014 r.  



Stwierdzony stan – wydatki promocyjne  

skontrolowanych jednostek    
10 

Źródło. Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – rodzaje wydatków  11 

 W połowie skontrolowanych jednostek finansowano ze środków  

na promocję wydatki, które nie miały nic wspólnego z promocją  

(na przykład publikowano nekrologi i kondolencje, kupowano wiązanki 

pogrzebowe, wyposażenie strażackiego samochodu bojowego  

czy prowadzono szkolenia dotyczące ekologii).  

 Ze środków na promocję finansowano najczęściej zakup gadżetów 

promocyjnych, organizację imprez sportowych i okolicznościowych, 

publikację artykułów prasowych.  

 60% skontrolowanych urzędów miało profile na portalach 

społecznościowych, które również były wykorzystywane w celach 

promocyjnych. 



Stwierdzony stan – wybrane narzędzia promocji  12 

Źródło. Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – wydatki promocyjne wszystkich gmin 
województwa świętokrzyskiego według kierunku/waloru  

w latach 2014–2018 
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 Na potrzeby niniejszej kontroli, zwrócono się do wszystkich gmin 

województwa świętokrzyskiego z prośbą o przyporządkowanie 

wydatków na promocję do produktów/walorów na jakie 

ukierunkowana była promocja.  

 Prawie połowa wydatków poniesionych przez gminy na promocję 

dotyczyła promocji przez sport. Zwraca uwagę fakt, że blisko 30% 

wydatków na promocję stanowiły wydatki na ogólną promocję,  

bez ukierunkowania ich na dany walor czy produkt danej jednostki 

samorządu terytorialnego. 



Stwierdzony stan – wydatki promocyjne wszystkich gmin 
województwa świętokrzyskiego według kierunku/waloru  
w latach 2014–2018 
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Źródło. Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – wydatki promocyjne objętych kontrolą 
gmin według kierunku/waloru w latach 2014–2018  

15 

Źródło. Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – wydatkowanie środków  16 

 W 60% skontrolowanych jednostek zamówienia publiczne dotyczące 

promocji gminy udzielane były z naruszeniem obowiązujących zasad 

dokonywania wydatków publicznych.  

W czterech jednostkach udzielanie zamówień publicznych na dostawy i usługi dotyczące 

promocji odbywało się z naruszeniem obowiązujących w tych kwestiach wewnętrznych 

regulaminów. W dwóch jednostkach, w żaden sposób nie udokumentowano sposobu 

wyboru wykonawcy zamówienia. Nie było możliwe zatem ustalenie, czy wydatki na 

promocję gminy zostały poniesione zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 i art. 254 pkt 3 i 4 ustawy  

o finansach publicznych, z których wynika, że wydatki z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego powinny być dokonywane w sposób oszczędny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod  

i środków służących osiągnięciu założonych celów, jak również, że zlecanie zadań powinno 

następować na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 Jedna jednostka, z 10 objętych kontrolą, odzyskiwała VAT od wydatków 

ponoszonych na promocję z naruszeniem obowiązujących przepisów 

podatkowych.  



Stwierdzony stan – wizerunek wójta w artykułach  17 

 W 70% skontrolowanych jednostek w promocji wykorzystywano 

artykuły prasowe, w których zamieszczono zdjęcia wójta.  

 W dwóch skontrolowanych jednostkach artykuły promocyjne dotyczyły 

przede wszystkim ukazania dokonań władz w mijającej kadencji.  

 W ocenie NIK, tego rodzaju działania mogą budzić wątpliwości,  

czy ich celem była promocja gminy, czy też „wypromowanie" 

konkretnych osób, np. piastujących stanowisko organu wykonawczego  

w samorządzie, zwłaszcza jeśli miało to miejsce w okresie 

poprzedzającym nadchodzące wybory.  



Stwierdzony stan – różne ujmowanie wydatków 

promocyjnych w klasyfikacji budżetowej 
18 

 W połowie skontrolowanych jednostek w rozdziale 75075 Promocja 

jednostek samorządu terytorialnego klasyfikowano wydatki, które nie 

miały nic wspólnego z promocją (na przykład wspomniane wcześniej 

publikacje kondolencji i nekrologów, zakup wiązanek pogrzebowych). 

 W skontrolowanych jednostkach stwierdzono różne podejście  

do klasyfikowania wydatków dotyczących: 

– wyjazdów służbowych związanych z promocją – w rozdziale 75075 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego lub 75023 Urzędy 

gmin; 

– współpracy z zagraniczną – w rozdziale 75075 lub 75095 Pozostała 

działalność.  



Stwierdzony stan – różne ujmowanie wydatków  

promocyjnych w klasyfikacji budżetowej 
19 

 Zasady klasyfikowania wydatków reguluje rozporządzenie Ministra Finansów 

z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących  

ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.).  

 W rozporządzeniu nie zamieszczono szczegółowego objaśnienia, jakie 

wydatki powinny być ujmowane w rozdziale 75075, co powoduje że przepisy 

dotyczące klasyfikowania wydatków na promocję są niejednoznaczne  

i pozwalają na znaczną dowolność w księgowaniu tego rodzaju wydatków. 

Zaburza to obraz danych dotyczących wydatkowania środków publicznych  

na promocję, prezentowanych w sprawozdaniach.  

 Z informacji uzyskanej w toku kontroli od Ministra Finansów wynika, że na 

przestrzeni kilku ostatnich lat nie były wydawane interpretacje dotyczące 

sposobu klasyfikowania wydatków na działania promocyjne jednostek 

samorządu terytorialnego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra,  

o zaklasyfikowaniu dochodu lub wydatku do odpowiedniej podziałki 

klasyfikacji budżetowej powinien decydować charakter zdarzenia. 



Stwierdzony stan – brak monitoringu i ewaluacji działań 

promocyjnych  
20 

 W żadnym z 10 objętych kontrolą urzędów gmin nie monitorowano 

prawidłowo prowadzonej promocji gminy i nie dokonywano ewaluacji 

efektów tych działań.  

 W trzech jednostkach, zapisy zawarte w strategiach rozwoju i strategii 

rozwoju turystyki, dotyczące monitorowania i ewaluacji efektów ich 

realizacji spowodowały, że w urzędach monitorowano i ewaluowano 

przyjęte cele strategii. 

 W 70% objętych badaniem gmin, na etapie opracowania dokumentów 

strategicznych nie określono wskaźników służących do oceny efektywności 

realizowanych działań promocyjnych.  

 W czterech jednostkach nie opracowywano i nie przedkładano właściwym 

organom (np. radzie gminy) raportów ewaluacyjnych z realizacji 

dokumentów strategicznych, co stanowiło naruszenie wewnętrznych 

regulacji wynikających z tych dokumentów lub z uchwał organów 

stanowiących.  

 

 

 

 

 

 



Ocena ogólna 21 

W ocenie NIK, promocja gmin, podejmowana przez skontrolowane jednostki  
w latach 2014–2018, nie była efektywna. 

We wszystkich gminach obowiązywały dokumenty dotyczące 
długookresowego rozwoju (strategie rozwoju, strategie rozwoju turystyki), 
odnoszące się ogólnie do realizacji zadania własnego, jakim jest promocja.  
W trakcie analizy potrzeb i projektowania budżetu gminy na promocję nie 
uwzględniano jednak ogólnych kierunków działań promocyjnych, ujętych  
w tych dokumentach, a wysokość środków na promocję planowano głównie  
na podstawie wykonania budżetu w latach ubiegłych.  

Przyjęty w większości skontrolowanych urzędów sposób definiowania potrzeb 
promocyjnych sprowadzał się do analizy ustnych sugestii, spostrzeżeń  
i wniosków kierowanych do wójtów np. przez mieszkańców i radnych.  
Te pomysły wpisywały się wprawdzie w ogólnie określone cele rozwoju gminy, 
zapisywane w dokumentach strategicznych, ale były pomysłami na doraźne 
działania i przez to nie mogły służyć efektywnej promocji gminy. Wydatki 
najczęściej planowano na okolicznościowe cykliczne imprezy np. dni gminy, 
dożynki, publikację artykułów prasowych i zakup gadżetów promocyjnych. 

 



Ocena ogólna 22 

W skontrolowanych urzędach nie monitorowano całościowo realizacji działań 
promocyjnych i nie dokonywano ewaluacji ich efektów. W konsekwencji 
objęte kontrolą jednostki nie dysponowały danymi, czy działalność 
promocyjna wpłynęła na poprawę wizerunku gminy, a tym samym 
przyczyniała się do zwiększenia jej atrakcyjności.  

W ponad połowie skontrolowanych urzędów zamówienia publiczne na 
promocję udzielane były z naruszeniem obowiązujących zasad dokonywania 
wydatków publicznych.  

Kontrolowane jednostki na ogół prawidłowo klasyfikowały wydatki na 
promocję, tj. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego. Stwierdzono jednak, że w różny sposób klasyfikowano wydatki 
dotyczące wyjazdów służbowych związanych z promocją oraz wydatków 
związanych ze współpracą zagraniczną.  

Blisko 5% zbadanych wydatków zakwalifikowanych jako promocyjne nie było 
wydatkami na promocję gminy – poniesiono je na przykład w związku  
z publikacją nekrologów, zakupem mebli, organizacją szkolenia.  

 



NIK wskazała organom gmin na potrzebę:  

 Prawidłowego planowania promocji gminy, na podstawie analizy 

potrzeb i wynikających z nich celów (określonych np. w strategii 

rozwoju) oraz właściwego monitorowania osiąganych efektów.  

 Ujmowania w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego klasyfikacji budżetowej tylko wydatków na zadania 

mające charakter promocyjny.  

23 Wnioski 
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