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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 

 Promocja kultury polskiej – ważnym elementem budowania marki 
narodowej  

 Spadek pozycji Polski z 26 miejsca w 2016 r. na 27 – w 2017 r.  
w światowym rankingu marek narodowych Anholt-GfK Nation Brands 
Index 

 Niepokojące wyniki dotychczasowych kontroli NIK 

– Promocja kultury polskiej na świecie (2011) 

– Promocja gospodarcza Polski  (2016) 

– Promocja turystyczna Polski (w opracowaniu) 
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Co kontrolowaliśmy? 

Czy państwo polskie skutecznie prowadzi promocję polskiej kultury  
za granicą?  

 Czy istnieją dokumenty strategiczne dotyczące promocji polskiej kultury  
za granicą i czy są one ze sobą spójne? 

 Czy podejmowane działania były zgodne z dokumentami strategicznymi  
i wzajemnie spójne? 

 Czy właściwe organy monitorowały efekty działań na rzecz promocji 
polskiej kultury za granicą, w tym adekwatność ponoszonych wydatków 
i skutecznie współpracowały ze sobą w tym zakresie? 

 Czy gospodarka finansowa instytutów polskich była prowadzona w sposób 
prawidłowy? 
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Kogo kontrolowaliśmy ? 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 Instytut Adama Mickiewicza 

 Międzynarodowe Centrum Kultury 

 Polski Instytut Sztuki Filmowej 

 Instytut Książki 

 6 instytutów polskich w: Londynie, Tel Awiwie, Pekinie, Nowym Jorku, 
Berlinie, Kijowie 

 

Okres objęty kontrolą: lata 2013–2018 (do czasu zakończenia kontroli)  
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Stwierdzony stan – system promocji Polski,  
w tym kultury polskiej za granicą 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – instytuty polskie za granicą 05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – luki w systemie promocji kultury polskiej 06 

 Brak programu z zakresu promocji kultury polskiej za granicą 

 Brak koordynacji działań 

 Ograniczona  współpraca międzyresortowa 

 Rozproszenie zadań 

 Niewyodrębnienie środków finansowych 

 Brak monitorowania i oceny  efektów  

 Brak mierzenia skuteczności realizowanych przedsięwzięć promocyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stwierdzony stan – elementy systemu promocji kultury 
polskiej za granicą 07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 08 

 Zbyt ogólne zapisy dotyczące promocji kultury polskiej za granicą  
w dokumentach strategicznych w latach 2013–2018 („Strategia Rozwoju 
Kapitału Społecznego”, „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”)  

 Strategie przewidywały konieczność stworzenia zintegrowanego systemu 
promocji kultury polskiej za granicą, którego nie opracowano  

 Nie przygotowano programu z zakresu promocji kultury polskiej za granicą 
stanowiącego rozwinięcie i konkretyzację dokumentów strategicznych 

 Realizacja programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w obszarze promocji kultury polskiej za granicą: „Wydarzenia artystyczne” 
(2013–2015), Turcja 2014 – Promesa (2013–2014), Promocja kultury 
polskiej za granicą – Promesa (2015–018); łączna wartość: 47 849,3 tys. zł. 

 Brak wyodrębnienia w części 24 budżetu państwa – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego środków na promocję kultury polskiej za granicą  

 Niewłaściwy miernik dla celu „Wzmocnienie kultury polskiej za granicą” 
zawartego w planach działalności Ministra na lata 2016 i 2017: liczba 
priorytetowych krajów 

 

 

 

 

 

 



Stwierdzony stan – wydatki na promocję kultury polskiej  
w kraju i za granicą w części 24 (Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego) 

09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – instytucje kultury 

 Duży zakres i rozproszenie działań promocyjnych  
 Instytut Adama Mickiewicza 150 659 tys. zł 

– 643 koncertów, 343 wystaw, 191 pokazów filmowych, 251 spektakli 
teatralnych, 26 spotkań literackich, 192 konferencji, 511 warsztatów 
kulturalnych, 74 koprodukcji, 1630 wizyt studyjnych i rezydencji  

 Międzynarodowe Centrum Kultury – 6 383,70 tys. zł 
– wystawy i konferencje, Program stypendialny Thesaurus Poloniae, 

wydarzenie UNESCO World Heritage Young Professionals Forum 2017, 
Memory: Lost and recovered heritage.  

 Instytut Książki –  31 420 tys. zł 
– promocje polskich pisarzy i poetów na rynkach zagranicznych, Program 

Translatorski (dofinansowanie wydania 890 dzieł w 64 krajach), 
Program Sample Translations (tłumaczenia 651 dzieł na 34 języki)  

 Polski Instytut Sztuki Filmowej – 60 730,8 tys. zł 
– Program Operacyjny Promocja (dofinansowanie realizacji 862  

projektów dotyczących promocji polskiego filmu za granicą)  
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Stwierdzony stan – Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 Aktywne działania Ministra w ramach Międzyresortowego Zespołu  
do Spraw Promocji Polski za Granicą na rzecz opracowania dokumentu 
„Kierunki Promocji Polski za granicą na lata 2017–2027”, który nie został 
wniesiony pod obrady Rady Ministrów i nie stał się rządowym programem  

 Realizacja pięciu programów przez Ministra Spraw Zagranicznych  
w latach 2013–2018 stanowiących wsparcie działań w zakresie dyplomacji 
publicznej i kulturalnej (32 692,8 tys. zł)  

 Brak systemu mierzenia skuteczności działań instytutów polskich  

 Nie wyodrębniono środków finansowych na promocję kultury polskiej  
za granicą 

 Nie określono mierników realizacji zadań przez instytuty polskie 

 Nadzór nad działalnością instytutów prawidłowy, z wyjątkiem braku 
wyegzekwowania od kierowników instytutów planów działania 
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Stwierdzony stan – instytuty polskie  

 Ponad 2,9 tys. przedsięwzięć promocyjnych w kontrolowanych instytutach 
polskich w latach 2013–2018 (17 411,4 tys. zł) 

 70 700,9 tys. zł – wysokość wydatków wszystkich instytutów polskich  
na promocję kultury polskiej za granicą (lata 2013–2018) 

 Brak diagnoz i analiz dotyczących odbioru kultury polskiej za granicą 

 Prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej 
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Stwierdzony stan – wysokość wydatków na promocję kultury 
za granicą ponoszona przez instytuty polskie  13 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  



Ocena ogólna  14 

W latach 2013–2018 działania organów państwa na rzecz promocji kultury 
polskiej za granicą nie były właściwie zaplanowane i monitorowane. 
Dodatkowo, działania te były rozproszone, ponieważ prowadziło je,  
bez odpowiedniej koordynacji, ponad 120 jednostek – instytuty polskie 
podległe Ministrowi Spraw Zagranicznych oraz instytucje kultury nadzorowane  
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mimo realizacji wielu 
przedsięwzięć kulturalnych za granicą nie można ocenić ich skuteczności 
rozumianej jako jeden z elementów budowania marki narodowej. 
Obowiązujące w latach 2013–2018 strategie („Strategia Rozwoju Kapitału 
Społecznego”, „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”) odnosiły się 
jedynie ogólnie do tej kwestii, wskazując na konieczność stworzenia 
zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej. Ostatecznie system taki  
nie powstał, ze względu na brak właściwej współpracy międzyresortowej.  
Nie podjęto również skutecznych działań w celu opracowania programu  
z zakresu promocji kultury polskiej za granicą stanowiącego rozwinięcie  
i konkretyzację dotychczasowych strategii. 



Ocena ogólna 15 

Funkcjonujący model współpracy i koordynacji działań na rzecz promocji 
kultury polskiej za granicą, którego trzonem była Rada Promocji Polski,  
a następnie Międzyresortowy Zespół do spraw Promocji Polski, ograniczał 
możliwość podjęcia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
skutecznych działań koordynacyjnych i powodował rozproszenie zadań  
i środków. Uchwały podejmowane przez te gremia nie zawierały rekomendacji 
dla Rady Ministrów w zakresie promocji kultury polskiej za granicą.  
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Minister Spraw Zagranicznych  
nie stworzyli systemu mierzenia skuteczności realizowanych przedsięwzięć 
oraz ich wpływu na efekty promocji kultury polskiej za granicą. Monitorowanie 
tych działań było nierzetelne, gdyż w latach 2013–2018 nie wyodrębniono 
działań i środków finansowych w tym zakresie, co utrudniało ocenę efektów 
działań na rzecz promocji kultury polskiej za granicą oraz adekwatności 
ponoszonych wydatków.  
Pomimo braku właściwego planowania, koordynowania i monitorowania 
promocji kultury polskiej za granicą NIK pozytywnie ocenia poszczególne 
realizacje przedsięwzięć kulturalnych. Instytuty polskie na ogół prawidłowo 
prowadziły gospodarkę finansową.  
 



Prezes Rady Ministrów 

 Podjęcie działań w celu zbudowania spójnego systemu promocji Polski, 
w tym promocji kultury polskiej za granicą w oparciu o jeden 
wyznaczony i odpowiednio umocowany organ, którego zadaniem 
będzie – we współpracy z administracją samorządową – kreowanie 
wiodących przedsięwzięć promocyjnych oraz odpowiedni dobór 
rynków, środków i metod ich promocji 
 
 

Wnioski 16 



Promocją Polski, polskiej kultury, gospodarki i turystyki zajmuje się kilkaset 
podmiotów: organów administracji rządowej i samorządowej, agencji 
wykonawczych, państwowych osób prawnych, placówek zagranicznych  
oraz spółek Skarbu Państwa. Od 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli podkreśla 
konieczność skoordynowania działań tych instytucji, a także wyznaczenia 
podmiotu wiodącego, mającego odpowiednie uprawnienia i instrumenty, 
które pozwolą na efektywną realizację zadań służących zbudowaniu silnej  
i konkurencyjnej marki narodowej Polski.  
W latach 2004–2016 podmiotem wyznaczającym cele w zakresie promocji 
Polski była Rada Promocji Polski, której przewodniczył Minister Spraw 
Zagranicznych. W kwietniu 2016 r. Radę zastąpił Międzyresortowy Zespół  
do spraw Promocji Polski za granicą kierowany przez sekretarza stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pomimo tej zmiany funkcjonujący 
model promocji Polski nadal utrwala zjawisko rozproszenia sił i środków. 
W światowym rankingu marek narodowych – Anholt-GfK Nation Brands 
Index – pozycja Polski spadła z 26 miejsca w 2016 r. na 27 – w 2017 r.  
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Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

 Podjęcie prac w celu przygotowania i przyjęcia programu promocji kultury 
polskiej za granicą, rozwijającego i konkretyzującego dotychczasowe 
strategie, który wskazywałby: cele, kierunki działania, narzędzia i mierniki 
pomiaru skuteczności oraz efektywności działań 

 Monitorowanie i ocenianie efektów podejmowanych działań w obszarze 
promocji kultury polskiej za granicą wprowadzenie mechanizmów 
zapewniających rzetelne realizowanie procedur i prowadzenie 
dokumentacji związanej z dokonywaniem wydatków i zaciąganiem 
zobowiązań finansowych, w tym także dokumentacji przetargowej 

Minister Spraw Zagranicznych 

 Monitorowanie i ocenianie efektów podejmowanych działań w obszarze 
dyplomacji kulturalnej 

 Zwiększenie nadzoru nad instytutami polskimi za granicą w zakresie 
podejmowanych przez nie działań na rzecz promocji kultury polskiej 

Wnioski  18 



Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformował o:  

– podpisaniu porozumienia o współpracy z Ministrem Spraw 
Zagranicznych, które stanowi podstawę do rozpoczęcia prac  
nad stworzeniem programu promocji kultury polskiej za granicą 

– o planowanym stworzeniu funkcjonalności umożliwiającej 
gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących projektów  
w zakresie promocji kultury polskiej za granicą 

Minister Spraw Zagranicznych poinformował o:  

– zamiarze objęcia instytutów polskich poszerzonym modelem 
planowania i sprawozdawczości, który umożliwi pomiar skuteczności 
realizowanych przez nie przedsięwzięć 

– rozpoczęciu procesu zlecania badań opinii publicznej na temat 
postrzegania i wizerunku Polski, w tym odbioru polskiej kultury  
poza granicami kraju 

 

Działania po kontroli 19 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego 
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