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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 niewystarczające nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 

 niezapewnienie przez organizatorów instytucji kultury środków 
niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania 
obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona 

 nieprawidłowe wydatkowanie środków publicznych na prowadzenie 
działalności kulturalnej 

 utrudnienia w dostępie do oferty, w tym niedostosowanie obiektów  
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz rodzin  
z małymi dziećmi (sugestia RPO) 



Czy samorządy oraz samorządowe instytucje kultury właściwie organizują  
i prowadzą działalność kulturalną?  

 Czy została przyjęta i była realizowana strategia organizowania, 
prowadzenia i rozwoju działalności kulturalnej zaspakajającej potrzeby 
wspólnoty?  

 Czy organizator zapewnił instytucji kultury warunki organizacyjne, 
lokalowe i finansowe do prawidłowej realizacji zadań statutowych? 

 Czy instytucja kultury prawidłowo realizuje zadania statutowe,  
w tym czy oferta programowa oraz obiekt są dostosowane do potrzeb 
lokalnej społeczności?  

 Czy środki na prowadzenie działalności kulturalnej są wystarczające  
i prawidłowo oraz efektywnie wydatkowane? 

 Czy organizator rzetelnie i skutecznie nadzoruje działalność instytucji 
kultury, w tym wydatkowanie środków publicznych? 

 

Co kontrolowaliśmy? 02 



Kogo kontrolowaliśmy? 03 

 3 urzędy marszałkowskie (województwa: dolnośląskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie) 

 3 urzędy miast/miejskie (Gdańsk, Poznań, m. st. Warszawa) 

 6 samorządowych teatrów 

 6 samorządowych muzeów  

 

Badanie kwestionariuszowe – 262 samorządowe instytucje kultury 

 

Okres objęty kontrolą: 2015-2017 

 



Stwierdzony stan – struktura podmiotów działających  
w obszarze kultury w 2017 r.  04 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.  



Stwierdzony stan – wydatki samorządów na kulturę  
i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2010-2017 

05 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS. 



Stwierdzony stan – wydatki samorządów na kulturę 
według województw w 2017 r.06 

Źródło: Opracowanie własne NIK 
na podstawie danych GUS. 



Stwierdzony stan – struktura finansowania działalności 
statutowej instytucji kultury 

07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

(na podstawie uśrednionych danych instytucji kultury) 



Stwierdzony stan – realizacja zadań przez organizatorów 08 

 rzetelnie zdiagnozowano potrzeby wspólnoty w zakresie kultury 

 opracowano i realizowano dokumenty strategiczne dotyczące kultury 

 zapewniono instytucjom kultury warunki organizacyjne do realizacji  
ich zadań statutowych  

 nie zapewniono instytucjom kultury właściwych warunków lokalowych  
(w 8 z 12 skontrolowanych instytucji) 

 nie zapewniono instytucjom kultury właściwych warunków finansowych 

 nie w pełni rzetelnie i skutecznie nadzorowano działalność prowadzonych 
instytucji kultury (w 4 z 6 skontrolowanych j.s.t.) 



Stwierdzony stan – przystosowanie instytucji kultury  
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych  
i rodzin z małymi dziećmi 

09 

Źródło: Opracowanie własne NIK 
na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – przystosowanie instytucji kultury  
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych  
i rodzin z małymi dziećmi 

10 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników badań kwestionariuszowych przeprowadzonych  
wśród dyrektorów samorządowych instytucji kultury. 



Stwierdzony stan – realizacja zadań przez instytucje kultury 11 

 opracowano i realizowano długoterminowe plany działania instytucji 
kultury 

 prawidłowo realizowano zadania statutowe 

 oferta skierowana do różnych grup wiekowych 

 różnorodne działania w celu niwelowania barier kompetencyjnych 

 niska skuteczność, mimo dużej aktywności, w pozyskiwaniu dodatkowych 
środków finansowych  

 nie w pełni prawidłowe wydatkowanie środków publicznych (1 948,6 tys. zł 
– środki wydane z naruszeniem prawa, w tym w Teatrze Polskim  
we Wrocławiu) 

 występowanie zobowiązań wymagalnych oraz uzyskiwanie ujemnych 
wyników finansowych 

 spadek liczby wystaw stałych i czasowych w muzeach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stwierdzony stan – główne przeszkody w prowadzeniu 
działalności kulturalnej 

12 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli oraz badań kwestionariuszowych  
przeprowadzonych wśród dyrektorów samorządowych instytucji kultury. 



Stwierdzony stan – działalność skontrolowanych muzeów  
w latach 2015-2017 

13 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – inne formy działalności muzeów  
w latach 2015-2017 14 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – działalność skontrolowanych teatrów  
w latach 2015-2017 

15 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – inne formy działalności teatrów  
w latach 2015-2017 

16 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Ocena ogólna (1)  17 

W latach 2015–2017 objęte kontrolą jednostki samorządu terytorialnego nie 
w pełni właściwie organizowały i prowadziły działalność kulturalną. Pomimo 
zdiagnozowanych potrzeb oraz opracowania dokumentów strategicznych, 
podległe im instytucje kultury nie miały zapewnionych odpowiednich 
warunków lokalowych i stabilności finansowej do prawidłowego prowadzenia 
swojej działalności. Powodowało to ograniczenia w tworzeniu oferty  
i uczestnictwie odbiorców w przedsięwzięciach kulturalnych, w tym 
szczególnie grup narażonych na wykluczenie.  

Co prawda, organizatorzy stworzyli warunki organizacyjne i starali się 
zapewnić instytucjom kultury właściwe warunki lokalowe, jednakże w ośmiu 
spośród 12 objętych kontrolą instytucjach kultury stwierdzono zarówno 
potrzeby remontowe, jak i deficyty powierzchni (np. magazynowej, 
wystawienniczej i scenicznej). Wyniki badań kwestionariuszowych, 
przeprowadzonych przez NIK w 262 samorządowych instytucjach kultury, 
potwierdzają, że brak właściwych warunków lokalowych jest istotnym 
czynnikiem utrudniającym rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty.  



Ocena ogólna (2)  18 

Obiekty użytkowane przez 10 spośród 12 skontrolowanych instytucji kultury 
nie były w pełni dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami,  
osób w podeszłym wieku oraz rodzin z małymi dziećmi.  
Takie nieprzystosowanie dotyczyło również instytucji kultury, które były objęte 
badaniami kwestionariuszowymi (63%). 

W skontrolowanych samorządach, mimo wzrastających z roku na rok 
nakładów finansowych na kulturę (wzrost w 2017 r. wydatków na dotacje 
podmiotowe o prawie 14% w porównaniu do 2015 r.), środki te były  
w dalszym ciągu niewystarczające i stanowiły średnio niespełna 75% 
przychodów ogółem instytucji kultury. Niepełne – w stosunku do wielkości 
wnioskowanych – finansowanie dotyczyło zarówno dotacji podmiotowych  
(w skrajnych przypadkach zgłaszane zapotrzebowania zaspakajano tylko  
w 70%), jak i dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów 
(odpowiednio – 43%), a także dotacji celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (w skrajnych przypadkach 
organizator w ogóle nie uwzględnił wniosków o przyznanie dofinansowania). 



Organizatorzy samorządowych instytucji kultury 

 uwzględnianie w większym zakresie potrzeb bieżących i majątkowych 
prowadzonych instytucji kultury 

 zwiększenie nadzoru nad działalnością prowadzonych instytucji kultury,  
w tym nad wydatkowaniem środków publicznych 

Dyrektorzy samorządowych instytucji kultury 

 kontynuacja działań na rzecz pełnego dostosowania obiektów do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku i rodzin  
z małymi dziećmi w celu umożliwienia korzystania z całej oferty kulturalnej 

 kontynuowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych  
do realizacji celów statutowych 

 wprowadzenie mechanizmów zapewniających rzetelne realizowanie 
procedur i prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywaniem wydatków 
i zaciąganiem zobowiązań finansowych, w tym także dokumentacji 
przetargowej 

Wnioski 19 



Dyrektorzy skontrolowanych instytucji kultury poinformowali o podjęciu działań 
w celu zlikwidowania istniejących barier architektonicznych poprzez:  

 opracowanie kompleksowych rozwiązań zapewniających poprawę 
dostępności obiektów; 

 wystąpienie do organizatorów o przyznanie środków finansowych;  

 uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczącą modernizacji użytkowanego 
obiektu; 

 wystąpienie do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wyznaczenie miejsc 
parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Organizatorzy samorządowych instytucji kultury poinformowali  
o przeprowadzeniu bieżącej analizy potrzeb samorządowych instytucji kultury  
i – w miarę możliwości – zwiększaniu poziomu ich finansowania.  

W związku z nieprawidłowościami w Teatrze Polskim we Wrocławiu skierowano 
zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz 
zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. 
 

Działania po kontroli 20 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego 
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