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Cel projektu

Luka informacyjna 
zidentyfikowana w trakcie 
realizacji w 2015 r. projektu 
„Wsparcie systemu 
monitorowania polityki 
spójności i polityki 
przestrzennej w obszarze 
dostępności usług publicznych 
z zakresu kultury” w zakresie 
świadczenia usług publicznych 
w inny sposób niż poprzez 
dotowanie instytucji kultury

Identyfikacja mechanizmów
finansowania kultury przez JST

Diagnoza skali finansowania
usług publicznych w kulturze

Diagnoza realizacji usług 
publicznych w kulturze
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Odbiorcy projektu

Odbiorcami wyników badania są: 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

 administracja rządowa;

 administracja samorządowa szczebla wojewódzkiego; 
powiatowego oraz gminnego; 

oraz 

 środowisko naukowe; 

 organizacje obywatelskie monitorujące realizację zadań 
publicznych;

 obywatele.
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Zakres projektu

 Identyfikacja mechanizmów finansowania kultury przez jednostki 
samorządu terytorialnego;

Opracowanie wzoru formularza badania obrazującego skalę 
finansowania i realizacji usług publicznych w kulturze przez JST;

Modyfikacja katalogu usług kulturalnych pod kątem form i zakresu 
świadczonych usług przez JST;

Realizacja ogólnopolskiego badania;

Analiza zebranych danych;

Sformułowanie rekomendacji dotyczących włączenia nowego badania 
do PBSSP.
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Zakres podmiotowy

Badaniem zostały objęte jednostki samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli administracji samorządowej według następujących poziomów:

wojewódzki – urzędy marszałkowskie (16 urzędów);

powiatowy – starostwa powiatowe (314 urzędów);

gminny – urzędy miast, gmin oraz miast i gmin (2478 urzędów,

w tym 66 urzędów miast na prawach powiatu).                                                 
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Zakres przedmiotowy

środki wydane przez JST 
na zadania publiczne

w obszarze kultury

finansowanie/dofinan-
sowanie usług 
kulturalnych

formy w jakich 
realizowane były 

zadania publiczne
w obszarze kultury
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Mechanizmy finansowania

 dotacje przyznawane w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej;

 dotacje udzielane w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami;

 pomoc rzeczowa lub finansowa w trybie ustawy o finansach publicznych;

 dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

 zlecanie zadań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;

 przyznawanie patronatów, organizacja konkursów z wkładem finansowym po 

stronie JST;

 budżety obywatelskie, fundusze sołeckie, fundusze dzielnic.
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Katalog usług kulturalnych według głównych grup

Organizacja wydarzeń kulturalnych;

Animacja kulturalna, popularyzacja i wspieranie kultury;

Zapewnienie dostępu do infrastruktury kultury; 

Kształcenie artystyczne i edukacja; 

Tworzenie dóbr kultury; 

Pozyskiwanie i gromadzenie dóbr kultury;

Udostępnianie zbiorów; 

Ochrona i opieka nad dobrami kultury; 

Digitalizacja dóbr kultury; 

Upamiętnianie historycznych miejsc i wydarzeń.
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Katalog usług kulturalnych – przykład

Organizacja wydarzeń kulturalnych – ogółem:
- Organizacja wydarzeń muzycznych;
- Organizacja wydarzeń teatralnych; 
- Organizacja wydarzeń filmowych;
- Organizacja wydarzeń związanych z czytelnictwem i literaturą;
- Organizacja wydarzeń związanych ze sztukami wizualnymi;
- Organizacja wydarzeń związanych z folklorem i tradycją.

Animacja kulturalna, popularyzacja i wspieranie kultury – ogółem:
- Działalność klubów/kół/zespołów artystycznych/folklorystycznych;
- Organizacja konkursów;
- Organizacja gier miejskich;
- Organizacja kursów/szkoleń/warsztatów/lekcji;
- Organizacja odczytów, spotkań, konferencji, sympozjów.



11

Harmonogram realizacji badania

 7–8 maja 2018 r. – wysyłka do jednostek sprawozdawczych drogą elektroniczną 

informacji o badaniu wraz z formularzem K-JST w formie interaktywnego PDF-a;

 14–30 maja 2018 r. – rejestracja sprawozdań w systemie informatycznym badania;

 18 maja 2018 r. – informacja o zbliżającym się terminie składania sprawozdania;

 25–30 maja 2018 r. – monitowanie jednostek sprawozdawczych;

 25 maja 2018 r. – wysyłka monitu z systemu informatycznego badania;

 30 maja 2018 r. – zakończenie etapu zbierania danych;

 1 czerwca – 31 lipca 2018 r. – kontrola formalna, logiczna oraz rachunkowa otrzymanych 

danych.
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Realizacja badania

W badaniu wzięło udział 1848 jednostek 
samorządu terytorialnego, co stanowi
65,5% całej badanej populacji.

 Do analizy, po kontroli danych, włączonych 
zostało 987 jednostek, czyli 35,1% populacji. 

33,0

21,2

54,5

31,3

0

10

20

30

40

50

60

gminymiasta na
prawach powiatu

powiatywojewództwa

Realizacja badania według szczebli JST (w %)



13

Kwestionariusz K-JST – Dział 1



14

Kwestionariusz K-JST – Dział 2
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Kwestionariusz K-JST – Dział 3
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Wyniki badania 

Wydatki na kulturę 
według działów 

klasyfikacji budżetowej

Usługi kulturalne 
realizowane przez JST

Mechanizmy 
finansowania kultury 

przez JST
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Wydatki na kulturę według działów klasyfikacji 
budżetowej



18

Struktura wydatków na kulturę

Wydatki w dziale 
921; 94%

Wydatki 
poza 

działem 921; 
6%
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Struktura wydatków na kulturę według szczebli 
samorządowych
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Struktura wydatków na kulturę z wyłączeniem działu 921

w tym: 
010 Rolnictwo i łowiectwo
710 Działalność usługowa 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
851 Ochrona zdrowia
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
926 Kultura fizyczna i sport

w tym: 
75075 Promocja 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego

75095 Pozostała 
działalność

w tym: 
80132 Szkoły artystyczne
80195 Pozostała działalność

w tym: 
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
85401 Świetlice szkolne

Dział 854 -
Edukacyjna 

opieka 
wychowawcza; 

38%

Dział 801 -
Oświata 

i wychowanie; 
26%

Dział 750 -
Administracja 

publiczna; 
26%

Dział 630 -
Turystyka; 4%

Inny dział; 7%
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Struktura wydatków na kulturę według działów
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Mechanizmy finansowania kultury przez JST
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Struktura wydatków i liczby projektów/dotacji według form 
finansowania
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Struktura dotacji/projektów według szczebli administracji 
samorządowej
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Struktura wydatków według szczebli administracji 
samorządowej
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Usługi kulturalne realizowane przez JST
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Struktura wydatków i liczby projektów/dotacji według rodzaju 
usług kulturalnych
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Struktura dotacji/projektów związanych z realizacją usług 
kulturalnych według szczebli administracji samorządowej 
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Wydatki według katalogu usług kulturalnych (1)

Organizacja wydarzeń kulturalnych

Ochrona i opieka nad zabytkami

94% - ochrona i opieka nad zabytkami, dziełami sztuki i muzealiami

6%   - ochrona i opieka nad zasobami archiwalnymi

29% - muzyczne

15% - związanych z folklorem i tradycją

12% - teatralne i taneczne

8%   - filmowych

5%   - związane ze sztukami wizualnymi

4%   - związane z czytelnictwem/literaturą

27% - innych wydarzeń

35%

19%

11%

Kształcenie artystyczne i edukacja

86% - kształcenie artystyczne i edukacja w szkołach artystycznych

14% - kształcenie artystyczne i edukacja w szkołach nieartystycznych
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Wydatki według katalogu usług kulturalnych (2)

Animacja kulturalna, popularyzacja i wspieranie kultury

Tworzenie dóbr kultury

48% - działalność klubów/kół zespołów artystycznych i folklorystycznych

27%   - organizacja konkursów

14%   - organizacja kursów/szkoleń/warsztatów/lekcji

9%     - organizacja odczytów/spotkań, konferencji

2%     - organizacja gier miejskich

60%  - działalność wydawnicza

17%   - produkcja filmowa

10%  - produkcja i nadawanie programów radiowych i tv

9%    - prowadzenie portali i stron o tematyce edukacyjno-informacyjnej

w kulturze

4%    - produkcja muzyczna

11%

5%

2%

Zapewnienie dostępu do infrastruktury kultury

96% - zapewnienie dostępu do infrastruktury umożliwiającej rozwój

kompetencji artystycznych i kulturalnych

2% - zapewnienie dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym

1% - zapewnienie dostępu do Internetu
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Wydatki według katalogu usług kulturalnych (3)

Upamiętnianie historycznych miejsc i wydarzeń 

Inne

78% - organizacja obchodów rocznicowych, uroczystości upamiętniających

ważne wydarzenia, osoby

22% - zagospodarowanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej

Pole tekstowe dawało możliwość wpisania usług, które JST realizuje. 
Pojawiają się pozycje będące w katalogu oraz inne dodatkowe: 

− związane z wydatkami na utrzymanie i/lub remonty/renowację/budowę 

obiektów instytucji kultury (w tym głównie świetlic wiejskich, punktów 

informacyjnych)

− nagrody, upominki, stypendia za osiągniecia artystyczno-kulturalne

− tworzenie szlaków turystycznych 

− związane z promocją gminy (np. współpraca z miastami partnerskimi, 

opracowanie identyfikacji wizualnej gminy, przygotowanie i wydawanie 

materiałów promocyjnych)

2%

15%
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Uwagi sprawozdawców na temat formularza K-JST

 Zakres przedmiotowy badania
- obszerność katalogu usług kulturalnych  trudności w zaklasyfikowaniu 

realizowanych usług kulturalnych; 

- trudności w dostosowaniu własnych danych do układu katalogu usług 
kulturalnych; 

- niepełne dane lub braki w zakresie wymaganych danych; 

- trudności w wykazaniu wydatków na kulturę poza działem 921 Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego.

 Termin realizacji badania 
- różne opinie na temat dogodnego terminu realizacji badania
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Przykładowe opinie

„Możliwość wykorzystania danych do 
sprawozdań, opracowania programów, 
projektów” 

„Dane przydatne przy sporządzaniu 
informacji dla Rady Gminy z zakresu 
wykonania budżetu za 2017 rok”

„Porównanie kosztów funkcjonowania 
jednostek kultury w innych JST i ilości
i kwot udzielanych dotacji oraz poziomu 
współpracy z NGO”

„Dane w dziale 2 dają obraz wydatków 
ponoszonych na kulturę biorąc pod 
uwagę źródła finansowania zadań”.

„Dane wymagane w sprawozdaniu nie są 
przydatne w działalności naszego 
urzędu”

„Dane z powyższego sprawozdania 
zawarte są już w innych sprawozdaniach 
finansowych i budżetowych”

„Sprawozdanie jest czasochłonne”.

ZA PRZECIW
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Błędy sprawozdawców

Błędne wykazywanie wartości wydatków w dziale 921 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (nieprawidłowe 
dane, lub dane wprowadzane z groszami)  ograniczenia
w analizie danych; 

Przekazywanie formularzy z urzędów gmin do podległych 
instytucji (np. GOK-ów);

Nadużywanie kategorii „inne” – wprowadzane pozycje są 
często identyczne z nazwami usług występujących                   
w katalogu usług kulturalnych. 
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Wnioski dotyczące badania zrealizowanego na 
formularzu K-JST

Na podstawie analizy danych oraz sposobu realizacji badania 
proponowane jest rozważenie poniższych kroków:  

ograniczenie działu 3 sprawozdania K-JST  (według katalogu usług 
kulturalnych) do głównych usług (bez szczegółowego rozbijania ich na 
podkategorie);

porównanie danych o wydatkach na kulturę w dziale 921 Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego do danych wykazanych
w sprawozdaniu Ministerstwa Finansów Rb28S (Sprawozdanie
z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki 
budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego); 

przeredagowanie niektórych objaśnień.    
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Wnioski z projektu

 Badanie dostarczyło informacji o złożonych mechanizmach związanych
z finansowaniem kultury przez JST; 

 Ujawniło także ograniczenia w zakresie sprawozdawczości samorządów: 

- brak możliwości przekazania szczegółowych danych niezbędnych do wyliczania niektórych 
wskaźników (np. liczba wydarzeń);

- konieczność dostosowania opracowanego katalogu usług kulturalnych do możliwości 
sprawozdawczych samorządów;

- brak elektronicznej ewidencji potrzebnych zestawień statystycznych; 

 Badanie pokazało dane dotychczas niezbierane przez statystykę publiczną na temat 
działalności samorządów w zakresie m.in:

- własnych projektów samorządów;

- współpracy z organizacjami non-profit;

- współpracy ze zleceniobiorcami realizującymi umowy zawarte w trybie ustawy 

o zamówieniach publicznych;

- udzielania dotacji na prace przy zabytkach. 
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Rekomendacje (1)

 Na obecnym etapie nie rekomenduje się wprowadzenia do PBSSP 
samodzielnego badania na formularzu K-JST gdyż praca ta miała dostarczyć 
informacji komplementarnych do wcześniejszego projektu Wsparcie systemu 
monitorowania polityki spójności i polityki przestrzennej w obszarze 
dostępności usług publicznych z zakresu kultury przeprowadzonego w 2015 r. 

 Realizacja kompleksowego badania Usługi publiczne w kulturze wymaga 
podjęcia dalszych prac w zakresie: 

- ponownej weryfikacji danych z wcześniejszego projektu oraz podjęcia 
współpracy z gestorami danych, a także wypracowania schematów 
przekazywania danych do GUS;

- aktualizacji katalogu usług kulturalnych i odpowiedniego przetworzenia 
posiadanych i pozyskanych danych;

- modyfikacji formularza K-JST;
- pilotażowego zestawienia danych pochodzących z obu projektów.
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Rekomendacje (2)

 Potrzeba dalszych prac analitycznych wynika z:

- eksperymentalnego charakteru obu prowadzonych projektów; 

- złożoności zjawiska;  

- zastosowania autorskiego katalogu usług kulturalnych;

- konieczności zestawiania danych z wielu źródeł danych, które wymagają 
ponownej weryfikacji pod względem jakości i trwałości;

- potrzeby dyskusji nad możliwymi zmianami w zakresie informacji                   
o dotacjach dla organizacji non-profit oraz w obszarze dotacji związanych
z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub budowlanymi przy 
zabytkach;

- potrzeby szerszych konsultacji z samorządami (adekwatność katalogu 
usług kulturalnych oraz prezentowanych danych do potrzeb 
samorządów). 

 Dopiero zestawienie danych z obu badań może ujawnić problemy
czy niespójności w pozyskiwanych danych z tak wielu różnych źródeł. 
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