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INFORMACJE SYGNALNE 
30.05.2018 r. 

24.06.2020 r. Wyniki finansowe instytucji kultury w I kwartale 2020 r. 
 

W I kwartale 2020 r. wyniki finansowe w instytucjach 
kultury były wyższe od uzyskanych w analogicznym 
okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły 
o 3,5%, a koszty ogółem o 3,0%. Nakłady inwestycyjne 
zwiększyły się o 18,0%. 

 

Przychody ogółem badanych instytucji kultury w I kwartale 2020 r. były wyższe o 3,5% od osią-
gniętych w I kwartale 2019 r. i wyniosły 2 461,4 mln zł. W strukturze tych przychodów 93,5% sta-
nowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 6,4% – pozostałe przy-
chody operacyjne oraz 0,1% – przychody finansowe. Najwyższe przychody ogółem instytucje 
kultury osiągnęły w województwie mazowieckim (udział wyniósł 25,4%), a w dalszej kolejności 
w województwie małopolskim (11,5%) i śląskim (10,3%).  

Koszty ogółem w badanym okresie 2020 r. były wyższe o 3,0% od poniesionych w I kwartale  
2019 r. i wyniosły 2 219,3 mln zł. W strukturze tych kosztów 99,4% stanowiły koszty operacyjne, 
0,5% – pozostałe koszty operacyjne, a 0,1% – koszty finansowe. Podobnie jak w przypadku 
przychodów ogółem, najwyższe koszty ogółem wygenerowały jednostki z województwa 
mazowieckiego (25,1%). 

Wśród instytucji kultury najwyższe przychody ogółem i koszty ogółem osiągnęły gminne samo-
rządowe jednostki organizacyjne (odpowiednio 1 452,7 mln zł i 1 286,4 mln zł).  
 
Tablica 1. Wyniki finansowe instytucji kultury 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE I–III 2019 I–III 2020 

I–III 2019=100 
w mln zł 

Przychody ogółem 2 379,2 2 461,4 103,5 

Koszty ogółem 2 154,6 2 219,3 103,0 

Wynik finansowy brutto 224,5 242,1 107,8 

Wynik finansowy netto 224,3 241,8 107,8 

Zysk netto 264,5 283,6 107,2 

Strata netto 40,2 41,8 104,0 

Nakłady inwestycyjne 172,8 203,9 118,0 

Nakłady na wartości 

  niematerialne i prawne 4,9 2,4 48,7 

Wynik finansowy brutto wyniósł 242,1 mln zł (zysk 283,8 mln zł, strata 41,7 mln zł). 

Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 241,8 mln zł (wobec 224,3 mln zł przed 
rokiem), przy jednoczesnym wzroście zysku netto (o 7,2%) i straty netto (o 4,0%). 

W I kwartale 2020 r. nakłady inwestycyjne instytucji kultury wyniosły 203,9 mln zł i były (w ce-
nach bieżących) o 18,0% wyższe niż rok wcześniej. Największy udział w nakładach inwestycyj-
nych miały instytucje kultury w województwie mazowieckim (21,2%), a w dalszej kolejności ma-
łopolskim (12,8%) i wielkopolskim (11,6%).  

Samorządowe instytucje kultury poniosły nakłady inwestycyjne w wysokości 153,6 mln zł,  
tj. 75,4% ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych. 

 3,5% 
Wzrost przychodów ogółem 
r/r 

Wynik finansowy netto insty-
tucji kultury w I kwartale 
2020 r. wyniósł 241,8 mln zł 

 

W I kwartale 2020 r. samorzą-
dowe instytucje kultury osią-
gnęły przychody ogółem  
w wysokości 2 055,7 mln zł 
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Wykres 1. Struktura nakładów inwestycyjnych według form prawnych w I kwartale 2020 r. 

Nakłady poniesione na wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się w porównaniu  
z I kwartałem 2019 r. o 51,3% i wyniosły 2,4 mln zł. Jednostki z województwa mazowieckiego  
i małopolskiego posiadały łącznie 73,9% udziału w tego typu nakładach.  

Tablica 2. Przychody ogółem i koszty ogółem instytucji kultury według wybranych działów  
i grup PKD w I kwartale 2020 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba  

instytucji 
kultury 

Przychody 
ogółem 

Koszty 
ogółem 

w mln zł 

OGÓŁEM 4 699 2 461,4 2 219,3 

   własność jednostek samorządowych 4 634 2 055,7 1 846,5 

   własność państwowa 65 405,7 372,8 

Z ogółem:    

   działalność twórcza związana z kulturą 

     i rozrywką 
2 296 1 519,9 1 340,8 

         w tym:    

      działalność związana z wystawianiem 

        przedstawień artystycznych 
152 512,3 475,6 

      działalność obiektów kulturalnych 2 133 968,5 837,0 

   działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz  

     pozostała działalność związana z kulturą 
 2 397 901,0 836,0 

         w tym:    

      działalność bibliotek i archiwów 2 008 426,2 388,7 

      działalność muzeów 380 456,2 428,4 

 

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane na podstawie formula-
rza o symbolu F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury. 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”.

43,6%

29,6%

24,6%

2,2%

gminne samorządowe
jednostki organizacyjne

wojewódzkie samorządowe
jednostki organizacyjne

państwowe jednostki
organizacyjne

powiatowe samorządowe
jednostki organizacyjne
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Krakowie 
Dyrektor Agnieszka Szlubowska 
Tel: 12 420 40 50 
 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 
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 www.stat.gov.pl 
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