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INFORMACJE SYGNALNE 
30.05.2018 r. 

23.12.2020 r. Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I–IX 2020 r. 
 

Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 
2020 r. były niższe od uzyskanych w analogicznym 
okresie poprzedniego roku. Nastąpił spadek 
przychodów ogółem o 6,8%, a kosztów ogółem o 
10,0%. Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 6,6%. 

 

 

Przychody ogółem badanych instytucji kultury w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. były niższe 
o 6,8% od osiągniętych rok wcześniej i wyniosły 7 077,7 mln zł. W strukturze tych przychodów 
91,9% stanowiły przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 8,0% – pozo-
stałe przychody operacyjne oraz 0,1% – przychody finansowe. Najwyższe przychody ogółem in-
stytucje kultury osiągnęły w województwie mazowieckim (udział wyniósł 26,6%).  

Koszty ogółem w badanym okresie 2020 r. były niższe o 10,0% od poniesionych za trzy kwartały 
2019 r. i wyniosły 6 394,5 mln zł. W strukturze tych kosztów 99,2% stanowiły koszty operacyjne, 
0,7% – pozostałe koszty operacyjne, a 0,1% – koszty finansowe. Podobnie jak w przypadku 
przychodów ogółem, najwyższe koszty ogółem wygenerowały jednostki z województwa 
mazowieckiego (25,8%). 

Państwowe instytucje kultury osiagnęły za trzy kwartały 2020 r. przychody ogółem w wysokości 
1 363,2 mln zł, natomiast przychody ogółem samorządowych instytucji kultury wyniosły  
5 714,5 mln zł (w trzecim kwartale 2019 r. odpowiednio: 1 375,4 mln zł i 6 215,4 mln zł). 

 
 
Tablica 1. Wyniki finansowe instytucji kultury 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE I–IX 2019 I–IX 2020 

I–IX 2019=100 
w mln zł 

Przychody ogółem 7 590,7 7 077,7 93,2 

Koszty ogółem 7 103,3 6 394,5 90,0 

Wynik finansowy brutto 487,5 683,2 140,2 

Wynik finansowy netto 486,5 682,3 140,3 

Zysk netto 532,1 718,6 135,1 

Strata netto 45,6 36,3 79,5 

Nakłady inwestycyjne 805,9 859,4 106,6 

Nakłady na wartości 

  niematerialne i prawne 22,1 14,4 65,3 

Wynik finansowy brutto instytucji kultury wyniósł 683,2 mln zł (zysk 719,4 mln zł, strata  
36,1 mln zł). 

Wynik finansowy netto instytucji kultury ukształtował się na poziomie 682,3 mln zł (wobec 
486,5 mln zł przed rokiem), przy jednoczesnym wzroście zysku netto (o 35,1%) i spadku straty 
netto (o 20,5%). 

W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. nakłady inwestycyjne poniesione przez instytucje kul-
tury były wyższe o 6,6% niż rok wcześniej i wyniosły 859,4 mln zł. Największy udział w nakła-
dach inwestycyjnych miały instytucje kultury w województwie mazowieckim (23,4%).  

Nakłady inwestycyjne poniesione przez samorządowe instytucje kultury wyniosły 672,8 mln zł, 
tj. 78,3% ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych. 

 

 6,8% 
Spadek przychodów ogółem 
r/r 

Wynik finansowy netto insty-
tucji kultury za trzy kwartały 
2020 r. wyniósł 682,3 mln zł 

 

Przychody ogółem gminnych 
samorządowych instytucji 
kultury za trzy kwartały 2020 
r. wyniosły 3 983,5 mln zł   
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Wykres 1. Struktura nakładów inwestycyjnych instytucji kultury według form prawnych  
                    za trzy kwartały  2020 r. 

Nakłady poniesione przez instytucje kultury na wartości niematerialne i prawne zmniejszyły 
się w porównaniu z trzema kwartałami 2019 r. o 34,7% i wyniosły 14,4 mln zł. Instytucje kultury 
z województwa mazowieckiego i małopolskiego posiadały łącznie 63,6% udziału w tego typu 
nakładach.  

Tablica 2. Przychody ogółem i koszty ogółem instytucji kultury według wybranych działów  
i grup PKD za trzy kwartały 2020 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba  

instytucji 
kultury 

Przychody 
ogółem 

Koszty 
ogółem 

w mln zł 

OGÓŁEM 4 705 7 077,7 6 394,5 

   własność jednostek samorządowych 4 639 5 714,5 5 232,4 

   własność państwowa 66 1 363,2 1 162,1 

Z ogółem:    

 działalność twórcza związana z kulturą 

     i rozrywką 
2 302 4 139,6 3 675,1 

         w tym:    

     działalność związana z wystawianiem 

       przedstawień artystycznych 
154 1 317,4 1 243,3 

     działalność obiektów kulturalnych 2 137 2 729,8 2 353,0 

 działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz  

   pozostała działalność związana z kulturą 
 2 397 2 808,2 2 589,1 

         w tym:    

     działalność bibliotek i archiwów 2 007 1 310,8  1222,8 

     działalność muzeów 381 1 431,1 1 303,4 

 

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”.
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