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W I półroczu 2017 roku przychody z całokształtu działalności badanych instytucji kultury1) były wyższe o 4,0%, 
a koszty uzyskania tych przychodów o 4,3% od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 r. Wynik finansowy 
netto osiągnął poziom 196,4 mln zł (wobec 199,0 mln zł w I półroczu 2016 r.). 

Wyszczególnienie 

I-VI 2016 I-VI 2017 

I-VI 2016=100 

w milionach złotych 

Przychody z całokształtu działalności 4 076,3 4 239,5 104,0 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności 3 876,8 4 042,5 104,3 

Wynik finansowy brutto 199,5 197,0 98,7 

Wynik finansowy netto 199,0 196,4 98,7 

Zysk netto 265,7 260,2 97,9 

Strata netto 66,8 63,7 95,4 

Nakłady poniesione na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) 
oraz ulepszenie istniejących 219,6 155,7 70,9 

Nakłady poniesione na wartości niematerialne i prawne 5,2 5,8 112,8 

 

Przychody z całokształtu działalności badanych podmiotów były w I półroczu 2017 r. wyższe o 4,0% 

niż w analogicznym okresie roku 2016 r. i wyniosły 4 239,5 mln zł. W strukturze tych przychodów 93,0% 

stanowiły przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 6,9% pozostałe przychody operacyjne oraz 0,1%, 

przychody finansowe. 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności były w I półroczu 2017 r. wyższe o 4,3% niż 

w I półroczu 2016 i wyniosły 4 042,5 mln zł. W strukturze tych kosztów 99,1% stanowiły koszty działalności 

operacyjnej, 0,8% pozostałe koszty operacyjne, 0,1% koszty operacji finansowych. 

Wynik finansowy brutto wyniósł 197,0 mln zł (zysk 260,6 mln zł, strata 63,6 mln zł). 

Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 196,4 mln zł (wobec 199,0 mln zł przed rokiem), 

przy spadku zysku netto (o 2,1%) i straty netto (o 4,6%). 

Wyniki finansowe instytucji kultury  

w okresie I – VI 2017 roku 

Warszawa, data 22.09.2017 r. 
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W I półroczu br. nakłady poniesione na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie 

istniejących wyniosły 155,7 mln zł i były (w cenach bieżących) o 29,1% niższe niż rok wcześniej. Nakłady 

poniesione na wartości niematerialne i prawne wzrosły w skali roku o 12,8% i w I półroczu 2017 r. wyniosły 

5,8 mln zł. 

Przychody z całokształtu działalności i koszty ich uzyskania według wybranych działów i grup PKD 

w okresie I-VI 2017 roku. 

Wyszczególnienie 

OGÓŁEM 
w tym 

Działalność 
twórcza  
związana  
z kulturą  
i rozrywką 

w tym Działalność  
bibliotek,  
archiwów,  
muzeów  
oraz pozostała  
działalność  
związana  
z kulturą 

w tym 

Działalność  
związana  
z 
wystawianiem  
przedstawień  
artystycznych 

Działalność  
obiektów  
kulturalnych 

Działalność  
bibliotek  
i archiwów 

Działalność  
muzeów 

Liczba podmiotów 4 659 2 253 153 2 088 2 394 2 018 367 
  w milionach złotych 
Przychody z 
całokształtu 
działalności 

4 239,5 2 627,3 877,7 1 680,8 1 555,9 736,9 779,7 

  

Koszty uzyskania 
przychodów z 
całokształtu 
działalności 

4 042,5  2 506,0  866,2  1 578,7  1 480,8  705,8  741,8  

1) Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu pochodzą z kwartalnego sprawozdania o finansach instytucji kultury. 

Instytucje kultury to jednostki mające osobowość prawną, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do 

sekcji J dział 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych; sekcji R dział 90 – działalność twórcza związana z kultura i rozrywką; 91 – działalność 

bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (z wyłączeniem parków narodowych), bez 

względu na liczbę pracujących. 

Skrócony rachunek zysków i strat za okres styczeń-czerwiec 2017 r. pozyskano od 4 659 instytucji kultury posiadających 

osobowość prawną (z tego 4 596 to jednostki samorządowe różnych szczebli i 63 to jednostki stanowiące własność 

państwową). 

 
Opracowanie merytoryczne: 

Departament Przedsiębiorstw 
Agnieszka Ruszczyńska Tel: 22 608 33 44 

Lucyna Słomska Tel: 22 608 35 65 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Dawidziuk 
Tel: 22 608 3009, 22 608 3475 

e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 
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