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bolączką w tym sektorze jest obecnie pozyskanie 
pieniędzy na funkcjonowanie, organizowanie imprez, 
bieżące opła ty, remonty itp. Podpowiadamy zatem, 
jak zdobyć dodatkowe środki, jak je rozliczyć 
i poprawnie zaksięgować. Warto pamiętać, że mogą 
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Jeśli chcesz wiedzieć, jak podpisać umowę 
o dzieło na prace twórcze, której nie podważy 
ZUS, co zmieni się w prawie autorskim, 
ta książka jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj, 
autorskie koszty uzyskania przychodów 
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skiego spowoduje, że kontroli będzie jeszcze 
więcej.
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Wykaz skrótów i aktów prawnych
→  uodk – ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-

łalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.)
→  ufp – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
→  ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)
→  ustawa o  VAT – ustawa z  11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i  usług 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)
→  ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
→  ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 2014 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)
→  ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym – ustawa z 25 czerw-

ca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 
ustawa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045)

→  kc – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r.
poz. 121)

→  kodeks karny – ustawy z  6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, 
poz. 553 ze zm.)

→  rozporządzenie w  sprawie dotacji – rozporządzenie ministra kultury 
z 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, 
szczegółowego trybu składania wniosków o  udzielenie dotacji oraz trybu 
przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz.U. nr 177, poz. 1474)

→  ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji pro-
gramów w zakresie polityk spójności finansowanych w perspektywie finan-
sowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146)

→  ustawa o działalności pożytku publicznego – ustawa z 24 kwietnia 2003 r.
o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1118 ze zm.)

→  ustawa o bibliotekach – ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.)

→  ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych – ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.).



9

Wstęp

Największą bolączką instytucji kultury jest obecnie pozyskanie pieniędzy na funk-
cjonowanie, organizowanie imprez, bieżące opłaty, remonty itp. W naszej książce 
odpowiadamy zatem, jak zdobyć dodatkowe środki, jak je rozliczyć i popraw-
nie zaksięgować. 

Sprawdźmy, jak wygląda sektor kultury w Polsce i w Europie.

„Kultura 2014” raport Głównego Urzędu
Statystycznego  

Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Kultura 2014”– w porów-
naniu z 2013 rokiem wzrósł udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa na-
rodowego w strukturze wydatków zarówno budżetu państwa, jak i samorządów 
terytorialnych. W sumie wydatki budżetu państwa i samorządu terytorialnego na 
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego pomniejszone o dotacje i subwencje 
z budżetu państwa dla samorządów oraz o transfery między samorządami w 2014 
roku wyniosły 9 mld 326,8 mln zł (nominalnie o 13,6% więcej niż w 2013 roku), co 
w odniesieniu do PKB stanowiło 0,54% (w roku poprzednim – 8 mld 212,7 mln zł, 
tj. 0,50%).
Wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 7 mld 592,6 mln zł;
a  ich udział – 81,4% był minimalnie niższy niż w  roku poprzednim (81,6%). Naj-
większy udział w samorządowych wydatkach publicznych miały samorządy gmin-
ne – 44,0% (samorządy miast na prawach powiatu, województw i powiatów – od-
powiednio: 36,9%, 17,8% i 1,3%).
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżetach samorządów 
terytorialnych łącznie z dotacjami i subwencjami z budżetu państwa oraz transfe-
rami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 7 mld 723,1 mln zł, 
co stanowiło 3,9% ogólnych wydatków z budżetów samorządowych (w 2013 roku 
odpowiednio – 6 mld 887,8 mln zł i 3,7%).
W przeliczeniu na jednego mieszkańca dało to 200,68 zł – w poszczególnych woje-
wództwach: od 151,35 zł w woj. podkarpackim do 335,80 zł w woj. dolnośląskim.
Wydatki bieżące z budżetów samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dzie-
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dzictwa narodowego w 2014 roku wyniosły 5 mld 306,3 mln zł (w roku poprzednim 
– 4 mld 940,1 mln zł), co stanowiło 68,7% wydatków jednostek samorządu teryto-
rialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (w 2013 roku – 71,7%).
Udział samorządowych wydatków bieżących na kulturę i ochronę dziedzictwa na-
rodowego w  wydatkach bieżących ogółem samorządów terytorialnych stanowił 
3,4% (wobec 3,3% w 2013 roku).
Z budżetów samorządowych najwięcej wydano na działalność domów, ośrodków 
kultury, klubów i świetlic – 29,1% oraz bibliotek – 16,9%.

Rozkład terytorialny instytucji kultury
Na potrzeby analizy przestrzennego rozmieszczenia podmiotów wyróżniono w  ra-
porcie 15 rodzajów instytucji kultury: teatry dramatyczne i  lalkowe, opery, teatry 
muzyczne, filharmonie, orkiestry, chóry, zespoły pieśni i tańca, muzea i instytucje pa-
ramuzealne, biblioteki i placówki informacyjno-biblioteczne, galerie i salony sztuki, 
domy kultury, ośrodki kultury, kluby, świetlice oraz kina. W 2014 roku w Polsce dzia-
łało 15719 wymienionych wyżej instytucji kultury, czyli 0,41 instytucji w przeliczeniu 
na tysiąc ludności. Większość z  nich stanowiły biblioteki – 62,4% ogółu instytucji. 
Znaczący udział w ogólnej liczbie instytucji miały także domy kultury, ośrodki kultu-
ry, kluby i świetlice (25,6%). Pozostałe podmioty były mniej liczne, a ich procento-
wy udział był znacznie mniejszy.

W 2014 roku najwięcej instytucji kultury zlokalizowanych było w woj. mazowieckim 
(1804), co stanowiło 0,34 podmiotu na tysiąc ludności. Ponadto pod względem licz-
by instytucji wyróżniały się woj. małopolskie (1621) i śląskie (1569), w których na 
tysiąc ludności przypadało odpowiednio 0,48 i 0,34 podmiotu.
Spośród 380 powiatów i miast na prawach powiatu 10 szczególnie wyróżniało się 
pod względem liczby działających na ich terenie instytucji kultury. W  Warszawie 
funkcjonowało 614 instytucji, co stanowiło 0,35 podmiotu na tysiąc osób. Następ-
nie wymienić należy Kraków (odpowiednio 418 i  0,55), Łódź (313; 0,44), Poznań 
(220; 0,40), Wrocław (193; 0,30), Lublin (138; 0,40), Gdańsk (132; 0,29), Katowice 
(127; 0,42), powiat poznański (114; 0,32), powiat nowosądecki (113; 0,53).

W  2014 roku w  Polsce na jedną instytucję kultury przypadało przeciętnie 
2,4 tys. osób. W poszczególnych województwach wskaźnik ten zawierał się w zakre-
sie od 1,6 tys. osób do 3,0 tys. osób. Najniższy zanotowany został w woj. opolskim 
(1,6 tys. osób), podkarpackim (1,8 tys.) oraz zachodniopomorskim (2,0 tys.), najwyż-
szy – w woj. mazowieckim (3,0 tys. osób), śląskim (2,9 tys.) oraz pomorskim (2,8 tys.).
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Wstęp

Na poziomie powiatów najniższy wskaźnik zanotowano w powiecie słupskim i haj-
nowskim (odpowiednio po 0,9 tys. osób), gryfickim, krapkowickim i przemyskim 
(po 1,0 tys. osób), najwyższy w Bytomiu (6,6 tys. osób), Grudziądzu (6,5 tys.), Rudzie 
Śląskiej (6,1 tys.) oraz Gdyni (5,9 tys.).

Rosną unijne nakłady na kulturę  

Zgodnie z  najnowszym raportem sektory związane z  kulturą i  twórczością wyka-
zują w trudnej sytuacji gospodarczej stały wzrost. Zapewniając 7 milionów miejsc 
pracy, są jednym z największych pracodawców europejskich i jednym z najważniej-
szych podmiotów w gospodarce UE. 
Wartość sektora kultury i sektora kreatywnego wynosi w UE 535,9 mld euro i za-
pewnia 7 mln miejsc pracy, z których 19,1% zajmują osoby poniżej 30. roku życia. 
Kultura i twórczość, tuż za przemysłem budowlanym i branżą gastronomiczną, za-
pewniają pracę ponad dwa razy większej liczbie ludzi niż producenci samochodów 
czy telekomunikacja. 



Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016

12

Traktat o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (wersja 
skonsolidowana)  

Tytuł XIII Kultura Artykuł 167
1.  Unia przyczynia się do rozkwitu kultur Państw Członkowskich, w poszano-

waniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreśla-
jąc znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

2.  Działanie Unii zmierza do zachęcania do współpracy między Państwami 
Członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do wspierania i  uzupełniania ich 
działań w następujących dziedzinach:

 ▶ pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów eu-
ropejskich,

 ▶ zachowania i  ochrony dziedzictwa kulturowego o  znaczeniu europej-
skim,

 ▶ niehandlowej wymiany kulturalnej,
 ▶ twórczości artystycznej i  literackiej, włącznie z  sektorem audiowizual-

nym.

3.  Unia i  Państwa Członkowskie sprzyjają współpracy z  państwami trzecimi 
oraz z organizacjami międzynarodowymi właściwymi w dziedzinie kultury, 
zwłaszcza z Radą Europy.

4.  Unia uwzględnia aspekty kulturalne w  swoim działaniu na podstawie in-
nych postanowień Traktatów, zwłaszcza w celu poszanowania i popierania 
różnorodności jej kultur.

5.  Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule: 
 ▶ Parlament Europejski i  Rada, stanowią c zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Regionów, przyjmują środki 
zachęcające, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów usta-
wowych i wykonawczych Państw Członkowskich, 

 ▶ Rada wydaje zalecenia na wniosek Komisji.




