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Sprawozdanie z wykonania planu działalności na rok 2020
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU
dla działu administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020

Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel

1

2

nazwa

planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku 2020

osiągnięta
wartość na
koniec roku
2020

Najważniejsze planowane
zadania służące realizacji
celu

Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu

3

4

5

6

7

1. Tworzenie warunków do Działania mające bezpośredni wpływ na wszechstronny rozwój artystów to przede wszystkim
wszechstronnego rozwoju praca twórców nad premierowymi produkcjami teatralnymi, operami i koncertami. Ponadto
artystów.
realizowano warsztaty i szkolenia.

Kreowanie
zainteresowania
kulturą i wzrost
udziału
1
społeczeństwa w
życiu
kulturalnym

Liczba osób
uczestniczących w
przedsięwzięciach
kulturalnych
28 973 022
zrealizowanych przez
jednostki podległe i
nadzorowane

2. Zwiększenie
zainteresowania kulturą
oraz jej dostępności
124 685 786
poprzez realizację działań w
ramach projektu kultura
dostępna.

W ramach programu MKDNiS „Kultura dostępna” instytucje realizowały projekty mające
wpływ na zwiększenie zainteresowania kulturą oraz jej dostępności.
W 2020 roku nadzorowane instytucje prowadziły szeroką działalność edukacyjną wpływającą
na rozwój i upowszechnianie wiedzy. Wśród wielu innowacyjnych projektów można odnaleźć
warsztaty, koncerty, spektakle, zajęcia z zawodowymi artystami, spotkania, wykłady, kluby
dyskusyjne, lekcje językowe, wirtualne spacery po instytucjach, zajęcia w formie online i wiele
innych.

3. Rozwój i
upowszechnianie wiedzy na Wiele realizowanych zadań miało wpływ na zwiększenie obecności i zainteresowania polską
temat kultury polskiej
ofertą kulturalną w kraju i za granicą. Należy tu wymienić lokalne i zagraniczne programy
poprzez działania naukowe i wyjazdowe, oraz prezentację produkcji artystycznych w sieci - prezentowano m.in.
premierowe i archiwalne spektakle, warsztaty, spotkania, filmy.
edukacyjne.

Liczba jednostek
podległych i
nadzorowanych

48

53

4. Zwiększenie obecności Sztandarowym projektem pomocowym był Fundusz Wsparcia Kultury, w ramach którego
polskiej oferty kulturalnej w podpisano 2.115 umów.
kraju i za granicą.
W ramach zwiększenia udziału w życiu kulturalnym osób z niepełnosprawnościami m.in.
5. Zwiększenie dostępu do przygotowano i wystawiono spektakle oraz materiały filmowe z audio deskrypcją.
Prezentowano cykle czytań, które opatrzono napisami oraz tłumaczeniem migowym dla
dóbr kultury osobom
niesłyszących i emitowano w serwisach społecznościowych YouTube oraz Facebook.
niepełnosprawnym.
Postawy patriotyczne w muzyce popularyzowane były chociażby poprzez koncerty i inne
6. Przygotowania związane wydarzenia związane z obchodami rocznic, jak np. rocznica Bitwy Warszawskiej, 40-lecie
z popularyzacją postaw
Solidarności czy rocznica urodzin Jana Pawła II.
edukacyjnych i
patriotycznych w muzyce.
1. Zwiększenie
zainteresowania kulturą.

2

Wzbogacanie
oferty
programowej
placówek
kulturalnych

Liczba premier i
nowych
przedsięwzięć
organizowanych
przez jednostki
podległe i
nadzorowane w
danym roku (w szt.)

9 606

7 298

Zwiększano zainteresowanie kulturą poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń
2. Rozwój i
upowszechnianie wiedzy o kulturalnych oraz ich promocję, nie tylko w wersji stacjonarnej ale również, ze względu na
kulturze poprzez wspieranie panujące warunki, w wersji online.
aktywności naukowej i
Upowszechniano wiedze o kulturze poprzez organizację wydarzeń edukacyjnych, lekcji
edukacyjnej.
tematycznych, warsztatów, programów badawczych i innych, a także za pośrednictwem
wydawanych publikacji naukowych.
3. Podniesienie
atrakcyjności polskiej oferty Promocja czytelnictwa odbywała się m.in. poprzez za pośrednictwem Programu Wieloletniego
kulturalnej w kraju i
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
zagranicą.
4. Promocja czytelnictwa.

Wzmocnienie
Liczba przedsięwzięć
poczucia
kulturalnych
wspólnoty
upamiętniających
obywatelskiej
wydarzenia
Polaków w
3
historyczne
ramach
dofinansowanych w
Programu
ramach Programu
Wieloletniego
(narastająco)
pn.
"Niepodległa" na

750

1 632

W ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" prowadzono działania w obszarze 3
Priorytetów. W Priorytecie 1, odnoszącym się do projektów ogólnopolskich, realizowano
projekty instytucji podległych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (Schemat 1A) oraz projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej (Schemat 1B). W
Priorytecie 2, odnoszącym się do projektów regionalnych i lokalnych, realizowano projekty
samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu „Koalicje
dla Niepodległej” (Schemat 2A) oraz w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” (Schemat
2B), jak również projekty własne wojewodów (Schemat 2C). W Priorytecie 3, odnoszącym się
do projektów zagranicznych, realizowano projekty własne Instytutu Adama Mickiewicza w
ramach programu „Polska 100” (Schemat 3A) oraz projekty samorządowych instytucji kultury
2. Aktywizacja społeczności i organizacji pozarządowych w ramach programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty” (Schemat

1. Prezentacja (również na
arenie międzynarodowej)
bogactwa polskiej kultury i
pielęgnowanych w niej
wartości budujących
wspólnotę wolności,
solidarności oraz
poszanowanie godności i
praw człowieka.

1

lata 2017-2022

lokalnej w tworzeniu
oddolnych koalicji
społecznych.

3B).

3. Odbudowa polskiej
pamięci na poziomie
lokalnym i regionalnym tak,
aby świętowanie
niepodległości stało się
narzędziem wzmacniania
wspólnoty lokalnej i
państwowej.
Wzmocnienie
aktywności
Liczba zakupionych
6 mln
3,7 mln
czytelniczej
nowości
egzemplarzy egzemplarzy
społeczeństwa
wydawniczych
Uatrakcyjnienie
oraz rozwój
księgozbiorów bibliotek
bibliotek w
4 Polsce w ramach
oraz wzmocnienie
Liczba
nowych,
potencjału i roli bibliotek
Programu
publicznych.
Wieloletniego zmodernizowanych i
265
196
wyposażonych
pn. "Narodowy
obiektów
Program
bibliotecznych
Rozwoju
Czytelnictwa"

Liczba
skoordynowanych
Budowa
obszarów
zintegrowanego
współpracy
systemu
pomiędzy MKiDN,
5
promocji kultury
MSZ oraz
polskiej za
jednostkami
granicą
podległymi stronom
lub przez nie
nadzorowanymi

5

4

W ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wspierany
był zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dzięki otrzymanym środkom
beneficjenci mieli możliwość nabywania książek w formie drukowanej, elektronicznej,
mówionej oraz pisanej alfabetem Braille’a. Ponadto multimedia, wydawnictwa nutowe i
kartograficzne dostępne na rynku księgarskim, drukowane czasopisma kulturalne i społecznokulturalne o charakterze ogólnopolskim. W ramach Priorytetu 2 NPRCz pn. „Infrastruktura
bibliotek 2016-2020” prowadzono działania w celu przekształcenia bibliotek publicznych w
nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. Wspierano
remonty, przebudowy, rozbudowy jak również budowy oraz wyposażenie budynków bibliotek.

1. Wypracowanie systemu
Zrealizowano następujące działania:
koordynacji zadań w
 konsultowano roczne priorytety dotyczące promocji kultury polskiej za granicą,
ramach finansowych
mechanizmów wsparcia
 prowadzono szkolenia dla polskich dyplomatów na temat obszarów współpracy
będących w dyspozycji
placówek z MKDNiS oraz instytucjami podległymi i nadzorowanym przez Ministra KDNiS
MKiDN oraz MSZ.
w zakresie promocji polskiej kultury za granicą,

we
współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zrealizowano dwa programy
2. Wypracowanie systemu
dotyczące promocji kultury polskiej za granicą:
cyklicznych spotkań o
o
II edycję programu Kultura inspirująca przeznaczonego dla instytucji podległych i
charakterze szkoleniowonadzorowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Celem
koordynacyjnym
programu jest m.in. długofalowa współpraca polskich instytucji kultury z kluczowymi
przedstawicieli MKiDN, MSZ
oraz jednostek podległych
zagranicznymi instytucjami oraz w partnerstwie z polskimi placówkami zagranicznymi
i/lub nadzorowanych.
(roczny budżet 6 mln zł. )
o Program Ministra Promocja kultury polskiej za granicą, którego beneficjantami mogą
3. Realizacja programu,
być samorządowe instytucje kultury , organizacje pozarządowe, państwowe uczelnie
którego celem jest
artystyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (roczny budżet 3,45 mln
promocja polskiej kultury za
zł). Pod koniec roku 2020 ogłoszono kolejne nabory do ww. programów na rok 2021.
granicą w synergii z
Ponadto,
w ramach
skutecznej współpracy pomiędzy MKDNiS, MSZ, placówkami
priorytetami polskiej
polityki zagranicznej oraz w zagranicznymi oraz instytucjami kultury, również na poziomie roboczym, m.in.:
uzupełnieniu do nich.
 opracowywano materiały informacyjne dotyczące działalności polskich instytucji kultury
w celu publikacji na stronach internetowych polskich placówek zagranicznych,
4. Stworzenie systemu
 konsultowano z MSZ zagranicznych partnerów
zaangażowanych, w projekty
informatycznego służącego
dofinansowane przez MKDNiS,
do zarządzania informacji
 konsultowano możliwość realizacji poszczególnych projektów biorąc pod uwagę
koordynacji zadań w
obostrzenia wprowadzone na całym świecie na skutek pandemii,
obszarze promocji kultury
 wspólnie analizowano napotkane sytuacje problemowe związane z promocją polskiej
polskiej za granicą.
kultury za granicą.
5. Wypracowanie systemu
obiegu informacji pomiędzy
MKiDN, MSZ oraz
jednostkami podległymi
i/lub nadzorowanymi.

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2020
Mierniki określające stopień realizacji celu

Lp.

Cel

1

2

nazwa

planowana
wartość do
osiągnięcia
na koniec
roku 2020

osiągnięta
wartość na
koniec roku
2020

Planowane podzadania
budżetowe służące
realizacji celu

Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu

3

4

5

6

7

Frekwencja w
Kreowanie
jednostkach
zainteresowania
podległych i
1
dziedzictwem nadzorowanych na
kulturowym
1000 osób w danym
roku (w os.)

523

373

Ochrona materialnego
dziedzictwa kulturowego i
miejsc pamięci narodowej
w kraju i za granicą

2

Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za
granicą poprzez odzyskiwanie, przeprowadzanie konserwacji i eksponowanie zbiorów.
Ponadto różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i edukacyjne upamiętniające wydarzenia
historyczne.

2

Liczba
zabezpieczonych
(zdigitalizowanych),
odrestaurowanych
Ochrona i
ruchomych,
poprawa stanu
nieruchomych i
zachowania
archeologicznych
dziedzictwa
obiektów
narodowego
dziedzictwa
narodowego w kraju
i za granicą w danym
roku

8 319 633

8 695 892

Ochrona materialnego
dziedzictwa kulturowego i
miejsc pamięci narodowej
w kraju i za granicą

Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za
granicą poprzez m.in. realizację programów dotacyjnych Ministra takich jak „Miejsca Pamięci
Narodowej za Granicą”, „Badanie polskich strat wojennych”, Ochrona dziedzictwa
kulturowego za granicą”, „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” oraz
odzyskiwanie strat wojennych i opieka nad polskimi cmentarzami wojennymi za granicą.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020
Ad. Cel „Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym”
W 2020 r. na realizację powyższego miernika dominujący wpływ miała pandemia COVID-19. Od 12 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zatem przez dziewięć i pół miesiąca, Instytucje kultury działały
w reżimie sanitarnym ograniczającym liczbę biorących udział w wydarzeniach widzów/odbiorców lub ze względu na zamknięcie Instytucji Kultury dla publiczności w okresie 12 marca do 5 czerwca i
od 7 listopada do 31 grudnia 2020 r. nie miały możliwości realizowania swojej działalności w tradycyjny sposób. W odpowiedzi na te nowe warunki i zasady pracy Instytucje niekiedy w bardzo
kreatywny sposób podeszły do realizacji swoich statutowych zadań – przenosząc część swojej działalności do sieci Internet (premiery, prezentacja zasobów w wersji zdigitalizowanej,
zarejestrowanych przedstawień, koncertów, prowadzona online działalność edukacyjna), udostępniając swoje zasoby z wykorzystaniem stron internetowych, serwisów internetowych i mediów
społecznościowych umożliwiając odbiorcom uczestniczenie w organizowanych przedsięwzięciach.
Ad. Cel „Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków w ramach Programu Wieloletniego pn. "Niepodległa" na lata 2017-2022”
Na wzrost wykonania w stosunku do planu w dużej mierze wpływ miała wzmożona kampania promocyjno-informacyjna, jaka towarzyszy realizacji Programu od 2017 r. Działania mające na celu
poszerzenie wiedzy Polaków na temat odzyskania niepodległości, tworzenia struktur niepodległego państwa, a także promujące założenia programu wieloletniego prowadzone były zarówno przez
Biuro Programu „Niepodległa”, Koordynatora Programu czy Operatorów poszczególnych Priorytetów, jak i realizujące swoje projekty instytucje kultury i organizacje pozarządowe.
Ad. Cel „Wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"”
W wyniku sytuacji pandemicznej panującej w kraju przeprowadzono dwie nowelizacje NPRCz. Druga z nich umożliwiła bibliotekom publicznym zakup zdalnych dostępów do książek elektronicznych
bez obowiązku wniesienia wkładu własnego ( Priorytet 1) , dlatego w 2020 roku oprócz 3,7 mln nowości wydawniczych biblioteki zakupiły z dotacji usługę dostępu do publikacji dostarczanych drogą
elektroniczną. W ramach tej usługi zakupiono prawie 75 tys. kodów dostępów oraz ponad 28 mln stron publikacji. Ze względu na konstrukcję wskaźnika nie jest możliwe ujęcie tych danych w łącznej
liczbie zakupionych nowości. Należy zauważyć, że wartości wskaźnika były szacowane apriorycznie w oparciu o dane GUS z 2013 roku, dane z raportów bibliotek publicznych za 2013 rok, średnią
cenę książki oraz wysokość dotacji i szacowanego wkładu własnego na lata 2016-2020. W ówczesnych szacunkach niemożliwe było uwzględnienie niedostępnych wówczas technologii
teleinformatycznych (tj. rozwój platform streamingowych typu Netflix, upowszechnienie się e-booków dostępnych poprzez np. Legimi i cyfrowych repozytoriów treści testowych) oraz wpływu, jaki
wywrą one na zachowania i oczekiwania ludzi (włączając w to użytkowników bibliotek publicznych).
Przeprowadzona w 2020 r nowelizacja NPRCz umożliwiła beneficjentom Priorytetu 2 realizację zadań w wydłużonym terminie tj. do 31 grudnia 2021. Z tej możliwości skorzystało 22 beneficjentów
(realizujących zadania w 24 obiektach bibliotecznych). Z dotychczas przyznanych dofinansowań wynika, że ma powstać 220 obiektów. W sprawozdanych wartościach wskaźników podano liczbę
bibliotek, które zakończyły zadanie dlatego ostateczne wartości będą znane po zakończeniu 2021 r. Ponadto na nieosiągnięcie planowanego wskaźnika wpływ miał również:
- jakość dofinansowanych projektów - koszt dużego zadania inwestycyjnego (np. budowa nowoczesnej biblioteki, kompletna przebudowa biblioteki), generuje niższe wskaźniki niż kilka zadań
obejmujących drobne remonty czy kilkanaście projektów dotyczących wyłącznie zakupów wyposażenia;
- dynamika zmian na rynku budowalnym np. wzrost cen na rynku budowlanym;
- łączna liczba rezygnacji z realizacji zadań w latach 2016-2020 wyniosła 19, co stanowi 9% przyznanych dofinansowań. Rozwiązania umów w ciągu całej realizacji priorytetu, a także szczególnie duża
liczba rozwiązanych umów z beneficjentami w 2019 i 2020 r. (łącznie 12 rezygnacji z realizacji zadań), ma wpływ na wykonanie wskaźników w danym roku kalendarzowym, jak również w całej edycji
priorytetu ze względu na ich narastający charakter;
- zmiany w regulaminie Priorytetu 2 - obecny kształt regulaminu wyłączył z realizowanych zadań te dotyczące wyłącznie wyposażenia obiektów bibliotecznych. Tego typu zadania opiewały najczęściej
na niewielkie kwoty, co miało znaczący wpływ na liczbę udzielnych dofinansowań. Dopuszczono również realizację jednego zadania wyłącznie w jednym obiekcie (a nie w kilku obiektach, np.
bibliotece głównej i filiach, jak było to wcześniej).
Ad. Cel „Budowa zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej za granicą”
W związku z decyzją o reorganizacji projektu pn. „Zintegrowany system promocji kultury polskiej za granicą”, w 2020 r. nie realizowano zadania polegającego na stworzeniu systemu informatycznego
służącego do zarządzania informacji i koordynacji zadań w obszarze promocji i kultury polskiej za granicą .

Piotr Gliński
(podpis ministra)
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