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Wykaz skrótów  

CAWI Ang. Computer-Assisted Web Interview (wspomagany komputerowo 

wywiad przy pomocy strony WWW) 

CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej  

GUS Główny Urząd Statystyczny  

IDI Ang. Individual In-depth Interview (indywidualny wywiad pogłębiony) 

IK UP Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa 

IP Instytucja Pośrednicząca  

IZ Instytucja Zarządzająca 

KE Komisja Europejska 

KEW Kluczowy Etap Wdrażania  

KWO Katalog Wskaźników Obowiązkowych 

MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

OP Oś Priorytetowa 

POIiŚ  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

RLR Regiony lepiej rozwinięte 

RPO  Regionalne Programy Operacyjne 

RSR Regiony słabiej rozwinięte  

SzOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

TDI Ang. Telephone Depth Interview (telefoniczny wywiad pogłębiony) 

UE Unia Europejska  

UP Umowa Partnerstwa  
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Streszczenie 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie badania pn.: Ocena postępu wdrażania VIII osi 

priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” POIiŚ  

2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 

wykonania, realizowanego przez imapp na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w okresie czerwiec 2018 r. – styczeń 2019 r.  

Cele i metodologia badania 

Badanie miało za zadanie odpowiedzieć na pytania przypisane do trzech celów 

szczegółowych obejmujących: ocenę postępów wdrażania OP VIII, w tym realizacji 

wskaźników do niej przypisanych (cel I), określenie wkładu interwencji w realizację Strategii 

Europa 2020 i innych dokumentów strategicznych UE i krajowych (cel II) oraz identyfikację 

potencjału absorpcyjnego i gotowości wdrożeniowej MKiDN dla przyjęcia ewentualnych 

dodatkowych środków uwolnionych z innych osi priorytetowych w wyniku przeglądu ram 

wykonania (cel III). 

W ramach badania wykorzystano szeroki i zróżnicowany katalog narzędzi badawczych, 

obejmujący zarówno badania terenowe, jak i analizę danych zastanych. Badaniami 

terenowymi objęci zostali zarówno beneficjenci i potencjalni beneficjenci OP VIII (do obu 

grup skierowano ankietę, a z częścią beneficjentów przeprowadzono również wywiady 

telefoniczne), jak i przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej (przeprowadzono 

z nimi wywiady i warsztat). Analiza danych zastanych objęła dokumenty programowe oraz 

towarzyszące, określające kontekst wdrażanej interwencji, dane pochodzące ze statystyk 

publicznych oraz badań sondażowych, jak również informacje z dokumentacji aplikacyjnej 

i system SL2014. 

Cele i efekty interwencji w ramach OP VIII POIiŚ 

Środki dostępne w ramach OP VIII POIiŚ przeznaczane są na inwestycje, które pozwolić mają 

na osiągnięcie celu związanego z lepszą dostępnością infrastruktury kultury i dziedzictwa 

kulturowego oraz wzrostem kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych 

elementów konkurencyjności gospodarki. Rezultatami wdrażanej interwencji będzie 

poprawa uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz wzrost postaw kreatywnych.  

Analiza zakresu dofinansowanych projektów wskazuje, że będą one miały wpływ na poprawę 

dostępności do infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz oferty kulturalnej 

świadczonej przez beneficjentów OP VIII. Zostanie to osiągnięte poprzez inwestycje 

dotyczące m.in. remontów, przebudowy, rozbudowy i renowacji obiektów zabytkowych 

i niezabytkowych oraz adaptacji obiektów zabytkowych na cele kulturalne. W wyniku tych 

prac odwiedzającym udostępniane są nowe przestrzenie, stworzone zostaną również 

warunki do rozszerzenia i opracowania w ramach projektów nowej oferty kulturalno-

edukacyjnej. Wsparte przedsięwzięcia będą miały również wpływ na likwidację barier 

architektonicznych i dostosowanie oferty beneficjentów do potrzeb i możliwości osób 
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z niepełnosprawnościami. Pozwoli to na zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury 

i dziedzictwa kulturowego dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Dofinansowane projekty stworzą również warunki do wzrostu kompetencji kulturowych 

społeczeństwa oraz postaw kreatywnych. Kluczowe znaczenie w tym przypadku będzie miała 

oferta kulturalno-edukacyjna przygotowana w ramach poszczególnych inwestycji.  

Wpływ interwencji na wskaźniki rezultatu strategicznego  

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest w Polsce systematyczny wzrost wskaźników 

obrazujących poziom uczestnictwa w kulturze. Pozytywny trend dotyczy również dwóch 

wskaźników rezultatu strategicznego OP VIII tj.: odsetka osób uczestniczących w wybranych 

obszarach kultury oraz wskaźnika określającego liczbę zwiedzających muzea i oddziały 

muzealne na 1000 mieszkańców. Najnowsze dane dla tych wskaźników dostępne są dla lat 

2016 i 2017. Ponieważ nabory w OP VIII przeprowadzone zostały w latach 2016-2017 

i większość projektów znajduje się we wczesnej fazie realizacji, inwestycje te nie mogą mieć 

wpływu na obecny poziom obu wskaźników rezultatu strategicznego. Niemniej, po 

zakończeniu realizacji poszczególnych projektów, kiedy z ich efektów korzystać będą mogli 

potencjalni odbiorcy wsparcie z OP VIII będzie wpływało na poziom obu wskaźników. 

Szacujemy, że znaczenie interwencji będzie szczególnie istotne w przypadku wskaźnika 

dotyczącego zwiedzających muzea i mniejsze w przypadku wskaźnika dotyczącego odsetka 

osób uczestniczących w wybranych obszarach kultury. 

Stan wdrażania OP VIII POIiŚ 

W ramach VIII osi dofinansowano łącznie 141 projektów, jest to liczba o wiele większa niż 

zakładano na etapie planowania interwencji i szacowania wskaźników dla OP VIII. 

Przekroczenie założeń dotyczących liczby wspartych inwestycji przełożyło się na wielokrotne 

przekroczenie wartości docelowych wszystkich wskaźników typu output oraz powiązanych 

z nimi wskaźników z ram wykonania. Z tego powodu w ramach badania oszacowane zostały 

nowe wartości docelowe, możliwe do osiągnięcia do końca 2023 r. W przeprowadzonych 

analizach wykorzystaliśmy informacje o wartościach docelowych wskaźników przypisanych 

do dofinansowanych projektów, danych o postępie realizacji inwestycji oraz ryzykach z tym 

związanych (m.in. potrzeba przeprowadzenia niespodziewanych prac archeologicznych, 

która pojawia się w trakcie realizacji projektów i wydłuża okres jej realizacji oraz zwiększa 

koszty, rosnące koszty projektów spowodowane wzrostem kosztów na rynku usług 

budowalnych, trudności z wyborem wykonawców), jak również informacjach o 

zidentyfikowanych projektach pozakonkursowych.  

W tabeli poniżej zaprezentowane są obecnie obowiązujące oraz rekomendowane wartości 

docelowe poszczególnych wskaźników.  

nazwa wskaźnika [jednostka miary] 
typ  

regionu 
wartość z 

POIiŚ/SzOOP POIiŚ 

rekomendowana 

wartość docelowa 

Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem [szt.] 

RSL  59 359 

RLR   8 36 
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nazwa wskaźnika [jednostka miary] 
typ  

regionu 
wartość z 

POIiŚ/SzOOP POIiŚ 

rekomendowana 

wartość docelowa 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 

wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne [odwiedziny/rok] 

RSL 635 000 
4 115 092 

RLR   65 000 
373 341 

Liczba osób korzystających z obiektów objętych 

wsparciem [osoby/rok] 

RSL 3 000 000 22 980 732 

RLR   350 000 4 629 252 

Liczba zabytków objętych wsparciem [szt.] 
RSL 35 305 

RLR   5 24 

Liczba obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem [szt.] 

RSL 24 54 

RLR   3 12 

Rezerwa wykonania i potencjał absorpcyjny OP VIII POIiŚ 

Bazując na informacjach o obecnym stanie wdrażania OP VIII należy stwierdzić, że warunki 

do uruchomienia rezerwy wykonania zostały spełnione. Dzięki środkom z rezerwy wykonania 

możliwe będzie dofinansowanie kolejnych inwestycji. Potencjał absorpcyjny na wsparcie 

w obszarze kultury jest bardzo duży. W ramach prowadzonych analiz zidentyfikowano 

inwestycje, które są gotowe do realizacji w najbliższym czasie, a które bez wsparcia unijnego 

nie będą mogły zostać zrealizowane. Na podstawie badania CAWI zapotrzebowanie na środki 

oszacowano na poziomie około 3,9 mld zł.  

Biorąc pod uwagę wysokość dostępnej alokacji, stopień skomplikowania i czas niezbędny do 

przeprowadzenia procedury konkursowej, jak również obciążania po stronie 

wnioskodawców związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, ostatecznie podjęto 

decyzję, że środki udostępnione w ramach nadkontraktacji na poczet rezerwy wykonania 

zostaną przeznaczone na projekty zidentyfikowane w trybie pozakonkursowym. 

Przedsięwzięcia te wybrane zostały przez IP i IZ z uwagi na ich strategiczne znaczenie z 

punktu widzenia rozwoju kultury oraz celów POIiŚ. 

Z uwagi na fakt, że środki z rezerwy wykonania uruchomione zostaną dopiero w roku 2019, 

(po procedurze przeglądu śródokresowego dokonanego przez Komisję Europejską) decyzja 

o wdrażaniu kolejnych inwestycji z wykorzystaniem trybu pozakonkursowego jest słuszna dla 

sprawnego wdrażania interwencji. Zastosowane podejście pozwoli na stosunkowo szybkie 

uruchomienie dostępnych środków, bez konieczności rozpisywania nowych konkursów 

i przeprowadzania całego procesu naboru.  Szybkie zakontraktowanie środków jest 

wskazane, w szczególności biorąc pod uwagę wydłużający się proces znalezienia 

wykonawców robót budowlanych i dostawców sprzętu w przypadku niektórych 

projektów. Z dostępnych informacji wynika, że problemy te dotykają nieco ponad 16% 

beneficjentów. Z ich powodu część beneficjentów zgłasza potrzebę wydłużenia okresu 

realizacji dofinansowanych przedsięwzięć.  
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Wpływ interwencji na cele strategii krajowych i unijnych  

Wsparcie skierowane do sektora kultury przyczynia się do realizacji nie tylko celów 

wyznaczonych w POIiŚ. Dofinansowane inwestycje służą również osiągnięciu założeń strategii 

krajowych i unijnych. Inwestycje w obszarze kultury najbardziej bezpośrednio przyczyniają 

się do realizacji celu 4 Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, zdefiniowanego jako 

rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego oraz jego dwóch 

priorytetów dotyczących wzmocnienia roli kultury w budowaniu spójności społecznej 

(priorytet 4.1) i wzmocnienia znaczenia kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym 

(priorytet 4.2). 

Wsparte projekty przyczyniają się również do realizacji celów Strategii na rzecz 

odpowiedzialnego rozwoju, w obszarze celu 1 dotyczącego trwałego wzrostu gospodarczego, 

w którym wprost wspomina się o budowie wizerunku Polski jako atrakcyjnej, bezpiecznej 

i otwartej destynacji turystycznej opartej o bogate zasoby kulturowe i przyrodnicze.  

Dofinansowując przedsięwzięcia realizowane w obiektach będących jednymi z kluczowych 

atrakcji turystycznych w największych miastach Polski (tj. Wawel, Pałac w Wilanowie, 

Łazienki Królewskie) POIiŚ wspiera działania mające na celu wzmocnienie atrakcyjności 

turystycznej kraju i jego poszczególnych regionów.  

W kontekście celów Strategii Europa 2020 oceniana interwencja wpisuje się przede 

wszystkim w priorytet dotyczący rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

charakteryzowanego przez wysoki poziom zatrudnienia oraz spójność społeczną. Przy czym 

obserwowany wpływ może wynikać zarówno z efektów bezpośrednich wsparcia, jak i z 

efektów pośrednich realizowanej interwencji. Do efektów bezpośrednich zaliczyć należy 

działania sprzyjające włączeniu społecznemu, w szczególności osób z grup 

defaworyzowanych. Kluczowe znaczenie mają w tym przypadku projekty likwidujące bariery 

architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowujące ofertę do ich 

potrzeb, jak również projekty, w których przygotowano ofertę kulturalno-edukacyjną z myślą 

o innych grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Pośrednio, realizacja projektów w 

obszarze kultury stanowi rodzaj inwestycji infrastrukturalnej, która poprzez kanał popytowy 

pozytywnie oddziałuje na koniunkturę gospodarczą, przyczyniając się do poprawy sytuacji na 

rynku pracy. Dzięki zwiększonemu popytowi na pracowników rośnie zatrudnienie i płace, a w 

konsekwencji spada odsetek osób żyjących w ubóstwie i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Europejska Wartość Dodana  

Zgodnie z oczekiwaniami KE inwestycje realizowane przy wsparciu środków unijnych 

powinny prowadzić do osiągnięcia Europejskiej Wartości Dodanej. W przypadku OP VIII jest 

ona uzyskiwana w głównej mierze poprzez wspieranie dóbr publicznych (materialnego 

i niematerialnego dziedzictwa kulturowego), które za sprawą dofinansowanych projektów są 

udostępniane – wcześniej często podlegając niezbędnym pracom konserwatorskim i 

renowacji – zarówno mieszkańcom Polski, jak i turystom zagranicznym, w tym obywatelom 

państw UE. Warto przy tym podkreślić, że środki unijne pozwalają realizować projekty, które 

bez tego wsparcia byłyby niemożliwe do przeprowadzenia. 
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Executive Summary 

This report is a summary of the study titled: Evaluation of the implementation of the 8th 

priority axis " Protection of cultural heritage and development of cultural resources," OPI&E 

2014-2020 for the mid-term review, including the implementation of the framework and 

performance reserve, implemented by imapp on behalf of The Ministry of Culture and 

National Heritage in June 2018 – January 2019. 

Objectives and methodology of the study 

The study was designed to answer the questions assigned to three specific objectives 

including: implementation progress of PA VIII assessment, together with implementation of 

indicators assigned (objective I), determining the intervention's contribution to the Europe 

2020 Strategy and other EU and national strategic documents (objective II ) and 

identification of the absorption potential and operational readiness of the Ministry of 

Culture and National Heritage for the adoption of possible additional funds released from 

other priority axes as a result of the performance framework review (objective III). 

As part of the study, a wide and diversified catalogue of research tools was used, both field 

studies and analysis of existing data. The field research covered both the beneficiaries and 

potential beneficiaries of PA VIII (a questionnaire was sent to both groups; telephone 

interviews were also conducted with some of the beneficiaries) as well as representatives of 

the Managing and Intermediate Body (interviews and workshops were conducted). The 

analysis of the existing data covered The Program and accompanying documents, defining 

the context of the implemented intervention, data from public statistics and surveys, as well 

as information from the application documentation and the SL2014 system. 

Objectives and effects of interventions under OP VIII OP I&E 

Funds available under PA VIII of OPI&E are being allocated for improved accessibility of 

cultural infrastructure and cultural heritage and increased cultural competence of the society 

as important elements of competitiveness of the economy. The support will improve the 

public participation in culture and the increase of creative attitudes. 

The analysis of the scope of co-financed projects indicates that they will have an impact on 

improving the accessibility to the cultural and heritage infrastructure as well as cultural offer 

provided by beneficiaries of PA VIII. It will be achieved through investments related to 

renovation, reconstruction, extension and refurbishment of historical and non-historical 

objects as well as adaptation of historic buildings for cultural purposes. As a result, new 

spaces are made available, creating conditions for extension and development as part of 

new cultural-educational offer projects. Supported projects will also have an impact on the 

elimination of architectural barriers and adaptation of the beneficiaries’ offer to the needs 

and capabilities of people with disabilities. It will increase the accessibility of cultural 

infrastructure and cultural heritage for people excluded and at risk of social exclusion. Co-

financed projects will also create conditions for increasing cultural competences of society 



10 

 

and creative attitudes. The cultural and educational offer prepared as part of particular 

investments will be of key importance in this case   

Influence of interventions on strategic result indicators 

Over the last years, a systematic increase in indicators value showing the level of 

participation in culture in Poland has been observed. A positive trend also applies to two 

indicators of the strategic result of PA VIII: the percentage of persons participating in the 

selected areas of culture and the measure specifying the number of visitors of museums and 

museum branches per 1,000 inhabitants. The latest data for these indicators are available for 

2016 and 2017.  Since the recruitments under PA VIII were carried out in 2016-2017 and the 

majority of projects are at an early stage of implementation, these investments cannot affect 

the current level of both indicators of the strategic result. However, after completion of 

particular projects, when potential recipients will benefit from their effects, the support 

from PA VIII will impact both indicators. We estimate that the significance of the 

intervention will be particularly important to the visitors of museums indicator and 

significantly smaller for the percentage of people participating in selected areas of culture 

indicator.   

Implementation state of OP VIII OP I&E 

Under PA VIII a total of 141 projects were co-financed, which is far beyond expectations 

from the stage of planning interventions and estimating indicators for PA VIII. Exceeding the 

assumptions concerning the number of supported investments translated into multiple 

exceedances of the target values of all output indicators and related indicators from the 

performance framework. For this reason, as part of the study, new target values were 

estimated to be achieved by the end of 2023. Our analysis were based on information about 

target values of indicators assigned to co-financed projects, data on investment progress and 

related risks (including the need to carry out unexpected archaeological works, which occur 

during the implementation of projects and extend the period of its implementation and 

increase costs), as well as information on yet identified non-competitive mode projects. The 

table below presents the current and recommended targets for particular indicators. 

Indicator [measurement unit] 
Region 

Category 
Value from OPI&E 
/DDoPA* OPI&E 

Recommended 
target value 

Number of cultural and cultural heritage objects 
supported [pcs] 

LDR 59 359 

MDR  8 36 

Increase in the expected number of visits in 
supported cultural and natural heritage objects 
and tourist attractions [visits per year] 

LDR 635 000 
4 115 092 

MDR   65 000 373 341 

Number of people using supported facilities 
[people per year] 

LDR 3 000 000 22 980 732 

MDR 350 000 4 629 252 

The number of supported historical monuments 
[pcs] 

LDR 35 305 

MDR 5 24 

Number of cultural facilities covered by support 
[pcs] 

LDR 24 54 

MDR  3 12 
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* Detailed Description of Priority Axes 

Performance reserve and absorption potential of OP VIII OPI&E 

Based on the information on the current state of implementation of PA VIII, it should be 

stated that the conditions for launching the performance reserve have been met. With the 

resources from the performance reserve the implementation of further projects will be 

enabled. The absorption potential for support in the field of culture is significant. As part of 

the conducted analyses, we identified investments which are ready for implementation in 

the near future and could not be implemented without EU support. According to the CAWI 

survey, the demand for funds was estimated at approx. PLN 3.9 billion.  

Considering the amount of the available allocation, the degree of complexity and time 

necessary to carry out the competition procedure, as well as burden with the preparation of 

application documentation, it has been finally decided to direct the stream of funds made 

available from over-contracting under the performance reserve to projects identified in non-

competitive mode. These ventures were selected by the IB and MA due to their strategic 

importance from the cultural development perspective and the objectives of OPI&E. 

Considering that the resources from the performance reserve will launch no earlier than 

2019, the decision to implement further investments using non-competitive mode is justified 

to ensure efficient implementation of the intervention. This approach will allow relatively 

quick launch of available funds, without the need to start new competitions and conduct the 

entire recruitment process. Prompt contracting of funds is advisable, in particular given the 

lengthy process of finding contractors for construction works and equipment suppliers, 

which occurred for some projects. The available information shows that these problems 

affect slightly more than 16% of beneficiaries. For this reason, some of them report the need 

to extend the period of implementation of co-financed projects. 

Impact of interventions on the objectives of national and EU strategies 

Support addressed to the cultural sector contributes to the implementation of not only the 

objectives set out in the OPI&E. Co-financed investments also serve to achieve the objectives 

of national and EU strategies. Investments in the area of culture contribute to the 

implementation of the objective 4 of the Social Capital Development Strategy 2020, defined 

as the development and effective use of cultural and creative potential and its two priorities 

regarding strengthening the role of culture in building social cohesion (priority 4.1) and 

strengthening the importance of culture in development socio-economic (priority 4.2). 

Supported projects also contribute to the implementation of the objectives under the 

Strategy for responsible development, in the area of Objective 1 concerning sustainable 

economic growth, in which building Poland's image as an attractive, safe and open tourist 

destination based on rich cultural and natural resources is explicitly mentioned. Co-financing 

projects implemented in key tourist attractions in the largest Polish cities (ie Wawel, 

Wilanow Palace, Łazienki Królewskie) OPI&E supports actions aimed at strengthening the 

tourist attractiveness of the country and its regions.  
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In the context of the objectives of the Europe 2020 Strategy, the intervention assessed is 

primarily a priority for inclusive growth characterized by a high level of employment and 

social cohesion. At the same time, the observed influence may result from both the effects 

of direct support and indirect effects of the implemented intervention. Direct effects include 

activities conducive to social inclusion, in particular people from disadvantaged groups. The 

projects eliminating architectural barriers for people with disabilities and adapting the offer 

to their needs are of key importance. Projects in which a cultural and educational offer was 

prepared for other groups at risk of social exclusion are also significant. Indirectly, the 

implementation of projects in the field of culture is a type of infrastructure investment that, 

through the demand channel, positively affects the economic situation, contributing to the 

improvement of the situation on the labour market. Due to the increased demand for 

employees, employment and wages are growing, and as a consequence the percentage of 

people living in poverty and at risk of social exclusion is falling. 

European Added Value 

In line with the European Commission's expectations, investments implemented with the 

support of EU funds should lead to achieving the European Added Value. In the case of PA 

VIII, it is obtained mainly through the support of public goods (material and intangible 

cultural heritage), which, thanks to co-financed projects, are made available – being first 

subjected to necessary conservation and renovation work s- for both Polish citizens and 

foreign tourists, including citizens of EU countries. It should be emphasized that EU funds 

allow conducting projects that would be impossible to carry out without this support. 
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Wprowadzenie  

 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie badania pn.: Ocena postępu wdrażania VIII osi 

priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” POIiŚ 2014-2020 

dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, 

realizowanego przez firmę Imapp na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w okresie czerwiec 2018 r. – styczeń 2019 r. 

Przeprowadzone badanie miało 3 cele szczegółowe:  

1. Ocenę postępów wdrażania VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na drodze do 

osiągnięcia celów i rezultatów sformułowanych w POIiŚ 2014-2020 dla priorytetu 

inwestycyjnego 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego z uwzględnieniem aktualnego stanu realizacji wszystkich 

wskaźników określonych w POIiŚ 2014-2020 i SzOOP dla POIiŚ 2014-2020 dla VIII osi 

priorytetowej.  

2. Określenie wkładu VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 

zasobów kultury POIiŚ 2014-2020 w realizację Strategii Europa 2020, z 

uwzględnieniem krajowych dokumentów strategicznych.  

3. Identyfikację potencjału absorpcyjnego i gotowości wdrożeniowej Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przyjęcia ewentualnych dodatkowych środków 

finansowych uwolnionych z innych osi priorytetowych w wyniku przeglądu ram 

wykonania. 

W ramach ewaluacji wykorzystano zróżnicowany katalog metod i technik badawczych, od 

analizy danych zastanych, w tym dokumentacji aplikacyjnej oraz danych z systemu SL2014, 

po badania terenowe. W ramach badań terenowych przeprowadzono badanie ankietowe 

obecnych i potencjalnych beneficjentów OP VIII POIiŚ, wywiady z indywidualne 

z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020, 

wywiady telefoniczne z beneficjentami projektów wybranych do studiów przypadku, 

warsztat strukturyzujący z przedstawicielami IP i IZ oraz panel ekspercki dotyczący 

szacowania wskaźników, w którym udział wzięli – obok przedstawicieli zespołu badawczego, 

IP i IZ – również eksperci zewnętrzni. Zaproszenia do wypełnienia ankiety wysłane zostały do 

wszystkich beneficjentów oraz 67 potencjalnych beneficjentów. Uzyskany response rate 

(odsetek odpowiedzi) to 94% w przypadku pierwszej z badanych populacji i 29% w przypadku 

drugiej. Wywiady przeprowadzone były z łącznie 9 przedstawicielami IP i IZ (IDI) oraz 

4 beneficjentami (TDI).  

Raport rozpoczyna rozdział poświęcony najważniejszym informacjom dotyczącym 

ocenianego wsparcia, w tym logice interwencji w ramach OP VIII, celom i rezultatom które 

ma osiągnąć i skali środków na to przeznaczonych. W kolejnym rozdziale prezentujemy 
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informacje o stanie wdrażania wsparcia oraz efektach, jakie osiągnięte mają być w ramach 

dofinansowanych projektów. W rozdziale 3 oceniamy, w jaki sposób wsparcie z OP VIII 

przyczyni się do osiągnięcia wyznaczonych celów, w tym celów wyznaczonych wskaźnikami 

rezultatu strategicznego, wskaźnikami typu output i wskaźnikami ram wykonania. Na 

podstawie danych o obecnym poziomie ich realizacji, skali wykorzystanego wsparcia, 

zidentyfikowanych ryzyk oraz planów dotyczących wparcia kolejnych projektów oszacowane 

zostały prawdopodobne do osiągnięcia wartości docelowe wskaźników, które powinny być 

wykorzystane do aktualizacji zapisów programowych w tym obszarze. Rozdział 4 zawiera 

ocenę wkładu interwencji z OP VIII POIiŚ 2014-2020 w realizację celów dokumentów 

strategicznych szczebla krajowego i unijnego. Z kolei w rozdziale 5 prezentujemy wnioski 

z oceny spójności sposobu monitorowania wskaźników, jednocześnie wskazując na obszary 

wymagające ujednolicenia podejścia na poziomie wszystkich dofinansowanych projektów. 

Raport zamyka rozdział 6, w którym przytoczone zostały najważniejsze wnioski i wskazane 

rekomendacje płynące z badania. 

Do raportu dołączony został załącznik nr 1 zawierający szczegółowe informacje na temat 

metodologii obliczania wskaźników typu output oraz wskaźników rezultatu strategicznego. 
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 Założenia interwencji 1.

Celem interwencji podejmowanej w ramach OP VIII POIiŚ jest lepsza dostępność 

infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych 

społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki. Zgodnie z zapisami 

Programu oczekiwanymi rezultatami, jakie mają być osiągnięte przy wsparciu unijnym będą: 

poprawa uczestnictwa społeczeństwa w kulturze skutkująca wzrostem poziomu kompetencji 

kulturowych oraz postaw kreatywnych, jako ważnych elementów poprawy konkurencyjności 

gospodarki.  

Monitorowanie postępów w osiąganiu celów OP VIII opiera się na dwóch wskaźnikach 

rezultatu strategicznego:  

• odsetek osób uczestniczących w wybranych obszarach kultury; 

• zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 1000 mieszkańców. 

W Programie przyjęto, że m.in. w wyniku inicjatyw finansowanych z POIiŚ 2014-2020 w 
2023 r. odsetek osób uczestniczących w wybranych obszarach kultury wzrośnie o 5 
punktów procentowych, z poziomu 31% osiągniętego w 2012 r. do poziomu 36%. W 
przypadku drugiego ze wskaźników celem interwencji będzie utrzymanie co najmniej 
takiej samej liczby osób zwiedzających muzea i oddziały muzealne na 1000 
mieszkańców w 2023 r. jaką wskaźnik ten osiągnął w roku bazowym (tj. w roku 2012, 
kiedy jego wartość wyniosła 693 osoby). 

Z zapisów POIiŚ wynika ponadto, że efektem interwencji będzie poprawa warunków 

eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego Polski oraz 

zasobów kultury, która będzie miała pozytywny wpływ na rozpoznawalność i atrakcyjność 

polskiej przestrzeni. Wsparcie obiektów dziedzictwa kulturowego sprzyjać będzie 

zachowaniu tradycji kulturowych i rozwojowi turystyki, jak również wspomagać będzie 

proces identyfikacji tożsamości kulturowej migrantów oraz przyczyniać się do rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju. Ciekawy program edukacyjny i kulturowy opracowany w 

ramach wspartych projektów wyrównywać ma możliwości dostępu do kultury, zwłaszcza dla 

grup defaworyzowanych.  

Oczekiwanym efektem wsparcia dostępnego w ramach OP VIII, w szczególności wsparcia 

skierowanego do szkół i uczelni artystycznych powinien być również wzrost kompetencji 

kulturowych oraz kreatywności społeczeństwa, szczególnie przyszłych kadr przemysłów 

kultury i kreatywnych. 

Wskazane powyżej cele, rezultaty i zakładane efekty interwencji osiągnięte powinny zostać 

dzięki dofinansowaniu inwestycji realizujących jeden lub łącznie kilka z dopuszczonych 

w ramach OP VIII typów projektów obejmujących: 

• prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na 

obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu; 
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• rozbudowę, przebudowę i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności 

kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;  

• zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji 

artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich; 

• tworzenie i modernizację wystaw stałych; 

• ochronę i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;  

• konserwację zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, 

księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych 

(w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji – 

digitalizacja zasobów może być jedynie elementem projektu; 

• zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczenie – ten typ przedsięwzięcia nie 

może być samodzielnym projektem, a jedynie elementem szerszego przedsięwzięcia;  

• rozbudowę, przebudowę i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na 

magazyny studyjne.1 

Na realizację celów OP VIII przeznaczono 467,3 mln euro, co odpowiada około 1,7% alokacji 

dostępnej w POIiŚ 2014-2020, tym samym czyniąc OP VIII najmniejszą (za wyjątkiem OP X: 

Pomoc Techniczna) osią w całym programie. Większość (89%) dofinansowania przeznaczono 

dla 15 województw zaliczonych do regionów słabiej rozwiniętych, pozostałe środki dla 

województwa mazowieckiego, które jako jedyne w Polsce zaliczane jest do regionów lepiej 

rozwiniętych. 

W dokumentacji programowej założono, że fundusze unijne pozwolą na dofinansowanie 

łącznie 67 obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego, w tym 40 zabytków nieruchomych. 

Korzystać z nich miało łącznie 3,35 mln osób, z tego około 700 tys. to osoby, które odwiedziły 

dany obiekt w efekcie zrealizowanej inwestycji.  

Tabela 1. Wartości docelowe wskaźników typu output  

wskaźnik 
jednostka 

miary 
kat. 

regionu
2
 

wartość 
docelowa 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 
obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne 

odwiedziny/r
ok 

SR  635 000 

LR 65 000 

Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego objętych 
wsparciem  

Szt. 

SR 59 

LR 8 

W 
tym: 

Liczba zabytków objętych wsparciem  SR 35 

Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem  SR 24 

Liczba zabytków objętych wsparciem  LR 5 

Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem  LR 3 

Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem  osoby/rok 
SR 3 000 000 

LR 350 000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 2 do SzOOP POIiŚ 2014-2020. Wersja z 13.02.2019  

                                                      
1
 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Wersja 

8.3, Warszawa, 29 sierpnia 2018 r. 
2
 Regiony słabiej rozwinięte – SR, regiony lepiej rozwinięte – LR. 
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1.1 Logika interwencji w ramach OP VIII POIiŚ 

Wsparcie przewidziane w ramach OP VIII POIiŚ, którego cele zostały przedstawione 

w poprzednim punkcie ma być odpowiedzią na problemy sektora kultury, które zgodnie 

z zapisami diagnozy programu obejmują:  

• zły stan zabytków – w 2011 r. 42% zabytków wymagało remontu zabezpieczającego 

lub remontu kapitalnego; 

• niedoinwestowanie i braki w wyposażeniu – wykorzystanie nowoczesnych technologii 

i digitalizacja zasobów kultury wykraczają poza możliwości finansowe instytucji 

kultury, co ogranicza potencjał stosowania nowatorskich form prezentacji i 

upowszechniania zasobów kultury. 

Dodatkowo, na poziomie uzasadnienia interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego 6c 

zwrócono również uwagę na kwestię nierównomiernego dostępu do infrastruktury kultury. 

Łącznie wyzwania te stanowią przeszkodę dla wykorzystania potencjału kultury i dziedzictwa 

kulturowego, obejmującego dziedzictwo materialne i niematerialne, które są zasobem, który 

należy chronić i wzmacniać dla efektywnego osiągania celów rozwoju zrównoważonego 

kraju.3  

Relacje pomiędzy wyzwaniami i problemami sektora kultury z zakresem wsparcia 

dostępnego w OP VIII oraz jego oczekiwanymi rezultatami i celami zaprezentowane są na 

poniższym schemacie. 

Schemat 1. Logika interwencji w ramach OP VIII POIiŚ2014-2020 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentacji programowej  

                                                      
3
 MIiR, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wersja 6.0, 2018 r. s. 10 
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Odpowiedzią na problemy z nierównomiernym dostępem do infrastruktury kultury jest 

wsparcie infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej. W przypadku tej pierwszej środki z OP 

VIII wykorzystać można na konserwację i zachowanie zabytków nieruchomych i zabytkowych 

parków oraz ogrodów. Poprawie dostępności do infrastruktury niezabytkowej dedykowane 

są projekty dotyczące rozwoju obiektów służących prowadzeniu działalności kulturalnej, 

edukacji artystycznej, prowadzeniu archiwów oraz tworzenie magazynów studyjnych, które 

udostępniane będą dla odwiedzających. 

Dofinansowanie prac konserwatorskich oraz innego typu działań w obiektach zabytkowych 

oraz w zabytkowych parkach i ogrodach jest również bezpośrednią odpowiedzą na problemy 

ze złym stanem zabytków nieruchomych. Wsparcie z OP VIII przeznaczone jest również na 

renowację i konserwację zabytków ruchomych, w tym zabytkowych muzealiów czy 

starodruków, które wymagają podjęcia tego typu działań.  

Z kolei projekty, w ramach których beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie na 

tworzenie i modernizację wystaw stałych oraz zakup wyposażenia do prowadzenia 

działalności kulturalnej, artystycznej i konserwatorskiej, są odpowiedzią na wyzwanie 

związane z niedoinwestowaniem sektora kultury, które ogranicza m.in. możliwość 

stosowania nowatorskich form prezentacji zasobów dziedzictwa materialnego i 

niematerialnego.   

Łącznie wszystkie ww. typy projektów doprowadzić miały do osiągnięcia celu 

zdefiniowanego jako lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz 

wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności 

gospodarki oraz osiągnięcia rezultatów związanych z poprawą uczestnictwa społeczeństwa 

w kulturze skutkująca wzrostem poziomu kompetencji kulturowych oraz postaw 

kreatywnych, jako ważnych elementów poprawy konkurencyjności gospodarki.4 

Biorąc pod uwagę zakres wsparcia oferowanego w ramach OP VIII – w naszej opinii – 

największe znaczenie dla poprawy dostępu do infrastruktury kultury i dziedzica kulturowego 

będą miały inwestycje związane z rozwojem obiektów, w których prowadzona jest 

działalność kulturalna i edukacja artystyczna oraz wsparcie zabytków nieruchomych. Dla 

wzrostu kompetencji kulturowych szczególne znaczenie będzie miało wsparcie szkół i uczelni 

artystycznych (zarówno infrastrukturalne jak i zakup sprzętu i wyposażenia) oraz oferta 

kulturalno-edukacyjna prowadzona z wykorzystaniem dofinansowanego wyposażenia we 

wspartych obiektach.  

  

                                                      
4
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Wersja 6.0, Warszawa 2018 r. s. 107. 
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 Stan wdrażania 2.

W okresie objętym ewaluacją przeprowadzono 5 naborów, które odbyły się w latach 2016-

2017.Trzy z nich przeznaczone były dla podmiotów z regionów słabiej rozwiniętych (nabór 1, 

2 i 4), dwa dla instytucji z województwa mazowieckiego (nabór 3 i 5). Zgodnie z informacjami 

publikowanymi przy poszczególnych konkursach, łącznie przeznaczono na nie 1,75 mld zł.5 

Do rozdysponowania pozostały obecnie środki z rezerwy wykonania, które biorąc pod uwagę 

obecny poziom realizacji wskaźników ram wykonania (szerzej na ten temat piszemy w 

rozdziale 3) powinny zostać przyznane OP VIII po przeglądzie śródokresowym dokonanym w 

2019 r. Łączna wartość rezerwy wykonania, wyznaczona na poziomie 6% alokacji na oś 

priorytetową wynosi nieco ponad 28 mln euro. Została ona rozłożona proporcjonalnie do 

alokacji na regiony słabiej i lepiej rozwinięte. 

Tabela 2. Rezerwa wykonania dla OP VIII POIiŚ 2014-2020 

kategoria regionu 
Kwota rezerwy wykonania -  

alokacja w euro 

Kwota rezerwy wykonania - 

alokacja w zł
6
 

lepiej rozwinięte  3 045 590 13 104 564,7 

słabiej rozwinięte  24 992 410 107 537 341,75    

łącznie  28 038 000  120 641 906,4    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji programowej  

2.1 Podsumowanie przeprowadzonych naborów  

Zgodnie z podejściem przyjętym w OP VIII POIiŚ 2014-2020 alokacja w ramach każdego z 5 

przeprowadzonych naborów podzielona była na 3 główne typy projektów: infrastrukturę 

zabytkową, infrastrukturę niezabytkową oraz sprzęt i wyposażenie: 

• do kategorii infrastruktura zabytkowa zaliczono projekty, których koszty całkowite 

zdominowane zostały (przekroczyły 60% kosztów całkowitych) przez działania przy 

zabytkach ruchomych i nieruchomych. Działania związane z wsparciem niezabytkowej 

infrastruktury kultury oraz zakupem sprzętu i wyposażenia mogły stanowić element 

projektu, jednak ich wartość nie mogła przekraczać 40% kosztów całkowitych 

inwestycji;  

                                                      
5
 Należy pamiętać, że skala wykorzystania dostępnej alokacji jest uzależniona od kursu euro obowiązującego w 

momencie podsumowywania kontraktacji. W okresie pomiędzy styczniem 2018 a październikiem 2018 kurs 
obrachunkowy KE wahał się od 4,167 do 4,3631. Różnica rzędu 10 gr przekłada się przy alokacji na poziomie 
467,3 mln euro na 46,73 mln zł. Umocnienie się złotówki o 10 gr oznacza więc mniejszą alokację dostępną w OP 
VIII. Analogicznie osłabienie złotego oznacza więcej środków do rozdysponowania. Wg. danych dla 
dofinansowanych projektów konsumują one łącznie 1,89 mld zł dofinansowania UE. Różnice pomiędzy skalą 
wykorzystanego dofinansowania (wartość przyznanego dofinansowania na wspartych projektach), a alokacją 
przeznaczoną na poszczególne nabory, która jest od niego mniejsza (dane pochodzą ze stron internetowych 
dedykowanych poszczególnym konkursom) wynikają właśnie z różnic kursowych. 
6
 Kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2018 tj. 4,3028. 
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• do kategorii infrastruktura niezabytkowa zaliczono projekty, których koszty 

całkowite zdominowane zostały (przekroczyły 60% kosztów całkowitych) przez 

działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury. Działania związane ze 

wsparciem infrastruktury zabytkowej oraz zakupem sprzętu i wyposażenie mogły 

stanowić element projektu, jednak ich wartość nie mogła przekraczać 40% kosztów 

całkowitych inwestycji; 

• do kategorii sprzęt i wyposażenie zaliczono projekty polegające na zakupie trwałego 

wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej 

oraz do realizacji prac konserwatorskich. W przypadku projektów doposażeniowych 

całkowite koszty inwestycji musiały dotyczyć zakupu, dostawy, montażu 

i uruchomienia ww. sprzętu i wyposażenia.7 

Łącznie w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów zdecydowanie największe 

wsparcie przeznaczone zostało na projekty w kategorii infrastruktura zabytkowa (65% 

dostępnej alokacji). Nieco ponad jedną piątą dedykowano (21%) infrastrukturze 

niezabytkowej, najmniej (14%) projektom związanym z finansowaniem zakupu sprzętu i 

wyposażenia. Dominacja wsparcia dla infrastruktury zabytkowej widoczna jest zarówno w 

naborach dla regionów lepiej, jak i słabiej rozwiniętych. Przy czym w przypadku konkursów 

dla Mazowsza różnice te nie są tak duże, jak w regionach słabiej rozwiniętych, co w dużej 

mierze wynika z istotnie mniejszej puli środków dostępnych dla województwa 

mazowieckiego.  

Tabela 3. Alokacja na poszczególne nabory w ramach OP VIII POIiŚ 2014-2020 

 nabór alokacja w rozbiciu na główne typy projektów – mln zł 

nabór 1
8
  

termin: 1.02.2016-
31.03.2016 
(regiony słabiej rozwinięte) 

 
nabór 2  
termin: 30.06.2016-
7.10.2016 
(regiony słabiej rozwinięte) 

 
nabór 3  
termin: 30.06.2016-
7.10.2016 
(woj. mazowieckie) 

 

                                                      
7
 Por. informacje z ogłoszenia o naborze wniosków, dostępne na stronie: 

http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-wnioskow/aktualne-nabory/region-lepiej-rozwiniety-woj-
mazowieckie-2016 
8
 Za zgodą IZ PO IiŚ pierwotna kwota naboru została zwiększona do poziomu 244 592 784 PLN, a następnie na 

skutek dofinansowania jednego projektu w ramach procedury odwoławczej – wzrosła do łącznej kwoty 258 060 
753,51 PLN. 
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 nabór alokacja w rozbiciu na główne typy projektów – mln zł 

nabór 4  
termin: 3.04.2017-
4.05.2017 
(regiony słabiej rozwinięte) 

 
nabór 5  
termin: 3.04.2017-
4.05.2017 
(woj. mazowieckie) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji o naborach  

W ramach przeprowadzonych konkursów o dofinansowanie starało się 369 projektów, z 

których 293 pozytywnie przeszły ocenę formalną. Na koniec roku 2018 w ramach OP VIII 

dofinansowano łącznie 141 projektów. Łączna wartość dofinansowanych projektów wynosi 

2,76 mld zł, z których 1,99 mld zł pokrywa dofinansowanie UE. W zależności od przyjętego 

kursu euro oznaczać to może wykorzystanie całego dostępnego wsparcia lub nieznaczną 

nadkontraktację.  

Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się ostatnie nabory, tj. konkurs nr 4 

w przypadku regionów słabiej rozwiniętych i konkurs nr 5 przeznaczony dla Mazowsza. 

Poziom zainteresowania wsparciem – mierzony stosunkiem liczby i wartości wnioskowanego 

dofinansowania, w stosunku do liczby i wartości dofinansowanych projektów – był w nich 

największy.   

Wykres 1. Liczba wniosków poprawnych formalnie w 
poszczególnych naborach 

Wykres 2. Wartość ogółem wniosków poprawnych 
formalnie w poszczególnych naborach – mln zł 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji o naborach 

                                                      
9
 Większa wartość dofinansowania przyznanego wspartym projektom, od alokacji przeznaczonej na 

poszczególne nabory wynika z różnic kursowych jakie miały miejsce pomiędzy momentem przeprowadzenia 
konkursów, a momentem realizacji tego badania. W sytuacji, w której różnice kursowe oznaczały większe środki 
(w przeliczeniu na zł) dostępne w OP VIII, MKiDN mogło podjąć decyzję – i czasami podejmowało – o 
zwiększeniu skali wsparcia w danym projekcie. Podnoszenie poziomu dofinansowania wybranych projektów 
jest obecnie jednym ze sposobów odpowiedzi na problemy z rosnącymi kosztami realizacji tych inwestycji, 
wynikającymi m.in. z dużego wzrostu cen robót budowlanych.   
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Zdecydowanie najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono na projekty dotyczące 

infrastruktury zabytkowej, przy dużo mniejszym zainteresowaniu pozostałymi dwoma typami 

inwestycji. Struktura wnioskowanego wsparcia ze względu na typ projektów znalazła swoje 

odzwierciedlenie w strukturze dofinansowanych przedsięwzięć. W grupie tej dominują 

inwestycje obejmujące infrastrukturę zabytkową (58% dofinansowanych projektów). 

Projekty dotyczące infrastruktury niezabytkowej oraz sprzętu i wyposażenia reprezentowane 

są niemal na równi (odpowiednio 21,1 i 20,4% dofinansowanych przedsięwzięć). 

Wykres 3. Liczba projektów wybranych do 
dofinansowania i wniosków poprawnych formalnie 
wg typów projektu  

Wykres 4. Wartość ogółem projektów wybranych do 
dofinansowania i wniosków poprawnych formalnie wg 
typów projektów – mln zł 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji o naborach  

2.2 Potencjał absorpcyjny 

Skala zainteresowania wsparciem w ramach poszczególnych naborów wskazuje na duży 

potencjał absorpcyjny w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego. Aż 97 projektów nie 

zostało dofinansowanych ze względu na brak środków. Ich łączna wartość opiewa na niemal 

1,54 mld zł, z tego 1,1 mld zł to wnioskowane dofinansowanie UE. Zarówno pod względem 

liczby projektów, jak i wartości dofinansowania, o które się starano dominują projekty 

dotyczące infrastruktury zabytkowej, przy dużo mniejszym znaczeniu pozostałych dwóch 

typów. 

Tabela 4. Liczba i wartość projektów z list rezerwowych   

typ projektu  liczba  łączna wartość projektu 
wnioskowane 

dofinansowanie UE 

infrastruktura niezabytkowa   22     319 098 792    240 916 928    

infrastruktura zabytkowa   59     1 110 884 600     780 684 976    

sprzęt i wyposażenie   16     109 569 175     76 709 646    

łącznie  97  1 539 552 567     1 098 311 550   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji o naborach http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-
zakonczone  

Na listach rezerwowych znajdują się projekty, które pozytywnie przeszły ocenę 

merytoryczną, jednakże nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji w 

OP VIII. Biorąc pod uwagę zakres tematyczny i liczbę projektów znajdujących się na tych 
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listach należy uznać, że niewystarczająca ilość dostępnego wsparcia widoczna jest w 

szczególności w przypadku projektów zaliczanych do infrastruktury zabytkowej oraz, w 

mniejszym stopniu, infrastruktury niezabytkowej.  

Wnioski z badania ankietowego, którym objęci zostali nieskuteczni beneficjenci wskazują, że 

tylko część (10%) projektów, na które starano się pozyskać wsparcie, jest obecnie 

wdrażana.10 Większość respondentów planuje realizację tych inwestycji w przyszłości licząc 

na to, że uda im się pozyskać wsparcie z funduszy unijnych lub od organizatora (np. 

samorządu terytorialnego, któremu podlega lub MKiDN). Ponieważ przedsięwzięcia te są w 

dużej mierze gotowe do realizacji (posiadają dokumentację, którą przygotowano na potrzeby 

naborów w PO IiŚ) wnioskodawcy planowali ich rozpoczęcie stosunkowo szybko tj. w 2018 

lub w 2019 roku. Jedynie niewielki odsetek (13% zakłada początek inwestycji na 2020 r. 

Średnia wartość planowanych projektów to około 14 mln zł, czyli niewiele mniej niż średnia 

wartość dofinansowanych przedsięwzięć.  

Wykres 5. Projekty na które starano się pozyskać 
wsparcie w ramach naborów z OP VIII POIiŚ 2014-
2020 

Wykres 6. Odsetek nieskutecznych wnioskodawców 
planujących realizację projektów z list rezerwowych 

  
Wykres 7. Planowane źródło finansowania projektu z 
listy rezerwowej OP VIII POIiŚ2014-2020 

Wykres 8. Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu z listy rezerwowej OP VIII POIiŚ2014-2020 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI nieskutecznych beneficjentów (n=20) 

                                                      
10  Analizując te wyniki należy jednak pamiętać, że badaniem ankietowym objęta została tylko część 

nieskutecznych wnioskodawców oraz projektów z list rezerwowych. Oznacza to, że prezentowane odpowiedzi 

wskazują raczej na występowanie pewnych potrzeb i problemów, a nie skalę zapotrzebowania na wsparcie 

reprezentatywną dla populacji potencjalnych beneficjentów OP VIII.  
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Poza projektami znajdującymi się na listach rezerwowych, w obszarze kultury istnieje 

również duże zapotrzebowanie na środki na inne przedsięwzięcia. Potrzeby takie zgłaszają 

zarówno beneficjenci OP VIII, jak i nieskuteczni wnioskodawcy.  

Niemal wszyscy przedstawiciele nieskutecznych wnioskodawców planują w kolejnych latach 

realizację inwestycji innych niż te, na które starali się pozyskać wsparcie w ramach OP VIII. 

Dalsze potrzeby inwestycyjne identyfikuje również 55% beneficjentów. Plany inwestycyjne 

obu grup dotyczą w głównej mierze infrastruktury zabytkowej. Inwestycje tego rodzaju 

odpowiadają ponad dwóm trzecim przedsięwzięć planowanych przez beneficjentów OP VIII 

oraz niemal połowie przedsięwzięć, które chcą realizować nieskuteczni wnioskodawcy. Duża 

część (41%) planów inwestycyjnych nieskutecznych wnioskodawców dotyczy również 

rozwoju infrastruktury niezabytkowej. Relatywnie niewielki odsetek (11%) planowanych 

inwestycji dotyczyć będzie innego rodzaju prac.  

Wykres 9. Inwestycje planowane przez beneficjentów i 
ich zakres 

Wykres 10. Inwestycje planowane przez 
nieskutecznych wnioskodawców i ich zakres 

Źródło: Opraocwanie własne na podstawie badania 
CAWI beneficjentów (n=125) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników 
badania CAWI nieskutecznych beneficjentów (n=20) 

W ramach przeprowadzonych badań ankietowych respondenci zgłosili chęć realizacji w 

sumie 154 inwestycji. Łączna wartość 150 przedsięwzięć, dla których badani byli w stanie 

określić szacunkowy koszt ich przeprowadzenia wynosi niemal 2,3 mld zł. Relatywnie 

najdroższe do realizacji będą projekty dotyczące infrastruktury zabytkowej, których średni 

koszt zarówno u beneficjentów, jak i nieskutecznych wnioskodawców przekracza średnią 

wartość inwestycji dotyczących infrastruktury niezabytkowej (patrz wykres poniżej) o 

odpowiednio ponad 14% w przypadku planów inwestycyjnych beneficjentów i 50% 

planowanych inwestycji nieskutecznych wnioskodawców.  



25 

 

Wykres 11. Średnia wartość inwestycji planowanych 
przez beneficjentów wg. typów (mln zł) 

Wykres 12. Średnia wartość inwestycji planowanych 
przez nieskutecznych wnioskodawców wg. typów (mln 
zł) 

Źródło: Opraocwanie własne na podstawie badania 
CAWI beneficjentów (n=124) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników 
badania CAWI nieskutecznych beneficjentów (n=20) 

Zgodnie z deklaracjami obu grup realizacja ich planów inwestycyjnych nie będzie w zasadzie 

możliwa bez zewnętrznego wsparcia. Jedynie pojedyncze podmioty zadeklarowały, że będą 

w stanie same sfinansować swoje pomysły, a część badanych nie jest w stanie odpowiedzieć 

czy do zrealizowania celów konieczne będzie pozyskanie finansowania zewnętrznego. 

Odpowiedzi te nie powinny dziwić, ponieważ beneficjentami OP VIII są w większości 

publiczne instytucje kultury, których działalność finansowana jest w głównej mierze z dotacji 

organizatorów (samorządów lub MKiDN) i które nie dysponują wystarczającymi środkami 

własnymi dla sfinansowania dużych inwestycji lub zakupu wyposażenia.11 

Większość (59%) inwestycji planowanych do realizacji przez nieskutecznych wnioskodawców 

będzie gotowa do wdrożenia już w przyszłym roku. Realizacja co piątej mogłaby się 

rozpocząć w 2018, mniej więcej tyle samo planowanych jest do uruchomienia w latach 2020-

2023. Wnioski z badania beneficjentów wskazują, że w większości (66%) są oni w stanie 

przygotować dokumentację aplikacyjną niezbędną do uruchomienia projektu w ciągu 

maksymalnie 6 miesięcy, a niemal co trzeci nawet w ciągu 3 miesięcy. Jedynie 12% inwestycji 

wymagać będzie ponad roku na zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i 

przygotowanie projektu. Średni czas potrzebny na realizację planowanych inwestycji jest 

zbliżony u beneficjentów (niecałe 22 miesiące) i nieskutecznych wnioskodawców (22,5 

miesiąca). 

                                                      
11

 W badaniu Diagnoza stanu kultury w Województwie Małopolskim i analiza SWOT, zrealizowanym w 2011 r. 
przez Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego woj. Małopolskiego analizowane 
były m.in. źródła finansowania instytucji kultury. Z informacji udostępnionych prze UMWM wynikało, że dotacje 
od organizatora stanowią od około 55 do 95% przychodów instytucji kultury z małopolski. 
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Wykres 13. Czas niezbędny na przygotowanie 
dokumentacji projektowej – beneficjenci  

Wykres 14. Deklarowany rok rozpoczęcia 
planowanych inwestycji – nieskuteczni wnioskodawcy 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania 
CAWI beneficjentów (n=124) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników 
badania CAWI nieskutecznych beneficjentów (n=20) 

Biorąc pod uwagę liczbę projektów znajdujących się na listach rezerwowych oraz plany 

inwestycyjne dotyczące nowych przedsięwzięć, zapotrzebowanie na wsparcie w sektorze 

kultury wynosi blisko 3,9 mld zł. Niewystarczająca ilość dostępnego wsparcia widoczna jest 

głównie w przypadku wsparcia projektów infrastrukturalnych, głównie infrastruktury 

zabytkowej.  

Ramka 1. Potencjał absorpcyjny oraz zasadność przyznania OP VIII dodatkowych środków po przeglądzie 
śródokresowym  

W obszarze kultury występuje nadal bardzo duże zapotrzebowanie na wsparcie 
zewnętrzne. Wyniki badania ankietowego beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 
wskazują, że wiele z inwestycji, których celem jest ochrona zabytków oraz rozszerzenie i 
zwiększenie dostępności oferty kulturalno-edukacyjnej jest gotowych do realizacji lub ich 
przygotowanie możliwe będzie w relatywnie krótkim czasie. Przedsięwzięcia te nie będą 
mogły jednak być zrealizowane bez ich dofinansowania. Fundusze unijne są jednym z 
głównych źródeł finansowania inwestycji w obszarze kultury. W pespektywie finansowej 
2007-2013 wsparcie z Działań 11.1 i 11.2 POIiŚ odpowiadało 28% wydatków 
inwestycyjnych JST na kulturę.  

Biorąc pod uwagę znaczenie działalności instytucji kultury dla realizacji celów rozwojowych 
wyznaczonych w krajowych i unijnych dokumentach strategicznych (szerzej na ten temat 
piszemy w rozdziale 4), widzimy podstawy do przyznania OP VIII ewentualnych 
dodatkowych środków odebranym innym osiom priorytetowym, które nie osiągną celów 
wyznaczonych na 2018 r.  

Zgodnie z metodologią podziału środków z rezerwy wykonania12 dodatkowe środki z 
rezerwy wykonania mogą otrzymać tylko te osie priorytetowe, które zrealizowały cele 
pośrednie ram wykonania i którym przyznana została rezerwa wykonania dedykowana 
danej osi. Kryteriami branymi pod uwagę przy podziale dodatkowych środków będą m.in.:  

                                                      
12

 MIiR, Departament Strategii Rozwoju, Metodologia podziału rezerwy wykonania w ramach Umowy 
Partnerstwa na lata 2014-2020, Warszawa 2018 r.  
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• zgodność z celami strategicznymi określonymi w UP, 

• ukierunkowanie pod kątem założeń i celów określonych w średniookresowej 
strategii rozwoju kraju oraz strategiach rozwoju regionalnego, 

• wnioski z dotychczasowych sprawozdań, ewaluacji i analiz na temat przebiegu 
dotychczasowej implementacji, zmian w sytuacji ekonomiczno-społecznej i prognoz 
w tym zakresie, potrzeb rozwojowych, zdolności administracyjnych i 
absorpcyjnych.13 

Interwencja realizowana w ramach OP VIII wpisuje się w realizację celu szczegółowego 
Umowy Partnerstwa wyznaczonego dla celu tematycznego 6 tj. zwiększenie efektywności 
wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie.14 Projekty 
dofinansowane w ramach OP VIII pozwalają nie tylko na konserwacje i renowację zabytków 
ruchomych i nieruchomych. Ich celem jest tworzenie odpowiednich warunków dla 
eksponowania i propagowania dziedzictwa kulturowego, dzięki czemu przyczyniają się do 
zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów kulturowych.  

Oceniana interwencja realizuje również cele strategii unijnych oraz najważniejszych dla 
tego obszaru strategii krajowych, w tym SOR. Wpływowi temu poświęcony jest cały rozdział 
4, w którym wskazujemy, że dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) oraz 
działalność instytucji kultury mają istotną rolę w budowie kapitału społecznego, wspierają 
również takie gałęzie gospodarki jak przemysły kreatywne i turystyka. Wsparcie 
przeznaczone dla obiektów zabytkowych oraz instytucji kultury przyczynia się zatem do 
realizacji istotnych celów rozwojowych wyznaczonych w dokumentach strategicznych tj. 
budowy kapitału społecznego oraz wzmocnienia wybranych gałęzi gospodarki. Dlatego 
wsparcie przeznaczone dla podmiotów z sektora kultury traktować należy jako wsparcie 
rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie rozwoju gospodarczego.  

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji mid-term OP VIII wskazują, że w obszarze kultury 
występują nadal duże potrzeby inwestycyjne. Sprawna kontraktacja środków oraz 
wielokrotne przekroczenie celów pośrednich interwencji wskazują na efektywność 
wydatkowania środków w tym obszarze. Z uwagi na duże znaczenie kultury dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju zasadne jest zwiększenie alokacji dla OP VIII o środki z 
rezerwy wykonania powstałej z niewykorzystanych środków z osi priorytetowych, które nie 
osiągnęły celów pośrednich ram wykonania.  

Źródło: Opracowanie własne 

Zidentyfikowane zapotrzebowanie inwestycyjne wskazuje na duży potencjał do absorpcji 

dodatkowych środków w ramach OP VIII PO IiŚ. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów 

IP jest gotowa do podjęcia dodatkowych obowiązków wynikających z ewentualnego 

przyznania OP VIII dodatkowych środków finansowych. Zgodnie z deklaracjami 

przedstawicieli IP zasoby kadrowe, którymi dysponują pozwolą na realizację dodatkowych 

zadań związanych z wdrażaniem kolejnych projektów.  

Z uwagi na osiągnięcie, a nawet wielokrotne przekroczenie celów pośrednich ram wykonania 

OP VIII najprawdopodobniej przyznane zostaną środki z rezerwy wykonania. W związku z 

tym, w ramach OP VIII podjęto decyzję o nadkontraktacji środków na poczet rezerwy 

                                                      
13

 Op. Cit. s. 6 
14

 MIR, Umowa Partnerstwa, Warszawa, sierpień 2017 r., s. 121 
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wykonania. Alokacja równa wysokości rezerwy wykonania dla regionów słabiej rozwiniętych 

przeznaczona została na realizację przedsięwzięć wyłonionych w procedurze 

pozakonkursowej. 

Ze względu na kwotę dostępnych środków, które pozwalają na wsparcie relatywnie 

niewielkiej liczby projektów oraz czas niezbędny na przeprowadzenie procedury 

konkursowej, decyzję o wyłonieniu inwestycji w trybie pozakonkursowym uznać należy za 

słuszną. Tryb pozakonkursowy skraca czas niezbędny dla uruchomienia wsparcia oraz 

ogranicza obciążenia związane z przygotowaniem naboru oraz oceną wszystkich złożonych 

wniosków.  Uruchamianie procedury konkursowej przy możliwości wsparcia relatywnie 

niewielkiej liczby inwestycji byłoby rozwiązaniem nieefektywnym z punktu widzenia IP, m.in. 

ze względu na obciążenia związane z przygotowaniem naborów oraz procesem oceny i 

wyboru projektów. Również z perspektywy beneficjentów nakłady środków i pracy 

niezbędne do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wydają się nieadekwatnie duże, przy 

niewielkiej szansie na dofinansowanie. Przy małej puli dostępnych środków spada bowiem 

prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia. 
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 Ocena realizacji celów interwencji  3.

3.1 Charakterystyka dofinansowanych projektów  

Pod względem liczby realizowanych projektów oraz wartości przyznanego dofinansowania 

wśród beneficjentów OP VIII POIiŚ dominują (38% projektów) przedstawiciele 

samorządowych jednostek organizacyjnych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) oraz 

Kościół Katolicki (21% projektów). Łącznie podmioty reprezentujące te grupy otrzymały 62% 

przyznanego dofinansowania UE. Wśród pozostałych kategorii beneficjentów relatywnie 

licznie reprezentowane są państwowe jednostki organizacyjne (13% projektów i 12% 

przyznanego dofinansowania) oraz wspólnoty samorządowe (10% projektów i 9% 

przyznanego dofinansowania), jak również uczelnie (8% projektów i 5% dofinansowania) 

i publiczne szkoły artystyczne (odpowiednio 6% i 4%). Pozostałe kategorie beneficjentów 

odpowiadają za 6% wspartych przedsięwzięć, wykorzystujących 7% dofinansowania.     

Wykres 15. Liczba dofinansowanych projektów wg. typu 
beneficjenta 

Wykres 16. Wartość dofinansowania UE wg. typu 
beneficjenta – mln zł 

  
*kategoria ta łączy gminne, powiatowe i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, w tym 

instytucje kultury, dla których organem prowadzącym jest samorząd 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2018 r. 

Ponieważ pod względem liczby i wartości dofinansowanych przedsięwzięć w OP VIII 

dominują projekty dotyczące infrastruktury zabytkowej, jest to również typ projektu 

realizowany przez niemal wszystkie grupy beneficjentów. Inwestycji takich nie wdrażają 

jedynie publiczne szkoły artystyczne, które wykorzystały dostępne wsparcie na zakup 
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wyposażenia oraz remonty i modernizacje infrastruktury niezabytkowej. Z kolei podmioty 

reprezentujące Kościół Katolicki, pozostałe kościoły lub związki wyznaniowe, inne 

państwowe lub samorządowe osoby prawne oraz przedsiębiorstwa finansują przy wsparciu 

POIiŚ jedynie ten typ projektów.  

Drugim najczęściej realizowanym typem przedsięwzięć jest wsparcie infrastruktury 

niezabytkowej. Wdrażają go najczęściej samorządowe jednostki organizacyjne (12 

projektów). Jest to również dominujący typ inwestycji wdrażanych przez publiczne szkoły 

artystyczne (7 projektów). Wśród inwestycji realizowanych przez uczelnie oraz wojewódzkie 

samorządowe jednostki organizacyjne infrastruktura niezabytkowa jest przedmiotem około 

jednej trzeciej projektów.   

Z możliwości sfinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia skorzystały głównie podmioty 

zarządzane przez samorządowe jednostki organizacyjne (16 projektów) oraz uczelnie (5) 

i państwowe jednostki organizacyjne (4).  

Wykres 17. Liczba dofinansowanych projektów wg. 
głównego typu projektu i kategorii beneficjenta 

Wykres 18. Wartość dofinansowania UE przyznanego 
na poszczególne typy projektów wg. kategorii 
beneficjenta – mln zł 

  
* kategoria ta łączy gminne, powiatowe i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, w tym 
instytucje kultury, dla których organem prowadzącym jest samorząd 
** ze względu na niewielką wartość projektów na wykresie określającym wielkość przyznanego 
dofinansowania niewidoczny jest słupek dotyczący wartości projektów dot. zakupu sprzętu i wyposażenia, 
widoczna jest jednak wartość tych projektów (odpowiednio 2,3 mln zł dla państwowych szkół artystycznych i 
2,2 mln zł dla fundacji) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2018 r. 



31 

 

Zaprezentowana powyżej charakterystyka wsparcia bazuje na podziale na główne typy 

projektów w OP VIII oraz typy beneficjentów monitorowane na poziomie systemu SL2014.  

Warto jednak pamiętać, że podział ten jest dużym uproszczeniem, które nie oddaje w pełni 

zakresu i celu poszczególnych inwestycji. Uwaga ta dotyczy w szczególności rozróżnienia 

pomiędzy infrastrukturą zabytkową i niezabytkową. Nazwy tych kategorii mogą sugerować, 

że w ramach pierwszej grupy wsparcie przeznaczane jest na konserwację obiektów 

zabytkowych i np. udostępnianie ich dla potencjalnych odbiorców. Z kolei w ramach drugiej 

grupy wspierane są instytucje kultury takie jak muzea czy teatry. Jednak w rzeczywistości 

część projektów zaliczanych do kategorii infrastruktura zabytkowa, to de facto 

przedsięwzięcia polegające na rozwoju instytucji kultury, których siedziby mieszczą się w 

obiektach zabytkowych, ale to nie determinuje ich roli ani zakresu realizowanej inwestycji. 

Przykładem tego typu sytuacji jest projekt realizowany przez krakowską Filharmonię im. 

Karola Szymanowskiego, który zakwalifikowany jest do kategorii infrastruktura zabytkowa, 

ponieważ siedziba filharmonii mieści się w zabytkowym obiekcie. Jednak zakres projektu 

związany jest m.in. z przeprowadzeniem prac budowlanych i doposażeniem obiektu w 

związku z jego działalnością sceniczną (wsparciem objęte będą zarówno sala koncertowa, jak 

i garderoby artystów oraz infrastruktura towarzysząca, w tym windy, klatki schodowe etc.).  

Informacja o zakwalifikowaniu inwestycji do któregoś z głównych typów projektu jest mało 

przydatna dla przybliżenia jej rzeczywistego zakresu. Z kolei posługiwanie się szczegółowymi 

typami projektów wskazanymi w SzOOP jest w zasadzie niemożliwe, bo dofinansowane 

przedsięwzięcia łączą w sobie zazwyczaj kilka różnych typów projektów (np. wsparcie 

infrastruktury łącznie z doposażeniem, lub konserwacja zabytków ruchomych 

i nieruchomych). 

Podobne problemy występują na poziomie analizy wsparcia ze względu na kategorię 

beneficjenta. W większości przypadków beneficjenci reprezentują jednostki samorządu 

terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne i wspólnoty samorządowe. Podmioty te 

są organizatorami instytucji kultury takich jak muzea, teatry, opery czy centra kultury. Dla 

przybliżenia rzeczywistego zakresu realizowanych projektów istotniejsza jest informacja o 

tym jakiego typu instytucja kultury jest bezpośrednim beneficjentem wsparcia, niż to kto jest 

jej organizatorem.  

Z uwagi na powyższe ograniczenia, na potrzeby prowadzonych analiz opracowana została 

typologia projektów bazującą na informacjach o jej bezpośrednich beneficjentach oraz – 

tam, gdzie charakterystyka beneficjenta była niewystarczająca – informacje o zakresie 

poszczególnych projektów lub typie prowadzonej w nich działalności. W typologii tej 

wyróżniono: 

• muzea – do tej kategorii zakwalifikowane zostały wszystkie projekty realizowane 

przez muzea, niezależnie od tego jakiego typu projektu dotyczą i czy ich siedziby 

mieszczą się w budynku wpisanym do rejestru zabytków czy nie; 

• teatry i instytucje muzyczne – do tej kategorii zakwalifikowane zostały wszystkie 

projekty, których beneficjentami są teatry, opery i filharmonie, niezależnie od tego 
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jakiego typu projektu dotyczą i czy ich siedziby mieszczą się w budynku wpisanym do 

rejestru zabytków czy nie; 

• biblioteki – do tej kategorii zakwalifikowane zostały wszystkie projekty realizowane 

przez biblioteki, niezależnie od tego jakiego typu projektu dotyczą i czy ich siedziby 

mieszczą się w budynku wpisanym do rejestru zabytków czy nie; 

• szkoły i uczelnie artystyczne – kategoria ta obejmuje wszystkie projekty, których 

beneficjentem ostatecznym jest szkoła lub uczelnia artystyczna, nawet jeśli formalnie 

beneficjentem jest gmina. 15 Również w tym przypadku to, którego z głównych typów 

projektów dotyczy dana inwestycji i czy siedziba danego podmiotu mieści się w 

budynku wpisanym do rejestru zabytków czy nie, nie jest istotne dla klasyfikacji 

projektu; 

• obiekty dziedzictwa kulturowego – ta kategoria obejmuje projekty dotyczące 

infrastruktury zabytkowej, których głównym celem jest konserwacja i renowacja 

obiektów zabytkowych. Do grupy tej zaliczone zostały w głównej mierze inwestycje 

których beneficjentem jest Kościół Katolicki obejmujące renowacje kościołów 

i klasztorów. Obok obiektów sakralnych do grupy tej zaliczyliśmy również projekty, 

których głównym celem była konserwacja i renowacja innych zabytków 

nieruchomych, w tym obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

takich jak: Wawel, Kopalnia Soli „Bochnia” czy obiekty zabytkowe Toruńskiej 

Starówki. Kategoria obiekty dziedzictwa kulturowego nie uwzględnia projektów 

dotyczących obiektów zabytkowych wspieranych w ramach inwestycji realizowanych 

przez muzea, teatry i instytucje muzyczne, szkoły i uczelnie artystyczne oraz 

biblioteki, jak również pozostałe instytucje kultury (patrz niżej); 

• pozostałe instytucje kultury – do tej grupy projektów zaliczone zostały 

przedsięwzięcia polegające na adaptacji obiektów, w tym obiektów zabytkowych na 

potrzeby utworzenia centrów kulturalno-edukacyjnych lub działalności kulturalno-

wystawienniczej oraz doposażenie tego typu instytucji. Wśród tych projektów 

znajdują się m.in. modernizacja zabytkowego dworca PKP w Krośnie na potrzeby 

funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej, przedsięwzięcia w Centrum 

Nauki i Techniki w Łodzi (EC1 Łódź) czy rozbudowa, przebudowa i remont Centrum 

Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu.   

Analiza wsparcia uwzględniająca przyjętą kategoryzację interwencji wskazuję, że wśród 

projektów dofinansowanych w OP VIII dominują przedsięwzięcia realizowane przez muzea 

(43 projekty, stanowiące 30% wszystkich wspartych inicjatyw) oraz projekty dotyczące 

obiektów dziedzictwa kulturowego (40 projektów, odpowiadające za 28% inwestycji), 

należących głównie do kościołów i związków wyznaniowych. Przedsięwzięcia te wykorzystują 

łącznie 68% przyznanego dofinansowania. Trzecią najliczniej reprezentowaną grupą są 

projekty realizowane w szkołach i na uczelniach artystycznych (łącznie 24 projekty, tj. 17% 

wszystkich wspartych przedsięwzięć). Relatywnie najmniej licznie dofinansowane zostały 

                                                      
15

 W OP VIII dofinansowano 5 projektów dotyczących infrastruktury lub doposażenia szkół i uczelni 
artystycznych, w przypadku których forma prawna beneficjenta to gminna samorządowa jednostka 
organizacyjna (3) lub państwowa jednostka organizacyjna (2).   
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podmioty zakwalifikowane do kategorii pozostałe instytucje kultury (16 projektów), teatry i 

instytucje muzyczne (14) oraz biblioteki. Pozyskały one łącznie niemal 398,8 mln zł 

dofinansowania UE, tj. około 21% wykorzystanych środków.  

Wykres 19. Liczba dofinansowanych projektów wg. 
typu wspartej instytucji 

Wykres 20. Wartość dofinansowania UE projektów 
wg. typu instytucji – mln zł 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2018 r. 

Zakres inwestycji realizowanych przez poszczególne typy beneficjentów / wspartych 

instytucji jest zróżnicowany (patrz wykres 21). Wynika to z dosyć szerokiego katalogu 

wsparcia dostępnego w ramach OP VIII oraz możliwości łączenia w ramach jednej inwestycji 

kilku różnych typów projektów (np. wsparcia infrastruktury i doposażenia danego podmiotu), 

dzięki czemu możliwa jest realizacja kompleksowych projektów.  

Co do zasady muzea przeznaczają wsparcie z POIiŚ 2014-2020 zarówno na modernizację 

infrastruktury, w tym modernizację, renowację i konserwację infrastruktury zabytkowej – 

jeśli ich siedziby mieszczą się w zabytkowych obiektach. Częstym elementem projektów jest 

modernizacja wystaw stałych (zgodnie z danymi z systemu SL2014 wsparciem objęto łącznie 

86 wystaw) oraz wyposażenie tych podmiotów obejmujące m.in. zakup narzędzi 

pozwalających na wykorzystanie nowoczesnych technik prezentacji posiadanych zbiorów. Na 

poprawę warunków prezentowania oferty muzeum wpływ ma zarówno zakup wyposażenia, 

jak i działania infrastrukturalne, które pozwalają na odpowiednią adaptację i/lub rozbudowę 

przestrzeni, w której oferta ta jest prezentowana. Duża część obiektów muzealnych (około 

70%) objętych wsparciem w ramach OP VIII została również zabezpieczona przed kradzieżą 

i zniszczeniem. 

W ramach projektów zakwalifikowanych do kategorii „obiekty dziedzictwa kulturowego” 

prowadzone są prace remontowe i konserwacyjne zabytków nieruchomych oraz 

znajdujących się w nich zabytków ruchomych. Dostępne środki wykorzystywane są również 

do dostosowania tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i udostępniania 

wcześniej niedostępnych części dla zwiedzających. Uzupełnieniem działań 

infrastrukturalnych jest przygotowana przez beneficjentów oferta kulturalno-edukacyjna 

(przykłady dotyczące oferty kulturalno-edukacyjnej prezentujemy w rozdziale 4). 
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Środki, które trafiły do szkół i uczelni artystycznych przeznaczane były zarówno na rozwój 

infrastruktury (np. budowę sal koncertowych w szkołach muzycznych), jak i doposażenie tych 

obiektów. Zakup wyposażenia był bardzo istotnym elementem wsparcia skierowanego do 

szkół artystycznych, w tym w szczególności szkół muzycznych, które dzięki środkom z POIiŚ 

2014-2020 mogą uzupełnić brakującą bazę instrumentów do prowadzenia działalności 

kulturalnej. Zarówno rozwój infrastruktury, jak i zakup sprzętu i wyposażenia mają znaczenie 

dla rozszerzenia oferty artystycznej danej placówki oraz podniesienia poziomu i warunków 

prowadzenia działalności kulturalnej.    

Teatry i instytucje muzyczne w ramach dofinansowanych projektów przeprowadzają prace 

remontowe i modernizacyjne obiektów, w których prowadzą działalność (zarówno remonty 

sceny, jak i korytarzy i klatek schodowych) oraz nabywają sprzęt i wyposażenie (np. 

oświetlenie sceniczne). 

Projekty i podmioty zaklasyfikowane jako pozostałe instytucje kultury realizują bardzo 

zróżnicowany katalog działań w ramach dofinansowanych przedsięwzięć. Część z nich (około 

30%) polega w głównej mierze na podejmowaniu prac konserwatorskich i restauratorskich 

przy obiektach i na obszarach zabytkowych, których celem jest dostosowanie tych obiektów 

do prezentowania i prowadzenia oferty kulturalnej. Około jednej trzeciej projektów dotyczy 

adaptacji infrastruktury niezabytkowej na cele działalności kulturalno-edukacyjnej. Co 

czwarty projekt obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia tego typu 

działalności. Pozostałe inwestycje dotyczą stworzenia nowoczesnych ekspozycji 

prezentujących zasoby danego podmiotu.  

Biblioteki wykorzystują przyznane dofinansowanie na modernizację obiektów, w których 

mieszczą się ich siedziby, w tym czytelń oraz ich doposażenie w nowoczesny sprzęt, w tym 

urządzenia służące digitalizacji posiadanych zbiorów celem ich cyfrowego udostępnienia.  

Wykres 21. Liczba dofinansowanych projektów wg. dominującego typu projektu oraz przyjętej klasyfikacji wg. 
typu instytucji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2018 r. 

W ramach dotychczas dofinansowanych projektów wsparciem objęto łącznie 398 obiekty, 

w tym 329 zabytków nieruchomych oraz 69 obiektów niezabytkowych. Zdecydowanie 
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najwięcej zabytków nieruchomych wspartych jest w ramach przedsięwzięć realizowanych 

przez muzea oraz w ramach projektów zakwalifikowanych do kategorii „obiekty dziedzictwa 

kulturowego”. W przypadku inwestycji wdrażanych przez muzea na dużą liczbę wspartych 

obiektów kluczowy wpływ ma jeden projekt pt. SKANSENOVA - systemowa opieka nad 

dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu, realizowany przez Muzeum 

Okręgowe w Nowym Sączu, we współpracy z innymi podmiotami z Małopolski. W ramach tej 

inwestycji wsparciem objęte będzie 87 zabytków nieruchomych. Bardzo duża liczba obiektów 

zabytkowych objęta jest również projektami realizowanymi przez instytucje kościelne, 

zakwalifikowane w poniższym zestawieniu do kategorii obiekty dziedzictwa kulturowego. 

Dzieje się tak głównie za sprawą kliku projektów partnerskich, w tym wsparcia zabytkowych 

kościołów z obszaru Diecezji Kaliskiej (13), Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej (17 

obiektów), czy Archidiecezji Poznańskiej (10 obiektów).   

Projekty realizowane przez teatry i instytucje muzyczne niemal po równo realizowane są 

w obiektach zabytkowych i niezabytkowych. Pozostałe inwestycje – wdrażane przez szkoły 

i uczelnie artystyczne, biblioteki i pozostałe instytucje kultury – realizowane są w obiektach 

zabytkowych.  

Wykres 22. Liczba obiektów wspartych w poszczególnych typach instytucji  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2018 r. 

W ramach prowadzonych prac budowalnych większość wspartych obiektów dostosowana 

została do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dostosowanie to obejmuje zarówno 

udogodnienia infrastrukturalne związane z likwidacją barier architektonicznych (np. windy, 

podjazdy, dostosowanie toalet), jak i rozwiązania pozwalające osobom z różnym stopniem 

niepełnosprawności na korzystanie z oferty instytucji (np. przewodniki audiodeskryptywne, 

makiety pozwalające osobom niewidomym na zapoznanie się z prezentowanymi 

przedmiotami). Udogodnienia dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami wdrożono w 

niemal wszystkich obiektach muzealnych, w niemal 60% obiektów zaliczanych do kategorii 

obiekty dziedzictwa kulturowego, w ponad 76% teatrów i instytucji muzycznych, w 63% szkół 

i uczelni artystycznych oraz w 80% bibliotek i pozostałych instytucji kultury.  
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Wykres 23. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wg. typu wspartej 
instytucji   

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL 2014, stan na 31.12.2018 r. 

Zgodnie z danymi z systemu SL2014 na terenie miast realizowanych jest 82,5% projektów, 

które wykorzystują łącznie 93% przyznanego dofinansowania UE. Pozostałe środki 

przeznaczone zostały na wsparcie obiektów zlokalizowanych na obszarach wiejskich. 

Interwencja wdrażana na obszarach miejskich jest zróżnicowana tematycznie. W przypadku 

obszarów wiejskich wsparcie trafiło w większości do projektów zaklasyfikowanych do 

kategorii „obiekty dziedzictwa kulturowego” oraz muzea. Inwestycje obejmujące obiekty 

dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich skoncentrowane są na konserwacji i 

renowacji obiektów należących do Kościoła Katolickiego. Z kolei przedsięwzięcia realizowane 

na tych terenach przez muzea wdrażane są w ramach projektu SKANSENOVA. 

Wykres 24. Liczba realizowanych inwestycji wg. 
miejsca realizacji

16
 

Wykres 25. Udział przyznanego dofinansowania UE 
wg. miejsca realizacji inwestycji 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2018 r. 

                                                      
16

 Liczba realizowanych inwestycji nie sumuje się do liczby dofinansowanych projektów, ponieważ część z nich 
realizowana jest w więcej niż jednym miejscu (projekty partnerskie). Czasami w ramach jednego projektu 
realizowane są inwestycje zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. 
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Wykres 26. Struktura wsparcia projektów realizowanych na 
obszarach miejskich   

Wykres 27. Struktura wsparcia projektów 
realizowanych na obszarach wiejskich  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2018 r. 

Analiza przestrzenna interwencji (patrz Mapa 1) wskazuje, na koncentrację wsparcia 

zarówno pod względem liczby, jak i wartości projektów w największych ośrodkach miejskich 

(głównie miastach wojewódzkich). Poza obszarem dużych miast wypierane są szkoły 

artystyczne, w szczególności szkoły muzyczne. W stolicach województw wpierane są 

natomiast uczelnie artystyczne (np. ASP). Taka koncentracja wynika z faktu, że duże muzea – 

a takie głównie są beneficjentem OP VIII POIiŚ – oraz teatry, opery i filharmonie 

zlokalizowane są co do zasady w dużych miastach. Jest ona również konsekwencją 

demarkacji pomiędzy POIiŚ a programami regionalnymi. Zgodnie z zapisami Umowy 

Partnerstwa na poziomie krajowym wsparcie przeznaczone jest na inwestycje 

infrastrukturalne, które są konieczne z powodu ich znaczenia dla właściwej ekspozycji 

dziedzictwa kulturowego Polski na arenie europejskiej (np. zabytki UNESCO) oraz inwestycje 

w instytucjach działających na rzecz kultury, o znaczeniu krajowym lub ponadregionalnym.17 

                                                      
17

 MIiR, Umowa Partnerstwa, Sierpień 2017 r. Warszawa, s. 195 
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Mapa 1. Zakres i wartość poszczególnych typów projektów
18

  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014, stan na 31.12.2018 r. 

3.2 Znaczenie interwencji dla realizacji celów OP VIII 

Celem szczegółowym OP VIII jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa 

kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów 

konkurencyjności gospodarki. Na poziomie dokumentów programowych nie zdefiniowano 

jednoznacznie czym jest dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz 

kompetencje kulturowe. Nie określono również jaka była sytuacja wyjściowa w tych 

obszarach w momencie opracowania założeń wsparcia w OP VIII, która mogłaby być 

punktem odniesienia dla oceny wpływu interwencji.  

W Umowie Partnerstwa poprawa dostępności do kultury zdefiniowana została jako poprawa 

w wymiarze fizycznym [poprzez] udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia 

                                                      
18

 Wielkość koła określa wartość projektów realizowanych w danej gminie. Podział na kolory oznacza udział w 
dofinansowaniu poszczególnych typów projektów/instytucji.  
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działalności kulturalnej.19 Przyjmując taką definicję dostępności należy uznać, że projekty 

dofinansowane w ramach OP VIII przyczyniają się do realizacji jej celu szczegółowego. 

Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych umożliwi dostęp do wcześniej 

niedostępnych zabytków nieruchomych lub zamkniętych dla odwiedzających części tych 

budowli. Przykładem tego typu inwestycji jest projekt realizowany w Głogowie, w ramach 

którego zabytkowy budynek Teatru im.  Andreasa Gryphiusa, który zniszczony został w 

trakcie wojny zostanie poddany renowacji, dzięki czemu mieszkańcy miasta będą ponownie 

mogli korzystać z tego obiektu.  

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury instytucji kultury (zarówno obiektów zabytkowych, 

jak i niezabytkowych) pozwoli również na zwiększenie powierzchni, na której prezentowana 

jest ich oferta, stwarzając jednocześnie warunki do jej rozszerzenia. Dzięki rewitalizacji, 

modernizacji i konserwacji Pałacu Poznańskich w Łodzi Muzeum Miasta Łodzi zyska 

powierzchnię, na której powstanie wystawa poświęcona historii regionu pn. Ziemia obiecana 

wczoraj i dziś. Łódź w Europie, Europa w Łodzi. Poprawa dostępności do infrastruktury 

kultury i oferty kulturalnej nastąpi również wskutek adaptacji obiektów zabytkowych na cele 

działalności kulturalno-edukacyjnej, w tym utworzenie nowych centrów kultury. Przykładem 

tego typu działań jest przedsięwzięcie pn. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na 

potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej, w ramach którego w budynku 

dworca PKP w Krośnie powstanie centrum kulturalne, w którym prezentowane będzie 

lokalne dziedzictwo kulturowe.  

Istotnym oddziaływaniem wsparcia będzie również poprawa dostępności infrastruktury 

kultury i dziedzictwa kulturowego oraz oferty tych podmiotów dla grup defaworyzowanych 

i zagrożonych wykluczeniem. Efekt ten osiągnięty będzie za sprawą likwidacji barier 

architektonicznych oraz rozszerzenia oferty i dostosowania jej do potrzeb różnych grup 

odbiorców. Z punktu widzenia potrzeb grup defaworyzowanych ważnym efektem wsparcia 

jest również przygotowanie dedykowanej oferty przeznaczonej dla osób o różnym stopniu 

i spektrum niepełnosprawności oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z innych 

przyczyn (np. podopiecznych świetlic środowiskowych).  Przykłady tego typu działań opisane 

są szerzej w studiach przypadku zaprezentowanych w rozdziale 4. 

Drugim elementem celu szczegółowego OP VIII jest wzrost kompetencji kulturowych 

społeczeństwa. Kompetencje kulturowe można definiować jako zdolność do uczestnictwa 

w kulturze w oparciu o obowiązujące w niej normy i wartości. Na podstawie dostępnych 

danych nie możliwe jest zmierzenie bezpośredniego wpływu interwencji na poziom 

kompetencji kulturowych. Niemniej należy uznać, że działania podejmowane przy wsparciu 

PO IiŚ, w szczególności działania kulturalno-edukacyjne (opisane szerzej w rozdziale 4), które 

są elementem każdego z dofinansowanych projektów tworzą warunki do wzrostu 

kompetencji kulturowych u osób w nich uczestniczących. Na przykład w Muzeum 

Etnograficznym w Łodzi w ramach dofinansowanego projektu przygotowany zostanie szereg 

działań edukacyjnych, łączących różne obszary kultury (sztukę współczesną, rękodzieło, 

                                                      
19

 Umowa Partnerstwa, s. 123 
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plastykę i teatr). Z kolei w Centrum Natura w Ostrołęce przygotowane zostaną działania 

edukacyjne łączące perspektywę historyczną i przyrodniczą.  

Dla podniesienia kompetencji kulturowych duże znaczenie będą miały również inwestycje 

wdrażane przez szkoły i uczelnie artystyczne. Uczniowie i studenci będą mogli prezentować 

swoje umiejętności podczas licznych wydarzeń wykorzystując profesjonalny sprzęt, m.in. za 

sprawą dostępu do dobrej jakości instrumentów muzycznych zakupionych dzięki wsparciu z 

PO IiŚ. Oferta kulturalno-edukacyjna tych podmiotów stanie się atrakcyjniejsza i bardziej 

dostępna dla innych grup. Na przykład Akademia Teatralna w Warszawie wykorzysta 

zakupione wyposażenie również w ramach planowanej do zorganizowania Szkoły letniej 

(warsztatów teatralnych).  

Reasumując, projekty dofinansowane w ramach OP VIII poprawiają dostępność do 

infrastruktury instytucji kultury poprzez udostępnianie nowych powierzchni do prowadzenia 

działalności kulturalnej oraz udostępnienie zwiedzającym obiektów dziedzictwa 

kulturowego. Tym samym, wpływają również na zwiększenie dostępu do oferty 

beneficjentów, dzięki: 

• likwidacji barier architektonicznych i dostosowania oferty do potrzeb i możliwości 

osób z niepełnosprawnościami; 

• remontom, przebudowie, rozbudowie i renowacji obiektów zabytkowych 

i niezabytkowych w wyniku których odwiedzającym udostępniane są nowe 

przestrzenie (np. pomieszczenia wcześniej niedostępne ze względu na zły stan 

techniczny); 

• adaptacji na cele kulturalno-edukacyjne obiektów zabytkowych; 

• stworzeniu warunków (infrastrukturalnych i sprzętowych) do rozszerzenia 

i opracowania w ramach projektów nowej oferty kulturalno-edukacyjnej. 

Brak jest na ten moment danych pozwalających na wykazanie za pomocą wymiernych 

wskaźników jak wsparcie z OP VIII wpływa na wzrost kompetencji kulturowych, jednakże 

dofinansowane projekty tworzą warunki (infrastrukturalne i sprzętowe), na bazie których 

prowadzone są działania kulturalno-edukacyjne, których celem jest podnoszenie 

kompetencji kulturowych odbiorców tej oferty.   

3.3 Znaczenie interwencji dla osiągnięcia oczekiwanych 

rezultatów OP VIII 

Oprócz celu szczegółowego w OP VIII zdefiniowany został rezultat, jaki państwo 

członkowskie zamierza osiągnąć przy wsparciu UE. W przypadku priorytetu inwestycyjnego 

6c rezultatem interwencji będzie poprawa uczestnictwa społeczeństwa w kulturze skutkująca 

wzrostem poziomu kompetencji kulturowych oraz postaw kreatywnych, jako ważnych 

elementów poprawy konkurencyjności gospodarki.  
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W przeciwieństwie do celu szczegółowego, statystyka publiczna dysponuje danymi 

dotyczącymi korzystania z oferty kulturalnej różnego typu instytucji, które można przyjąć za 

punkt odniesienia dla oceny rezultatów interwencji. Jak wynika z dostępnych danych na 

przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest ciągły wzrost liczby odwiedzin w muzeach, 

teatrach i instytucjach muzycznych oraz w kinach. Rośnie również liczba imprez kulturalno-

edukacyjnych oferowanych przez instytucje kultury (np. liczba imprez oświatowych 

organizowanych przez muzea – patrz wykresy poniżej). Obserwowanych zmian nie można 

jednak na obecnym etapie powiązać z interwencją wdrażaną w ramach OP VIII, ponieważ 

dotyczą one okresu poprzedzającego realizację dofinansowanych projektów (szerzej na ten 

temat piszemy w dalszych częściach tego rozdziału).  

Wykres 28. Zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 
1000 ludności 

Wykres 29. Liczba imprez oświatowych w muzeach na 
10 tys. Mieszkańców 

  
Wykres 30. Widzowie i słuchacze w teatrach i 
instytucjach muzycznych – mln osób 

Wykres 31. Widzowie w kinach na 1000 ludności 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z bazy STRATEG 

Abstrahując od faktu, że powyższe zestawienia dotyczą okresu sprzed realizacji interwencji 

w ramach OP VIII warto pamiętać, że obrazują one wzrost liczby odwiedzin w poszczególnych 

instytucjach. Nie są one równoznaczne z liczbą osób korzystających z oferty poszczególnych 

instytucji kultury, ponieważ jedna osoba może odwiedzić dany podmiot (np. muzeum lub 

teatr) kilka razy w roku i wówczas będzie w powyższych zestawieniach ujęta kilkukrotnie. 

Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich lat rosnąć może głównie intensywność korzystania 
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z kultury, a nie wzrastać odsetek osób, które korzystają z kultury. Za hipotezą tą przemawiają 

m.in. wyniki badania sondażowego CBOS, w ramach którego dorośli mieszkańcy Polski pytani 

są czy w minionym roku przynajmniej raz skorzystali z różnych form uczestnictwa w kulturze. 

Odpowiedzi respondentów (patrz wykres poniżej) wskazują, na stosunkowo niewielkie 

zmiany zachodzące od 2012 r. Najbardziej (o 6 punktów procentowych) wzrósł na przestrzeni 

ostatnich lat odsetek osób chodzących do kina oraz czytających książki (5 p.p.).20 Niewielki 

wzrost obserwowany jest w przypadku odsetka osób chodzących do teatru, na koncerty oraz 

do muzeów, galerii i na wystawy. Biorąc pod uwagę te dane oraz fakt, że ze wskaźników 

statystyki publicznej (patrz wykresy powyżej) wynika, że pomiędzy 2012 a 2017 r. liczba 

odwiedzających muzea na 1000 ludności wzrosła o 41%,21 a liczba widzów w teatrach i 

instytucjach muzycznych o 24%,22 teza o rosnącej intensywności korzystania z kultury przez 

osoby dotychczas z niej korzystające, przy umiarkowanym przyroście ogólnej liczby osób 

korzystających z kultury wydaje się potwierdzać.  

Wykres 32. Odsetek dorosłych mieszkańców Polski, którzy w danym roku korzystali z różnych form 
uczestnictwa w kulturze 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” z lat 
2012-2017 

Relatywnie niewielki wzrost odsetka osób korzystających z oferty instytucji kultury innych niż 

kina, przy rosnącej od lat ofercie kulturalnej wynikać może z braku zainteresowania tego 

typu sposobem spędzania czasu. W artykule Dostępność kultury. Definicje i wskaźniki T. 

Kukołowicz podkreśla, że sam dostęp do kultury (zarówno infrastruktury, jak i oferty) jest 

niewystarczający dla zapewnienia wzrostu uczestnictwa w kulturze, dla którego kluczowe są 

chęci. Jak wskazuje, dostęp do kultury jest czynnikiem pośredniczącym między uczestnictwem 

                                                      
20

 Warto jednak odnotować, że deklaracje dotyczące czytelnictwa w badaniu CBOS są o wiele wyższe, niż 
wskaźnik czytelnictwa dostępny w statystyce publicznej. Zgodnie z danymi dostępnymi w bazie STRATEG 
wskaźnik poziomu czytelnictwa wynosił w 2012 r. – 39%, w 2014 r. – 42%, w 2015 r. – 37% i w 2016 r. 36%, a 
więc w każdym roku przyjmował wartość zdecydowanie niższą niż wskaźnik CBOS.  
21

 Przyrost pomiędzy 2012 a 2017 r. o 283 osoby na 1000 mieszkańców. 
22

 Przyrost pomiędzy 2012 a 2017 r. o niemal 2,6 mln widzów.  
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w kulturze a indywidualnymi chęciami. Osoba całkowicie obojętna na życie kulturalne nie 

będzie w nim uczestniczyła niezależnie od poziomu dostępności kultury.23  

Wsparcie dostępne w ramach OP VIII polega w głównej mierze na dofinansowaniu działań 

infrastrukturalnych oraz doposażeniu instytucji kultury. Jest to niewątpliwie jeden 

z kluczowych warunków dla zwiększenia atrakcyjności oferty tych podmiotów, bez którego 

trudno oczekiwać istotnych zmian w poziomie uczestnictwa w kulturze. Nie jest to jednak 

warunek wystarczający. Z tego powodu na etapie wyboru projektów (patrz ramka poniżej) 

położono stosunkowo duży nacisk na przygotowanie na bazie dofinansowanych inwestycji 

interesującej oferty kulturalno-edukacyjnej, która przyciągnie do wspartych instytucji 

nowych odbiorców.  

Ramka 2. Zagadnienia oceniane w ramach kryterium „oferta kulturalno-edukacyjna”  

Ocenie podlegać będzie jakość programu kulturalnego oraz oferta kulturalno-edukacyjna związana z 
realizacją projektu (uruchomiona po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu).  

Priorytetowo traktowane będą projekty tworzące nowe formy uczestnictwa w kulturze, 
przyczyniające się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej, zapewniające wysoką jakość 
merytoryczną i szeroką gamę oferty kulturalno-edukacyjnej, kierowanej do szerokiego grona 
odbiorców. Oferta kulturalno-edukacyjna powinna przyczyniać się do wzrostu kompetencji 
kulturowych oraz wzrostu kreatywności społeczeństwa. 

W ramach tego kryterium wnioskodawcy uzyskać mogli 6 punktów, na 44 możliwe (54, jeśli 
uwzględnić kryterium związane ze zgodnością projektu z Kontraktem Terytorialnym)  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kryteriów wyboru projektów dla OP VIII, Wersja obowiązująca od 13 

sierpnia 2018 r. 

Rozszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej jest jednym ze sposobów 

aktywizacji i przyciągnięcia potencjalnych odbiorców. Aby zlikwidować inne bariery 

uczestnictwa w kulturze konieczne jest podjęcie dodatkowych inicjatyw. W swoim tekście T. 

Kukołowicz wskazał na dwie zasadnicze grupy czynników determinujących korzystanie z 

kultury:  

• czynniki społeczne, które obejmują poziom dochodów, styl życia oraz gust estetyczny, 

w tym zakresie w jakim definiowany jest przez strukturę społeczną; 

• cechy indywidualne, obejmujące m.in. wiek, kompetencje i cechy takie jak 

niepełnosprawność.24 

Instytucje kultury i projekty przez nie realizowane mogą w relatywnie łatwy sposób 

odpowiedzieć na potencjalne bariery uczestnictwa związane z częścią czynników społecznych 

i indywidualnych: 

• w przypadku czynników społecznych związanych z niskimi dochodami, instytucje 

kultury mogą przynajmniej część swojej oferty udostępniać bezpłatnie – bezpłatny 

                                                      
23

 T. Kukołowicz, Dostępność kultury. Definicje i wskaźniki, w (red.) T Kukołowicz, Statystyka Kultury w Polsce i 
Europie. Aktualne Zagadnienia, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2015 r., s. 67. 
24

 Dostępność kultury (…) s. 67.   
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dostęp do swojej oferty zapewniają m.in. muzea, które przez jeden dzień w tygodniu 

udostępniają cześć swojej oferty (np. wystawy główne) odwiedzającym za darmo. 

Bezpłatny dostęp do oferty kulturalnej wspiera również MKiDN w ramach programu 

„Kultura Dostępna”25 oraz inicjatywy pn. „Darmowy listopad w rezydencjach 

królewskich”, w ramach której rezydencje królewskie bezpłatnie udostępniają przez 

miesiąc swoje zbiory. Również beneficjenci OP VIII część swoich zasobów udostępniać 

będą bezpłatnie;26 

• w przypadku czynników indywidualnych związanych z niepełnosprawnością instytucje 

kultury mogą dostosować swoje obiekty i ofertę do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami (zarówno fizycznymi, jak i indywidualnymi) – jak już 

wspomnieliśmy, w ramach większości projektów obiekty nimi objęte dostosowane 

zostaną do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. W przypadku 

niektórych inwestycji odpowiednio dostosowana zostanie dla nich oferta kulturalno-

edukacyjna. Tego typu działania podejmowane są m.in. przez Muzeum Warszawy, 

którego projekt opisany został w studium przypadku w rozdziale 4. 

W międzynarodowych badaniach sondażowych wskazuje się na szereg konkretnych barier 

korzystania z kultury. Wyniki badania Eurobarometr, przeprowadzonego w krajach UE w 

2013 r. wskazują, że kluczowym wyzwaniem jest w tym obszarze brak zainteresowania 

dostępną ofertą oraz brak czasu na skorzystanie z niej. Stosunkowo istotną przeszkodą są 

również koszty związane z uczestnictwem w kulturze. Bariera finansowa wskazywana była 

najczęściej w odniesieniu do udziału w koncertach i wizyt w kinie oraz teatrze, czyli 

prawdopodobnie najdroższych form korzystania z kultury, które jednocześnie najrzadziej 

udostępniane są w formie bezpłatnej. Brak interesującej oferty lub słaba jakość oferty 

dostępnej w miejscu zamieszkania respondentów właściwie nie stanowi istotnej bariery 

(odpowiedzi takie wskazało od 1 do 4% badanych). Ograniczeniem bywa natomiast brak 

informacji o dostępnych wydarzeniach i ofercie instytucji kultury. Wniosek ten dotyczy w 

szczególności działalności teatrów i oferty koncertów. Informacja ta jest ważna, ponieważ 

wskazuje potencjalny – i często niedoceniany – obszar działań na rzecz zwiększenia poziomu 

uczestnictwa w kulturze, tj. działalności informacyjno-promocyjnej, która zachęcać powinna 

do korzystania z kultury, w sposób ciekawy i wychodzący poza prostą informację o 

dostępnych/planowanych wydarzeniach.  

                                                      
25

 W ramach programu „Kultura dostępna” ubiegać się można o wsparcie zadań, których celem jest stworzenie 
oferty pozwalającej na nieodpłatne uczestnictwo w kulturze osób o utrudnionym dostępie do niej, w tym osób 
z niepełnosprawnościami, osób o utrudnionym dostępie ze względu na bariery przestrzenne, ekonomiczne, 
społeczno-mentalne czy kompetencyjne i prawne. Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie: 
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-
2018/kultura-dostepna.php  
26

 Potencjalni zwiedzający odwiedzać będą mogli zmodernizowane i/lub poddane konserwacji obiekty 
zabytkowe. Również część oferty kulturalno-edukacyjnej udostępniana będzie bezpłatnie (np. zajęcia 
warsztatowe).  
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Wykres 33. Bariery uczestnictwa w poszczególnych typach aktywności kulturalnej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu „Special Eurobarometer 399, Cultural access and 
participation”, 2013 

Wyniki badania Eurobarometru znajdują potwierdzenie we wnioskach płynących z badania 

Diagnoza społeczna.27 Zgodnie z nim około 45% gospodarstw domowych nie odczuwa 

potrzeby korzystania z oferty muzeów lub wizyt na wystawach, jedynie nieco mniej 

(w zależności od roku 2 do 3 p.p. mniej) nie ma potrzeby wizyty w teatrze, operze, operetce, 

filharmonii czy na koncercie. Relatywnie lepsza sytuacja dotyczy zainteresowania ofertą kin. 

Co istotne, deklarowany brak potrzeb jest stały w czasie, różnice obserwowane w kolejnych 

lalach są na tyle niewielkie, że mieszczą się w granicach błędu statystycznego. Wydaje się to 

potwierdzać, że obserwowany wzrost odwiedzin w muzeach oraz widzów i słuchaczy 

teatrów, oper i filharmonii (przywołany na początku tego rozdziału) jest w większości zasługą 

zwiększenia intensywności korzystania z ich oferty przez te osoby, które i tak z niej 

korzystały.  

Warto zauważyć, że bariera związana z jednym ze zidentyfikowanych czynników społecznych 

tj. brakiem wystarczających środków na korzystanie z oferty kulturalnej wydaje się maleć 

w Polsce z każdym kolejnym rokiem. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej obserwowanej 

na przestrzeni ostatnich lat, odsetek gospodarstw domowych, których członkowie musieli 

zrezygnować z uczestnictwa w kulturze z powodu braku środków systematycznie spada. 

Oznacza to, że pod względem finansowym oferta kulturalna jest coraz bardziej dostępna dla 

potencjalnych odbiorców. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, poprawę sytuacji 

na rynku pracy oraz uruchamiane programy socjalne, takie jak np. wdrożony w 2016 r. 

                                                      
27

 Rada Monitoringu Społecznego, Diagnoza społeczna 2015, Warszawa, listopad 2015 r. 
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program Rodzina 500+ w naszej opinii można oczekiwać, że sytuacja ta będzie się jeszcze 

poprawiać.  

Wykres 34. Proc. gospodarstw domowych 
nieodczuwających potrzeby korzystania z wybranych 
form uczestnictwa w kulturze 

Wykres 35. Proc. Gospodarstw domowych, które 
zadeklarowały ze którykolwiek z członków ich 
gospodarstwa musiał z powodu braku pieniędzy 
zrezygnować w ostatnim roku z poszczególnych form 
uczestnictwa w kulturze 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu „Diagnoza społeczna 2015”, Rada Monitoringu 
Społecznego, Warszawa, listopad 2015 

Przytoczone powyżej dane wskazują na główne wyzwania związane z poprawą uczestnictwa 

w kulturze, a zatem i realizacją celów wyznaczonych interwencji w ramach OP VIII POIiŚ 

2014-2020. Aby poprawić uczestnictwo w kulturze konieczne są kompleksowe działania 

prowadzące nie tylko do rozszerzenia i wzbogacenia oferty kulturalno-edukacyjnej sektora 

kultury. Prawdopodobnie o wiele większym wyzwaniem będzie wzbudzenie po stronie 

potencjalnych obiorców chęci do skorzystania z niej, szczególnie w przypadku tej części 

społeczeństwa, która takiej potrzeby nie odczuwa.  

Wsparcie dostępne w OP VIII niewątpliwie poprawia warunki prowadzenia działalności 

kulturalnej oraz zwiększa atrakcyjność oferty beneficjentów. Działania te uznać należy za 

warunek konieczny dla poprawy uczestnictwa w kulturze. Bezpłatne udostępnianie 

przynajmniej części zasobów i oferty kulturalno-edukacyjnej oraz likwidacja barier 

architektonicznych i dostosowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

likwidują niektóre z kluczowych barier uczestnictwa w kulturze. Należy jednak uznać, że to 

dopiero pierwszy etap na drodze do osiągnięcia celu i oczekiwanych rezultatów interwencji. 

Rezultatów na osiągnięcie, których trzeba pracować latami.  

Dużą rolę w osiągnięciu poprawy uczestnictwa w kulturze przypisać należy systemowi 

edukacji, który powinien od najmłodszych lat prezentować dzieciom i młodzieży bogate 

polskie i światowe dziedzictwo kulturowe, przyzwyczajając je jednocześnie do korzystania 

z oferty instytucji kultury. W tym kontekście należy pozytywnie ocenić nacisk położony w 

POIiŚ na ofertę kulturalno-edukacyjną, która powinna być opracowana w ramach projektu. 

Ciekawa oferta zwiększa szansę zainteresowania nią odbiorców (nie tylko dzieci). Warto 
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również odnotować, że beneficjenci POIiŚ starają się uwzględnić preferencje i oczekiwania 

odbiorców w tworzonej przez siebie ofercie.28  

Na potrzebę koncentracji na potrzebach odbiorców i dopasowaniu oferty oraz zakresu 

projektu do ich preferencji zwrócono również uwagę na poziomie dokumentacji PO IiŚ. 

W kryteriach oceny wniosków dotyczących rozwoju infrastruktury kultury premiowane były 

przedsięwzięcia, w których w planowanie założeń inwestycji zaangażowani byli mieszkańcy 

oraz organizacje pozarządowe. Rozwiązanie to uznać należy za słuszny kierunek, pozwalający 

na lepsze dopasowanie oferty do preferencji i oczekiwań jej ostatecznych odbiorców. 

Pewnym ograniczeniem na poziomie OP VIII POIiŚ był jednak fakt, że kryterium to stosowane 

było jedynie w odniesieniu do projektów zaklasyfikowanych do kategorii infrastruktura 

niezabytkowa, podczas gdy instytucje kultury realizowały swoje projekty również w ramach 

kategorii infrastruktura zabytkowa. Oznacza to, że jedynie część wnioskodawców – tych, 

których siedziby znajdują się w obiektach niezabytkowych – zachęcana była do 

uwzględnienia potrzeb odbiorców. W kontekście wsparcia kultury w przyszłej perspektywie 

finansowej – przy założeniu, że wsparcie nadal dostępne byłoby dla obiektów zabytkowych i 

instytucji kultury – zasadne będzie nieco inne zaprojektowanie założeń interwencji, tak aby 

projekty oceniane były przez pryzmat ich roli, a nie specyfiki infrastruktury w jakiej są 

zlokalizowane. Można będzie to osiągnąć np. poprzez wydzielenie oddzielnego działania dla 

instytucji kultury, w którym oceniany będzie w głównej mierze potencjał oferty kulturalno-

edukacyjnej oraz jej znaczenie i potencjalny wpływ na odbiorców. Drugie z działań mogłoby 

się koncentrować z kolei na infrastrukturze zabytkowej, w której oceniane byłoby m.in. 

znaczenie danego obiektu dla zwiększenia potencjału turystycznego oraz rozwoju społeczno-

gospodarczego danego terenu.  

Podsumowując, interwencja w ramach OP VIII przyczyni się do osiągnięcia rezultatów 

zdefiniowanych w POIiŚ dla PI 6c dzięki tworzeniu odpowiednich warunków dla wzrostu 

uczestnictwa w kulturze oraz wzrostu kompetencji kulturowych i postaw kreatywnych: 

• działania infrastrukturalne oraz zakup sprzętu i wyposażenia do instytucji kultury 

stanowią ważny czynnik wpływający na poprawę atrakcyjności sektora kultury dla 

potencjalnych odbiorców, pozwalają również beneficjentom (instytucjom kultury) na 

rozszerzenie i wzbogacenie ich oferty; 

• nacisk położony na przygotowanie w ramach projektów ciekawej oferty kulturalno-

edukacyjnej stanowi niezbędne uzupełnienie działań infrastrukturalnych, które 

będzie miało kluczowe znaczenie dla wsparcia wzrostu kompetencji kulturowych i 

postaw kreatywnych; 

• dzięki udogodnieniom i rozszerzeniu oferty skierowanej do osób 

z niepełnosprawnościami i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększy się 

uczestnictwo w kulturze przedstawicieli tych grup społecznych. Zlikwidowane zostaną 

                                                      
28

 Na znaczeniu w ostatnich latach zyskuje podejście audience development, czyli tzw. rozwój widowni, 
stawiający widza/odbiorcę kultury w centrum działań instytucji kultury. Podejście nastawione na odbiorców 
wdrażane jest m.in. przez Muzeum Sztuki w Łodzi.  
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bowiem bariery do tej pory utrudniające korzystanie z oferty przez te osoby, 

stworzona zostanie również oferta, z której będą mogli w pełni korzystać dzięki 

dedykowanym rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (szerzej na ten temat piszemy w rozdziale 4).  

3.4 Poziom realizacji wskaźników rezultatu strategicznego 

Wskaźniki rezultatu strategicznego OP VIII: 

• odsetek osób uczestniczących w wybranych obszarach kultury – wskaźnik bazujący na 

danych z badania CBOS; 

• zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 1000 mieszkańców – wskaźnik bazujący 

na danych GUS. 

monitorują postęp realizacji oczekiwanych rezultatów interwencji związanych z poprawą 

uczestnictwa w kulturze.  

Jak wskazaliśmy w poprzedniej sekcji od lat systematycznie rosną wskaźniki obrazujące liczbę 

odwiedzin w różnego rodzaju instytucjach kultury. Jednak z uwagi na fakt, że dane dostępne 

w statystyce publicznej obejmują okres do końca 2017 r., a nabory w ramach OP VIII 

przeprowadzone zostały w latach 2016-2017, zmian obserwowanych na poziomie 

poszczególnych wskaźników nie można wiązać z dotychczasowymi efektami interwencji z 

POIiŚ2014-2020. Będą one mogły być obserwowane dopiero po zakończeniu realizacji 

poszczególnych inwestycji, a to następować będzie w ciągu najbliższych lat (patrz wykres 

poniżej). Większość (69%) dofinansowanych przedsięwzięć zostanie zakończona w latach 

2019-2020. Dopiero po tym okresie możliwa będzie ocena wpływu wsparcia z OP VIII. 

Zgodnie z danymi SL2014 do końca 2018 r. termin na rzeczowe zakończenie inwestycji 

wyznaczony był dla 21 projektów (patrz wykres poniżej). Z tej grupy 4 projekty zostały 

rozliczone także finansowo. Zrealizowane i rozliczone finansowo dotychczas przedsięwzięcia 

w większości (3 projekty) polegały na zakupie sprzętu i wyposażenia do szkół muzycznych, 

których wpływ nie będzie widoczny na poziomie wskaźników rezultatu strategicznego. Jedna 

z zakończonych inwestycji zrealizowana została przez muzeum i jest to projekt, który już w 

2019 r. może zacząć oddziaływać na wartości wskaźników rezultatu strategicznego. 
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Wykres 36. Liczba projektów, które zgodnie z danymi z systemu SL2014 powinny być zakończone rzeczowo w 
kolejnych latach wdrażania POIiŚ 2014-2020 (pomarańczowe słupki), z uwzględnieniem podziału na 
poszczególne kwartały danego roku (niebieskie słupki następujące po danym roku) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL2014, stan na 31.12.2018 r. 

Obecnie – tj. w momencie, w którym większość projektów znajduje się we wstępnej fazie 

realizacji – można jedynie podjąć próbę oszacowania przyszłego wpływu interwencji na 

poziom obu wskaźników rezultatu strategicznego. Wpływ ten widoczny będzie dopiero po 

zakończeniu dofinansowanych inwestycji.  Aby móc go oszacować w pierwszej kolejności 

konieczne jest wyznaczenie wartości, jakie analizowane wskaźniki przyjmą w kolejnych latach 

wdrażania interwencji tj. pomiędzy 2018 a 2023 r.  

Przygotowanie prognoz dla obu wskaźników jest również konieczne ze względu na fakt, że 

obydwa z nich już obecnie osiągnęły (wskaźnik CBOS), a nawet przekroczyły (wskaźnik GUS) 

wartości docelowe wyznaczone w programie na 2023 r. Z tego względu na potrzeby 

niniejszej ewaluacji przygotowane zostały analizy na podstawie, których wyznaczone zostały 

trendy wzrostu obu wskaźników oraz zaproponowane dla nich nowe wartości docelowe, 

które zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami będą możliwe do osiągnięcia do końca  

2023 r.  

Szacunki oparte zostały na analizie dostępnych informacji dotyczących obu wskaźników, 

w tym informacji o zakresie danych i metodologii ich wyliczenia oraz prognoz dotyczących 

zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce mierzonych poziomem dochodów, które  w 

naszej opinii są jednym z kluczowych i jednocześnie możliwych do kwantyfikacji29
 czynników 

wpływających na poziom uczestnictwa w kulturze.30 Szczegółowe założenia metodologiczne 

przyjęte podczas prognozowania wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego 

zaprezentowane zostały w załączniku 1 do niniejszego raportu. 

Według naszych prognoz w roku docelowym liczba zwiedzających muzea i oddziały muzealne 

na 1000 ludności osiągnie poziom 1 175 osób. W tym samym okresie odsetek osób 

                                                      
29

 Na skalę i zakres korzystania z kultury ma zapewne wpływ szereg różnych czynników, w tym rozwój 
technologii cyfrowych jednak jest to zjawisko trudne do kwantyfikacji i jednoznacznego stwierdzenia jego 
znaczenia dla obserwowanych zmian. 
30

 Informacje o metodologii wyliczenia wskaźników znajdują się w załączniku nr 1 do raportu. 
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uczestniczących w wybranych obszarach kultury wzrośnie do poziomu 39% (tj. wzrośnie o 3 

p.p. w stosunku do wartości przyjętej w PO IiŚ). Wyniki przeprowadzonych symulacji 

zaprezentowane są na wykresach poniżej.  

Wykres 37. Aktualna i prognozowana wartość 
wskaźnika – Zwiedzający muzea i oddziały muzealne 
na 1000 ludności 

Wykres 38. Aktualna i prognozowana wartość 
wskaźnika – Odsetek osób uczestniczących w 
wybranych obszarach kultury 

 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Po przygotowaniu prognoz dla obu wskaźników rezultatu strategicznego możliwe było 

oszacowanie tego, jaki będzie udział interwencji z OP VIII na obserwowane zmiany, tj. tego 

jaki odsetek osób uczestniczących w wybranych obszarach kultury oraz zwiedzających muzea 

i oddziały muzealne w 2023 r. korzystać będzie z efektów projektów dofinansowanych w 

POIiŚ2014-2020. Wyniki tych analiz prezentujemy w kolejnych podrozdziałach.  

Zanim jednak do nich przejdziemy warto przywołać kluczowe założenia metodologiczne, 

wskaźników rezultatu strategicznego. Ich definicje są istotne dla zrozumienia, co dokładnie 

oznacza wartość jaką przyjmuje dany wskaźnik, jakich grup odbiorców dotyczy, jakie formy 

korzystania z kultury monitoruje oraz odwiedziny w jakich typach instytucji są w nim 

uwzględniane. 

Odsetek osób 
korzystających 

z wybranych 
obszarów 

kultury  

Wskaźnik wyliczany przez CBOS na podstawie odpowiedzi na pytania w 
badaniu Aktualne problemy i wydarzenia. Wskaźnik określa odsetek 
respondentów, którzy odpowiedzieli pozytywnie na co najmniej trzy z pięciu 
poniższych pytań:  

"Czy w minionym roku: 

Przeczytał(a) Pan(i) książkę dla przyjemności, 

Był(a) Pan(i) w kinie, 

Był(a) Pan(i) w teatrze, 

Był(a) Pan(i) na koncercie, 

Był(a) Pan(i) na wystawie, w galerii, w muzeum?" 

Badanie realizowane na próbie losowej około 1000 dorosłych mieszkańców 
Polski. Wskaźnik obrazuje więc odsetek korzystających z wybranych 
obszarów kultury wśród osób powyżej 18 r.ż. We wskaźniku nie są 
uwzględniane osoby młodsze, a więc np. dzieci, do których kierowana jest 
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duża części oferty kulturalno-edukacyjnej instytucji kultury wspieranych w 
ramach OP VIII PO IiŚ.  

Zwiedzający 
muzea i 
odziały 

muzealne na 
1000 

mieszkańców 

Wskaźnik wyliczany jest na podstawie informacji z rocznych sprawozdań do 
GUS na formularzu o symbolu K–02 z działalności muzeów. Sprawozdania 
sporządzają i składają muzea i oddziały muzealne, których podstawowym 
zadaniem jako instytucji kultury jest gromadzenie i upowszechnianie dóbr 
kultury. Oznacza to, że nie wszystkie istniejące muzea są w nim 
uwzględniane (np. jeśli jakaś organizacja pozarządowa prowadzi jako jeden z 
obszarów swojej działalności muzeum, ale jej podstawowa działalność 
związana jest z innym rodzajem aktywności to prawdopodobnie muzeum 
takie nie zostanie uwzględnione w statystykach GUS). W sprawozdaniu 
wykazywane są dane o liczbie zwiedzających muzea i wystawy muzealne 
(sprawozdawczością objęte są także dane o zwiedzających bezpłatnie w 
ramach „Nocy Muzeów" oraz z okazji innych imprez okolicznościowych). 
Liczba zwiedzających oznacza de facto liczbę wizyt w muzeach i ośrodkach 
muzealnych. Nie jest tożsama z liczbą pojedynczych osób. Jedna osoba 
odwiedzająca muzeum kilkukrotnie policzona zostanie tyle razy, ile wizyt 
złożyła. 

Powyższe definicje i założenia metodologiczne wskaźników wyznaczyły ramy analiz dla 

naszych oszacowań. W głównej mierze przełożyły się one na zawężenie listy projektów, które 

wybrane zostały do analizy wpływu interwencji na liczbę zwiedzających muzea i oddziały 

muzealne. W szacunkach uwzględniliśmy tylko inwestycje realizowane przez muzea, tj. 30% 

dofinansowanych projektów, które wykorzystują 35% dofinansowania przyznanego  

w OP VIII.  

3.4.1 Wskaźnik – zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 1000 

mieszkańców 

Jak już wspomnieliśmy, w analizach dotyczących wpływu interwencji na wskaźnik 

zwiedzających muzea i oddziały muzealne uwzględniliśmy tylko inwestycje realizowane przez 

muzea. Pierwsze z przedsięwzięć przez nie wdrażanych zakończyło się w 2018 r. Na potrzeby 

prowadzonych analiz przyjęliśmy, że od tego roku efekty interwencji zaczną wpływać na 

zjawiska mierzone wskaźnikiem GUS. Innymi słowy pierwsi odwiedzający będą mogli 

skorzystać z efektów przedsięwzięć zrealizowanych przez muzea, a ich odwiedziny będą 

ujęte w sprawozdawczości tych instytucji przesyłanej do GUS i tym samym będą wpływać na 

poziom jaki omawiany wskaźnik osiągnie w 2018 r. i latach kolejnych. 

Z danych z systemu SL2014 wynika, że do 2023 r. muzea wsparte w ramach OP VIII 

odwiedzone zostaną niemal 8,38 mln razy.31 Według prognoz GUS liczba mieszkańców Polski 

wyniesie w tym roku niecałe 38,2 mln osób. Przeliczając liczbę odwiedzających muzea 

wsparte w ramach POIiŚ zgodnie z podejściem przyjętym do wyliczenia wskaźnika 

                                                      
31

 Jest to łączna wartość docelowa wskaźnika liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem, 
wskazana w projektach realizowanych przez muzea. 
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zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 1000 mieszkańców, wartość tego miernika dla 

beneficjentów POIiŚ (wspartych muzeów) wyniesie 228,7 zwiedzających na 1000 

mieszkańców.32 Biorąc pod uwagę, że prognozowa wartość docelowa wskaźnika GUS 

wyniesie w 2023 r. 1175 odwiedzin na 1000 mieszkańców, muzea wsparte w  ramach 

projektów dofinansowane w POIiŚ odpowiadać będą za nieco ponad 19% prognozowanej 

liczby odwiedzin w 2023 r.  

Dane z systemu SL2014 dotyczące wskaźnika wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin… pozwoliły 

nam na oszacowanie tego, jaka część prognozowanej zmiany będzie bezpośrednim efektem 

interwencji z OP VIII. Innymi słowy, na podstawie dostępnych informacji obliczyliśmy o ile 

zwiększy się liczba zwiedzających muzea i oddziały muzealne dzięki zrealizowanym 

projektom. Według naszych szacunków interwencja z VIII osi POIiŚ odpowiadać będzie za 

około 3 p.p.33
  

Wykres 39.Zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 
1000 mieszkańców – szacowany udział odwiedzin w 
muzeach wspartych w ramach OP VIII w łącznej liczbie 
odwiedzin 

Wykres 40. Szacowany wkład interwencji we wzrost 
liczby odwiedzających muzea i oddziały muzealne na 
1000 mieszkańców 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych z systemu SL 

Szacując udział interwencji w zmianie poziomu wskaźnika wykorzystaliśmy dane z systemu 

SL, dane dotyczące prognozowanej liczby ludności w Polsce oraz wyniki oszacowań 

dotyczących prognozowanej przez nas wartości docelowej analizowanego wskaźnika  

w 2023 r.: 

• dane z systemu SL posłużyły do określenia liczby osób, które skorzystać mają 

z obiektów objętych wsparciem w ramach POIiŚ (liczba osób określona została na 

                                                      
32

 Wartość obliczona zgodnie z wzorem (wartość wskaźnika dot. liczby odwiedzających podzielona przez 
prognozowaną liczbę mieszkańców Polski, pomnożona przez 1000). 
33

 Wkład interwencji w zmianę poziomu wskaźnika określony został na podstawie danych z systemu SL2014 
dotyczących wartości wskaźnika wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne, przeliczonych wg. wzoru 
(wartość wskaźnika z systemu SL podzielona przez prognozowaną liczbę mieszkańców Polski, pomnożona przez 
1000 osób) podzielona przez prognozowaną wartość wskaźnika GUS. 
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podstawie informacji o poziomie realizacji wskaźnika liczba osób korzystających 

z obiektów objętych wsparciem); 

• prognozowana liczba ludności oraz szacowana wartość docelowa wskaźnika 

wykorzystane zostały do określenia bezwzględnej liczby odwiedzin (tzn. bez 

przeliczania na 1000 mieszkańców) w 2023 r.; 

• na podstawie danych o liczbie osób korzystających ze wspartych obiektów 

obliczyliśmy udział interwencji w bezwzględnej liczbie odwiedzin w 2023 r., 

przeliczając uzyskaną wartość zgodnie z metodologią szacowania wskaźnika na 1000 

mieszkańców (z uwzględnieniem prognozowanej liczby mieszkańców w 2023 r.). 

Dostępne dane oraz wnioski z opracowań dotyczących uczestnictwa w kulturze (m.in. 

wnioski z badania Eurobarometr) nie pozwalają na jednoznaczne określenie czynników 

wpływających na uczestnictwo w kulturze, w tym odwiedzanie muzeów. Analizy 

przeprowadzone na potrzeby niniejszej ewaluacji wskazują, że dla poziomu omawianego 

wskaźnika duże znaczenie ma rosnąca liczba turystów, w tym turystów zagranicznych 

odwiedzających Polskę. Porównanie relacji pomiędzy dynamiką wskaźnika dotyczącego liczby 

turystów zagranicznych, a wzrostem liczby odwiedzin w muzeach wskazuje na dużą zależność 

tych dwóch zjawisk (patrz wykres 41). Relacja ta jest o wiele silniejsza niż zależność pomiędzy 

wzrostem odsetka osób deklarujących odwiedzanie muzeów określonym na podstawie 

wyników badania CBOS, a wzrostem odwiedzin w muzeach widocznym w danych 

prezentowanych przez GUS. Na tej podstawie to rozwój turystyki, w tym wzrost liczby 

turystów zagranicznych – obok coraz bogatszej oferty instytucji kultury, która 

prawdopodobnie zwiększa częstotliwość odwiedzania muzeów przez osoby, które 

przynajmniej raz w roku do nich uczęszczają – uznać można za kluczowy dla obserwowanego 

rosnącego poziomu wskaźnika.   

Wykres 41.  Liczba zwiedzających muzea i oddziały 
muzealne na 1000 osób oraz liczba turystów 
zagranicznych 

Wykres 42. Liczba zwiedzających muzea i oddziały 
muzealne na 1000 osób oraz odsetek osób chodzących 
do muzeum  

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i CBOS 

Reasumując, w okresie analizowanym w ramach niniejszej ewaluacji interwencja z OP VIII nie 

wpływa na obserwowany od lat wzrost liczby zwiedzających muzea i oddziały muzealne, 

ponieważ projekty, które mogłyby potencjalnie oddziaływać na ten wskaźnik (projekty 
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muzeów) są nadal realizowane. Niewątpliwie swój udział w obserwowanym w ostatnich 

latach przyroście liczby odwiedzających muzea mają projekty dofinansowane w POIiŚ 2007-

2013 w ramach, których powstały liczne instytucje kultury, jak m.in. Centrum Nauki 

Kopernik, które już w pierwszym roku funkcjonowania odwiedziło milion zwiedzających, a w 

kolejnych latach wartość ta rosła.34 

Po zakończeniu wdrażania projektów realizowanych przez muzea z ich efektów (tj. wystaw, 

zajęć kulturalno-edukacyjnych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków) 

korzystać będą mogli odwiedzający. W sprawozdawczości muzeów, na podstawie której 

wyliczany jest wskaźnik GUS ujęte zostaną więc osoby, które odwiedziły te podmioty 

i skorzystały z oferty wykorzystującej efekty projektów dofinansowanych w ramach OP VIII. 

Z przeprowadzonych szacunków wynika, że osoby te stanowić będą około 20% wszystkich 

odwiedzających muzea w roku 2023.  

Dostępne dane nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację czynników wpływających na 

liczbę zwiedzających muzea. Jednak z przeprowadzonych analiz wynika, że duże znaczenie w 

tym obszarze może mieć rosnąca liczba turystów zagranicznych. Istotna jest 

prawdopodobnie również rosnąca w ostatnich latach oferta kulturalno-edukacyjna tych 

placówek. Trudny do oszacowania, choć niewątpliwie istotny jest również wpływ coraz 

większej liczby inicjatyw pozwalających na nieodpłatne korzystanie z oferty muzeów m.in. w 

ramach Nocy Muzeów, czy wspomnianych wcześniej programów MKiDN pn. Kultura 

Dostępna. Dużą rolę przypisać należy również pojawianiu się nowych podmiotów np. 

Centrum Nauki Kopernik.  

3.4.2 Wskaźnik – odsetek osób uczestniczących w wybranych obszarach 

kultury 

Analizy dotyczące wskaźnika opisującego odsetek osób uczestniczących w wybranych 

obszarach kultury wskazują na kilka kluczowych wyzwań. Dane dostępne w statystykach 

publicznych ograniczają się do informacji o liczbie odwiedzających/widzów korzystających 

z oferty poszczególnych typów instytucji. Nie są to jednak dane tożsame z liczbą 

jednostkowych użytkowników. Nie wiemy, ile przeciętnie razy w roku jedna osoba chodzi do 

muzeum lub teatru, ani tym bardziej w jaki sposób łączy różne formy korzystania z kultury. 

Podczas prac prowadzonych w ramach niniejszej ewaluacji nie zidentyfikowaliśmy danych, 

które pozwolą na oszacowanie wkładu interwencji w poziom analizowanego wskaźnika. 

Podjęliśmy jednak próbę jego przybliżenia na podstawie danych z systemu SL2014. 

Szacując przybliżony wkład interwencji we wskaźnik obrazujący odsetek osób 

uczestniczących w wybranych obszarach kultury wykorzystaliśmy dane na temat 

oczekiwanego wzrostu odwiedzin w obiektach objętych wsparciem. Przyjęliśmy założenie, że 

wzrost oczekiwanych odwiedzin oznacza liczbę dodatkowych osób, które skorzystają z oferty 

                                                      
34

 PAG Uniconsult, Ocena osiągnięć wdrażania projektów w ramach IX Priorytetu PO IiŚ oraz ich wpływ na 
osiągnięcie celów szczegółowych Priorytetu, Warszawa 2013 r. 
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kulturalnej, tj. takich które wcześniej nie uczestniczyły w kulturze lub ich uczestnictwo 

ograniczało się do maksymalnie dwóch form korzystania tj. np. czytania książek i chodzenia 

do kina (takie osoby nie zostałyby zgodnie z metodologią badania CBOS uwzględnione we 

wskaźniku). Dodatkowo: 

• z analiz wyłączyliśmy inwestycje realizowane przez kościoły i związki wyznaniowe 

zakładając, że ich oferta nie przekłada się na zmianę poziomu analizowanego 

wskaźnika; 

• przyjęliśmy założenie, że oczekiwany wzrost odwiedzin w muzeach wspartych 

w ramach OP VIII będzie wynikał m.in. z rosnącej liczby turystów zagranicznych, 

którzy odwiedzą te placówki. Ponieważ wskaźnik CBOS dotyczy odsetka mieszkańców 

Polski uczestniczących w kulturze, wartość wskaźnika dotyczącego wzrostu odwiedzin 

w muzeach objętych wsparciem zmniejszyliśmy o 50%; 

• ponieważ wskaźnik dotyczy uczestnictwa w kulturze osób dorosłych, skorygowane 

zgodnie z wcześniejszymi punktami wartości docelowe wskaźnika oczekiwany wzrost 

odwiedzin… dla analizowanych projektów zmniejszyliśmy o 18%, tj. o wartość, która 

zgodnie z danymi GUS odpowiada liczbie ludności Polski poniżej 18 roku życia; 

Na postawie przyjętych założeń przybliżony udział projektów dofinansowanych w ramach VIII 

osi  POIiŚ w poziomie analizowanego wskaźnika określony został na poziomie 4 p.p. Bazując 

na przyjętej metodologii oznacza to, że bez interwencji odsetek osób uczestniczących w 

wybranych obszarach kultury osiągnął by w 2023 r. poziom około 35%.35  

Do przedstawionych wartości należy jednak podchodzić ostrożnie, ponieważ jak już 

wspomnieliśmy jest to tylko przybliżenie. Ocena rzeczywistego wkładu interwencji 

wymagałaby zakrojonych na szeroką skalę badań ankietowych na próbie osób korzystających 

z oferty instytucji wspartych w ramach OP VIII. Jedynie badanie tej konkretnej grupy, 

pozwalające na zadanie pytań o częstotliwość korzystania z kultury przed i po wizycie w 

danym obiekcie oraz różne formy uczestnictwa w kulturze pozwoliłyby na oszacowanie 

wkładu interwencji w zmianę zobrazowaną analizowanym wskaźnikiem. Oznacza to, że aby 

móc dokładniej oszacować wkład interwencji w zmianę odsetka osób korzystających z 

kultury, należy badaniem ankietowym objąć osoby, które odwiedziły instytucję kultury 

wspartą w ramach OP VIII POIiŚ i zadać im pytania o to w jaki sposób korzystały z kultury w 

latach poprzednich oraz w roku, w którym prowadzone byłoby badanie.  

Niezależnie od powyższej uwagi, warto przywołać wnioski z badań dotyczących uczestnictwa 

w kulturze przytoczonych w poprzednich rozdziałach. Wskazują one, że jedną z wymiernych 

barier dla osób zainteresowanych dostępną ofertą kulturalną jest brak środków na 

                                                      
35

 Zgodnie z przeprowadzonymi prognozami w 2023 r. odsetek osób uczestniczących w wybranych obszarach 
kultury wyniesie 39%. Zgodnie z prognozami GUS w 2023 r. mieszkańców Polski w wieku powyżej 18 lat będzie 
nieco ponad 31,2 mln. Oznacza to, że liczba osób uczestniczących w wybranych obszarach kultury wyniesie w 
2023 r. nieco ponad 12 mln. Skumulowany wzrost odwiedzin w obiektach objętych wsparciem w ramach PO IiŚ, 
które zgodnie z przyjętymi założeniami (patrz tekst powyżej) uwzględnione zostały w wyliczeniach wyniesie w 
2023 r. niemal 1,37 mln. Wartość ta odpowiada około 4% prognozowanej liczby dorosłych (powyżej 18 lat) 
mieszkańców Polski w 2023 r.  
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skorzystanie z niej. Zgodnie z wynikami z Diagnozy społecznej, od lat spada odsetek osób, 

które musiały zrezygnować z uczestnictwa w kulturze z powodów finansowych, rośnie 

natomiast odsetek osób uczestniczących w wybranych obszarach kultury. Przeprowadzone 

analizy sugerują zależność między tymi dwoma zjawiskami. Innymi słowy rosnące dochody 

społeczeństwa likwidują jedną z wymiernych barier uczestnictwa w kulturze. 

Wykres 43. Odsetek osób uczestniczących w wybranych 
obszarach kultury wraz z przybliżonym wkładem 
interwencji z OP VIII POIiŚ 

Wykres 44. Odsetek osób uczestniczących w wybranych 
obszarach kultury (prawa oś) i przeciętny miesięczny 
dochód rozporządzalny w zł (lewa oś) 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CBOS, GUS i dokumentacji aplikacyjnej  

Podsumowując, dostępne dane nie pozwalają na oszacowanie wkładu interwencji w poziom 

wskaźnika CBOS. W ramach ewaluacji przeprowadziliśmy analizy, których celem było 

przybliżenie znaczenia interwencji dla wskaźnika dotyczącego odsetka osób uczestniczących 

w wybranych obszarach kultury, na podstawie których wkład ten określony został na 

poziomie 4 p.p. Wynik ten należy jednak traktować jako próbę przybliżenia skali ocenianego 

zjawiska. 

Na podstawie analizy opracowań, w których poruszany był problem barier uczestnictwa 

w kulturze oraz w oparciu o analizy danych statystycznych można stwierdzić, że czynnikiem 

który ma istotne znaczenie dla wzrostu odsetka osób uczestniczących w kulturze jest 

sytuacja materialna mieszkańców Polski. Dostępne dane wskazują na pozytywną zależność 

pomiędzy rosnącymi dochodami, a poziomem uczestnictwa w kulturze. Wzrost dochodów 

likwiduje również jedną z bardziej wymierny barier uczestnictwa w kulturze, tj. brak 

środków.  

3.5 Poziom realizacji wskaźników typu output wg. podpisanych 

umów 

Do 31.12.2018 w ramach VIII osi dofinansowano łącznie 141 projektów. Jest to wartość o 

wiele większa niż zakładano na etapie planowania interwencji i szacowania wskaźników 

produktu i rezultatu dla OP VIII. Z uwagi na fakt, iż liczba wspartych przedsięwzięć jest 

zdecydowanie wyższa niż oczekiwano, również osiągnięte i planowane do osiągnięcia (w 
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przypadku projektów nadal trwających) wartości wskaźników typu output istotnie 

przekroczyły cele wyznaczone na etapie programowania.  

Na wykresach poniżej prezentujemy informacje o poziomie realizacji poszczególnych 

wskaźników. Zestawienie to bazuje na danych z systemu SL2014, w którym zbierane są 

informacje o wartościach docelowych i aktualnym poziomie realizacji wskaźników 

monitorowanych na poziomie poszczególnych projektów. Oprócz wartości osiągniętych 

i planowanych do osiągnięcia w ramach dofinansowanych przedsięwzięć zaznaczyliśmy 

również wartości docelowe wskaźników przyjęte w POIiŚ i SzOOP. Biorąc pod uwagę 

zaprezentowane poniżej dane i przy założeniu, że wszystkie obecnie wsparte projekty 

zostaną zrealizowane, cele wyznaczone dla OP VIII na 2023 r. zostaną wielokrotnie 

przekroczone.  

Wykres 45. Poziom realizacji i cele wskaźników 
produktu

36
 – regiony słabiej rozwinięte 

Wykres 46. Poziom realizacji i cele wskaźników 
produktu – region lepiej rozwinięty 

 
 

                                                      
36

 Wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu określone zostały na podstawie Załącznika 2 do SzOOP 
POIiŚ 2014-2020, Wersja z 13.02.2019 r. 
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Wykres 47. Poziom realizacji i cele wskaźników 
rezultatu – regiony słabiej rozwinięte 

Wykres 48. Poziom realizacji i cele wskaźników 
rezultatu – regiony słabiej rozwinięte 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014 (stan na 31.12.2018 r.) 

Bardzo duże różnice pomiędzy wyznaczonymi celami, a wartościami jakie zostaną osiągnięte 

po zakończeniu poszczególnych projektów wynikają z trzech zasadniczych przyczyn. Po 

pierwsze (i jest to główny powód) skala projektów realizowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 zdecydowanie się różni od przedsięwzięć, które otrzymały wsparcie w okresie 

2007-2013. Ograniczenia kwotowe narzucone w obecnej perspektywie (maksymalna wartość 

całkowita projektów na poziomie 10 mln euro dla obiektów z listy UNESCO i 5 mln euro dla 

pozostałych typów projektów)37 spowodowały realizację zdecydowanie mniejszych 

przedsięwzięć. Mniejsze inwestycje oznaczają z kolei możliwość realizacji większej liczby 

projektów, a to przekłada się na wszystkie wskaźniki typu output.  

Po drugie, kurs euro wykorzystywany przy przeliczaniu dostępnego wsparcia z euro na 

złotówki bardzo daleko odbiega od realnego kursu euro obowiązującego w okresie 

wdrażania interwencji. Różnice te sięgają około 20%, o mniej więcej tyle środków więcej 

przeznaczone zostało na dofinansowanie projektów w OP VIII. Należy jednak podkreślić, że 

kurs euro wykorzystywany przy wyliczeniach wartości docelowych bazował na wytycznych 

dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników, a więc zaobserwowanych 

różnic nie można traktować jako błędu przy szacowaniu.38 

Po trzecie (częściowo powiązane z pierwszym) w metodologii szacowania wartości 

docelowych wskaźników przyjęto kilka błędnych założeń. W przypadku wskaźnika liczba 

obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem, a co za tym idzie również 

wskaźników z SzOOP uszczegółowiających ten wskaźnik, niewłaściwe założenia dotyczą: 

• oparcia szacunków dotyczących kosztu jednostkowego projektu na maksymalnej 

możliwej wartości kosztów całkowitych projektu: 

                                                      
37

 Limity te zostały zmienione w wyniku wejścia w życie w 2018 r. zmian w rozporządzeniu EFRR (Omnibus 
regulation) jednakże nie miało to znaczenia z uwagi na rozstrzygnięte już wszystkie konkursy. 
38 Załącznik 3. Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO: 

Informacje na temat ustanowienia ram wykonania. 
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o dla obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – 10 mln 

euro tj. przy ówczesnych założeniach dot. kursu euro około 35,5 mln zł, a przy 

obecnym kursie około 43 mln zł;  

o dla pozostałych typów projektów – 5 mln euro, tj. przy ówczesnych 

założeniach dot. kursu euro około 17,75 mln zł, a przy obecnym kursie około 

21,5 mln zł – spowodowało to analogiczny problem jak opisany powyżej; 

• rzeczywista średnia wartość projektów określona na podstawie danych dla wszystkich 

dofinansowanych inwestycji wynosi niecałe 19,6 mln zł (kosztów całkowitych), czyli 

istotnie mniej niż zakładano – niższy koszt jednostkowy oznacza, że wsparcie trafić 

mogło do o wiele większej liczby projektów; 

• nieuwzględnienia poziomu intensywności wsparcia, który dla regionów słabiej 

rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, natomiast dla regionu lepiej 

rozwiniętego (woj. mazowieckiego) 80% – wnioski z analizy informacji dotyczących 

ustanowienia ram wykonania39 wskazują, że przy szacowaniu wartości docelowej 

wskaźników podzielono przyjęty koszt jednostkowy projektu (bazujący na całkowitej 

wartości inwestycji) przez alokację dostępną w OP VIII. Podczas wyliczeń nie wzięto 

pod uwagę dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektów, według którego 

dofinansowanie UE może pokryć maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych 

projektów z regionów słabiej rozwiniętych i 80% kosztów inwestycji z regionów lepiej 

rozwiniętych. Możliwość przeznaczenia mniejszego wsparcia na jedną inwestycje 

oznacza, że w ramach puli dostępnych środków można dofinansować więcej 

projektów; 

• utożsamiania jednego projektu z jednym obiektem40 objętym wsparciem – 

maksymalne wartości kosztów inwestycji wykorzystane podczas szacowania 

dotyczyły całych projektów, podczas gdy wskaźnik produktu monitoruje liczbę 

pojedynczych obiektów objętych wsparciem, których często w ramach jednego 

projektu jest kilka (zgodnie z danymi z systemu SL2014 na jeden dofinansowany 

projekt przypada średnio 2,8 obiektu) – zastosowane podejście skutkowało istotnym 

niedoszacowaniem celu wskaźnika obrazującego liczbę wspartych obiektów.  

Powyższe założenia oraz inny niż zakładano realny kurs euro doprowadziły do dużego 

niedoszacowania wskaźnika dotyczącego liczby wspartych obiektów. Przełożyły się również 

na pozostałe wskaźniki typu output, które zgodnie z przyjętą metodologią powiązane są z 

liczbą wspartych obiektów.  

Zgodnie z opisem sposobu ustanowienia wartości wskaźnika liczba osób korzystających 

z obiektów objętych wsparciem został on określony na podstawie średniej liczby osób 

odwiedzających wsparte instytucje (obiekty dziedzictwa kulturowego, instytucje kultury, 

studentów i uczniów korzystających z wspartej infrastruktury) przemnożonej przez liczbę 

projektów planowaną do wsparcia. Analiza uwzględniająca wartość docelową wskaźnika 

                                                      
39

 Dokument przekazany przez MKiDN. 
40

 Zgodnie z definicją wskaźnika jako obiekt traktuje się budynek lub budowlę w rozumieniu prawa 
budowlanego. 
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(łącznie 3,35 mln osób/rok) oraz szacowaną liczbę projektów, które miały być objęte 

wsparciem (67) wskazuje, że z obiektów wspartych w ramach jednego dofinansowanego 

projektu korzystać powinno średnio 50 tys. osób rocznie.  

Rzeczywista średnia liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem (liczona jako 

średnia liczba osób przypadająca na jeden wsparty obiekt) zadeklarowana w 

dofinansowanych projektach wynosi niemal 69,7 tys., czyli o niemal 39% więcej niż 

szacowano. Przy czym, widoczne są bardzo duże różnice pomiędzy wartościami 

deklarowanymi przez beneficjentów z woj. mazowieckiego (region lepiej rozwinięty), a tymi 

z pozostałych regionów (regiony słabiej rozwinięte). W regionie stołecznym na jeden wsparty 

obiekt przypada średnio niemal 128,55 tys. osób, podczas gdy w pozostałych 

województwach nieco ponad 63,64 tys.  

Tabela 5. Weryfikacja sposobu ustanowienia wartości wskaźnika – liczba osób korzystających z obiektów 
objętych wsparciem  

założenia szacowana 
wartość z podpisanych 

umów o 
dofinansowanie 

realizacja 

średnia liczba 

osób 

przypadających 

na 1 obiekt 

ogółem 50 000  69 675    139% 

region lepiej 

rozwinięty  
43 750  128 542    294% 

region słabiej 

rozwinięty  
50 847  63 641    125% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014 (stan na 31.12.2018 r.) 

Analogiczne podejście zostało wykorzystane do oszacowania wartości docelowej wskaźnika 

wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Podobnie jak w 

przypadku wskaźnika dotyczącego liczby osób korzystających z obiektów objętych wspartych, 

również ten miernik obliczony został na podstawie informacji o średnim przyroście liczby 

osób odwiedzających wsparte obiekty przemnożonej przez szacowaną liczbę 

dofinansowanych projektów.  

Istotne przekroczenie celu końcowego wynika w tym przypadku ze zdecydowanie większej 

niż zakładano liczby dofinansowanych projektów. Średnie wartości dotyczące przyrostu 

liczby osób odwiedzających wsparty obiekt wynikające z podpisanych umów o 

dofinansowanie są bowiem zbliżone do założeń przyjętych na etapie szacowania 

wskaźników.  

Tabela 6. Weryfikacja sposobu ustanowienia wartości wskaźnika – wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 
w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

założenia szacowany 

wartość z 

podpisanych umów 

o dofinansowanie 

realizacja 

Średni przyrost 

liczby 

odwiedzających 

ogółem 10 448  11 711    112% 

region lepiej rozwinięty  8 125  11 119    137% 

region słabiej rozwinięty  10 763  11 771    109% 
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przypadających 

na 1 obiekt 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SL2014 (stan na 31.12.2018 r.) 

Reasumując, odmienny od zakładanego postęp w realizacji celów interwencji wynika z różnic 

pomiędzy projektami wdrażanymi w perspektywie finansowej 2007-2013, które stanowiły 

punkt odniesienia do wyliczeń, a projektami z perspektywy 2014-2020. Drugim, powodem 

jest inny kurs euro w latach 2016-2018, niż ten przyjęty do wyliczeń wskaźnika. Trzecim 

powodem są niewłaściwe założenia przyjęte na etapie szacowania wartości wskaźnika liczba 

obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem. Pozostałe dwa mierniki 

typu output zostały oszacowane w oparciu o prawidłowe podejście metodologiczne jednak, 

ponieważ punktem odniesienia dla nich była liczba dofinansowanych projektów, która 

została istotnie niedoszacowana również one przekroczyły zakładane cele.  

3.5.1 Zidentyfikowane ryzyka i ich znaczenie dla osiągnięcia celów interwencji  

Zgodnie z danymi z systemu SL2014 do 31.12.2018 r. zakończono i rozliczono finansowo 

realizację 4 projektów. W przypadku części inwestycji początkowo przewidywany okres 

realizacji musiał zostać wydłużony.  

Na potrzebę wydłużenia czasu wdrażania dofinansowanych projektów beneficjenci zwrócili 

uwagę w przeprowadzonym badaniu ankietowym. Niemal co dziesiąty respondent 

realizujący projekt identyfikował ryzyko w terminowym (tj. zgodnie z terminem wynikającym 

z umowy) zakończeniu inwestycji. 4% badanych nie było w stanie wskazać, czy uda im się 

przeprowadzić inwestycje w wyznaczonym terminie. Prawie połowa ankietowanych wskazała 

na potrzebę wydłużenia okresu realizacji projektu o maksymalnie 6 miesięcy, po około jednej 

czwartej badanych wskazało wartość w przedziale 7-9 miesięcy oraz 10 miesięcy i więcej.  

Wykres 49. Odpowiedzi na pytanie o szansę realizacji 
projektu w terminie wynikającym z umowy.  

Wykres 50. Deklarowany dodatkowy czas potrzebny 
beneficjentom na zrealizowanie projektów 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników 
badania CAWI beneficjentów (n=120) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników 
badania CAWI beneficjentów (n=23) 

Przeszkody występujące w trakcie realizacji projektów z powodu, których okres ich 

wdrażania może się wydłużyć dotyczą w głównej mierze problemów związanych ze 
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znalezieniem wykonawcy prac budowlanych lub dostawcy sprzętu i wyposażenia (patrz 

wykres poniżej). Większość respondentów deklaruje, że oferty, które otrzymywali w ramach 

przetargów zdecydowanie przewyższały budżet przyjęty dla danego zadania inwestycyjnego. 

Część ankietowanych w ogóle nie otrzymywała ofert od potencjalnych wykonawców. Inne 

niespodziewane problemy wiązały się z koniecznością zmiany wykonawcy, potrzebą realizacji 

dodatkowych prac archeologicznych i konserwatorskich (problem występujący w przypadku 

obiektów zabytkowych), odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej na etapie przetargów, 

czy koniecznością zmiany wykonawcy.  

Wykres 51.  Problemy napotkane w trakcie wdrażania projektów, które zagrażają ich terminowej realizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI beneficjentów (n=23) 

Problemy zgłaszane przez beneficjentów znajdują potwierdzenie we wnioskach z wywiadów 

przeprowadzonych z przedstawicielami MKiDN, którzy monitorują postęp realizacji 

projektów. Z przekazanych przez IP informacji wynika, że w 13% dofinansowanych 

przedsięwzięć nadal nie wybrano głównego wykonawcy prac budowalnych lub dostawcy 

sprzętu i wyposażenia pomimo tego, że wg stanu na 31.01.2019 r. w przypadku 39% z nich 

do końca realizacji projektu pozostało mniej niż połowa czasu przewidzianego na ich 

przeprowadzenie. Jak wynika z dostępnych danych problemy te sprawiły, że na początku 

2019 r. rozwiązano umowę z jednym z beneficjentów. 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym w IV kw. 2018 r. beneficjenci OP VIII deklarowali, 

że uda im się zrealizować projekty i osiągnąć zakładane wartości docelowe wskaźników 

produktu i rezultatu. Jedynie trzech respondentów zgłosiło chęć obniżenia celów dla 

wskaźników rezultatu przypisanych do ich projektów o 20 do 30%. Zapewnienia 

beneficjentów bazowały jednak na założeniu, że uda im się zrealizować wsparte inwestycje. 

Biorąc jednak pod uwagę opóźnienia występujące w przypadku części z nich, rosnące koszty 

prac budowalnych, przekładające się na rosnące koszty realizacji projektu oraz fakt, że od 

początku wdrażania interwencji rozwiązano 2 umowy41 występuje ryzyko, że nie wszystkie 

dofinansowane projekty będą ostatecznie zrealizowane.  

                                                      
41

  Dotychczas rozwiązano umowy na realizację projektów: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem 
wyposażenia (umowa rozwiązana na początku 2019 r.) oraz Modernizacja ekspozycji stałej i wyposażenie sal 
ekspozycyjnych w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego (umowa rozwiązana 
w 2018 r.). 



63 

 

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane ryzyka w ramach ewaluacji mid-term OP VIII POIiŚ  

2014-2020 ponownie oszacowano realne do osiągnięcia wartości docelowe poszczególnych 

wskaźników typu output. W oszacowaniach tych wykorzystano wszystkie dostępne 

informacje (dane z systemu SL2014, wyniki badania CAWI, dane o projektach mających 

problem ze znalezieniem wykonawcy, dane na temat wartości środków z rezerwy 

wykonania, wnioski z panelu eksperckiego dotyczącego wskaźników). 

Tabela 7. Propozycja aktualizacji wartości docelowych wskaźników OP VIII  

nazwa wskaźnika [jednostka miary] typ regionu
42

 
wartość z 

SzOOP 

rekomendowana 

wartość docelowa 

Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem [szt.] 

 RSL  59 359 

 RLR   8 36 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 

wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

[odwiedziny/rok] 

RSL 635 000 
4 115 092 

RLR   65 000 
373 341 

Liczba osób korzystających z obiektów objętych 

wsparciem [osoby/rok] 

RSL 3 000 000 22 980 732 

RLR   350 000 4 629 252 

Liczba zabytków objętych wsparciem [szt.] 
RSL 35 305 

RLR   5 24 

Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem 

[szt.] 

RSL 24 54 

RLR   3 12 

Źródło: Opracowanie własne 

Szczegółowe założenia metodologiczne sposobu szacowania wskaźników zawarte są 

w załączniku nr 1 do raportu. W tym miejscu podsumowujemy najważniejsze informacje 

i założenia wykorzystane w przyjętej metodologii szacowania: 

• niemal cała alokacja dla OP VIII została już zakontraktowana, z wyłączeniem kwoty 

odpowiadającej rezerwie wykonania w regionach słabiej rozwiniętych – oznacza to, 

że do wykorzystana w ramach OP VIII pozostają środki z rezerwy wykonania oraz 

ewentualne środki, które uwolnione zostaną w przypadku rozwiązania kolejnych 

umów na realizację projektów; 

• wg informacji przekazanej przez MKiDN na początku 2019 r. w 18 projektach nadal 

nie wybrano wykonawcy robót budowlanych/dostawcy sprzętu, w 7 z tych projektów 

do 31.12.2018 r. upłynęła więcej niż połowa czasu przewidzianego na ich realizację;  

• od początku wdrażania interwencji rozwiązano umowy na realizację 2 projektów, 

środki uwolnione z jednego z nich zostały wykorzystane do wsparcia inwestycji z listy 

rezerwowej;   

• wg stanu na 31.01.2019 r. w ramach OP VIII realizowanych jest 140 projektów, 

z których 122 mają wybranego wykonawcę robót budowlanych/dostawcę sprzętu. 

Beneficjenci 11 projektów, w których nie wybrano jeszcze wykonawcy 

robót/dostawcy sprzętu mają na zrealizowanie projektu ponad 50% czasu 

                                                      
42

 Regiony słabiej rozwinięte – RSL, regiony lepiej rozwinięte – RLR. 
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przewidzianego na jego wdrożenie i zakładamy, że w tym czasie uda im się wyłonić 

wykonawców/dostawców. Przyjmujemy, że wszystkie te inwestycje zostaną 

zrealizowane zgodnie z przewidzianym zakresem i osiągną zadeklarowane przez 

beneficjentów wskaźniki. 

• w przypadku regionu lepiej rozwiniętego zakłada się, że środki z rezerwy wykonania 

przeznaczone zostaną na pokrycie nadkontraktacji występującej w ramach tej 

kategorii regionów; ; 

• środki z rezerwy wykonania dla regionów słabiej rozwiniętych przeznaczone mają być 

na wsparcie projektów zidentyfikowanych w procedurze pozakonkursowej. 

W momencie przygotowania niniejszego opracowania nie przeprowadzono jeszcze 

oceny wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisano umów na realizację tych 

inwestycji, dlatego na potrzeby szacowania wartości docelowej wskaźnika dla 

środków rezerwy wykonania, które powinny być przyznane OP VIII przyjęto metodę 

kosztu jednostkowego;  

• na potrzeby szacowania wartości docelowych przyjęliśmy, że ryzyko dla 7 projektów, 

w których nie wybrano jeszcze wykonawcy robót budowlanych/dostawcy sprzętu 

pomimo tego, że do końca ich realizacji pozostało mniej niż 50% przewidzianego 

czasu jest tak duże, że przedsięwzięcia te nie zostaną ostatecznie zrealizowane – 

uwolnią one alokację w wysokości niemal 64,8 mln zł, z tego niemal 60,7 mln zł w 

regionach słabiej rozwiniętych i nieco ponad 4,1 mln zł w regionie lepiej rozwiniętym. 

Alokacja ta będzie możliwa do wykorzystania na wsparcie nowych projektów; 

• na podstawie danych o projektach z list rezerwowych oszacowany został koszt 

jednostkowy wsparcia jednego projektu z zakresu infrastruktury zabytkowej 

i niezabytkowej, oddzielnie dla regionów słabiej i lepiej rozwiniętych; 

• na podstawie porównania danych z systemu SL 2014 dotyczących kosztów 

kwalifikowalnych w dofinansowanych projektach aktualnych na 31.12.2017 oraz 

31.01.2019 oszacowany został parametr określający szacunkowy wzrost kosztów 

realizacji inwestycji (oddzielnie dla projektu z zakresu infrastruktury zabytkowej 

i niezabytkowej oraz regionów słabiej i lepiej rozwiniętych) – zastosowanie tego 

parametru pozwala na uwzględnienie ryzyk związanych z wzrostem kosztów 

inwestycji; 

• dane z systemu SL 2014 dla dofinansowanych projektów wykorzystane zostały do 

określenia średniej liczby osób korzystających z wspartych obiektów oraz średniego 

wzrostu odwiedzin we wspartych obiektach – oddzielnie dla infrastruktury 

zabytkowej i niezabytkowej oraz regionów lepiej i słabiej rozwiniętych – informacje te 

w połączeniu z informacją o szacowanej liczbie obiektów, które objęte zostaną 

wsparciem w wyniku uwolnienia środków z rozwiązanych umów wykorzystane 

zostały do oszacowania wartości docelowych wskaźników rezultatu dla nowych 

projektów. 

Podejście metodologiczne przyjęte na potrzeby oszacowania wartości docelowych 

wskaźników opiera się na najbardziej wiarygodnych i aktualnych danych na temat 



65 

 

realizowanej interwencji oraz powszechnie stosowanych metodach wyliczenia wartości 

docelowych wskaźników, w przypadku środków pozostałych do rozdysponowania: 

• informacje na temat wdrażanej interwencji – tj. informacje na temat 

dofinansowanych projektów i zakładanych w nich wartościach docelowych – pod 

uwagę bierzemy projekty zakończone, te dla których wybrano wykonawcę/dostawcę 

oraz projekty bez wybranego dostawcy/wykonawcy, którym pozostało ponad 50% 

czasu przewidzianego na ich realizację; 

• kwocie rezerwy wykonania, która powinna zostać przyznana OP VIII po przeglądzie 

śródokresowym; 

• metodzie kosztu jednostkowego, która wykorzystana została do oszacowania 

wartości docelowych wskaźników produktu dla inwestycji, które będą mogły być 

dofinansowane z alokacji, która uwolniona może być w wyniku rozwiązania umów 

dla 7 zagrożonych projektów oraz wartości docelowych dla projektów, które mogą 

być dofinansowane ze środków rezerwy wykonania; 

• metodzie wykorzystującej parametr, stosowanej do oszacowania wskaźników 

rezultatu dla inwestycji, które będą mogły być dofinansowane z alokacji, która 

uwolniona może być w wyniku rozwiązania umów dla 7 zagrożonych projektów. 

Ponadto w szacunkach – tam, gdzie dostępne były dane – uwzględniono ryzyka związane 

z realizacją projektów (wzrost kosztów inwestycji, powodowany m.in. potrzebą prowadzenia 

nieprzewidzianych prac archeologicznych czy wzrostem kosztów prac budowlanych oraz 

identyfikowane przez beneficjentów ryzyka z osiągnięciem wartości docelowych 

wskaźników).  

3.6 Wskaźniki ram wykonania  

Na ramy wykonania w ramach OP VIII POIiŚ 2014-2020 składają się wskaźnik finansowy, 

wskaźnik produktu (liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem) 

oraz tzw. kluczowy etap wdrażania (KEW), który uzupełnia wskaźnik produktu. Decyzja 

o monitorowaniu KEW na poziomie celu śródokresowego ram wykonania podyktowana była 

przekonaniem, że do końca 2018 r. żaden z dofinansowanych projektów nie zostanie 

ukończony, a zatem wskaźnik produktu będzie równy zero.  

Wyznaczenie celu KEW na poziomie 33 obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego objętych 

wsparciem w podpisanych umowach o dofinansowanie, tj. na poziomie około połowy 

wartości docelowej wskaźnika produktu oznacza, że instytucje odpowiedzialne za 

zaprogramowanie i wdrażanie interwencji w ramach OP VIII planowały realizację naborów 

zarówno przed, jak i po przeglądzie śródokresowym. Obserwacja ta znajduje potwierdzenie 

we wnioskach z przeprowadzonych wywiadów. IP OP VIII planowała początkowo 

przeprowadzenie większej liczby naborów, rozłożonych na kolejne lata wdrażania 

interwencji. Ostatni konkurs zaplanowany był na 2019 r. Z uwagi na duże znaczenie sprawnej 

kontraktacji i certyfikacji środków zdecydowano jednak o przyspieszeniu wdrażania i 
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rozdysponowaniu niemal całej dostępnej alokacji – za wyjątkiem rezerwy wykonania – w 

naborach przeprowadzonych w latach 2016 i 2017. 

Tabela 8. Cele pośrednie i docelowe wskaźników ram wykonania  

Typ miernika Miernik [Jednostka miary] 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
pośrednia  
(cel 2018) 

Wartość 
docelowa 

Wskaźnik 

finansowy  

Całkowita kwota certyfikowanych 

wydatków kwalifikowalnych [EUR] 

RSL  88 938 386 490 047 257 

RLR 12 764 650 63 449 792 

Wskaźnik 

produktu  

Liczba obiektów kultury i dziedzictwa 

kulturowego objętych wsparciem 

[Szt.] 

RSL  0 59 

RLR 0 8 

Kluczowy etap 

wdrażania 

Liczba obiektów kultury i dziedzictwa 

kulturowego objętych wsparciem w 

podpisanych umowach o 

dofinansowanie [Szt.] 

RSL  29 Nd  

RLR 4 Nd  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji programowej  

Zakontraktowanie wszystkich – za wyjątkiem rezerwy wykonania w regionach słabiej 

rozwiniętych – środków dostępnych w OP VIII POIiŚ 2014-2020 w ramach przeprowadzonych 

naborów oraz zdecydowanie większa niż zakładano liczba dofinansowanych przedsięwzięć 

przełożyły się na znaczne przekroczenie wartości docelowych wskaźników typu output (wg. 

danych wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie). W konsekwencji również cele 

śródokresowe i końcowe wskaźników ram wykonania opisujących liczbę wspartych obiektów 

(wskaźnika produktu i KEW) zostały istotnie przekroczone. Szybki proces kontraktacji 

środków w ramach OP VIII przełożył się również na przekroczenie celów wskaźnika 

finansowego.  

Tabela 9. Poziom realizacji celów pośrednich ram wykonania dla OP VIII POIiŚ 2014-2020  

typ 

miernika 
miernik [Jednostka miary] 

kategoria 
regionu 

wartość pośrednia 
(cel 2018) 

poziom realizacji  

Wartość osiągnięta 
na koniec 2018 r. 

% 

Wskaźnik 

finansowy  

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych [EUR] 

SR 88 938 386 133 836 776 150% 

LR 12 764 650 18 619 975 146% 

Wskaźnik 

produktu  

Liczba obiektów kultury i 
dziedzictwa kulturowego 
objętych wsparciem [Szt.] 

SR 0 80 Nd  

LR 0 1 Nd  

Kluczowy 

etap 

wdrażania 

Liczba obiektów kultury i 
dziedzictwa kulturowego 
objętych wsparciem w 
podpisanych umowach o 
dofinansowanie [Szt.] 

SR 29 361 1245 

LR 4 37 925 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL, stan na 31.12.2018 r. oraz danych 
przekazanych przez MKiDN. 

Obecny stan wdrażania OP VIII POIiŚ oraz potencjał związany z realizacją kolejnych projektów 

wskazują – jak zaznaczyliśmy w sekcji dotyczącej wskaźników typu output – na potrzebę 
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aktualizacji szacunków dotyczących celów ram wykonania. Propozycja nowych celów 

końcowych bazuje na oszacowanych wartościach zaproponowanych w rozdziale dotyczącym 

aktualizacji wartości docelowych wskaźników typu output oraz założeniu, że cała alokacja 

dostępna w OP VIII zostanie wykorzystana. Szczegółowe założenia metodologiczne 

przyjętego podejścia zaprezentowane są w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.  

Zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami dostępne wsparcie pozwoli na dofinansowanie 

około sześciokrotnie większej liczby obiektów niż pierwotnie zakładano.  

Tabela 10. Wskaźniki ram wykonania – sugerowane wartości docelowe  

typ 
miernika 

miernik [Jednostka 
miary] 

KR
43

 

Cel PO IiŚ  
osiągnięte 
wartości 

Sugerowane 
wartości 

docelowe 

2018 2023 2018 2023 

Wskaźnik 

finansowy  

Całkowita kwota 
certyfikowanych 
wydatków 
kwalifikowalnych [EUR] 

SR 88 938 386 490 047 257 133 836 776 
Bez zmian 

LR 12 764 650 63 449 792 18 619 975 

Kluczowy 

etap 

wdrażania 

Liczba obiektów kultury i 
dziedzictwa kulturowego 
objętych wsparciem w 
podpisanych umowach o 
dofinansowanie [Szt.] 

SR 29 Nd  361 - 

LR 4 Nd  37 - 

Wskaźnik 

produktu  

Liczba obiektów kultury i 
dziedzictwa kulturowego 
objętych wsparciem [Szt.] 

SR 0 59 80 359 

LR 0 8 1 36 

Źródło: Opracowanie własne   

                                                      
43

 Kategoria regionu. 
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 Wpływ interwencji na realizacje celów wybranych 4.

strategii krajowych i unijnych 

Inwestycje finansowane ze środków unijnych powinny wpływać nie tylko na realizację celów 

poszczególnych działań i osi priorytetowych. Służą one również realizacji celów 

wyznaczonych przez krajowe i unijne dokumenty strategiczne, dla których środki unijne są 

często jednym z głównych instrumentów realizacji przyjętych założeń.  

Powyższa uwaga dotyczy również interwencji z OP VIII POIiŚ 2014-2020, dla której istotnym 

punktem odniesienia są poniższe dokumenty:  

• Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (SKRS); 

• Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.) (SOR); 

• Strategia Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu; 

• Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. 

Wsparcie w OP VIII PO IiŚ w najbardziej jednoznaczny i bezpośredni sposób przyczynia się 

do realizacji celów SRKS, w szczególności celu 4 zdefiniowanego jako rozwój i efektywne 

wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego oraz jego dwóch priorytetów 

dotyczących wzmocnienia roli kultury w budowaniu spójności społecznej (priorytet 4.1) 

i wzmocnienia znaczenia kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym (priorytet 4.2). 

W SRKS, w części poświęconej kulturze i potencjałowi kreatywnemu podkreślono, że 

znajomość własnej tradycji, kultury i historii warunkuje wzmacnianie więzi opartych na 

wspólnej tożsamości, która stanowi jeden z podstawowych warunków budowania silnego 

kapitału społecznego.44 Aby wykorzystać potencjał związany z kulturą konieczne jest 

wzmocnienie jej roli związanej zarówno z budowaniem spójności społecznej, jak również 

rozwojem społeczno-gospodarczym. Zgodnie z zapisami SRKS osiągnięcie tych celów możliwe 

będzie m.in. za sprawą: wsparcia rozwoju zasobów kultury, ułatwienia dostępu do nich 

i wspierania uczestnictwa w kulturze oraz zachowania i popularyzacji dziedzictwa 

niematerialnego. Postulaty te znalazły swoje odzwierciedlenie w założeniach interwencji 

w ramach OP VIII POIiŚ oraz projektach dofinansowanych z jej środków. Realizowane 

przedsięwzięcia są zgodne z poniższymi kierunkami działań celu 4 SRKS: 

• 4.1.1. Tworzenie warunków wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na 

poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; 

• 4.1.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu; 

• 4.1.3. Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury; 

                                                      
44

 Por. Strategia Rozwoju Kapitału społecznego, Warszawa 2013 r., s. 60. 
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• 4.2.2. Rozwój infrastruktury kultury i zwiększenie efektywności działania instytucji 

kultury i państwowych jednostek budżetowych działających w obszarze kultury; 

• 4.2.4. Rozwój kształcenia artystycznego i systemu wspierania talentów. 

Wsparcie instytucji kultury oraz obiektów zabytkowych pozwoli z jednej strony na ochronę 

dziedzictwa kulturowego, szczególnie w przypadku działań polegających na renowacji 

i konserwacji obiektów zabytkowych oraz zabytków ruchomych. Szczególnie istotna, również 

pod względem skali przyznanego wsparcia i liczby obiektów nim objętych, jest w tym 

przypadku interwencja dotyczące renowacji i konserwacji zabytkowych kościołów i cerkwi, 

w tym obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z drugiej strony 

działania podejmowane w ramach większości inwestycji pozwolą również na likwidację 

barier architektonicznych, wykluczających z dostępu do kultury osoby o różnym stopniu 

niepełnosprawności. W kontekście grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem oraz 

szerzej, w kontekście wspierania uczestnictwa w kulturze istotna jest również planowana 

w ramach projektów oferta edukacyjno-kulturalna skierowana do różnych grup odbiorców, 

w tym grup defaworyzowanych. Przykłady szczególnie interesujących rozwiązań w tym 

obszarze zaprezentowane są w części poświęconej studiom przypadku. 

Digitalizacja i udostępnianie dóbr kultury nie jest celem wsparcia w POIiŚ, projekty tego typu 

mogą pozyskać dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie 

zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Niemniej w ramach 

projektów realizowanych w OP VIII zawarte są – jako element uzupełniający projektu – 

również prace polegające na digitalizacji zasobów. Działania takie przewidziane są m.in. 

w projekcie Muzeum Narodowego z Krakowa, obejmującym Muzeum Książąt Czartoryskich, 

w ramach którego przeprowadzona zostanie digitalizacja obiektów ekspozycyjnych z kolekcji 

Czartoryskich. Podobny proces obejmie również drewniane cerkwie z Małopolski, 

Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia. 

W OP VIII POIiŚ 2014-2020 nie wspiera się wprost potencjału dydaktycznego szkół i uczelni 

artystycznych. Niemniej dla placówek tych przewidziano możliwość dofinansowania zakupu 

sprzętu i wyposażenia oraz infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej. 

Z możliwości takiej skorzystały 24 placówki, które z pozyskanych środków zakupiły 

instrumenty muzyczne oraz stworzyły lub zmodernizowały infrastrukturę (m.in. sale 

koncertowe), pozwalającą na zwiększenie możliwości prezentowania oferty kulturalnej. 

Również w przypadku SOR interwencja z OP VIII przyczyniać się będzie w bezpośredni 

sposób do realizacji celów wyznaczonych w tym dokumencie. Wpływ ten dotyczy 

w szczególności wzmocnienia potencjału turystycznego Polski. W ramach celu 1 dotyczącego 

trwałego wzrostu gospodarczego wprost wspomina się o budowie wizerunku Polski jako 

atrakcyjnej, bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej opartej o bogate zasoby kulturowe 

i przyrodnicze.45 W tym kontekście kluczowe znaczenie mają projekty związane ze wsparciem 

zabytków, w szczególności obiektów dziedzictwa kulturowego, stanowiących istotny punkt 
                                                      
45

 Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa, 2017, s. 
141 
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na turystycznej mapie Polski jak np. Wawel, Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie, które 

odwiedzane są przez turystów krajowych i zagranicznych. Łącznie w ramach dotychczasowej 

interwencji wsparciem objęte zostało łącznie 329 obiektów zabytkowych. Należy jednak 

pamiętać, że duża część z nich to zabytkowe obiekty, w których swoje siedziby mają 

instytucje kultury. Niemniej te ostatnie – szczególnie muzea – również mają istotne 

znaczenie dla rozwoju potencjału turystycznego, ponieważ w ich siedzibach prezentowane 

jest dziedzictwo materialne zarówno polskie, jak i międzynarodowe, które przyciąga 

zwiedzających, w tym turystów zagranicznych. Muzeum Sztuki w Łodzi posiada np. bogate 

zbiory sztuki nowoczesnej, z kolei w Muzeum Książąt Czartoryskich znajdują się takie dzieła 

malarstwa światowego jak: „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci oraz „Krajobraz z 

Miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta.46 

Wpływ OP VIII na podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju nie wynika z samego faktu 

wspierania obiektów zabytkowych. Na poziomie kryteriów oceny projektów premiowane są 

przedsięwzięcia o dużym potencjale turystycznym tj. m.in. takie które dotyczą unikalnych 

obiektów, o znaczącej pozycji na rynku turystycznym, które mogą wspierać promocję innych 

produktów turystycznych lub mają pozytywny wpływ na branżę turystyczną. Z punktu 

widzenia zwiększenia dostępności i atrakcyjności oferty dla turystów zagranicznych istotne 

znaczenie ma przyznawanie dodatkowych punktów podmiotom, które udostępnią w języku 

angielskim lub innym, związanym ze specyfiką miejsca, pełną informację o wydarzeniach, 

eksponatach i ekspozycjach oraz zapewnią odpowiednio długi czas otwarcia danego obiektu 

(minimum 6 dni w tygodniu, po 8 godzin). 

Wsparcie z OP VIII POIiŚ w dużej mierze skoncentrowane zostało na obszarach o 

największym potencjale turystycznym w Polsce. Z analizy rozkładu przestrzennego 

interwencji wynika, że trafiła ona do powiatów zamieszkałych przez około 40% mieszkańców 

kraju, do których trafia jednak ponad 70% turystów zagranicznych.47 Wynika to m.in. z 

demarkacji pomiędzy programem centralnym, a regionalnymi programami operacyjnymi. W 

ramach POIiŚ wspierane są instytucje współprowadzone przez MKiDN, które zlokalizowane 

są w największych ośrodkach miejskich oraz obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, które przyciągają turystów zagranicznych. Taka koncentracja działań, choć 

umiarkowanie korzystna z punktu widzenia zwiększania dostępności infrastruktury kultury 

dla mieszkańców, jest zasadna dla wzmocnienia atrakcyjności kluczowych ośrodków 

turystycznych. Potwierdzają to wnioski z międzynarodowych badań (patrz ramka poniżej) 

dotyczących turystyki, z których wynika, że dziedzictwo kulturowe jest jednym z kluczowych 

czynników przy wyborze destynacji wakacyjnej.  

                                                      
46

 Z powodu remontu Muzeum Książąt Czartoryskich oba obrazy prezentowane są obecnie w inny miejscu: 
„Dana z gronostajami” w Gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, natomiast „Krajobraz z 
Miłosiernym Samarytaninem” w Europeum. 
47

 Wartości określone na podstawie danych GUS dotyczących liczby mieszkańców wg. powiatów oraz noclegów 
udzielonych turystom zagranicznym.   
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Ramka 3. Potencjał turystyczny dziedzictwa kulturowego  

Wyniki międzynarodowego badania Eurobarometr48 wskazują, że dziedzictwo kulturowe 
danego regionu/kraju jest istotnym czynnikiem dla wyboru destynacji wakacyjnej. Takie 
deklaracje składa 27% respondentów z wszystkich krajów UE. Odsetek ten wzrósł 
w stosunku do poprzedniej fali badania o 2 p.p. (zmiana pomiędzy 2014 a 2015 r.). Co 
ważne, atrakcje kulturalne oraz dziedzictwo kulturowe i historyczne miejsca, w którym 
spędza się wakacje są jednymi z istotnych czynników decydujących o tym, czy respondenci 
chcieli by wrócić do danego miejsca w przyszłości. Odpowiedzi takie wskazało 30% 
ankietowanych. Jest to istotna informacja dla miast/regionów, które chcą wzmacniać 
rozwój turystyki na swoim terenie.  

Dla rozwoju tej branży gospodarki ważne są: posiadane zasoby, sposób ich prezentacji (tak 
aby przyciągnąć i zainteresować odbiorcę) oraz sposób dotarcia do klientów (turystów). W 
tym samym badaniu zapytano respondentów o to jakie źródła informacji są dla nich 
kluczowe przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca na wakacje. Na pierwszym miejscu 
znalazły się informacje od znajomych i rodziny (55% wskazań), natomiast na drugim 
informacje wyszukane w Internecie (46%). Chcąc wykorzystać potencjał dziedzictwa 
kulturowego dla rozwoju turystyki, należałoby zatem zapewnić widoczność jej oferty w 
sieci. Aby przyciągać turystów zagranicznych informacje te powinny być dostępne również 
w językach obcych. Pod tym względem należy pozytywnie ocenić premiowanie w OP VIII 
projektów, w których informacja o projekcie i ofercie danej instytucji udostępniana będzie 
w językach obcych. Zwiększa to szanse zainteresowania nią potencjalnych odbiorców 
zagranicznych, którzy przygotowując się do wakacji szukają w Internecie informacji o 
miejscach wartych odwiedzenia.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Flash Eurobarometer 414, Preferences of Europeans towards 
tourism”, TNS Political & Social, 2015  

W części horyzontalnej SOR dotyczącej rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego wskazuje się 

na to, że ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój i modernizacja infrastruktury kultury oraz 

edukacja kulturalna mają istotny wpływ na kształcenie kompetencji kulturowych odbiorców, 

co z kolei przyczynia się do rozwijania kultury i innowacyjności, ważnych dla osiągnięcia 

celów wyznaczonych w tej strategii. Opisywana we wcześniejszych rozdziałach interwencja 

w ramach VIII osi POIiŚ w całości realizuje te postulaty. Wsparcie przeznaczone bowiem 

zostało zarówno na ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności konserwację 

i renowację zabytków ruchomych i nieruchomych), jak i rozwój i modernizację infrastruktury 

instytucji kultury, które na bazie dofinansowanych projektów realizować będą działania 

kulturalno-edukacyjne, podnoszące kompetencje kulturowe odbiorców (patrz ramka 

poniżej). 

Ramka 4. Przykłady działań edukacyjnych, które realizować będą beneficjenci OP VIII 

W projekcie Muzeum Etnograficznego w Łodzi (Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i 
pomieszczeń wraz z dziedzińcem) stworzono nowoczesną koncepcję działalności 
pozawystawienniczej, obejmującą szereg działań edukacyjnych, w tym gier i zabaw. 
Planowane zajęcia będą łączyły różne obszary: sztukę współczesną, rękodzieło, plastykę, 
teatr i wykorzystanie multimediów. Przewidziano, że wiele zajęć będzie miało charakter 
interaktywny. Przykładowo, interdyscyplinarne lekcje garncarstwa będą obejmowały 
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zagadnienia archeologii i etnografii (obejmując procesy technologiczne, stylistykę, 
zdobnictwo naczyń od neolitu po sztukę ludową). Planowane lekcje z historii ubioru mogą 
obejmować zarówno zapoznanie z dawnymi technikami tkackimi i farbiarskimi, jak 
i z elementami strojów od starożytności po tradycyjny strój ludowy.  

W projekcie realizowanym w Centrum Natura w Ostrołęce (Innowacyjny ogród zasobów 
kultury i dziedzictwa narodowego) planuje się działania edukacyjne łączące perspektywę 
historyczną i przyrodniczą. Zajęcia będę miały charakter multimedialny i interaktywny. 
W Centrum mają powstać gry historyczne, wykorzystujące interaktywne fotele, które 
umożliwiają sterowanie i podążanie za scenariuszem gry lub filmu. Planuje się 
uruchomienie nie tylko oferty dla dzieci i młodzieży, ale także skierowanej do osób 
starszych i z niepełnosprawnościami.  

Dzięki renowacji zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu 
Wielkopolski (etap II) w kościołach poddanych renowacji będzie udostępniony program 
edukacyjno-kulturalny zatytułowany „Opowieści Korników”, realizowany przez 10 parafii 
objętych projektem oraz instytucje współpracujące z poszczególnymi kościołami. 
„Opowieści Korników” mają obejmować szereg zajęć w każdej z parafii objętych 
wsparciem, opartych na działaniach artystycznych prowadzonych przez parafie. W planach 
są warsztaty plastyczne, lekcje historii regionalnej, projekcje filmów o kulturze i religiach 
różnych narodów. 

W projektach realizowanych w obiektach dziedzictwa kulturowego także przewidziano 
ofertę kulturalno-edukacyjną. Przykładowo, rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych 
polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych 
galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia 
działalności kulturalnej została uzupełniona bogatą ofertą, w dużej mierze skierowaną do 
dzieci z dzielnicy Stare Miasto w Krakowie. Zaplanowano m.in. przygotowywanie spektakli 
teatralnych przez dzieci ze Świetlicy SOS; zajęcia art terapii, zajęcia terapeutyczne dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz realizację bieżących działań edukacyjno-
wychowawczych w ramach Świetlicy Terapeutycznej. Oprócz tego, w odnowionych 
piwnicach planuje się na rok 2020 ok. 10 wystaw, 15 koncertów i recitali, 25 pokazów 
filmowych i spektakli teatralnych, a także 30 różnych konferencji, cyklicznych spotkań, 
paneli dyskusyjnych i warsztatów. 

Projekt Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku 
Mazowieckim, realizowany w kilku lokalizacjach na terenie miasta, przewiduje specjalną 
ofertę kulturalno-edukacyjną w wybranych budynkach. W bibliotece zostaną 
zorganizowane 4 razy w miesiącu zajęcia z wykorzystaniem nowego wyposażenia 
edukacyjnego dla 10 – osobowej grupy dzieci każde, a w Willi Radogoszcz planuje się 
przeprowadzenie cyklu 12 spotkań w ramach zajęć „na tropie przeszłości” z 
wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu. 

Dzięki realizacji projektu Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej 
i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej 
w Warszawie zostanie zorganizowana Szkoła letnia w formie warsztatów teatralnych dla 
młodzieży szkolnej (prawdopodobnie w formie tzw. półkolonii) w trakcie wakacji.  

Projekt Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne przyczyni się do zorganizowania 
lekcji i warsztatów kulturalno- edukacyjnych oraz gier terenowych, uzupełniając tym 
samym ofertę kulturalną (m.in. wykłady i prezentacje, inscenizacje teatralne, koncerty 
muzyczne, wieczory operowe, spotkania literackie, pokazy mody barokowej i tańców 
dworskich, dyskusje, spacery tematyczne, prezentacje filmowe, prezentacje 
multimedialne). Będzie to możliwe dzięki zmianie funkcji niektórych pomieszczeń, 
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przeznaczając je m.in. na cele wystawiennicze, biblioteczno-archiwalne, edukacyjne, 
informacyjne oraz multimedialne.49 

Realizacja projektu Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy umożliwi wykorzystanie obiektu do celów 
kulturalno-edukacyjnych. Nowa oferta będzie skierowana zarówno do grup 
zorganizowanych, przede wszystkim do uczniów, jak i indywidualnych zwiedzających. Aby 
przygotować atrakcyjną ofertę, Muzeum podjęło współpracę z polskimi instytucjami 
prezentującymi sztukę współczesną (m.in. MOCAK, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 
Muzeum Sztuki w Łodzi). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji aplikacyjnej  

Na etapie oceny projektów w ramach OP VIII PO IiŚ weryfikowano zgodność inwestycji ze 

Strategią Unii Europejskich dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Premiowane były 

inwestycje mające status projektów flagowych tej strategii lub projekty przyczyniające się do 

realizacji wskaźników dla obszarów: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, 

Secure, Culture, Turism, Health. Ze względu na zakres tematyczny OP VIII wsparte 

przedsięwzięcia w głównej mierze koncentrują się na realizacji założeń obszaru Culture. 

Dzięki współpracy z placówkami z innych krajów UE objętych SUE RMB beneficjenci OP VIII 

przyczynią się m.in. do realizacji wskaźników dot. liczby osób i/lub organizacji 

uczestniczących w programie Culture.  

Tego typu współpraca podejmowana jest m.in. przez beneficjenta projektu dot. Muzeum 

Twierdzy Toruń, który współpracować będzie z takimi instytucjami jak Zitadelle Spandau 

w Berlinie, Musesums Festung Domitz, Swedish Artillery Museum w Kristianstad. Z kolei 

Zamek Królewski w Warszawie będzie dzięki interwencji mógł zintensyfikować współpracę 

z Narodowym Muzeum-Pałacem Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, z którym wspólnie 

przygotowuje wystawy, prowadzi wspólne programy badawcze i wymianę pracowników. 

Muzeum Narodowe w Krakowie podpisało natomiast list intencyjny dot. współpracy z 

Trockim Historycznym Parkiem Kulturowym z Litwy, z którym planuje rozwijać wspólne 

działania. Współpracę z podmiotami z krajów objętych SUE RMB zadeklarowały również 

niektóre szkoły, które w jej ramach prowadzić będą m.in. programy wymiany młodzieży. 

Tego typu działanie przewiduje m.in. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Kilara w 

Pleszewie (projekt został szerzej opisany w części poświęconej studiom przypadku).  

Obok współpracy z instytucjami z krajów nadbałtyckich w dokumentacji aplikacyjnej 

wskazywano również na znaczenie projektów dla wskaźnika odsetek sektorów kreatywnych 

w PKB państw BSR oraz wskaźnika zatrudnienia dla celu Promowanie kultury, dziedzictwa 

kulturowego oraz sektorów kreatywnych w BSR, do realizacji których przyczyniać się mają 

miejsca pracy powstałe u beneficjentów, będących podmiotami zaliczanymi do sektora 

kreatywnego.  

W Strategii Europa 2020 nie uwzględniono wprost zagadnień związanych z ochroną 

dziedzictwa kulturowego i rozwojem zasobów kultury. Wynika to ze specyfiki tego 
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dokumentu, w tym jego dosyć ogólnego charakteru. Strategia Europa 2020 została 

przygotowana przez Komisję Europejską w 2010 r. w odpowiedzi na głęboki kryzys 

gospodarczy i finansowy, w którym znajdowały się wówczas kraje Unii Europejskiej. Autorzy 

Strategii zwracali uwagę, że Europie grozi stopniowa utrata znaczenia na arenie 

międzynarodowej. Aby temu przeciwdziałać, Europa musi wrócić na ścieżkę rozwoju, 

a następnie na niej pozostać. Służyć temu miało oparcie rozwoju na trzech priorytetach: 

rozwoju inteligentnym, zrównoważonym i sprzyjającym włączeniu społecznemu. Obok tych 

trzech priorytetów, Strategia Europa 2020 określa 5 nadrzędnych celów, do jakich Europa 

ma dążyć w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.50 W ich skład wchodzą: 

• zatrudnienie (zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do 75%); 

• badania i rozwój (zwiększenie nakładów na B+R do 3% PKB); 

• zmiany klimatyczne i energia (obniżenie emisji CO2 o 20%, zwiększenie udziału OZE 

do 20% i zwiększenie efektywności energetycznej o 20%); 

• edukacja (zmniejszenie odsetka osób wcześnie kończących edukację do poziomu 

<10%, zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30-34 lata z wyższym 

wykształceniem; 

• ubóstwo i wykluczenie społeczne (zmniejszenie o co najmniej 20 mln osób żyjących 

w ubóstwie i dotkniętych wykluczeniem społecznym). 

W naszej ocenie, realizacja projektów w ramach OP VIII POIiŚ wpisuje się przede wszystkim 

w priorytet dotyczący rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, charakteryzowany 

przez wysoki poziom zatrudnienia oraz spójności społecznej. Jednakże obserwowany wpływ 

może wynikać zarówno z efektów bezpośrednich wsparcia, jak też z efektów pośrednich 

realizowanej interwencji. Bezpośrednim efektem realizacji projektów dotyczących ochrony 

zabytków oraz rozwoju zasobów kultury będą z jednej strony miejsca pracy powstałe 

w ramach projektów, których zgodnie z danymi z systemu SL2014 będzie 488,2. Z drugiej 

strony, większa dostępność do infrastruktury i tym samym do oferty kulturalnej oraz działań 

edukacyjno-kulturalnych dla społeczeństwa stanowi istotny element wzmacniający istniejący 

kapitał społeczny oraz ograniczająca poczucie wykluczenia społecznego. W tym miejscu 

warto podkreślić oczekiwane efekty interwencji związane ze zwiększeniem dostępności do 

zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego szczególnie dla grup defaworyzowanych, które 

uznać należy za jedne z istotniejszych efektów związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu i 

włączeniem społecznym. Poprawa dostępności wiąże się zarówno z likwidacją barier 

architektonicznych, jak i stworzeniem oferty dostosowanej do potrzeb grup 

defaworyzowanych, w szczególności osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Przykłady 

takich działań opisujemy w sekcji poświęconej studiom przypadku. 

Pośrednio, realizacja projektów w obszarze kultury stanowi rodzaj inwestycji 

infrastrukturalnej, która poprzez kanał popytowy pozytywnie oddziałuje na koniunkturę 

gospodarczą, przyczyniając się do poprawy sytuacji na rynku pracy. Dzięki zwiększonemu 
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popytowi na pracowników rośnie zatrudnienie i płace, a w konsekwencji spada odsetek osób 

żyjących w ubóstwie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W ramach przeprowadzonych analiz zbadaliśmy wpływ realizacji projektów OP VIII POIiŚ na 

osiągnięcie 2 nadrzędnych celów Strategii Europa 2020: wzrost wskaźnika zatrudnienia osób 

w wieku 20-64 lata oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. W tym celu wykorzystaliśmy wyniki opracowanego przez IBS i imapp modelu 

makroekonomicznego EUImpactMod51, mierzącego wpływ funduszy UE na szereg 

podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Przeprowadzona analiza składa się 

z 2 etapów: 

• oszacowania całkowitego wpływu funduszy UE na poziom zatrudnienia osób w wieku 

20-64 lata oraz na liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

• oszacowania udziału interwencji realizowanej w ramach OP VIII POIiŚ w całkowitym 

wpływie funduszy UE na ww. wskaźniki. 

Ramka 5. Opis modelu makroekonomicznego EUImpactMod 

Oszacowanie wpływu interwencji realizowanej w ramach OP VIII PO IiS na wskaźniki 

Strategii Europa 2020 zostało dokonane przy wykorzystaniu modelu EUImpactMOD 

opracowanego przez Imapp i IBS. Model EUImpactMod IV składa się z dwóch powiązanych 

ze sobą modułów. Podstawowym modułem jest model dynamicznej, stochastycznej 

równowagi ogólnej (DSGE, ang. Dynamic Stochastic General Equilibrium). Pozwala on 

oszacować wpływ polityki spójności na najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne (w tym 

na PKB, zatrudnienie i inwestycje). Uzupełnieniem modułu DSGE jest strukturalny moduł 

ekonometryczny. Wykorzystuje on wyniki z modelu DSGE do oszacowania wpływu polityki 

na wskaźniki, które odznaczają się wysokim poziomem dezagregacji oraz wymagają 

uwzględnienia zróżnicowania podmiotów (w tym m.in. wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym). 

Moduł DSGE pozwala na uwzględnienie rozbudowanego segmentu przedstawiającego 

interwencję publiczną prowadzoną za pomocą wydatków publicznych. W modelu 

rozróżnione są trzy główne kanały wykorzystania środków unijnych: inwestycje 

w infrastrukturę podstawową (w tym transportową, telekomunikacyjną i społeczną, 

energetyczną, środowiskową i wodną oraz ochrony zdrowia), rozwój zasobów ludzkich 

(w tym edukacja, szkolenie, badania i rozwój) oraz bezpośrednie wsparcie sektora 

przedsiębiorstw (w rozbiciu na sektory). Tak szczegółowa struktura pozwala na 

zróżnicowanie w modelu wpływu funduszy UE w zależności od obszaru realizowanego 

wsparcia. 

W przypadku projektów realizowanych w ramach OP VIII PO IŚ, ich realizacja została 
sklasyfikowana jako inwestycja w infrastrukturę społeczną, ukierunkowana na wzrost 
kapitału społecznego zwiększająca dostęp do zasobów kultury m.in. grup 
defaworyzowanych. Z punktu widzenia wpływu na gospodarkę, realizacja projektów 
w obszarze kultury prowadzi do 2 podstawowych efektów. Po pierwsze wiążą się 
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z bezpośrednimi korzyściami dla lokalnych gospodarek poprzez generowanie popytu na 
produkty i usługi, np. firm budowlano-remontowych, co pozwala na zwiększenie 
zatrudnienia oraz wzrostu inwestycji prywatnych. Po drugie, wydatki na infrastrukturę 
zwiększają zasoby kapitału publicznego i społecznego wykorzystywanego w procesie 
produkcji przez sektor prywatny. Prowadzi to do zwiększenia produktywności firm i 
zachęca przedsiębiorstwa do zwiększenia inwestycji prywatnych, co z kolei prowadzi do 
wzrostu produktu i popytu na pracę, spadku bezrobocia i wzrostu zatrudnienia. 

Natomiast moduł ekonometryczny pozwala na oszacowanie wpływu funduszy UE na 
wskaźniki, które nie występują bezpośrednio w modelu, ale są powiązane z innymi 
zmiennymi. W ramach niniejszego badania został on wykorzystany do oszacowania wpływu 
funduszy UE na zmianę wskaźnika liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. W module ekonometrycznym jako zmienne objaśniające wykorzystane są 
zmienne związane z PKB, inwestycjami, eksportem oraz zmienne związane z rynkiem pracy, 
a więc zatrudnienie i stopa bezrobocia. 

Oszacowanie wpływu interwencji realizowanej w ramach OP VIII PO IS na wskaźniki ujęte w 
Strategii Europa 2020 uwzględnia wyniki obu przedstawionych wyżej modułów modelu 
EUImpactMod. Przy czym oszacowanie skali wpływu przypisanego interwencji w ramach 
OP VIII POIiŚ w relacji do całkowitego wpływu funduszy UE na w/w wskaźniki bazuje na 
wartości realizowanych projektów. Z tego względu, przyspieszenie realizacji projektów w 
obszarze kultury w nadchodzących latach przyczyni się do zwiększenia wpływu interwencji 
na wskaźniki Strategii Europa 2020.     

Źródło: Opracowanie własne  

Z przeprowadzonych za pomocą modelu EUImpactMod symulacji wynika, że środki polityki 

spójności pozytywnie wpływają na poziom zatrudnienia w gospodarce, przyczyniając się do 

realizacji celów Strategii Europa 2020. W 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 

lata wyniósł w Polsce 70,9%, i był o 1,9 p.p. wyższy, niż w sytuacji, gdyby Polska nie 

otrzymywała funduszy europejskich. Innymi słowy, zgodnie z przeprowadzonymi analizami 

interwencja realizowana przy współfinansowaniu środków unijnych zwiększa wskaźnik 

zatrudnienia o 1,9 p.p. Co więcej, szacujemy, że wpływ funduszy na rynek pracy będzie 

w kolejnych latach systematycznie rósł, wraz ze wzrostem skali wydatkowanych środków 

unijnych. W konsekwencji, w 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osiągnie poziom 73,9%, aż o 2,4 

p.p. wyższy niż w scenariuszu bez funduszy, a liczba utworzonych dodatkowo miejsc pracy 

przekroczy 500 tys. 
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Wykres 52. Wpływ funduszy UE ogółem na wskaźnik zatrudnienia 20-64 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wyników symulacji makroekonomicznych modelu 
EUImpactMOD 

Szacujemy, że udział projektów realizowanych w ramach OP VIII POIiŚ w całkowitym wpływie 

interwencji będzie stopniowo rósł.  Wynika to z zakładanego przyspieszenia realizacji 

projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju zasobów kultury, co 

zwiększy ich udział w projektach wsparcia infrastruktury społecznej i szerzej – w całkowitej 

wartości projektów dofinansowanych ze środków UE. W konsekwencji, realizacja wsparcia 

w ramach OP VIII POIiŚ będzie w 2020 r. odpowiadać za ok. 0,64% całkowitego wpływu 

funduszy UE, co oznacza, że realizowane projekty przyczynią się do powstania ok. 3,3 tys. 

nowych miejsc pracy. Należy jednak podkreślić, że w zdecydowanej większości przypadków 

nie będą to miejsca pracy utworzone bezpośrednio w ramach dofinansowanych projektów 

(tj. np. miejsca pracy wynikające ze zwiększonego zatrudnienia pracowników 

w wyremontowanych muzeach, szkołach artystycznych czy innych obiektach kultury). Nowe 

miejsca pracy powstaną przede wszystkim w firmach realizujących dofinansowane 

inwestycje (tj. głównie w sektorze budowlanym), oraz innych przedsiębiorstwach 

korzystających z poprawy koniunktury gospodarczej. 

W przypadku drugiego wskaźnika Strategii Europa 2020, tj. liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozytywny wpływ napływu środków europejskich 

jest również znaczący. Łącznie w 2017 r. liczba takich osób wyniosła 7,3 mln, o ok. 430 tys. 

mniej niż w alternatywnym scenariuszu bez funduszy. Warto podkreślić, że Polska jako cel 

krajowy Strategii Europa 2020 przyjęła zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym o 1,5 mln osób, natomiast w okresie od 2010 do 2017 r. liczba 

takich osób spadła aż o 3,1 mln osób. Wpływ na poprawę tej sytuacji miały m.in. środki 

unijne. Szacujemy, że w 2020 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym będzie o 454 tys. mniejsza niż w scenariuszu bez funduszy, w którym wyniesie 

ponad 6,5 mln osób. 

Podobnie jak w przypadku wskaźnika dotyczącego zatrudnienia, za część obserwowanego 

efektu będą odpowiadały projekty realizowane w ramach OP VIII PO IŚ. Szacujemy, że dzięki 

ich realizacji liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zmniejszy się 
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do 2020 r. ok. 2,9 tys.52 Efekt ten jest związany bezpośrednio z opisywanym wyżej 

zwiększeniem zatrudnienia, które pozytywnie wpływa na dochody pozostające do dyspozycji 

poszczególnych gospodarstw domowych, w których żyją nowozatrudnione osoby. 

W rezultacie poprawi się ich sytuacja ekonomiczna, zmniejszając ryzyko życia w ubóstwie 

oraz wykluczenia społecznego. Przy czym, podobnie jak w przypadku wskaźnika zatrudnienia, 

pozytywny wpływ projektów realizowanych w ramach OP VIII POIiŚ na zmniejszenie liczby 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie stopniowo rósł 

w najbliższych latach, wraz z przyspieszeniem realizacji projektów.  

Jednocześnie, większa dostępność zasobów kultury i obiektów dziedzictwa kulturowego 

ograniczy liczbę osób mających poczucie wykluczenia społecznego. Dotyczy to zwłaszcza 

osób z niepełnosprawnościami, które często z powodu barier architektonicznych nie mogły 

korzystać z bogactwa oferty kulturalnej. Poprawiony zostanie również dostęp do zasobów 

kultury dla innych grup osób, dotychczas w dużej mierze wykluczonych z udziału 

w wydarzeniach kulturalnych. W zależności od projektu, dotyczy to m.in. osób posiadających 

ograniczone zasoby finansowe (bezpłatny dostęp do części zasobów), dzieci, osób starszych 

czy innych grup defaworyzowanych. 

Wykres 53. Wpływ funduszy UE ogółem na liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych wyników symulacji makroekonomicznych modelu 
EUImpactMOD 

Inwestycje wspierane w OP VIII POIiŚ przyczyniają się również do osiągnięcia innych założeń 
strategii Europa 2020 i dokumentów stanowiących jej kontynuację, w tym inicjatyw 
przewodnich.53 Wpływ ten jest jednak trudny do skwantyfikowania i odniesienia do zmian 
widocznych na poziomie całej populacji. Brak jest bowiem danych pozwalających powiązać 
realizowane projekty, czy szerzej zmiany zachodzące w obszarze kultury z konkretnymi, 
obserwowalnymi zjawiskami.  

W dokumentach unijnych podkreśla się duży potencjał sektora kreatywnego, dla którego 
rozwoju kultura i dziedzictwo kulturowe są istotnymi czynnikami. W Projekcie przewodnim 

                                                      
52

 Wskaźnik oszacowany w oparciu o wyniki symulacji makroekonomicznych modelu EUImpactMOD. 
53

 Projektu przewodniego strategii Europa 2020. Unia innowacji oraz Zielonej księgi w sprawie uwalniania 
potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej. 
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Unia innowacji54 duży nacisk położony jest na potrzebę lepszego wykorzystania potencjału 
kreatywnego, który występuje w Europie. Zgodnie z jego zapisami: kreatywność 
i różnorodność Europejczyków oraz siła europejskiego sektora kreatywnego stanowią 
olbrzymi potencjał, który poprzez innowacje może się przyczynić do rozwoju gospodarczego i 
tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach.55 Usługi 
sektora kultury i sektora kreatywnego wskazywane są jako jedne z usług o wysokim 
potencjale rozwoju. Dotyczy to m.in. usług związanych z projektowaniem, które pozwala 
wprowadzić na rynek nowe pomysły i przekształcać je w produkty przyjazne i atrakcyjne 
użytkownikom.56 

Zadania związane z tworzeniem odpowiednich warunków dla rozwoju przemysłu kultury 
i przemysłu kreatywnego zostały uwzględnione w Zielonej księdze w sprawie uwalniania 
potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej.57 W dokumencie tym wskazuje 
się, że działalność przemysłu kreatywnego opiera się m.in. na bogatym i zróżnicowanym 
dziedzictwie kulturowym. Należy więc uznać, że projekty wspierane w OP VIII POIiŚ są 
jednym z istotnych elementów tworzących warunki dla rozwoju przemysłów kreatywnych, 
ponieważ przyczynią się do poprawy atrakcyjności i rozszerzenia oferty instytucji kultury, jak 
również ochrony oraz pełniejszego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego. Zasoby 
kultury, stanowią często inspirację dla artystów i twórców, w takich branżach jak: 
architektura, design, moda, wzornictwo przemysłowe, grafika, produkcja filmów, reklam etc. 
Również wsparcie na rzecz szkół i uczelni artystycznych, które kształcą przyszłych 
pracowników sektora kultury przyczynia się do wzmocnienia jego potencjału. 

4.1 Studia przypadku 

W tej części raportu prezentujemy przykłady projektów, które uznaliśmy za przykłady 

dobrych praktyk realizujących cele Strategii Europa 2020. Podmioty realizujące te inwestycje, 

na bazie wspartej infrastruktury, przygotowały szereg interesujących działań kulturalno-

edukacyjnych, nastawionych na podniesienie kompetencji kulturowych i budowanie postaw 

kreatywnych u swoich odbiorców. Wdrożenie wybranych projektów przyczyni się do 

realizacji unijnych priorytetów rozwojowych określonych w Strategii Europa 2020, 

szczególnie poprzez uwzględnienie działań mających na celu włączenie społeczne osób 

zagrożonych wykluczeniem. Inicjatywy te uznać należy za bezpośrednią realizację celu 

Strategii Europa 2020 związanego z rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu, 

zapewniającym spójność społeczną i terytorialną.  

Komisja Europejska w ramach projektu przewodniego: „Europejski program walki 

z ubóstwem” zobowiązała państwa członkowskie do działań mających na celu rozwiązanie 

konkretnych problemów grup szczególnie zagrożonych, w tym osób z 

niepełnosprawnościami. Część wyróżnionych projektów koncentruje się na tej grupie, 

ułatwiając osobom niepełnosprawnym dostęp do kultury i edukacji kulturalnej. 

                                                      
54

 KE, Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji, Bruksela 2010. 
55

 Por.  Projekt przewodni…, s.8. 
56

 Por. Projekt przewodni…, s.19. 
57

 KE, Zielona księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej, 
Bruksela 2010. 



80 

 

W Strategii Europa 2020 Komisja Europejska zaakcentowała także konieczność rozłożenia 

korzyści ze wzrostu gospodarczego równo w całej Unii, w tym w regionach najbardziej 

oddalonych, zwiększając w ten sposób spójność terytorialną. W dokumencie tym 

podkreślono, że każdy obywatel przez całe swoje życie powinien mieć przed sobą otwarte 

możliwości. Dotarcie z ofertą kulturalną na tereny, na których jest trudno dostępna, stanowi 

drugi powód dla wyboru części studiów przypadku. 

4.1.1 Studium przypadku – projekt Muzeum Warszawy 

Projekt: Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy 

Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w 

siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie  

Projekt, na który przeznaczono 7 mln zł (w tym dofinansowanie 4,6 mln zł) miał na celu 

rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Muzeum Warszawy oraz zwiększenie 

dostępności do zasobów kulturowych. Projekt swoim zakresem obejmował zakup sprzętu 

i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym wyposażenie wystawienniczo 

– meblowe, sprzęt multimedialny i wyposażenie na potrzeby dostosowania wystawy do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt wpisuje się w szeroki plan modernizacji 

Muzeum, poszerzania oferty i zwiększania jej dostępności dla kolejnych grup potencjalnych 

odbiorców. Przedsięwzięcie to stanowi uzupełnienie i kontynuację wcześniejszych prac 

prowadzonych w kamienicach, w których swoją siedzibę ma Muzeum. Wcześniejsze działania 

objęły modernizację, konserwację oraz digitalizację zasobów. Zostały one sfinansowane ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (wartość inwestycji: 64 mln zł). 

Inwestycje te pozwoliły na przeprowadzenie pierwszego gruntowanego remontu kamienic 

muzealnych od czasów powojennej odbudowy Starego Miasta. Ich elementem było 

dostosowanie większości sal do zwiedzania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową i o 

ograniczeniach w tym zakresie (w tym osoby starsze). Już wtedy przygotowano ścieżkę 

zwiedzania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz zakupiono m.in. sprzęt 

uławiający poruszanie się i odpoczynek osobom starszym oraz wózki inwalidzkie 

dostosowane do poruszania się po zabytkowych pomieszczeniach Muzeum.  

Zwiększenie spójności społecznej zgodnie ze Strategią Europa 2020 – 

instytucja kultury dostępna dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności 

Warszawa dysponuje bogatą ofertą kulturalną dla mieszkańców i turystów, która w coraz 

większym stopniu jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wciąż jednak 

dostęp do instytucji kultury jest mocno ograniczony dla osób o innych rodzajach 

niepełnosprawności, w tym osób niedowidzących i niewidomych, niedosłyszących 

i niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną czy autystyków. Dla takich 

zwiedzających zostały opracowane w projekcie systemy ułatwiające poruszanie się po 
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wystawie, poznawanie i zrozumienie bogatego dziedzictwa zgromadzonego przy Rynku 

Starego Miasta.  

• Dla osób z dysfunkcją wzroku przygotowano: 140 audioprzewodników wraz ze 

słuchawkami i oprogramowaniem, audiodeskrypcję wybranych obiektów, tzw. 

wygrzewarki do papieru pęczniejącego dzięki czemu można przedstawiać osobom 

niewidomym grafikę i pismo wypukłe, przygotowano tyflografiki i odlewy gipsowe 

wybranych eksponatów, a także podpisy w języku Braille’a i druk powiększony. 

• Dla osób z dysfunkcją słuchu stworzono możliwość skorzystania z tłumaczenia na 

język migowy zarówno on-line lub z wykorzystaniem tabletów z nagranym 

i przetłumaczonym tekstem wraz z opracowaniem graficznym. 

• Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu 

przygotowano: druki o uproszczonym tekście, uzupełnione o schematyczne rysunki, 

pomocny przewodnik, który przygotowuje grupę lub osobę do zwiedzania wystawy, 

aby wiedziały czego się mogą spodziewać (taka przewidywalność jest szczególnie 

istotna dla osób z autyzmem)58. 

Muzeum już udostępniło większość z tych rozwiązań. Spotkały się one z dużym 

zainteresowaniem. W planach jest zakup kolejnych sprzętów o takiej samej funkcjonalności, 

aby odpowiedzieć na duże zapotrzebowanie zainteresowanych zwiedzaniem.  

Spójność społeczna – oferta edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży 

Inwestycja ta pozwoliła na udostępnienie zwiedzającym kolejnych 13 Gabinetów wystawy 

głównej Muzeum Warszawy, a także przygotowanie przestrzeni do organizowania wystaw 

czasowych wraz z salą audytoryjną. Dzięki nowemu wyposażeniu możliwe będzie 

poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej placówki. Już teraz jest to oferta skierowana 

głównie do dzieci (od wieku przedszkolnego, poprzez wszystkie etapy edukacji). Oferta 

edukacyjna została poszerzona o wystawę „Rzeczy warszawskie”, która przybliży 

odwiedzającym historię Warszawy przedstawioną za pomocą ekspozycji o niepowtarzalnym 

charakterze, wywołującej interakcję między widzami a przewodnikami i instytucją jako 

całością.  

Dzięki realizacji projektu Muzeum wciąż poszerza i poprawia swoją ofertę – kulturalno- 

edukacyjną, która skierowana jest głównie dla dzieci. Odpowiednie warunki pozwalają na 

pracę z prawdziwymi eksponatami (a nie kopiami), dzięki czemu poznanie kultury i sztuki jest 

ciekawsze i bardziej przystępne. Poszukiwanie nowych grup odbiorców, dzięki współpracy 

z różnymi placówkami (np. ze szpitalem psychiatrycznym) skutecznie wpływa na zwiększenie 

kontaktu z kulturą tam, gdzie do tej pory jej nie było. 

Projekt wywołał także dodatkowy efekt poprzez stworzenie pięciu nowych, trwałych miejsc 

pracy, wpisując się w założenia Strategii Europa 2020.  

Dziedzictwo narodowe – zabytek wpisany na listę UNESCO 
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 Dostępny pod adresem http://muzeumwarszawy.pl/audioprzewodnik/  
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Główną siedzibę Muzeum Warszawy stanowi 11 zabytkowych kamienic przy Rynku Starego 

Miasta 28-42, wpisanego w 1980 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kamienice 

stanowią najlepiej zachowaną część warszawskiej Starówki. 

Projekt pozwolił Muzeum wyposażyć 13 gabinetów oraz salę audytoryjną, wraz 

z dostosowaniem Wystawy do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. 

Realizacja projektu pozwoliła nie tylko na silniejsze włączenie osób z niepełnosprawnością 

w uczestnictwo w kulturze. Projekt przyczynia się również do poszerzenia oferty kulturalno-

edukacyjnej w Warszawie, szczególnie dla dzieci i osób o różnych rodzajach 

niepełnosprawności, realizując tym samym zapisy Strategii na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu Europa 2020 w zakresie zwiększania 

spójności społecznej. Instytucja ma dalsze plany modernizacyjne, aby nie tylko zwiększać 

atrakcyjność prezentowania eksponatów, ale by dalej dostosowywać Wystawę do 

możliwości osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Projekt realizuje priorytet Strategii Europa 2020 rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu zwiększając spójność społeczną poprzez: 

• upowszechnienie oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami; 

• udostępnienie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze wszystkich 
środowisk. 

4.1.2 Studium przypadku – Muzeum Sztuki w Łodzi 

Projekt: Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43  

Projekt rewitalizacji budynku Muzeum Sztuki znajdującego się pod adresem Gdańska 43 

w Łodzi, na który przeznaczono 17 mln zł, miał dwa główne cele. Pierwszym z nich była 

ochrona, zachowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, które jest w posiadaniu 

muzeum. Placówka od początku swojej działalności zgromadziła około 19 tysięcy 

eksponatów. Jednak zły stan techniczny budynku uniemożliwiał zaprezentowanie w 

kamienicy posiadanych zasobów.  

Drugim bezpośrednim celem inwestycji było wspieranie edukacji kulturowej. W ramach 

projektu zaplanowano prace remontowe i przebudowę zabytkowego budynku od ulicy 

Gdańskiej (w tym biblioteki), który był w bardzo złym stanie technicznym i nie mógł być 

wykorzystywany na cele wystawiennicze, edukacyjne, ani administracyjne. Obecnie prace 

w budynku są na ukończeniu. Równolegle instytucja realizowała drugi projekt finansowany 

ze środków VIII OP POIiŚ– przygotowując magazyn studyjny w Budynku J na dziedzińcu 

przylegającym do remontowanej kamienicy oraz zagospodarowując teren dziedzińca. 

Spójność społeczna – nowa oferta kulturalna, także dla grup 

defaworyzowanych  
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Działalność edukacyjna Muzeum Sztuki w Łodzi jest skierowana w dużej mierze do dzieci. 

Instytucja prowadzi intensywną współpracę ze szkołami, dzięki czemu uczniowie łódzkich 

placówek mogą uczestniczyć w zajęciach i warsztatach. Niestety, warunki lokalowe budynku 

głównego Muzeum (ms1) nie pozwoliły na zrealizowanie wielu ciekawych pomysłów 

edukatorów lub wprowadzały ograniczenia co do zakresu i formy zajęć. Stworzenie 

wielofunkcyjnej, nowoczesnej Sali warsztatowej, przystosowanej do prac z wykorzystaniem 

technik mokrych (np. farby czy gliny, a także działań bezpośrednio związanych z wodą jak np. 

action painting) umożliwiającej szybkie umycie wykorzystanej przestrzeni, mogącej stanowić 

także przestrzeń wystawienniczą i być wykorzystywaną jako studio telewizyjne i estrada, daje 

edukatorom i pozostałej kadrze Muzeum, nowe możliwości. 

Zaplanowano już w jaki sposób sala będzie wykorzystywana. Oprócz różnych projektów 

(badawczych i stażowych dla edukatorów) na szczególną uwagę zasługuje pomysł świetlicy 

neoplastycznej, w której to dzieci z rodzin w trudnej sytuacji (uczęszczające do świetlic 

środowiskowych) będą pracowały razem z seniorami (z domów dziennego pobytu). Zajęcia 

będą prowadzili wykwalifikowani edukatorzy Muzeum. Świetlice będzie bezpłatna, czynna w 

dni powszednie po południu (13-17). W wakacje i w czasie ferii planowane są półkolonie dla 

podopiecznych. 

W planach jest rozszerzenie współpracy Muzeum z domami dziecka, świetlicami 

środowiskowymi, organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby wykluczone 

społecznie. 

Dla dzieci w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym zaplanowano także specjalne zajęcia 

biblioteczne (Neoczytelnicy), które mają ich przygotować do wyszukiwania informacji 

naukowej oraz lepszego odbioru sztuki. Dodatkowa oferta zostanie skierowana także do 

czytelników w różnym wieku, będzie to między innymi cykl spotkań poświęconych 

ilustracjom książkowym.  

Spójność społeczna – oferta dostępna dla osób o różnych rodzajach 

niepełnosprawności 

Przystosowanie muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami było dla beneficjenta 

istotnym elementem projektu. Już na etapie badania popytu wyodrębniono tę grupę, aby 

zbadać jej specjalne potrzeby. 

W projekcie przewidziano szereg udogodnień dla osób o różnych rodzajach 

niepełnosprawności. Dla tych, którzy mają trudności w poruszaniu się, dostosowany jest cały 

budynek przy ulicy Gdańskiej. Przewidziano także montaż odpowiednich wind. Co więcej, 

połączenie go z salami w budynku głównym pozwoli osobom poruszającym się na wózkach 

dostać się do sal wystawienniczych w budynku przy ulicy Więckowskiego, które były do tej 

pory dla nich niedostępne.  

Dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi przewidziano inne udogodnienia, które 

rozwija Muzeum (w tym dla osób niedowidzących i dla niesłyszących). Będą one także 

wdrażane w odrestaurowanym budynku przy ulicy Gdańskiej 43. 
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Jak deklarują przedstawiciele Muzeum, po remoncie będzie to muzeum otwarte dla 

wszystkich. Zarówno edukatorzy jak i personel obsługujący galerie jest przygotowany do 

pomocy osobom z różnymi dysfunkcjami. 

Dodatkowo, projekt przyczyni się do zwiększenia spójności społecznej poprzez utworzenie 

nowych miejsc pracy. Przewiduje się, że będą to przynajmniej trzy etaty. 

Dzięki rewitalizacji kamienicy przy ulicy Gdańskiej 43 w Łodzi Muzeum Sztuki zyska nową 

powierzchnię, która pozwoli na rozwijanie działalności edukacyjno-kulturalnej. Nowa oferta 

w innowacyjny sposób pozwoli obcować ze sztuką przede wszystkim mieszkańcom Łodzi 

i okolic, w tym dzieciom i osobom starszym z osiedli na których odnotowano wysoką 

koncentrację negatywnych zjawisk społecznych. Szacuje się, że część oferty trafi do osób, 

które do tej pory nie korzystały z kultury lub robiły to bardzo rzadko. Odrestaurowany 

budynek poprawi ład przestrzenny okolicy, a udostępniony dziedziniec będzie służyć jako 

miejsce spotkań dla mieszkańców lokalnych terenów i osób zainteresowanych ofertą 

Muzeum.  

Projekt realizuje priorytet Strategii Europa 2020 rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu zwiększając spójność społeczną poprzez:  

• upowszechnienie oferty kulturalnej dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym z niepełnosprawnościami i starszych; 

• udostępnienie bogatej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, także z grup 
defaworyzowanych. 

4.1.3 Studium przypadku – Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Kilara 

w Pleszewie 

Projekt: Przebudowa i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. 

W. Kilara w Pleszewie o salę koncertową z zapleczem 

Realizację projektu, na który przewidziano 10 mln zł (w tym dofinansowanie: 8,4 mln zł) 

rozpoczęto w 2016 roku. Celem projektu była poprawa dostępu do wydarzeń muzycznych 

o charakterze ponadregionalnym i lokalnym. Projekt przewidywał dobudowę nowego 

obiektu do budynku szkoły: sali koncertowej wraz z zapleczem, na którą składa się główna 

sala widowiskowa ze sceną z pełnym wyposażeniem estradowym i węzłem sanitarnym oraz 

sala wykładowa na poddaszu. Obecnie inwestycja jest na ukończeniu. Trwają prace 

wykończeniowe. Przewiduje się, że uczniowie szkoły i społeczność lokalna będą mogli z niej 

korzystać od grudnia 2018 r.  

Spójność terytorialna – nowa oferta kulturalna na terenach o ograniczonym 

dostępie do wydarzeń kulturalnych 
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Do tej pory imprezy kulturalno-muzyczne odbywały się w Domu Kultury w Pleszewie, w Sali 

Kina Hel oraz w Domu Parafialnym i w kościele. Oferta była ograniczona, ponieważ warunki 

lokalowe uniemożliwiały organizację profesjonalnych wydarzeń. 

Projekt przewidywał istotne poszerzenie oferty kulturalnej dla szeregu grup docelowych. 

Przygotowania poczyniono już na etapie planowania projektu. Z uwagi na ograniczony zasób 

instytucji kultury w Pleszewie, do współpracy zaproszono szereg instytucji spoza miasta.  

Na etapie planowania projektu podpisano list intencyjny z Teatrem Muzycznym z Poznania, 

który miałby wystawiać wybrane produkcje ze swojego repertuaru na scenach pleszewskiej 

Sali. W planach jest zaprezentowanie przedstawień muzycznych zarówno dla dzieci, jaki dla 

dorosłych. Trwają rozmowy z przedstawicielami Filharmonii Kaliskiej dotyczące wspólnej 

organizacji wydarzeń. 

Innym ważnym partnerem, który ma pomóc wzbogacić ofertę kulturalną dla mieszkańców 

Pleszewa i okolic jest organizator Festiwalu Akademia Gitary. Festiwal to wielkie 

przedsięwzięcie, które już od lat stanowi jeden z głównych punktów na kulturalnej mapie 

Wielkopolski. Dzięki wybudowaniu Sali koncertowej w Pleszewie, część koncertów będzie 

mogła zostać zrealizowana w tym mieście, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli możliwość 

uczestniczyć w tym wydarzeniu kulturalnym i skorzystać z wydarzeń towarzyszących (np. 

warsztatów). 

Oprócz współpracy z instytucjami o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, w nowej Sali 

mają się odbywać wydarzenia własne Szkoły. Budynek będzie służył nie tylko uczniom 

placówki jako miejsce koncertów szkolnych, przesłuchań semestralnych i innych zajęć 

edukacji artystycznej, ale także jako miejsce do prowadzenia zajęć artystycznych w formie 

warsztatów i spotkań dla dzieci, które nie są uczniami Szkoły oraz koncerty dla najmłodszej 

publiczności. Będą również organizowane ogólnodostępne koncerty i recitale (np. muzyki 

organowej). 

Spójność społeczna – instytucja kultury dostępna dla osób o różnych rodzajach 

niepełnosprawności 

Ważnym elementem nowej oferty jest umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach również 

osobom z niepełnosprawnościami. Inwestycja przygotowana została w sposób zapewniający 

dostosowanie jej dla osób z niepełnosprawnością ruchową (sala koncertowa, toalety, szatnie 

i kawiarnia dostępne dla osób poruszających się na wózkach, chodnik o odpowiednim 

nachyleniu). Dodatkowo, przewidziano różne rozwiązania techniczne pozwalające na 

korzystanie z oferty kulturalnej szkoły osobom z innymi rodzajami niepełnosprawności.  

Mobilna młodzież – realizacja projektu przewodniego Strategii Europa 2020 

Projekt wspiera mobilność edukacyjną wpisując się tym samym w unijną inicjatywę na rzecz 

uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu w Unii Europejskiej, przyczyni się także do umiędzynarodowienia działalności 
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szkoły i umożliwi łatwiejszy start zawodowy jej uczniom.59 Zaplanowany program wymiany 

z Gimnazjum na Litwie będzie okazją dla poszerzenia horyzontów, zdobycia nowych 

wiadomości oraz ćwiczenia kompetencji językowych. 

Poza opisanymi wyżej korzyściami, projekt przyczyni się do zwiększenia spójności społecznej 

realizując założenia Strategii Europa 2020 także poprzez oddziaływanie na sytuację 

społeczno-gospodarczą. Prace prowadzone przy realizacji projektu pozwolą na utrzymanie 

17,7 etatów w branży budowlanej w trakcie realizacji inwestycji. Po zakończeniu projektu, 

rozwój firm i podmiotów obsługujących ruch turystyczny, pozwoli wytworzyć pomiędzy 6 a 

12 miejsc pracy, oddziałując w ten sposób pozytywnie na lokalny rynek pracy. 

Sala koncertowa istotnie poprawi dostęp do kultury w 17,5 tysięcznym Pleszewie, 

położonym peryferyjnie względem centrów gospodarczych i kulturalnych regionu. Dzięki 

temu w niewielkim mieście istotnie zostanie poszerzony dostęp do wydarzeń kulturalnych, 

przede wszystkim o charakterze muzycznym. Powstaje nowy obiekt kultury, który będzie 

służył mieszkańcom powiatu pleszewskiego oraz pobliskich miast (Kalisz, Jarocin). Ta zmiana 

będzie wyraźnie odczuwalna dla mieszkańców miasta i powiatu, w którym do tej pory kultura 

wyższa była prawie niedostępna, a zajęcia edukacji artystycznej skierowane do dzieci i 

młodzieży istotnie ograniczone. 

Koniecznym warunkiem osiągnięcia celów strategii Europa 2020 jest m.in. większa mobilność 

osób młodych. Projekt Państwowej Szkoły Muzycznej w Pleszewie realizuje unijną inicjatywę 

Mobilna młodzież i projekt przewodni Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Młodzież w drodze.  

Projekt realizuje priorytet Strategii Europa 2020 rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu zwiększając spójność społeczną poprzez:  

• umożliwienie, także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa; 

• udostępnienie oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością. 

Projekt realizuje priorytet Strategii Europa 2020 rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu zwiększając spójność terytorialną poprzez:  

• zapewnienie dostępu do oferty kulturalnej na terenie, na którym wcześniej 
był on bardzo ograniczony. 

Projekt realizuje priorytet Strategii Europa 2020 inteligentny rozwój poprzez 

• zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji w systemy kształcenia i 
szkolenia; 

• wspieranie mobilności uczniów oraz poprawę sytuacji młodzieży na rynku 
pracy. 

                                                      
59

 Zgodnie z założeniami programu „Mobilna młodzież Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku 
inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii 
Europejskiej”. http://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_PL.pdf  
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4.1.4 Studium przypadku – Teatr im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie 

Projekt: Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie  

Projekt odbudowy teatru w Głogowie to inwestycja warta ponad 20 mln zł (14 mln 

dofinansowania UE). Prace nad jego realizacją rozpoczęto w 2017 r., obecnie są na 

zaawansowanym etapie. Otwarcie obiektu planowane jest na 2019 r.  

Budynek, w którym mieści się Teatr, powstał na przełomie XVIII i XIX wieku. Został zniszczony 

pod koniec II Wojny Światowej i od tamtej pory nie przeszedł odbudowy, przez co jego 

konstrukcja była w bardzo złym stanie technicznym. W budynku nie prowadzono żadnej 

działalności. Zrujnowany gmach zajmował centralną część głogowskiego Rynku. Inwestycja 

współfinansowana z POIiŚ pozwoli nie tylko odtworzyć i zachować zabytkową substancję 

obiektu, ale przede wszystkim udostępnić przestrzeń na cele kulturalne mieszkańcom 

i turystom. 

W planie odbudowy uwzględniono także przylegającą do Teatru kamienicę i pobliski teren. 

W założeniach przyjęto, że powinna zostać przywrócona forma teatru zbliżona do 

historycznej. Dlatego w miarę możliwości są wykorzystane zachowane elementy konstrukcji 

(istniejące mury). Poczyniono starania, żeby zachować także inne odkryte w trakcie prac 

elementy oryginalne (np. fragmenty płytek ceramicznych).  

Spójność terytorialna – instytucja kultury dostępna na terenach o 

ograniczonym dostępie do wydarzeń kulturalnych  

Na terenie Głogowa nie funkcjonowała do tej pory żadna instytucja artystyczna w 

rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2018 poz. 

1983). Działalność miejskich placówek kultury także była ograniczona. Do dyspozycji 

mieszkańców była tylko miejska biblioteka oraz Miejski Ośrodek Kultury, który ma w 

przyszłości prowadzić odbudowany teatr. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy i turyści 

zyskają dostęp do nowej placówki kultury, dysponującej odpowiednio dużą i wielofunkcyjną 

przestrzenią. W diagnozie Miasta Głogowa wskazywano wielokrotnie, że budynek Teatru 

stanowi niewykorzystany potencjał, a stan ruin obniża atrakcyjność turystyczną miasta. Z 

drugiej strony podnoszono problem potrzeb kulturalnych, których nie można było 

zaspokoić.60 Odpowiedzią na podnoszone kwestie jest inwestycja wsparta ze środków OP VIII 

PO IiŚ. Wpisuje się ona w szerszy plan rewitalizacji Głogowa, określony w Lokalnym Planie 

Rewitalizacji na lata 2016-2020. 

Dzięki realizacji projektu mieszkańcom i turystom zostanie udostępniony obiekt, w którym 

wystawiane będą spektakle teatralne (realizowane przede wszystkim przez teatry zapraszane 

z innych miast). W odbudowanym obiekcie planowana jest również realizacja innych 

wydarzeń, w tym wystaw, koncertów i zajęć dla różnych kategorii uczestników. Obecnie cały 

czas trwają prace nad określeniem szczegółowej oferty kulturalno-edukacyjnej. 

                                                      
60

 Diagnoza Miasta Głogów. Część jakościowa. ResPublic, Warszawa, grudzień 2011 



88 

 

Pomimo tego, że infrastruktura objęta projektem będzie dostępna w 2019 r., już teraz 

prowadzone są działania mające na celu pobudzenie zainteresowania działaniem Teatru 

wśród mieszkańców. Urząd Miasta wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury pracują nad 

budowaniem świadomości mieszkańców i przygotowaniem ich do uczestnictwa w kulturze.  

Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu, mieszkańcy mają duże oczekiwania wobec 

powstającego teatru. Projekt cieszy się zainteresowaniem wśród potencjalnych odbiorców. 

Dzięki centralnemu ulokowaniu obiektu (przy samym Rynku, przy Ratuszu Miejskim) 

mieszkańcy miasta i powiatu wiedzą o prowadzonej inwestycji. Dodatkowe działania 

promocyjne i animacyjne, realizowane w projekcie, przyczyniają się do wzrostu 

zainteresowania. 

Spójność społeczna – instytucja nastawiona na pracę z osobami wykluczonymi 

Po zakończeniu realizacji inwestycji i jej wyposażenia, planowane jest uruchomienie 

bogatego programu edukacyjno-kulturalnego. Będzie on skierowany do różnych grup, w tym 

do dzieci i osób z grup defaworyzowanych. Część wystawiennicza budynku będzie 

ogólnodostępna, wstęp będzie bezpłatny. Dzięki temu będą go mogły odwiedzać wszystkie 

zainteresowane osoby, bez względu na możliwości finansowe.  

Specjalny program edukacyjny pt.: „Teatr im. Andreasa Gryphiusa miejscem pracy z osobami 

wykluczonymi społecznie” powstanie we współpracy z zakładem poprawczym i karnym. 

Przygotowanie spektakli przez osadzonych ma pomóc w ich resocjalizacji.  Poprzez aktywny 

udział w tworzeniu przedstawień będą mogli wzmacniać swoje pozytywne postawy oraz brać 

odpowiedzialność za własne działania. 

W projekcie przewidziano taką aranżację sal i zakup wyposażenia, które będą pomocne przy 

realizacji projektów integrujących środowisko lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

z rodzin ubogich, starszych i samotnych oraz z niepełnosprawnościami. Ponadto, 

infrastruktura będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania 

się (usunięcie barier architektonicznych, windy, dostosowane toalety i umywalnia).  

Dodatkowo, projekt przewiduje utworzenie 7 nowych miejsc pracy, przyczyniając się do 

wzrostu gospodarczego, zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020. Odbudowa teatru 

wpłynie na lokalny rynek pracy nie tyko wskutek bezpośredniego wytworzenia nowych 

etatów, ale także przez podniesienie istniejącego potencjału rozwoju miasta, stymulując 

rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Należy się także spodziewać pozytywnego oddziaływania 

efektów projektu na turystykę. W rezultacie, efekt zatrudnieniowy może być istotnie 

większy. 

Projekt odbudowy budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie istotnie zwiększy 

dostęp do instytucji kultury mieszkańcom regionu. Powstaje on w miejscu, w którym oferta 

kulturalna jest dość uboga, nie funkcjonuje żaden teatr, a możliwości lokalowe innych 

instytucji kultury są ograniczone. Dodatkowe funkcje edukacyjne będą nastawione na 

integrację społeczności lokalnej, w tym dzieci i osób z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Poza funkcją kulturalną, miasto o charakterze przemysłowym, które zostało 
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znacznie zniszczone w czasie ostatniej wojny, zyska odrestaurowany unikatowy zabytek, 

podniesie swoją atrakcyjność turystyczną i poprawi ład przestrzenny w swojej centralnej 

części. 

Projekt realizuje priorytet Strategii Europa 2020 rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu zwiększając spójność społeczną poprzez  

• umożliwienie, także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa; 

• udostępnienie oferty kulturalnej także dla osób z niepełnosprawnością. 

Projekt realizuje priorytet Strategii Europa 2020 rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu zwiększając spójność terytorialną poprzez  

• zapewnienie dostępu do bogatej oferty kulturalnej na terenie, na którym 
wcześniej był on bardzo ograniczony. 

4.2 Europejska wartość dodana  

W dokumentach KE61 podkreśla się, że wydatki ponoszone na poziomie UE – a więc i wydatki 

w ramach programów finansowanych z funduszy UE – powinny przynosić obywatelom 

większe korzyści niż wydatki ponoszone na poziomie krajowym. Aby osiągnąć wartość 

dodaną UE środki unijne powinny być wykorzystane do finansowania dóbr publicznych UE, 

działań, których państwa członkowskie i regiony nie mogą sfinansować same, lub w 

przypadkach, gdy takie finansowanie zapewni lepsze wyniki.62  

Wśród kryteriów oceny europejskiej wartości dodanej wymieniana jest m.in. realizacja 

zobowiązań traktatowych, spełnianie warunków dobra publicznego o wymiarze europejskim, 

dostarczanie korzyści skali, subsydiarność, powiązanie z korzyściami z integracji europejskiej 

i spełnianie europejskich wartości, tj. pokój, demokracja i praworządność. W naszej ocenie 

interwencja wdrażana w ramach OP VIII poprzez wsparcie obiektów dziedzictwa 

kulturowego i zasobów kultury wspiera dobra publiczne, w tym dobra o wymiarze 

europejskim, jak również realizuje zasadę subsydiarności.  

Obiekty zabytkowe, jak również zabytki ruchome, które objęte zostały wsparciem w OP VIII 

POIiŚ należą do dziedzictwa kulturowego zarówno Polski, Europy, jak i świata. W ramach 

dofinansowanych przedsięwzięć renowacją i konserwacją objętych zostało 17 obiektów 

wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w tym m.in.: budynek Starego Teatru 

będącego częścią niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-

Birkenau, Kościół Pokoju w Świdnicy, Kopalnia Soli „Bochnia” oraz obiekty znajdujące się na 

terenie starówek toruńskiej, krakowskiej i warszawskiej. Projekty te umożliwią zachowanie 

w dobrym stanie tych zabytków i udostępnianie ich dla mieszkańców i turystów.  

                                                      
61

 KE, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego, Komitetu Regionów oraz Parlamentów Narodowych. Przegląd budżetu UE, Bruksela, dnia 
19.10.2010 r. 
62

 Op. Cit., s. 5. 
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Biorąc pod uwagę skalę potrzeb inwestycyjnych zidentyfikowanych w obszarze kultury 

i ograniczenia finansowe podmiotów sprawujących pieczę nad obiektami zabytkowymi 

należy uznać, że bez środków unijnych podjęcie realizowanych obecnie działań byłoby 

niemożliwe. Fundusze UE stanowią bezprecedensowe źródło finansowania inwestycji w 

obszarze kultury. W latach 2007-2013 wartość inwestycji wspartych w ramach działania 11.1 

i 11.2 POIiŚ 2007-2013 odpowiadała 28% wydatków majątkowych JST na kulturę (łącznie 

wydatków budżetów gmin, powiatów i województw).63 W latach 2014-2017 wydatki te 

wynoszą około 5,75 mld zł, podczas gdy łączna wartość inwestycji dofinansowanych w 

ramach OP VIII POIiŚ 2014-2020 to 2,62 mld zł. Można więc oczekiwać, że również w okresie 

obowiązywania obecnej perspektywy finansowej wsparcie unijne, w tym w szczególności 

środki w ramach VIII osi będą jednym z kluczowych źródeł finansowania inwestycji w 

obszarze kultury.  

Możliwość zrealizowania znaczących przedsięwzięć infrastrukturalnych (rozwoju 

i modernizacji obiektów zabytkowych i instytucji kultury) oraz zakupu nowoczesnego, dobrej 

jakości sprzętu i wyposażenia daje beneficjentom warunki do rozwoju oferty kulturalno-

edukacyjnej, na skalę niemożliwą do osiągnięcia bez tego wsparcia. Co więcej, z uwagi na to, 

że środki unijne realizować mają cele określone w dokumentach programowych, które 

jednocześnie nawiązują do celów wyznaczonych w strategiach krajowych i unijnych, 

instytucje korzystające ze wsparcia zobligowane są do podejmowania działań wpisujących się 

w koncepcje rozwoju w nich wyznaczone. W kontekście interwencji wdrażanej w ramach OP 

VIII POIiŚ oznacza to: 

• tworzenie oferty kulturalno-edukacyjnej, wykraczającej poza standardowy zakres 

usług oferowanych przez daną instytucje – beneficjenci OP VIII stworzą na bazie 

dofinansowanych projektów bogatą ofertę kulturalno-edukacyjną – opisaną szerzej 

w studiach przypadku i ramce w części poświęconej SOR. Działania kulturalno-

edukacyjne przygotowane w ramach wspartych inwestycji oraz możliwości jakie 

instytucjom kultury stworzą zmodernizowane i doposażone obiekty pozwolą im na 

rozwój działań związanych z promowaniem nowych form uczestnictwa w kulturze, 

które przyczyniać się będą do wzrostu kompetencji kulturowych i kreatywności 

społeczeństwa; 

• rozwój i wykorzystanie potencjału kreatywnego Europejczyków są jednymi 

z warunków osiągnięcia celów wyznaczanych przez dokumenty określające priorytety 

rozwojowe UE (szerzej na ten temat piszemy w rozdziale 4); 

• zwiększenie dostępności oferty dla turystów, w tym turystów zagranicznych – 

w ramach kryteriów wyboru projektów premiuje się podmioty, które wydłużą godziny 

otwarcia, tak aby ich oferta/obiekty były dostępne minimum 6 dni w tygodniu po co 

                                                      
63

 Wartość ta obliczona została na podstawie sumy łącznych wydatków ponoszonych w latach 2007-2013 przez 
samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne na wydatki majątkowe w obszarze kultury (wartość określona na 
podstawie danych GUS w kategorii finanse publiczne, dotyczących wydatków majątkowych województw, 
powiatów i gmin zaklasyfikowanych do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), wynoszących 
w tym okresie niemal 12,2 mld zł, zestawionych z wartością dofinansowania w ramach Działań 11.1 i 11.2 z PO 
IiŚ 2007-2013, które wyniosły ponad 3,5 mld zł.  
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najmniej 8 godzin dziennie. Dodatkowe punkty można zdobyć za udostępnianie 

informacji o ofercie instytucji, eksponatach, ekspozycjach i organizowanych 

wydarzeniach w języku angielskim lub innym języku obcym związanym ze specyfiką 

danego miejsca – w ten sposób oferta poszczególnych podmiotów będzie bardziej 

dostępna dla obcokrajowców, w tym obywateli państw UE nie tylko w wymiarze 

fizycznym, ale i w sposób pozwalający na możliwie kompletne zapoznanie się 

zasobami i działaniami danej instytucji oraz poznaniem historii danego obiektu 

zabytkowego. 

Ponieważ dziedzictwo kulturowe Polski, jest jednocześnie elementem dziedzictwa 

europejskiego, działania te prezentują szczególnie dużą wartość z punktu widzenia wartości 

dodanej UE. Tym samym, dostępność do zasobów kultury dla odbiorców zagranicznych 

sprzyja również osiągnięciu celów zidentyfikowanych w Zielonej księdze w sprawie 

uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej.  

Jak już pisaliśmy przy okazji omawiania znaczenia wsparcia z OP VIII dla realizacji celów SUE 

RMB, beneficjenci OP VIII POIiŚ 2014-2020 to niejednokrotnie podmioty działające 

w europejskich sieciach współpracy oraz podmioty, które planują taką współpracę nawiązać.  

W wyniku prowadzonej współpracy (np. programów wymiany pracowników i/lub uczniów 

oraz wspólnych programów badawczych), z efektów projektów korzystać będą nie tylko 

bezpośredni beneficjenci wsparcia, ale i podmioty z innych państw UE. Tym samym, 

interwencja wdrażana w ramach POIiŚ przyczyni się do wzmacniania potencjału kreatywnego 

i propagowania dziedzictwa kulturowego zarówno w Polsce, jak i Europie, realizując tym 

samym postulaty określone w dokumentach UE, w tym w szczególności w Zielonej księdze…, 

w której mocno podkreśla się potrzebę wspierania mobilności ludzi sztuki, jak i zasobów 

kultury.  

Reasumując, europejska wartość dodana jaka osiągana jest dzięki wsparciu z OP VIII wynika 

z finansowania przez POIiŚ inwestycji wspierających zachowanie i wykorzystywanie dóbr 

publicznych (materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego), w tym poprzez 

zwiększenie ich dostępności zarówno dla mieszkańców Polski, jak i turystów zagranicznych. 

Jak wynika z badania CAWI beneficjentów projekty te nie zostałyby zrealizowane bez 

wsparcia UE. Na kluczową rolę funduszy unijnych dla ochrony i zachowania polskiego i 

światowego dziedzictwa kulturowego wskazuje również skala inwestycji realizowanych z 

wykorzystaniem POIiŚ w obecnej i poprzedniej perspektywie finansowej, w stosunku do 

środków jakie na ten cel przeznaczają samorządy.  
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 Ocena spójności sposobu monitorowania 5.

wskaźników 

Na katalog wskaźników typu output monitorowanych w ramach OP VIII składają się 

omawiane wcześniej wskaźniki POIiŚ i SzOOP POIiŚ: 

• liczba zabytków objętych wsparciem; 

• liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem; 

• wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do 

dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9); 

• liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem; 

oraz tak zwane wskaźniki informacyjne, zawarte w katalogu wskaźników obowiązkowych 

(KWO) dla OP VIII, które zgodnie z wytycznymi przypisane są do poszczególnych typów 

projektów.  

Tabela 11. Wskaźniki z Katalogu Wskaźników Obowiązkowych dla OP VIII POIiŚ 

Nazwa wskaźnika  Typ projektu, którego dotyczy 

1. Udział projektu w odniesieniu do obszaru 

objętego programem rewitalizacji. 
Wszystkie typy projektów. 

2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa). 
Wszystkie typy projektów. 

3. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 

pozostałe formy. 
Wszystkie typy projektów. 

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami. 

Niemal wszystkie typy projektów, za wyjątkiem 

konserwacji zabytków ruchomych.  

5. Liczba zakupionego trwałego wyposażenia. 

Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności 

kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji 

prac konserwatorskich. 

6. Liczba zmodernizowanych/ utworzonych 

wystaw stałych. 
Tworzenie i modernizacja wystaw stałych. 

7. Liczba zabytkowych ogrodów i parków 

objętych wsparciem. 
Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków. 

8. Powierzchnia zabytkowych ogrodów i 

parków objętych wsparciem. 
Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków. 

9. Liczba projektów, w których sfinansowano 

koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych 

muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów 

bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych 

(w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie 

poprzez proces digitalizacji. 

10. Liczba zabezpieczonych obiektów przed 

kradzieżą i zniszczeniem. 
Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem. 

11. Liczba rozbudowanych i przebudowanych 

obiektów z przeznaczeniem na magazyny 

studyjne. 

Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub 

obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Katalogu Wskaźników Obowiązkowych dla OP VIII POIiŚ (wersja 
obowiązująca od 30.08.2018 r.) 

Wskaźniki określone w POIiŚ i SzOOP POIiŚ dla VIII osi monitorowane są w ramach wszystkich 

dofinansowanych projektów. Wnioski z przeprowadzonych analiz wskazują na spójne 

podejście do sposobu monitorowania wskaźnika produktu dot. liczby obiektów objętych 

wsparciem, określającego liczbę budynków i budowli, które w ramach projektu objęte 

zostały pracami budowlanymi lub zostały doposażone. Beneficjenci monitorują ten wskaźnik 

i sprawozdawać go będą w oparciu o dokumenty potwierdzające przeprowadzone prace 

(głównie protokoły odbioru prac budowlanych). 

Większe zróżnicowanie widoczne jest w podejściu do monitorowania i informacji 

wykorzystywanych do sprawozdawania realizacji wskaźników rezultatu, określających liczbę 

osób korzystających z obiektów objętych wsparciem oraz wzrost odwiedzin w miejscach 

objętych wsparciem. Beneficjenci reprezentują różne rodzaje instytucji – o czym pisaliśmy 

w rozdziale 3, które oferować będą różne działania kulturalno-edukacyjne, różnym grupom 

odbiorców. Oznacza to, że monitoring wskaźników rezultatu bazować musi na różnych 

źródłach informacji, adekwatnych dla poszczególnych rodzajów usług (działań kulturalno-

edukacyjnych) i grup docelowych. W ramach jednego projektu monitorowane są średnio 3-4 

różne grupy odbiorców. 

Na wykresie poniżej prezentujemy wyniki badania ankietowego skierowanego do 

beneficjentów OP VIII, w ramach którego zapytaliśmy ich o grupy odbiorców, które zostały 

uwzględnione w ramach wskaźników dotyczących liczby osób korzystających z obiektów 

objętych wsparciem oraz wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w obiektach objętych 

wsparciem. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że większość beneficjentów w ramach 

omawianych wskaźników monitorować będzie liczbę osób uczestniczących w prowadzonych 

we wspartym obiekcie zajęciach i warsztatach z zakresu edukacji kulturalnej (w zależności od 

wskaźnika 72-73% beneficjentów wskazało tę grupę) oraz uczestników organizowanych 

wydarzeń, spotkań i happeningów (65-69% wskazań). Duży odsetek ankietowanych 

sprawozdawać będzie liczbę osób zwiedzających obiekty zabytkowe (58-61% wskazań) oraz 

liczbę uczestników seminariów i wykładów prowadzonych we wspartych obiektach (37-42%). 

Około jednej trzeciej respondentów w ramach obu wskaźników monitorować będzie liczbę 

zwiedzających muzea lub galerie. Odpowiedzi takich udzielili przedstawiciele muzeów, 

realizujących projekty w ramach OP VIII. Respondenci reprezentujący głównie szkoły i 

uczelnie wyższe zadeklarowali, że w ramach wartości docelowych omawianych wskaźników 

uwzględnili uczniów i studentów podmiotów wspartych w OP VIII (22-23%). Ze względu na 

relatywnie niewielką liczbą teatrów i instytucji muzycznych, realizujących projekty przy 

wsparciu POIiŚ, również niewielki odsetek beneficjentów sprawozdawać będzie liczbę 

widzów i słuchaczy w teatrach, operach i filharmoniach. Mniej więcej co dziesiąty 

ankietowany zadeklarował uwzględnienie we wskaźnikach liczby osób korzystających z 

bibliotek oraz innych grup i form korzystania z efektów projektów.  
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Wykres 54. Grupy odbiorców uwzględnione przez beneficjentów w ramach monitoringu wskaźników rezultatu 
dla OP VIII*

64
 

 
*można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI beneficjentów (n=132) 

Z uwagi na zróżnicowany charakter oferty poszczególnych beneficjentów, a także bogatą 

ofertę dostępną na poziomie poszczególnych instytucji (np. muzea prowadzące obok 

działalności wystawienniczej, również rożnego rodzaju warsztaty), zróżnicowane są również 

źródła danych wykorzystywane do monitorowania poziomu realizacji obu wskaźników.  

Największy odsetek respondentów (57-59% w zależności od wskaźnika) monitorować będzie 

liczbę odbiorców oferty i wzrost odwiedzin na podstawie list uczestników biorących udział 

w wykładach i seminariach realizowanych z wykorzystaniem infrastruktury lub wyposażenia 

wspartego w ramach projektu, jak również listy uczestników biorących udział w spotkaniach 

i happeningach lub innych wydarzeniach organizowanych w ramach projektu (42-43%). 

W przypadku instytucji, z których oferty korzysta się w sposób odpłatny (muzea, teatry, 

opery, filharmonie) najczęstszą (55-56%) formą monitorowania liczby odbiorców oferty będą 

informacje na temat liczby sprzedanych biletów oraz wydanych bezpłatnych wejściówek, np. 

w ramach dni wolnego wstępu do muzeów (53-55%). 

Dużo rzadziej beneficjenci będą monitorować i sprawozdawać liczbę osób korzystających 

z efektów poszczególnych projektów oraz wzrost odwiedzin na podstawie liczby uczestników 

                                                      
64

 Wartość procentowa na wykresie oznacza odsetek respondentów, którzy we wskaźnikach rezultatu w 
ramach realizowanych projektów uwzględnili daną grupę odbiorców oferty. Respondenci mogli wskazać więcej 
niż jedną grupę. Wzrost odwiedzin w obiektach objętych wsparciem (…) dotyczy wskaźnika wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne.  
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wydarzeń realizowanych w ramach projektów, innych niż warsztaty, spotkania, happeningi 

czy seminaria (od 11 do 16% beneficjentów sprawozdawać będzie informacje na temat liczby 

uczestników takich spotkań). Jeszcze mniej popularnymi źródłami informacji będzie liczba 

uczniów i studentów uczelni, liczba wysłanych zaproszeń oraz liczba osób korzystających 

w danym roku z biblioteki. Informacje te wykorzystywać będzie od 2 do 8% respondentów.  

Specyficzną grupę beneficjentów OP VIII, w przypadku której najtrudniej sprawozdawać 

wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających z wspartych obiektów są kościoły, które 

wsparciem objęły obiekty ogólnodostępne. Te, które za wstęp do obiektów zabytkowych lub 

wybranych części tych obiektów pobierają opłaty – monitorować będą liczbę korzystających 

na podstawie liczby sprzedanych biletów oraz wydanych bezpłatnych wejściówek, jak 

również ewidencji grup wycieczkowych. W przypadku warsztatów i seminariów oraz 

wydarzeń kulturalno-edukacyjnych realizowanych przez te podmioty, w sprawozdawczości 

wykorzystywane będą – podobnie jak w przypadku innych beneficjentów realizujących tego 

typu działania – listy uczestników. Respondenci reprezentujący Kościół Katolicki deklarowali 

również, że liczba odwiedzających monitorowana będzie na podstawie własnej ewidencji 

placówki, prowadzonej przez księży lub innych pracowników. 

Każdy z respondentów wskazał w ankiecie dodatkowe – poza wyżej wymienionymi – źródła 

danych wykorzystywanych do monitorowania poziomu realizacji poszczególnych 

wskaźników. Obok danych na temat liczby sprzedanych biletów i wydanych bezpłatnych 

wejściówek oraz listy uczestników poszczególnych wydarzeń, źródłami informacji będą 

również: automatyczne systemy zliczania odwiedzających, wykorzystujące czujniki 

wejść/wyjść zamontowane w obiektach, dane z ewidencji grup wycieczkowych, statystyki 

wewnętrzne instytucji określające liczbę osób uczestniczących w zajęciach kulturalno-

edukacyjnych, w tym statystyki bazujące na analizie liczby miejsc zajętych podczas 

poszczególnych wydarzeń. Część z beneficjentów opierać będzie analizy na wewnętrznej 

ewidencji placówki, w niektórych przypadkach liczba odwiedzających zliczana będzie 

bezpośrednio przez jej pracowników.  
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Wykres 55. Odsetek beneficjentów, którzy w ramach monitoringu wskaźników: „liczba osób korzystających z 
obiektów objętych wsparciem” oraz „wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne” wykorzystywać 
będą poszczególne źródła informacji*

65
 

 
*można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI beneficjentów (n=132) 

Większość pozostałych wskaźników typu output dla OP VIII POIiŚ, tj. wskaźników z KWO 

monitorowana będzie na podstawie podobnych informacji u wszystkich beneficjentów. Co 

do zasady mierniki opisujące działania, których realizacja polega na wykonaniu prac 

budowlanych, konserwatorskich lub zakupie sprzętu i wyposażenia tj. działaniach, które 

zweryfikować można na postawie dokumentów (np. protokołów odbioru, faktur) 

monitorowane są w sposób spójny, ponieważ ich interpretacja i weryfikacja jest 

jednoznaczna. Wyzwaniem są te wskaźniki, których nazwa jest niejednoznaczna. Problemy w 

ich przypadku występujące wynikają prawdopodobnie z braku informacji o definicji 

poszczególnych wskaźników na etapie tworzenia dokumentacji aplikacyjnej.66 W tabeli 

poniżej prezentujemy zestawienie informacji o sposobie monitorowania i zakresie danych 

wykorzystanych do weryfikacji wskaźników z KWO, które monitorowane są w sposób spójny 

w ramach dofinansowanych projektów. Pozostałe mierniki – te, w przypadku, których 

zidentyfikowaliśmy istotne rozbieżności w podejściu do ustalenia ich wartości docelowej 

i/lub sposobu monitorowania – omawiamy w dalszej części.  

Tabela 12. Sposób monitorowania wybranych wskaźników z KWO przez beneficjentów OP VIII POIiŚ 2014-2020  

Nazwa wskaźnika Sposób monitorowania wskaźnika 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach 

Wskaźnik monitorowany na podstawie podpisanych umów o pracę, w 

przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy. Weryfikowany na podstawie 

                                                      
65

 Wartość procentowa na wykresie oznacza odsetek respondentów, którzy na potrzeby monitorowania i 
sprawozdawania poziomu realizacji wskaźników wykorzystywać będą poszczególne źródła informacji. 
Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.  
66

 W załącznikach do regulaminów poszczególnych naborów w ramach OP VIII nie udostępniono definicji 
wskaźników, które należy monitorować w ramach projektów.  
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Nazwa wskaźnika Sposób monitorowania wskaźnika 

(innych niż 

przedsiębiorstwa). 

ewidencji pracowników, danych przesyłanych do ZUS. 

Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy – pozostałe 

formy. 

Wskaźnik monitorowany na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych 

oraz umów o prace w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 

Weryfikowany na podstawie ewidencji pracowników, danych przesyłanych do 

ZUS. 

Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb 

osób z 

niepełnosprawnościami. 

Wskaźnik monitorowany na podstawie liczby obiektów wspartych w ramach 

projektu, w których wykonane będą prace związane z dostosowaniem 

infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz liczby obiektów 

wspartych w ramach projektu, w których zamontowane będą 

urządzenia/prezentowane zasoby w sposób umożliwiający ich odbiór osobom 

z niepełnosprawnościami. Dane weryfikowane będą w oparciu protokoły 

odbioru prac budowlanych, faktur za zakupione środki trwałe oraz 

dokumentację fotograficzną.   

Liczba projektów, w 

których sfinansowano 

koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Wskaźnik monitorowany na podstawie dokumentów potwierdzających 

przeprowadzenie prac/zakup urządzeń niezbędnych do wprowadzenia 

racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz protokołów 

odbioru prac budowalnych dotyczących tych usprawnień. 

Liczba zmodernizowanych/ 

utworzonych wystaw 

stałych. 

Wskaźnik monitorowany będzie na podstawie dokumentacji dotyczącej 

wystawy (materiałów audiowizualnych, folderów etc.), sprawozdawczości 

instytucji i dokumentacji powykonawczej oraz protokołów odbioru 

przeprowadzonych robót.  

Liczba zabytkowych 

ogrodów i parków objętych 

wsparciem. 

Wskaźnik monitorowany będzie na podstawie dokumentów potwierdzających 

odbiór prac remontowych lub rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach 

projektu w zabytkowym ogrodzie lub parku. 

Powierzchnia zabytkowych 

ogrodów i parków objętych 

wsparciem. 

Wskaźnik monitorowany będzie na podstawie całkowitej powierzchni 

zabytkowego ogrodu i parku objętego projektem. 

Liczba zabezpieczonych 

obiektów przed kradzieżą i 

zniszczeniem. 

Wskaźnik monitorowany będzie na podstawie dokumentów potwierdzających 

odbiór prac budowlanych w obiekcie, który zabezpieczony został przed 

kradzieżą i zniszczeniem oraz podstawie dokumentów potwierdzających zakup 

systemów służących zabezpieczeniu przed kradzieżą i zniszczeniem. 

Liczba zabytków 

ruchomych objętych 

wsparciem 

Wskaźnik monitorowany będzie na podstawie liczby zabytków ruchomych: 

• które zostały zrewitalizowane, w ramach projektu; 

• które zostały zabezpieczone na wypadek zagrożeń, w ramach 

projektu; 

• które zostały zdigitalizowane, w ramach projektu; 

• które zostały zrewaloryzowane, w ramach projektu; 

• które zostały poddane konserwacji, renowacji lub restauracji w 

ramach projektu. 

Liczba rozbudowanych i 

przebudowanych obiektów 

z przeznaczeniem na 

magazyny studyjne. 

Wskaźnik monitorowany będzie na podstawie dokumentów potwierdzających 
odbiór prac budowlanych w obiekcie rozbudowanym lub przebudowanym z 
przeznaczeniem na magazyny studyjne. 

Liczba zakupionego 
trwałego wyposażenia 

Wskaźnik monitorowany będzie na podstawie dokumentów potwierdzających 
zakup sprzętu i wyposażenia (faktur, protokołów odbioru, dokumentacji 
zdjęciowej). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI 
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Wskaźniki wymienione w tabeli powyżej monitorowane są w podobny sposób u wszystkich 

beneficjentów, którzy je sprawozdają. Pewne rozbieżności w tym zakresie widoczne są 

w przypadku udziału projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji. 

Niektórzy beneficjenci określili wartość docelową tego wskaźnika na podstawie danych o 

tym, jaka część projektu określona w procentach mieści się na obszarze objętym programem 

rewitalizacji (tj. jaki procent powierzchni budynku objętego wsparciem mieści się na obszarze 

objętym programem rewitalizacji). Drugie ze stosowanych podejść opiera się na określeniu 

wielkości wydatków poniesionych w ramach projektu w odniesieniu do obszaru objętego 

programem rewitalizacji, w stosunku do całego budżetu projektu (wskaźnik obrazuje jaka 

część wydatków projektu przeznaczona jest na działania realizowane na lub skierowane do 

obszaru objętego programem rewitalizacji). Z uwagi na różnice w podejściu do 

monitorowania omawianego wskaźnika, wartości deklarowane w poszczególnych projektach 

wahają się od 0,01% do 100%. Zgodnie z definicją wskaźnika obowiązującą dla OP VIII POIiŚ 

2014-2020 dotyczy on powierzchni projektu znajdującej się na obszarze rewitalizacji i w taki 

też sposób należy ujednolicić sposób jego wyliczenia i monitorowania w ramach wszystkich 

projektów go sprawozdających. Proponujemy, aby KWO zostało uzupełnione o definicję 

wskaźnika (zasadne byłoby jego uzupełnienie o definicje wszystkich wskaźników, tak aby 

wnioskodawcy mieli dostęp do tych informacji w jednym miejscu). 

Ujednolicenie podejścia wskazane jest również w odniesieniu do wskaźnika wzrost 

zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa). W tym przypadku 

problem dotyczy nie tyle sposobu jego monitorowania przez beneficjentów, ile sposobu 

ujmowania danych w systemie SL2014. Z analizy bazy wygenerowanej z systemu wynika, że 

w większości projektów wskaźnik jest monitorowany bez wyszczególnienia płci. W 

niewielkiej liczbie (5%) sprawozdawany jest oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Z punktu 

widzenia użyteczności informacji generowanych przez system ułatwieniem byłoby 

podawanie łącznego wzrostu zatrudnienia w przypadku wszystkich projektów, a tam, gdzie 

to zasadne uszczegóławianie zatrudnienia w podziale na płeć. Proponujemy, aby w KWO 

jednoznacznie wskazać beneficjentom, aby: 

• w każdym projekcie, w którym planowany jest wzrost zatrudnienia obowiązkowo 

podawać łączną wartość tego wskaźnika (tj. bez rozróżnienia na płeć); 

• uzupełniająco sprawozdawana może być liczba miejsc pracy z podziałem na płeć, ale 

wartości dla obu płci muszą się sumować do wartości łącznej wskaźnika. 

Modyfikacje wskazane są również w przypadku wskaźnika ujętego w SzOOP liczba zabytków 

objętych wsparciem. Zgodnie z SzOOP jest to jeden z dwóch wskaźników produktu. Drugim 

jest liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem. Ich łączna wartość daje wartość 

wskaźnika monitorowanego na poziomie POIiŚ tj. liczby obiektów kultury i dziedzictwa 

kulturowego objętych wsparciem. Należy więc zakładać, że liczba zabytków objętych 

wsparciem to de facto liczba zabytków nieruchomych, a nie zabytków ogółem, na które 

składają się zarówno zabytki ruchome, jak i nieruchome. Zgodnie z danymi z systemu SL2014 

beneficjenci oddzielnie monitorują liczbę zabytków ruchomych i nieruchomych objętych 



99 

 

wsparciem co oznacza, że zmiany wymaga jedynie nazwa wskaźnika stosowana w SzOOP. Na 

przyszłość warto wprowadzić do KWO nazwy wskaźników wraz z podaniem ich definicji. 

Reasumując, projekty wdrażane w ramach OP VIII, które monitorowane są takimi samymi 

wskaźnikami monitorowane są – w większości przypadków – w sposób spójny, na tyle na ile 

jest to możliwe przy zróżnicowanym katalogu wspartych beneficjentów i realizowanych 

projektów. Największe zróżnicowanie w podejściu do monitorowania występuje w 

przypadku dwóch wskaźników rezultatu tj. liczby osób korzystających z obiektów objętych 

wsparciem oraz wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne. Zidentyfikowane różnice są jednak uzasadnione ze względu na różny rodzaj 

działań kulturalno-edukacyjnych realizowanych w ramach poszczególnych projektów. 

Stosowane przez beneficjentów podejścia mieszczą się również w definicji obu wskaźników 

wskazanej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych. 

Istotne niespójności zidentyfikowaliśmy w przypadku jednego ze wskaźników z KWO tj. 

udziału projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji. Różnice w 

podejściu do określenia jego wartości docelowej i monitorowania wynikają prawdopodobnie 

z braku definicji tego wskaźnika na etapie aplikowania o wsparcie i co za tym idzie, na etapie 

określania przez beneficjentów jego wartości. Dlatego wskazane jest przekazanie 

beneficjentom jednoznacznych wytycznych dotyczących sposobu monitorowania 

wskaźników, z poleceniem zweryfikowania w oparciu o nie wartości docelowych wskaźnika.  
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 Wnioski i rekomendacje  6.

W tej części raportu prezentujemy kluczowe rekomendacje płynące z badania, które 

powinny zostać wdrożone w po przeglądzie śródokresowym programu. Dotyczą one w 

głównej mierze zmiany poziomu wartości docelowych wskaźników typu output i wskaźników 

ram wykonania oraz ujednolicenia podejścia do jednego ze wskaźników z KWO, który 

monitorowany jest w odmienny sposób przez różnych beneficjentów.    

Rekomendacja 1 – aktualizacja wartości docelowych wskaźników 

a treść wniosku 

Wszystkie wskaźniki typu output  i wskaźnik produktu z ram wykonania zostały 
znacząco niedoszacowane na etapie programowania i w związku z tym wymagają 
ponownego oszacowania i wyznaczenia nowych wartości docelowych. 
 
Strona w raporcie na której opisane są wnioski: 63 

b treść rekomendacji 

Rekomenduje się przedstawienie KE propozycji aktualizacji wartości docelowych 
wskaźników programowych oraz aktualizację wszystkich wskaźników typu output i 
wskaźnika produktu z ram wykonania. Zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami 
wskaźniki te powinny przyjąć następujące wartości: 
 

nazwa wskaźnika [jednostka miary] 
typ  

regionu 

wartość 
z 

SzOOP 

Rekomendowana 

wartość 

docelowa 

Liczba obiektów kultury i dziedzictwa 

kulturowego objętych wsparciem 

[szt.] 

 RSL  59 359 

 RLR   8 
36 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 

w objętych wsparciem obiektach 

dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne 

[odwiedziny/rok] 

RSL 635 000 
4 115 092 

RLR   65 000 

373 341 

Liczba osób korzystających z 

obiektów objętych wsparciem 

[osoby/rok] 

RSL 
3 000 

000 
22 980 732 

RLR   350 000 4 629 252 

Liczba zabytków objętych wsparciem 

[szt.] 

RSL 35 305 

RLR   5 24 

Liczba obiektów zasobów kultury 

objętych wsparciem [szt.] 

RSL 24 54 

RLR   3 12 
 

c 
adresat 
rekomendacji 

IZ POIiŚ (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) i IP - Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) 

d sposób wdrożenia Zmiana wartości docelowych wskaźników w POIiŚ i załączniku nr 2 do SzOOP POIiŚ 

e 
termin wdrożenia 
(kwartał) 

II kw 2019 r. 

f klasa rekomendacji Rekomendacja programowa operacyjna 

g obszar tematyczny Kultura  

h 
program 
operacyjny 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

i 
instytucja zlecająca 
badanie 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) 
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Rekomendacja 2 – ujednolicenie podejścia do wskaźników 

a treść wniosku 

Podczas trwania naborów w OP VIII POIiŚ do dokumentacji konkursowej nie 
załączono dokumentu zawierającego definicje wskaźników, co spowodowało pewne 
różnice w interpretacji niektórych wskaźników z KWO. Problem ten dotyczy w 
szczególności wskaźnika udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego 
programem rewitalizacji. 
Ponadto w SzOOP PO IiŚ widnieje mylna nazwa wskaźnika dot. liczby zabytków 
objętych wsparciem. Obecnie zapis nie precyzuje, że wskaźnik monitoruje w intencji 
autorów liczbę zabytków nieruchomych, a nie liczbę wszystkich zabytków objętych 
wsparciem. 
 
Strona w raporcie: 98-99 

b 
treść 
rekomendacji 

Ujednolicenie podejścia do monitorowania problemowego wskaźnika. Przekazanie 
beneficjentom obowiązujących definicji z poleceniem o weryfikacji sposobu 
wyliczenia / monitorowania wskaźnika. 
Zmiana nazwy wskaźnika z SzOOP z liczba zabytków objętych wsparciem, na liczba 
zabytków nieruchomych objętych wsparciem. 

c 
adresat 
rekomendacji 

IZ POIiŚ - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i IP - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (MKiDN) 

d sposób wdrożenia 
Powiadomienie beneficjentów o konieczności aktualizacji sposobu wyliczenia 
wartości docelowych problematycznego wskaźnika. Należy przekazać beneficjentom 
aktualną definicję wskaźnika wraz z przykładowym opisem sposobu jego wyliczenia. 

e 
termin wdrożenia 
(kwartał) 

II kw 2019 r. 

f 
klasa 
rekomendacji 

Rekomendacja programowa operacyjna 

g obszar tematyczny Kultura  

h 
program 
operacyjny 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

i 
instytucja 
zlecająca badanie 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) 

 


