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Wybrane dane z zakresu kultury w 2016 r.

bKinematografia  - 0,6%

POLSKA
aStruktura wydatk�w budżetu pa�stwa  na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 

według wybranych rozdział�w klasyfikacji budżetowej (w %)

45,1%

5,1%

5,3%

8,1%

Polski Instytut Sztuki Filmowej  - 0,5%

Działalność radiowa i telewizyjna  - 0,8%

Muzea 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  
cInna działalność na rzecz ochrony zabytków   

Galerie i biura wystaw artystycznych  - 0,6%

Centra kultury i sztuki  

4,3%

 Archiwa 

Biblioteki

5,8%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 0,2%
7,1%

Teatry

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 

6,6%

a Łącznie z transferami do jednostek samorządu terytorialnego. b Produkcja i opracowywanie filmów,  dystrybucja  i rozpowszechnianie filmów,  
zadania w zakresie kinematografii. c Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków, Rada Ochrony Pamięci Walk 
i  Męczeństwa,   Narodowy Fundusz  Rewaloryzacji  Zabytków  Krakowa. 

a
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  budżet�w poszczeg�lnych wojew�dztw 

w przeliczeniu na 1 mieszka�ca (w zł) i ich udział w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego (w %)

Wydatki pa�stwa na kulturę = 2586680 tys. zł

Warmińsko-mazurskie

a Łącznie z transferami do jednostek samorządu terytorialnego. 

a
Przeciętne miesięczne wydatki na kulturę na 1 osobę w gospodarstwach domowych  (w zł)
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agazety i czasopisma
aksiążki i inne wydawnictwa opłaty za wstęp do teatr�w, instytucji muzycznych i kina

zakup sprzętu do odbioru, rejestracji i odtwarzania d�więku i obrazu zakup no�nik�w d�więku i obrazu
zakup sprzętu i usług foto-filmowych bopłaty  za abonament radiowy i telewizyjny i telewizję kablową Inne

29,16

a Bez podręczników szkolnych oraz innych książek i czasopism do nauki. b bez opłat za usługi w pakiecie telekomunikacyjnym

 aW wojew�dztwie dolno�ląskim działało 1220 instytucjikultury , w tym:

WOJEW�DZTWO DOLNO�LĄSKIE

teatry dramatyczne 
i lalkowe, 

teatry muzyczne 

12

bmuzea

72

galerie 
i salony sztuki

centra, domy, 
o�rodki kultury, 
kluby i �wietlice 

biblioteki
i filie publiczne kina

23 337 593 42

przedstawie� 
teatralnych 

3,1 tys.

wystaw czasowych 
w kraju

0,4 tys.

wystaw 
w kraju 

imprez 
kulturalnych 

wypożycze� 
księgozbior�w seans�w

0,5 tys. 18,8 tys. 8309,9 tys. 191,3 tys.

zrealizowały:

i przyciągnęły:

czwiedzających

2007,7 tys.

zwiedzających uczestnik�w czytelnik�w widz�w

2612,8 tys. 2986,5 tys. 4882,9 tys.

a Stan w dniu 31 XII 2016. b Łącznie z oddziałami. c Zwiedzający wystawy w zorganizowanych grupach.

452,3 tys. 

widz�w

768,0 tys.

aZabytki w wojew�dztwie dolno�ląskim

3,9 i mniej
      

4,0 - 7,9
8,0 - 11,9

12,0 i więcej
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     250 i mniej
251 -    350
351 -    450

451 -    800
801 i więcej

a Stan w dniu 31 XII 2017 r.
Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa - https://www.nid.pl

Lista Światowego 
Dziedzictwa UNESCO

Pomniki Historii

Zabytki Nieruchome

Zabytki archeologiczne

14809116223

x Liczba zabytków

Uczestnicy imprez masowych 
w wojew�dztwie dolno�ląskim 

na 1000 mieszka�c�w
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         20 i mniej
     21 -    100
   101 -   300
   301 - 1000
1001 i więcej

Liczba imprez masowych
w wojew�dztwie dolno�ląskim 

według rodzaju

Koncerty - 126

Festiwale - 17

Kabarety - 23

Widowiska 
cyrkowe - 3

Imprezy łączone - 19

Inne artystyczno-rozrywkowe - 71

Interdyscyplinarne - 9

Sportowe - 269

Przedstawienia
i spektakle - 14

Udział wydatków (w %)
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