


REALIZUJEMY 200 INWESTYCJI  
ZA PONAD 800 MLN ZŁ 
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Wszystkie środki będące w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 

1 % budżetu na kulturę w 2015 r. 



 
 

DZIEDZICTWO 

4,4 mld zł 
 

ochrona materialnego  
i niematerialnego dziedzictwa 

ochrona zabytków 
nowoczesne muzea 

digitalizacja 

INFRASTRUKTURA 

4,6 mld zł 
 

kompletna mapa kultury 
budowa nowych obiektów 

modernizacje, remonty 
 

EDUKACJA 

5,9 mld zł 
 

infrastruktura, prowadzenie 
oraz wyposażenie  

szkół i uczelni artystycznych 
programy i narzędzia 

edukacyjne 

  
 
 

 

wydatki z budżetu paostwa, Funduszu 
Promocji Kultury i środki europejskie 



 

 
 
 

EDUKACJA 

ARTYSTYCZNA KULTURALNA 

budowa nowych szkół 
i uczelni artystycznych  

narzędzia edukacyjne 

edukacja medialna 

powrót muzyki i plastyki 
do szkół powszechnych 

kampanie społeczne 

Poprawa kompetencji w kulturze.  
Budowa nowoczesnego  społeczeostwa opartego na wiedzy. 

programy edukacyjne nowe kierunki studiów 
artystycznych  

 zwiększone nabory 



zakooczono 9 projektów, powstały  
m.in. nowe budynki ASP we Wrocławiu  
oraz PWSFTviT w Łodzi 
 

trwa realizacja 9 projektów 
 

10 nowych umów na budowy i modernizacje 
budynków szkół i uczelni artystycznych  
 

zakooczenie reformy kształcenia 
artystycznego w szkołach powszechnych 
(klasy IV, V, VI) 
 

wdrażanie „Muzykoteki Szkolnej”  
 
 
 

 

 

 
 
 

EDUKACJA 

zakooczenie 28 projektów z zakresu 
szkolnictwa artystycznego 
 

  kolejny e-book: PINAKOTEKA 
 

  druga częśd „Filmoteki Szkolnej” 
 

kontynuacja programu zakupów 
instrumentów do szkół 
 

zmiany w systemie kształcenia 
w szkołach artystycznych 
 

przygotowanie do inwestycji POIiŚ 
w perspektywie finansowej 2014 – 2020 

  

ocena reformy kształcenia artystycznego 
 

 



 

 
 
 

EDUKACJA 



DZIEDZICTWO  

RATOWANIE 

 

- konserwacja zabytków 

- remonty 

- opieka nad obiektami 
w kraju i za granicą 

ODZYSKIWANIE 

 

katalogowanie  
i poszukiwanie dzieł 

utraconych  

UDOSTĘPNIANIE 

 

- inwestycje  
w istniejące muzea 

- nowe instytucje 

- dostosowywanie  
do potrzeb 

niepełnosprawnych 

UPOWSZECHNIANIE 

 

- wyrównywanie szans 
w dostępie do kultury 

- promocja polskiej 
kultury w kraju  

i za granicą 

DIGITALIZACJA  
książki muzyka film zabytki 3D archiwa fotografia kolekcje 



DZIEDZICTWO  

 
 
 

 

Krajowy Program Ochrony Zabytków 
 

kontynuacja projektów odzyskiwania dzieł 
narodowych 
 

poprawa infrastruktury muzealnej 
 

uruchomienie funduszu żelaznego 
Fundacji Auschwitz – Birkenau 
 

ponad 350 mln zł na ratowanie zabytków 
 

zakooczenie pierwszego etapu digitalizacji 
zabytków ruchomych i nieruchomych 
 

spektakularne wystawy polskiej sztuki  
w najważniejszych obiektach świata – 
Muzeum Narodowe w Pekinie, Paostwowe 
Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu  
 

zakooczenie pierwszych kompleksowych 
remontów rezydencji królewskich 
 

ponowne otwarcie Muzeum Narodowego  
w Warszawie 
 

trwa realizacja 25 projektów 
współfinansowanych ze środków europejskich 
 

zakooczenie części budowlanej Muzeum 
Historii Żydów Polskich i rozpoczęcie budowy 
Muzeum II Wojny Światowej 
 

pierwsza monograficzna wystawa polskiego 
artysty w MoMA w Nowym Jorku 
 
 
 
 



Zamek Królewski w Warszawie 10,1 mln zł.  

zakończenie inwestycji- 2013 r. 

Muzeum Łazienki Królewskie 24 mln zł. 

zakończenie inwestycji- 2015 r. 

 

Pałac w Wilanowie 18,3 mln zł. 

zakończenie inwestycji- 2013 r. 

 

Zamek Królewski na Wawelu 12,6 mln zł. 

zakończenie inwestycji- 2013 r. 

KOMPLEKSOWE REMONTY REZYDENCJI KRÓLEWSKICH 



INFRASTRUKTURA 

Nadrabiamy 50-letnie zaległości w budowie infrastruktury kultury! 

Filharmonie 

Teatry 

Opery 

Muzea 

Uczelnie artystyczne  
Szkoły muzyczne  

i plastyczne  
I i II stopnia 

Nowoczesne 
instytucje oferujące 

programy edukacyjne 

ORLIKI KULTURY 

Dom Kultury + 

Biblioteka + 



INFRASTRUKTURA 

20 zakooczonych 
inwestycji 
 
64 podpisane umowy 
na realizację inwestycji 
POIiŚ – łączna kwota 
dofinansowania 
ponad 2 mld zł 
 
Zakooczenie naboru 
wniosków w ramach 
funduszy norweskich 
 
 
 
 

Zakooczenie ponad 40 
inwestycji realizowanych  
ze środków europejskich 
 
1,5 mld zł na wydatki 
inwestycyjne 
 
szansa na kolejne środki 
europejskie w ramach 
perspektywy budżetowej 
2014 - 2020 

 
 

 
 



„DUŻE PROJEKTY” WIZYTÓWKA MKIDN 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jedyne uzyskało zgodę 
Komisji Europejskiej na realizację tzw. „dużych projektów”  

 
 

Opera Podlaska w Białymstoku 

Centrum Nauki Kopernik 

 

Narodowe Forum Muzyki 

Europejskie Centrum Solidarności 

Siedziba Narodowej Orkiestry Polskiego Radia 

 


