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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 

W 2011 r. w województwie małopolskim zarejestrowanych było 1 520 instytucji 

klasycznego sektora kultury, z czego największy udział stanowiły biblioteki oraz ich filie 

(50,1%). 

Tabela 1 Instytucje klasycznego sektora kultury zarejestrowane na terenie 
województwa małopolskiego w latach 2008-2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Podmioty ogółem 1 520 1 524 1 520 

w tym: 

Sektor prywatny 48 52 47 

Sektor publiczny 1 408 1 406 1 414 

Sektor pozarządowy 64 66 59 

 

Zdecydowana większość instytucji należała do sektora publicznego (93,0%). Najwięcej 

instytucji kultury zlokalizowanych było w dużych miastach na prawach powiatu tj. Krakowie, 

Nowym Sączu i Tarnowie, a najmniej w powiatach ziemskich, peryferyjnie położonych 

w stosunku do centrum województwa. 

Tabela 2 Imprezy zorganizowane przez instytucje klasycznego sektora kultury  
w województwie małopolskim w latach 2008-2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Imprezy ogółem 155 721 154 844 189 990 

w tym: 

Sektor prywatny 106 916 98 882 125 792 

Sektor publiczny 47 021 52 288 58 263 

Sektor pozarządowy 1 784 3 674 5 935 

 

W 2010 r. zorganizowanych zostało ponad 189 tys. imprez, z czego zdecydowana 

większość przez instytucje należące do sektora prywatnego (66,2%). Wśród instytucji 

publicznych, najbardziej aktywne pod względem liczby zorganizowanych imprez były domy 

kultury (48% ogółu imprez), a wśród instytucji prywatnych i pozarządowych – kina 

(odpowiednio 98,9% i 70,2% ogółu imprez). 

Pomimo, że sektor prywatny przeważał pod względem liczby zorganizowanych 

imprez, to jednak większość uczestników wybierała imprezy zorganizowane przez publiczne 

instytucje Największą liczbę uczestników imprez zarejestrowano w instytucjach należących 

do sektora publicznego (75,7%). Duży odsetek uczestników odnotowano w imprezach 
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organizowanych przez sektor prywatny (19,1%) oraz niewielki procent przez sektor 

pozarządowy (5,2%). 

Tabela 3 Uczestnicy imprez zorganizowanych przez instytucje klasycznego sektora 
kultury w województwie małopolskim w latach 2008-2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Uczestnicy ogółem 17 534 954 17 701 829 17 359 525 

w tym: 

Sektor prywatny 3 018 641 3 250 433 3 311 444 

Sektor publiczny 13 077 071 13 401 494 13 137 152 

Sektor pozarządowy 1 439 242 1 049 902 910 929 

 

Liczba osób zatrudnionych w instytucjach klasycznego sektora kultury na terenie 

Małopolski w 2010 r. wyniosła 6,5 tys. osób, natomiast liczba pełnych etatów 6,0 tys.  

Tabela 4 Liczba zatrudnionych1 oraz etatów generowanych przez instytucje 
klasycznego sektora kultury w 2010 r. (w tys.) 

Wyszczególnienie 
Instytucje klasycznego sektora kultury 

sektor publiczny sektor prywatny sektor pozarządowy 

zatrudnieni 6,0 0,3 0,2 

pełne etaty 5,6 0,3 0,2 

 

W 2011 r. w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON) w Małopolsce zarejestrowane były 21 853 podmioty przemysłów kreatywnych. Ich 

udział w ogóle podmiotów gospodarki narodowej w województwie wynosił 6,6%. Według 

szacunków autorów, liczba rzeczywiście działających podmiotów sektora kreatywnego była 

mniejsza i w 2011 r. wyniosła 17 713, co stanowiło 6,8% wszystkich działających podmiotów 

gospodarki narodowej w Małopolsce.  

Tabela 5 Podmioty przemysłów kreatywnych zarejestrowane i działające na terenie 
województwa małopolskiego w latach 2009-2011 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 

Podmioty zarejestrowane (w %) 5,9 6,3 6,6 

Podmioty działające (w %) - - 6,8 

Podmioty nowo zarejestrowane (w jd) 2 651 3 098 2 661 

Odsetek nowo zarejestrowanych w Małopolsce (w %) 8,5 8,5 8,7 

                                                      
1
 Do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. 
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W 2011 r. największymi branżami małopolskiego sektora kreatywnego, pod 

względem liczby działających podmiotów gospodarczych, były branże: reklamowa, 

wydawnicza i programistyczna. Wśród podmiotów przemysłów kreatywnych dominowały 

podmioty małe, których udział w 2011 r. wyniósł 96,9%.  

Tabela 6  Struktura podmiotów przemysłów kreatywnych ze względu na klasę 
wielkości w województwie małopolskim w 2011 r. (w %) 

Klasa wielkości2 Podmioty przemysłów kreatywnych 

Małe (0-9 osób pracujących) 96,9 

Średnie (10-49 osób pracujących) 2,6 

Duże (od 50 osób pracujących) 0,6 

Liczba osób pracujących2 w podmiotach przemysłów kreatywnych na terenie 

Małopolski w 2011 r. wyniosła 52,4 tys. osób, natomiast liczba zatrudnionych3 36,1 tys. osób. 

Tabela 7 Pracujący3 i zatrudnieni4 w podmiotach przemysłów kreatywnych 
w województwie małopolskim w 2011 r. 

Wyszczególnienie 
Podmioty przemysłów kreatywnych 

w tys. % w woj. 

Pracujący 52,4 4,5 

Zatrudnieni 36,1 3,8 

Średnia wartość przychodów podmiotów przemysłów kreatywnych w 2010 r. 

wyniosła 703,6 tys. zł, natomiast średnia wartość ich dochodu - 80,0 tys. zł. 

Tabela 8 Wybrane wyniki ekonomiczne podmiotów przemysłów kreatywnych 
w województwie małopolskim w 2010 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie Podmioty przemysłów kreatywnych 

Średnia wartość przychodu 703,6 

Średnia wartość kosztów 623,6 

Średnia wartość dochodu/straty 80,0 

Średnia z dochodów przypadających na 
pracującego 

36,6 

Średnia z dochodów przypadających na 
zatrudnionego 

31,5 

 

                                                      
2
 Klasa wielkości wg. podziału GUS w odniesieniu do liczby pracujących. 

3
 Do pracujących zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, 

wyboru lub mianowania) lub stosunku służbowego; pracodawców tj. właścicieli i współwłaścicieli jednostek 
prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) oraz osoby pracujące na 
własny rachunek; osoby wykonujące pracę nakładczą. 
4
 Do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. 
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SEKCJA I. KLASYCZNIE ROZUMIANY SEKTOR KULTURY 

Instytucje klasycznie rozumianego sektora kultury, tj.: teatry, muzea, galerie, 

biblioteki, domy kultury mają szczególne znaczenie dla przekazu wartości kulturowych, 

istotnych z punktu widzenia funkcjonowania całego społeczeństwa. Sektor ten ma również 

wymierny, ekonomiczny wpływ na funkcjonowanie gospodarki danego regionu oraz kraju. 

Wkład całego sektora kultury w rozwój krajowej gospodarki może być znaczący. 

Przykładowo, w Kanadzie wskaźnik udziału kultury w PKB wynosi 4,8%, w Finlandii 3,2%, 

a w Niemczech 1,6%. W Polsce nadal trwają prace nad opracowaniem metodologii badania 

wkładu kultury do PKB, ale na podstawie dostępnych opracowań można powiedzieć, że 

wartość tego wskaźnika kształtuje się na poziomie 1,6%5.  

Na wstępie należy poruszyć kwestię dostępności danych statystycznych o instytucjach 

kultury w Polsce. GUS prowadzi dwa szczegółowe badania, które dostarczają informacji 

o tego typu instytucjach. Są to: 

1. Obiekty i działalności instytucji kultury: 

(K01 – sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej, K02 – sprawozdanie 

z działalności muzeum i instytucji para muzealnej, K03 – sprawozdanie biblioteki, 

K05 - sprawozdanie z działalności wystawienniczej, K07 – sprawozdanie z działalności 

domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy) 

2. Działalność w zakresie kinematografii. 

(K08 – sprawozdanie kina) 

Według danych GUS, infrastruktura kulturalna województwa małopolskiego jest 

bardzo dobrze rozbudowana. W 2010 r. w całym województwie było: 

 48 kin stałych (3,2%),  

 126 muzeów i ich oddziałów (8,3%), 

 37 teatrów i instytucji muzycznych (2,4%), 

 762 bibliotek i ich filii (50,1%), 

 67 galerii i salonów sztuki (4,4%), 

 480 domów kultury (31,6%)6.  

                                                      
5
 Lewandowski P., Mućk J., Skrok K., 2010, Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. 

Raport Końcowy, IBS, Warszawa. 
6
 Dla domów kultury podano najnowsze dane tj., za 2009 r. Ponadto, ze względu na małą zmienność liczby oraz 

zakresu działalność domów kultury, dane za 2009 r. zostały wykorzystane w analizach dla 2008 i 2010 roku  
w tej części opracowania. 
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Liczba oraz zróżnicowanie funkcjonalne infrastruktury kulturalnej zależała przede 

wszystkim od stopnia rozwoju danego powiatu, jego wielkości oraz dominującej funkcji. 

Najwięcej instytucji kultury zlokalizowanych było w mieście na prawach powiatu, 

tj. w Krakowie (18,3%), w oraz w powiatach ziemskich o dużej powierzchni i dużym 

zaludnieniu, tj.: w nowosądeckim (8,4%) i krakowskim (6,5%). Natomiast najmniej tego typu 

obiektów było w peryferyjnie położonych powiatach regionu, np. proszowickim (1,2%), 

miechowskim (1,6%) oraz w miastach na prawach powiatu tj., Nowym Sączu (1,6%) 

i Tarnowie (2,1%). Niewielki odsetek instytucji kultury odnotowano również w powiatach 

o małej powierzchni i bezpośrednio graniczących z Krakowem – wielickim (2,5%) 

i myślenickim (3%). 

Mapa I.1 Ogółem instytucje kultury w województwie małopolskim według powiatów 
w latach 2008-2010 

 Od kilku lat liczba instytucji klasycznie rozumianego sektora kultury nie uległa 

większym zmianom. W porównaniu do 2008 r. ich liczba spadła tylko o 1,3%. Bardziej 

szczegółowa analiza danych na poziomie powiatowym wykazała, że liczba instytucji kultury 

w sześciu powiatach wzrosła, w czternastu zmalała, a w dwóch nie uległa zmianie. 

Największą dodatnią dynamikę zmian odnotowano w mieście na prawach powiatu, 
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tj. w Nowym Sączu oraz w powiecie dąbrowskim. Natomiast największy ubytek odnotowano 

w peryferyjnie położonych powiatach w północnej części regionu, (np. olkuskim.) 

Mapa I.2 Dynamika zmian liczby instytucji kultury ogółem w województwie 
małopolskim wg powiatów w latach 2008-2010 

 

 

Zdecydowana większość klasycznie rozumianych instytucji kultury należała do sektora 

publicznego. Tendencja ta utrzymywała się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Największy 

odsetek prywatnych instytucji odnotowano wśród galerii, teatrów oraz kin7. 

Wykres I.1 Instytucje kultury ogółem w podziale na sektory własności w latach 
2008-2010 (w %) 

 
                                                      
7
 Z analizy wyłączono biblioteki naukowe i fachowe, które są zarządzane przez jednostek nieprzynależące, do 

sektorem kultury (np. biblioteki przyszpitalne). 

4,2 4,3 3,9 
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92,6 92,3 93 

2008 2009 2010

publiczny

prywatny

pozarządowy

sektor własności: 



 

POTENCJAŁ MAŁOPOLSKICH PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH 
Klasycznie rozumiany sektor kultury 

 

STRONA 10  

 

 

 

Wykres I.2 Struktura sektorów własności wybranych instytucji kultury w latach 
2008-2010 (w%) 

teatry i instytucje muzyczne 
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1. OFERTA KULTURALNA KLASYCZNIE ROZUMIANEGO SEKTORA KULTURY 

Oferta kulturalna klasycznie rozumianego sektora kultury obejmuje imprezy 

kulturalne8 oraz inną działalność polegającą na aktywizacji osób w danym regionie. Pomimo, 

że zdecydowana większość podmiotów należących do klasycznie rozumianego sektora 

kultury pozostawała w gestii sektora publicznego, to liczba imprez organizowanych przez 

jednostki prywatne była zdecydowanie większa. Według danych, w 2010 r. w całym 

województwie odbyło się około 190 tys. imprez, z których większość została zorganizowana 

przez sektor prywatny (66,2%). Imprezy zorganizowane przez instytucje należące do sektora 

publicznego wyniosły 30,7%, a pozarządowego tylko 3,1%. Wysoki odsetek sektora 

prywatnego w ogólnej liczbie zorganizowanych imprez został zaburzony przez kina, które  

w 2010 r. zorganizowały najwięcej imprez (seansów filmowych). 

Wykres I.3 Udział imprez zorganizowanych przez wybrane instytucje kultury 
w poszczególnych sektorach własności w woj. małopolskim w 2010 r. (w %) 

teatry i instytucje muzyczne 

 

muzea i instytucje paramuzealne 

 
galerie i salony sztuki 

 

kina 

 
domy Kultury 

 

                                                      
8
 Pod pojęciem imprezy kulturalne rozumie się przedstawienia, koncerty, seanse filmowe, wystawy czasowe 

w muzeach oraz imprezy w galeriach sztuki. 

77,0 

22,6 

0,4 

publiczny prywatny pozarzadowy

91,1 

1,0 7,8 

publiczny prywatny pozarzadowy

61,1 
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publiczny prywatny pozarzadowy

16,4 
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publiczny prywatny pozarzadowy
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W sektorze państwowym największy odsetek imprez odnotowano wśród domów 

kultury oraz muzeów i instytucji paramuzealnych. W sektorze prywatnym pod tym względem 

dominowały kina, teatry i instytucje muzyczne oraz galerie i salony sztuki. Natomiast 

w sektorze pozarządowym zdecydowane najwięcej imprez zorganizowały galerie i salony 

sztuki. Pozostałe instytucje miały marginalne znaczenie w tym sektorze. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że liczba imprez nie przekładała się bezpośrednio 

na liczbę ich uczestników. W 2010 r. najwięcej osób (75,7%) uczestniczyło w imprezach 

zorganizowanych przez sektor publiczny, głównie przez muzea (56,3%) i domy kultury 

(29,5%). Natomiast odsetek uczestników imprez organizowanych przez sektor prywatny 

wynosił 19,1%, z czego najwięcej odnotowały kina (89,7%). Zainteresowaniem cieszyły się 

również imprezy organizowane przez sektor pozarządowy (5,2%), wśród których najwięcej 

uczestników odnotowały muzea (74,2%) oraz domy kultury (13,0%). 

Wykres I.4 Liczba imprez oraz ich uczestników organizowanych przez jednostki 
tradycyjnego sektora kultury w województwie małopolskim w latach 
2008-2010. 
imprezy  uczestnicy 

 
2008   2009   2010 

 

Oferta kulturalna klasycznie rozumianych instytucji kultury nie ogranicza się tylko do 

liczby organizowanych imprez, wystaw czy innych spotkań. Warto dodać, że większość tego 

typu instytucji prowadzi dodatkową działalność, m.in. wydawniczą, edukacyjną, 

hobbystyczną. Największą aktywność w tym zakresie przejawiały domy kultury, które 

również prowadzą zespoły artystyczne, koła oraz kluby (świetlice). Młodzież i osoby dorosłe 

mogą korzystać z szerokiej gamy możliwości realizowania swoich zainteresowań i rozwijania 

talentów dzięki organizacji takich przedsięwzięć. Rola domów kultury jest niezwykle istotna 
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na obszarach wiejskich i peryferyjnych, gdzie dostęp do szkół o profilu kształcenia 

związanych z kulturą i sztuką jest mocno ograniczony. Czasem jest to jedyna szansa na 

rozwijanie zdolności i talentów przez mieszkańców, w tym głównie przez młodzież. Według 

danych z 2009 r. w województwie małopolskim liczba zespołów artystycznych wyniosła 

2 031, z czego 98,5% należało do sektora publicznego; liczba kół 1 630 (95,2% do sektora 

publicznego), a zorganizowanych kursów odbyło się 1 769 (88,2% sektor publiczny). 

Wykres I.5 Uczestnicy zespołów artystycznych oraz kół i absolwenci kursów w domach 
kultury w województwie małopolskim w 2009 r (w tys.). 

 
Aktywność ludności w zakresie korzystania z tradycyjnych instytucji kultury przejawia 

się w liczbie osób korzystających z bibliotek. W całym województwie małopolskim w 2010 r. 

było ponad 11,1 mln woluminów i w porównaniu do 2008 r. liczba ta zmniejszyła się o 0,3%. 

W latach 2008 - 2010 liczba czytelników9 w województwie małopolskim utrzymywała się na 

stałym poziomie i wynosiła około 670 tys. osób rocznie.  

W skali województwa liczba wypożyczeń w ciągu badanych lat nie uległa większym 

zmianom i kształtowała się na poziomie około 11 mln. Największą aktywnością czytelników 

charakteryzowały się powiaty dąbrowski, brzeski i nowosądecki, gdzie wskaźnik wypożyczeń 

zbiorów przez 1 czytelnika był najwyższy, a najmniejszą - powiat proszowicki, miechowski 

i chrzanowski. 

Wykres I.6 Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach w województwie 
małopolskim według powiatów w latach 2008-2010. 

 

                                                      
9
 Czytelnicy są to zarejestrowani użytkownicy, którzy posiadają aktywne konto i kartę biblioteczną oraz którzy 

wypożyczyli na, zewnątrz co najmniej jedną pozycję w roku sprawozdawczym. 
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2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Spośród różnych źródeł przychodów instytucji kultury dominują głównie środki 

finansowe pochodzące z dotacji (m.in. z budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz funduszy zagranicznych) lub są to przychody wypracowane z własnej 

bieżącej działalności (środki własne; pochodzące m.in. ze sprzedaży produktów i usług tych 

instytucji). Najmniejsze znaczenie w przypadku klasycznie rozumianych instytucji kultury ma 

sponsoring, podobnie jak w przypadku nieujętych w powyższe kategorie, pozostałych 

przychodów składających się głównie z darowizn (finansowych i niefinansowych). 

W przypadku udziału poszczególnych źródeł przychodów w przychodach ogółem, zaznaczają 

się nie tylko różnice między sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym, ale również 

różnice wewnątrzsektorowe. 

Małopolskie instytucje kultury sektora publicznego opierają swoją działalność 

głównie na przychodach pochodzących z dotacji. Drugim, choć już nie tak istotnym źródłem, 

są środki własne. Wyjątek stanowią kina, których przychody pochodzą w ponad 80% 

z wypracowanych ze swojej działalności środków, zaś pozostałe środki finansowe pochodzą 

z dotacji. Marginalne znaczenie dla wszystkich omawianych małopolskich instytucji kultury 

w tym sektorze mają sponsoring (1% i mniej) oraz inne przychody (występujące tylko 

w przypadku muzeów i instytucji paramuzealnych). 

Wykres I.7  Udział wybranych źródeł przychodów publicznych instytucji kultury 
w województwie małopolskim (w %) 

teatry i instytucje muzyczne muzea i instytucje paramuzealne 

  
galerie sztuki kina 
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W sektorze prywatnym dominującym źródłem przychodów są środki własne, 

w przypadku kin to jedyne źródło finansowania i niemal wyłączne dla teatrów i instytucji 

muzycznych oraz galerii sztuki. Jedynie muzea i instytucje paramuzealne sektora prywatnego 

zasilają swoje budżety np. z darowizn. 

Wykres I.8 Udział wybranych źródeł przychodów prywatnych instytucji kultury 
w województwie małopolskim (w %) 

teatry i instytucje muzyczne muzea i instytucje paramuzealne 

  
galerie sztuki kina 

  
 

Muzea i instytucje paramuzealne sektora pozarządowego finansują swoją działalność 

głównie z środków własnych pochodzących z ich statutowej działalności bądź działalności 

gospodarczej, natomiast galerie sztuki w ramach tego sektora funkcjonują głównie dzięki 

dotacjom. 

Wykres I.9 Udział wybranych źródeł przychodów pozarządowych małopolskich muzeów 
i instytucji paramuzealnych oraz galerii (w %)10 

muzea i instytucje paramuzealne galerie sztuki 

  

                                                      
10

 Brak rozkładu % źródeł przychodów małopolskich pozarządowych teatrów i instytucji muzycznych oraz kin ze 
względu na liczebność zbiorowości poniżej 3 jednostek. 
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3. PODATKI I OPŁATY ODPROWADZANE PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY 

Koszty działalności operacyjnej11, czyli koszty poniesione na działalność podstawową, 

jaką poniosły instytucje kultury w 2010 r. w Polsce wyniosły ogółem blisko 6 mld zł. 

Natomiast małopolskie instytucje kultury, które stanowią ok. 9% wszystkich instytucji 

kultury, poniosły koszty rzędu blisko 635 mln zł. Pozostałe koszty operacyjne12, niezwiązane 

bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, stanowiły wartość 12,5 mln zł.  

Tabela I.1 Wysokość wybranych kosztów poniesionych przez małopolskie instytucje 

kultury w 2010 r. (w tys. zł) 

Koszty Polska 
w tym 

województwo 
małopolskie 

Koszty działalności operacyjnej ogółem  5 983 729 635 510 

w tym:  

podatki i opłaty 77 633 8 708 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 530 854 54 801 

Średnia wartość kosztów operacyjnych 1 414 1 694 

Pozostałe koszty operacyjne ogółem 60 968 12 485 

 

Podatki i opłaty13 ogółem odprowadzane przez małopolskie instytucje kultury to 

łącznie prawie 9 mln zł. Największą część stanowią podatki i opłaty odprowadzane na rzecz 

budżetu państwa, stanowią one łącznie ponad 3,4 mln zł, następnie wpłaty na PFRON prawie 

1,8 mln zł., a także podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1,6 mln zł.  

Spory wydatek, jeśli chodzi o koszty stanowią także ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia. Łącznie jest to suma ponad 54 mln zł. Wliczana jest do niej m.in.: składka na 

ubezpieczenia społeczne (w części opłacanej przez pracodawcę), na fundusz pracy, fundusz 

gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz świadczenia na rzecz pracowników (jak np. 

dopłaty do biletów, kwater, wyżywienia, szkolenia pracowników, wydatki na bhp i ochronę 

zdrowia, a także odpisy na ZFŚS lub świadczenia urlopowe). Same odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych, wyniosły 6,7 mln zł., natomiast na fundusz pracy prawie 

4,7 mln zł. 

                                                      
11

 Koszty ponoszone przez instytucje kultury zostały przedstawione w oparciu o wyniki ze sprawozdania 
finansowego F-02/dk - sprawozdanie o finansach instytucji kultury. Do opracowania wzięto pod uwagę 
podmioty posiadające osobowość prawną, będące państwowymi samorządowymi jednostkami 
samofinansującymi się. 
12

 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, amortyzacja oddanych w dzierżawę lub najem środków 
trwałych, nieplanowane odpisy amortyzacyjne, poniesione kary, grzywny, odszkodowania. 
13

 Na kwotę składają się podatki o opłaty obciążające koszty: m.in. podatek akcyzowy, podatek od 
nieruchomości, podatek od środków transportowych i inne podatki (rolny, leśny) oraz podatki lokalne, a także 
wszelkie opłaty urzędowe (np. notarialne, paszportowe, rejestracyjne, opłaty skarbowe, podatek od umów 
cywilnoprawnych, za wieczyste użytkowanie gruntów, ochronę środowiska, opłaty za gospodarcze użytkowanie 
środowiska), podatek od towarów i usług (niepodlegający odliczeniu), a także wpłaty na PFRON. 
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Tabela I.2 Wysokość poszczególnych podatków i opłat poniesionych przez małopolskie 

instytucje kultury w 2010 r. (w tys. zł) 

Koszty Polska 
w tym 

województwo 
małopolskie 

Podatki i opłaty ogółem 77 633 8 708 

w tym:   

podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa 16 259 3 380 

podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego  
18 328 1 595 

wpłaty na PFRON 15 540 1 783 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 530 854 54 801 

w tym:  

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 265 6 706 

fundusz pracy 44 919 4 738 

 

4. WPŁYW POŚREDNI INSTYTUCJI KULTURY NA SYTUACJĘ GOSPODARCZĄ 

REGIONU POPRZEZ POBUDZENIE RUCHU TURYSTYCZNEGO 

W 2010 r. z małopolskich turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego 

zakwaterowania skorzystało łącznie blisko 3 mln osób. W tym samym czasie około 8,7 mln 

ludzi odwiedziło małopolskie muzea, instytucje paramuzealne, galerie i salony sztuki. 

Zjawiska te jednak nie warunkują się nawzajem, w związku, z czym nie możemy stwierdzić ile 

procent osób ze zwiedzających nocowało w danym powiecie i na odwrót oraz jaki odsetek 

osób nocujących odwiedził daną instytucję kultury. Spróbujemy jednak pokazać występujące 

w województwie małopolskim tendencje związane z turystyką i kulturą, zestawiając ze sobą 

posiadane informacje. 

Możemy zaobserwować, że istnieje pewna dodatnia zależność pomiędzy liczbą osób 

korzystających z turystycznych obiektów województwa małopolskiego, a sumą 

zwiedzających małopolskie muzea, instytucje paramuzealne, galerie i salony sztuki. Co 

oznacza, że wzrostowi wartości na jednej zmiennej towarzyszy wzrost wartości pozostałej 

zmiennej. Ponadto możemy zaobserwować sześć przypadków odstających. W powiatach: 

oświęcimskim, nowotarskim i wielickim oraz w Krakowie liczba osób zwiedzających znacznie 

przewyższa sumę osób korzystających z turystycznych obiektów, natomiast w powiecie 

nowosądeckim i tatrzańskim sytuacja jest odwrotna – zdecydowanie więcej jest nocujących 

niż zwiedzających.  
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Wykres I.10  Wykres rozrzutu dla liczby korzystających z turystycznych obiektów 
i zwiedzających muzea, instytucje paramuzealne, galerie i salony sztuki dla 
województwa małopolskiego w 2010 r. 

 
 

W przypadku powiatów oświęcimskiego, nowotarskiego i wielickiego możemy 

przypuszczać, że przyjeżdżający mają na celu jedynie zwiedzanie wybranych instytucji kultury 

bez zamiaru nocowania, a więc jest to pobyt jednodniowy. W powiecie oświęcimskim 

docelową instytucją jest przede wszystkim Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 

w Oświęcimiu, w powiecie wielickim – Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce oraz Muzeum 

Niepołomickie w Niepołomicach, a w powiecie nowotarskim może to być Zespół Zamkowy 

w Niedzicy, Nowotarskie Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego czy Muzeum 

Podhalańskie PTTK. W Krakowie znaczącą liczbę zwiedzających możemy wyjaśniać również 

jednodniowymi przyjezdnymi, np. z najbliższych okolic, a także dużą liczbą studentów, którzy 

jak możemy przypuszczać dość aktywnie partycypują w kulturze.  

Powiat nowosądecki oraz tatrzański to tereny typowo górskie, uzdrowiskowe. 

Możemy, zatem domniemywać, że przewyższająca liczba osób korzystających z obiektów 

turystycznych nad zwiedzającymi wynika z charakteru ich pobytu. Motywem przyjazdu do 

tych miejsc nie są muzea i inne atrakcje kulturalne, lecz obcowanie z przyrodą.  

Spośród 8,7 mln osób odwiedzających małopolskie muzea, instytucje paramuzealne, 

galerie i salony sztuki, aż 44,7% stanowili zwiedzający Krakowskie instytucje kultury. Nie 

uwzględniając miasta Krakowa najwięcej zwiedzających było w powiecie nowotarskim – 

26,1% przy jednocześnie dużej liczbie osób korzystających z tutejszych obiektów 
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turystycznych – blisko 0,2 mln. W dalszej kolejności znalazły się powiaty oświęcimski 

i wielicki, gdzie zwiedzający stanowili odpowiednio 29,0% i 21,2%. 

Mapa I.3 Zwiedzający muzea, instytucje paramuzealne, galerie i salony sztuki oraz 
korzystający z noclegów w województwie małopolskim, z wyłączeniem 
miasta Krakowa, w 2010 r.  

 

5. ZATRUDNIENIE14 W INSTYTUCJACH KLASYCZNEGO SEKTORA KULTURY 

5.1. Województwo małopolskie  

W 2010 r. w sektorze kultury w województwie małopolskim było zatrudnionych 

w sumie blisko 6,5 tys. osób15. Po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych16 na pełne etaty, 

suma przeciętnej liczby etatów wyniosła 6,0 tys. Biblioteki publiczne, które stanowiły 

zdecydowanie największą część analizowanego sektora kultury (73,3%), generowały w sumie 

25,5% etatów. Najwięcej etatów występowało w muzeach i instytucjach paramuzealnych 

(43,2%), które stanowiły stosunkowo niewiele, bo tylko 12,1% omawianego sektora. Dalej 

w kolejności znalazły się teatry i instytucje muzyczne, na które przypadało relatywnie dużo 

                                                      
14

 Do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. 
15

 Suma nie uwzględnia osób zatrudnionych w specjalistycznych bibliotekach oraz domach i ośrodkach kultury. 
Sprawozdania z działalności specjalistycznych bibliotek (K-04) oraz domów i ośrodków kultury (K-07) 
sporządzane są co dwa lata, w związku z czym nie ma danych za 2010 r. 
16

 Tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania. 
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etatów (23,5%) w stosunku do ich nielicznej zbiorowości - stanowiącej zaledwie 3,6% całego 

sektora kultury. Najmniej natomiast etatów generowały kina (4,6%) oraz galerie i salony 

sztuki (3,3%), które stanowiły odpowiednio 4,6% i 6,4% analizowanego sektora.  

Wykres I.11 Struktura instytucji kultury oraz etatów generowanych przez te jednostki 
w województwie małopolskim w 2010 r. (w %) 

 
 

Średnia liczba etatów dla klasycznie rozumianego małopolskiego sektora kultury to 

5,9 etatów w jednej instytucji, przy czym przeciętna liczba etatów w teatrach i instytucjach 

muzycznych wyniosła aż 82,6 etatów, w muzeach i instytucjach paramuzealnych 

20,4 etatów, w kinach 5,8 etatów, w galeriach i salonach sztuki 2,9 etatów, a w bibliotekach 

publicznych tylko 2 etaty.  

Spośród wszystkich etatów generowanych przez instytucje kultury, w którym 

zatrudnionych było ponad 6,0 tys. osób, największa część przynależała do sektora 

publicznego (93,3%). Do sektora prywatnego należało zaledwie 4,2% etatów, a do 

pozarządowego tylko 2,5%. Suma liczby etatów wyniosła w pierwszym sektorze niespełna 

5,6 tys., w sektorze prywatnym blisko 0,3 tys. a pozarządowym prawie 0,2 tys. 

Analizując zatrudnienie w poszczególnych instytucjach kultury - teatry i instytucje 

muzyczne, muzea i instytucje paramuzealne głównie charakteryzują się zatrudnieniem 

w sektorze publicznym, (przynależało tam odpowiednio 96,8% i 94,9% etatów), gdyż tam te 

jednostki są w większości skoncentrowane – odpowiednio 73,0% i 80,1%. Natomiast galerie 

i salony sztuki występują we wszystkich trzech sektorach (w sektorze publicznym – 46,3%, 

prywatnym – 35,8%, pozarządowym – 17,9%) generując zatrudnienie odpowiednio – 62,2% 

etatów w sektorze publicznym, 27,1% w prywatnym i 10,7% w pozarządowym. Małopolskie 

kina głównie są własnością sektora publicznego (72,9%), z kolei 55,4% etatów tych instytucji 

występuje w sektorze prywatnym.  

Natomiast rozpatrując zatrudnienie w instytucjach kultury pod względem sektora, do 

którego należą to etaty w sektorze publicznym, który w głównej mierze stanowią najbardziej 
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liczne pod względem zatrudnienia instytucje, rozkładają się analogicznie jak dla całego 

sektora kultury. Najwięcej etatów generowały muzea i instytucje paramuzealne (43,9%), 

następnie publiczne biblioteki (27,3%) oraz teatry i instytucje muzyczne (24,4%), natomiast 

najmniej - galerie i salony sztuki (2,2%) oraz kina (2,1%). 

Biorąc jednak pod uwagę sumę etatów wszystkich wymienionych instytucji kultury 

w podziale na sektor własności, to zatrudnienie dominuje w muzeach i instytucjach 

paramuzealnych, publicznych bibliotekach oraz teatrach i instytucjach muzycznych sektora 

publicznego odpowiednio – 41,0%, 25,5%, 22,8% etatów. W pozostałych instytucjach 

w podziale na sektory zatrudnienie stanowi łącznie 10,7% przy czym w poszczególnych 

kategoriach nie przekracza 2,5%. 

Wykres I.12 Struktura etatów w instytucjach kultury w województwie małopolskim dla 
sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w 2010 r. (w %)17 

 
Biblioteki specjalistyczne oraz domy i ośrodki kultury zatrudniały w 2009 r.18 łącznie 

ponad 4,8 tys. osób, z czego 67% stanowiły osoby zatrudnione na pełen etat. Zdecydowanie 

najwięcej osób zatrudnionych było w sektorze publicznym – 90,1% w bibliotekach 

specjalistycznych oraz 95,9% w domach i ośrodkach kultury, w sektorze prywatnym 

pracowało odpowiednio 4,3% i 2,3%, a w sektorze pozarządowym 5,6% i 1,8%.  

 

 

 

 

 

                                                      
17

 Nie przedstawiono danych sektora pozarządowego dla teatrów i kin ze względu na zbyt niską liczebność (<3). 
18

 Sprawozdania z działalności specjalistycznych bibliotek oraz domów i ośrodków kultury sporządzane są, co 
dwa lata, w związku z czym nie ma danych za 2010 r..  
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Wykres I.13 Struktura zatrudnienia w bibliotekach specjalistycznych oraz domach 
i ośrodkach kultury dla sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego 
w 2009 r. w województwie małopolskim (w %) 

 

5.2. Miasto Kraków 

Miasto Kraków wymaga odrębnej analizy, bo w Krakowie suma liczby etatów 

instytucji kultury w 2010 r. wyniosła ponad 3,7 tys., co stanowiło 62,2% liczby etatów 

województwa małopolskiego. Największy odsetek etatów w Krakowie w danym rodzaju 

instytucji kultury osiągnęły teatry i instytucje muzyczne (92,0%), dalej były galerie i salony 

sztuki (71,8%), kina (68,9%) oraz muzea i instytucje paramuzealne (65,4%). Najmniejszy 

odsetek osiągnęły biblioteki publiczne – tylko 26,8% etatów tej instytucji znajdowało się w 

Krakowie.  

Wykres I.14 Struktura instytucji kultury oraz etatów generowanych przez te jednostki 
w Krakowie w 2010 r. (w %) 

 
 

Muzea i instytucje paramuzealne generowały więcej etatów (45,4%) niż teatry 

i instytucje muzyczne (34,8%), biblioteki publiczne (11,0%), kina (5,1%) oraz galerie i salony 

sztuki (3,8%). Średnia liczba etatów dla sektora kultury w Krakowie to 18,9 etatów w jednej 
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instytucji, a więc aż o 13 etatów więcej niż dla całego województwa małopolskiego. 

Przeciętna liczba etatów w teatrach i instytucjach muzycznych wyniosła 92,3 etatów, 

w muzeach i instytucjach paramuzealnych 33,7 etatów, w kinach 14,4 etatów, w publicznych 

bibliotekach 5,7 etatów, a najmniej w galeriach i salonach sztuki 2,9 etatów. Większość 

etatów przynależała do sektora publicznego (91,0%), następnie do sektora prywatnego 

(5,8%) i pozarządowego (3,2%).  

Spośród wszystkich osób pracujących w specjalistycznych bibliotekach w 2009 r., aż 

90,7% zatrudnionych było w Krakowie (ponad 1,4 tys.). Domy i ośrodki kultury zatrudniały 

w Krakowie, w 2009 r. ponad 1,1 tys. osób, co stanowiło 33,5% wszystkich osób 

zatrudnionych w tych instytucjach, w całym województwie małopolskim. Zatrudnieni 

w sektorze publicznym stanowili – 91,7% w bibliotekach specjalistycznych i 93,4% w domach 

i ośrodkach kultury, w sektorze prywatnym zatrudnionych było odpowiednio 2,8% i 2,9%, a 

w sektorze pozarządowym 5,5% i 3,7%.  

Wykres I.15 Struktura etatów w instytucjach kultury w Krakowie dla sektora 
publicznego, prywatnego i pozarządowego w 2010 r. (w %)19 

 

5.3. Powiaty województwa małopolskiego20 

W pozostałych powiatach województwa małopolskiego najwięcej etatów generowały 

instytucje kultury w powiatach: oświęcimskim – niespełna 0,4 tys. (16,8%), dalej miasto 

Tarnów – ponad 0,2 tys. etatów (9,2), Nowy Sącz i powiat wielicki – po blisko 0,2 tys. 

(odpowiednio 8,4 i 7,6%) oraz powiaty chrzanowski i nowotarski, które stanowiły po 

niespełna 7% liczby etatów województwa małopolskiego. Natomiast najmniej etatów 

przypadło na powiaty: dąbrowski, miechowski i proszowicki (na poziomie 1%). 

                                                      
19 Nie przedstawiono danych dla teatrów i kin sektora pozarządowego oraz dla muzeów i instytucji 
paramuzealnych sektora prywatnego ze względu na zbyt niską liczebność (<3). 
20

 Z wyłączeniem miasta Krakowa. 
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W powiecie oświęcimskim oraz wielickim występowały jedynie instytucje kultury 

należące do sektora publicznego i stanowiły odpowiednio 5,9% i 2,9% wszystkich jednostek 

danego sektora w powiatach województwa małopolskiego. Największy odsetek instytucji 

kultury sektora publicznego przypadł na powiaty: krakowski, nowosądecki i tarnowski – po 

9%. W Tarnowie oraz w Nowym Sączu odsetek instytucji sektora publicznego wyniósł 2,4% i 

2,3% a prywatnego odpowiednio 15,4% i 7,7%. Jednostki sektora prywatnego występowały 

również w powiatach: nowotarskim (23,1%), tatrzańskim i wadowickim (po 15,4%) oraz 

gorlickim, myślenickim i nowosądeckim (po 7,7%). Natomiast rozkład procentowy instytucji 

sektora pozarządowego przedstawiał się następująco: 21,4% w powiecie nowosądeckim, po 

14,3% w powiatach: chrzanowskim, gorlickim i nowotarskim oraz po 7,1% w powiatach: 

limanowskim, myślenickim, olkuskim, tatrzańskim i wadowickim(są to głównie muzea).  

Mapa I.4 Etaty oraz sektory własności instytucji kultury według powiatu, 
z wyłączeniem miasta Krakowa, w województwie małopolskim w 2010 r. 

 
 

Spośród wszystkich muzeów i innych instytucji paramuzealnych największy odsetek 

tych instytucji przypadł na powiat nowotarski (10,5%) oraz powiat nowosądecki (9,2%). 

W powiecie nowosądeckim znajdował się również największy odsetek bibliotek publicznych 

– 9,0% - również tyle stanowiły te instytucje w powiecie krakowskim i tarnowskim. Kina 

przeważały w powiecie oświęcimskim, gdzie stanowiły 11,8%. Natomiast galerie i salony 

sztuki znajdowały się przede wszystkim w miastach – w Nowym Sączu stanowiły 21,1%, a 

w Tarnowie 15,8%.  
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Mapa I.5 Etaty oraz rodzaje instytucji kultury według powiatu, z wyłączeniem miasta 
Krakowa, w województwie małopolskim w 2010 r. 

 

6. ORGANIZACJE NON-PROFIT DZIAŁAJĄCE GŁÓWNIE W OBSZARZE KULTURY 

I SZTUKI21 

Województwo małopolskie skupia 7,1 tys. aktywnych organizacji (9,2% z ogółu), 

zajmując trzecie miejsce w Polsce. W zestawieniu z 3,310 mln22 Małopolan, na 10 tys. 

mieszkańców przypada 21 organizacji. Pod tym względem województwo małopolskie 

stanowi 6 lokatę w Polsce. 

Kultura i sztuka jest trzecią dziedziną, co do liczebności aktywnych organizacji 

(12,1%), których główne pole działania znajduje się w jej obszarze. Zdecydowanie więcej 

organizacji działa głównie w dziedzinach: sport, turystyka rekreacja i hobby (32,0%) oraz 

pomocy społecznej i humanitarnej, ratownictwie (26,8%). 

W samej Małopolsce głównie w dziedzinie kultury i sztuki działa ponad 1 tys. 

organizacji, co stanowi 14,6% ogółu aktywnych małopolskich organizacji, plasując tą 

dziedzinę działalności na trzecim miejscu (83,8% z nich deklaruje kulturę i sztukę, jako 

główną dziedzinę wydatkowania środków). Prawie 1/4 małopolskich fundacji działa głównie 

                                                      
21

 Niniejszy rozdział traktuje o organizacjach, których najważniejsze pole działalności dotyczy dziedziny kultura i 
sztuka. 
22 

Stan ludności w dniu 31.12.2010 r. 
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w dziedzinie kultury i sztuki i aż 28,2% małopolskich typowych stowarzyszeń i organizacji 

społecznych. 

Wykres I.16 Wybrane organizacje non-profit działające w 2010 r. 

 
Źródło: Sprawozdanie SOF-1  

 

Wykres I.17 Odsetek wybranych organizacji non-profit działających głównie w obszarach 
kultury i sztuki w województwie małopolskim w 2010 r. (województwo 
małopolskie = 100%) 

 
 

Najważniejsze pole działalności małopolskich organizacji działających głównie 

w obszarze kultury i sztuki stanowią ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej oraz 

podtrzymywanie tradycji narodowych, regionalnych i kulturowych. Wymienia je, jako 

najważniejsze 54,3% organizacji działających w tym obszarze. Dla blisko 10% organizacji 

głównym polem aktywności jest działalność sceniczna (teatr, muzyka, kinematografia), dla 

9,5% – środki masowego przekazu, produkcja telewizyjna lub radiowa oraz wydawanie 

czasopism lub książek. Działalnością wystawienniczą i muzealną zajmuje się 8,8% badanych 

organizacji, natomiast pozostałe 4% działa w obszarze sztuk plastycznych, malarstwa, rzeźby, 

fotografii, architektury i wzornictwa. Mniej niż 1% małopolskich wybranych organizacji 
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non-profit działających w obszarze kultury i sztuki prowadzi biblioteki, a niemal 13% 

organizacji prowadzi innego rodzaju działalność kulturalną. 

Wykres I.18  Struktura pól* działalności małopolskich wybranych organizacji non-profit 
działających głównie w dziedzinie kultury i sztuki w 2010 r. (w %) 

 
* nie uwzględniono pola pozostałe działania w tej dziedzinie 

 

Suma uzyskanych przychodów jak i poniesionych kosztów małopolskich organizacji 

działających w obszarze kultury jest zbliżona do siebie i ich wartości wynoszą po blisko 

270 mln zł.  Połowa organizacji osiąga przychody powyżej 10 tys. zł, z czego największa grupa 

(35% organizacji) mieści się w klasie przychodów od ponad 10 tys. zł do 100 tys. zł. Mediana 

przychodów dla organizacji posiadających przychody wynosi prawie 15 tys. zł, natomiast 

mediana kosztów (dla organizacji posiadających koszty) wynosi prawie 10 tys. zł. 

Wykres I.19 Struktura przychodów i kosztów małopolskich wybranych organizacji non-

profit działających głównie w obszarach kultury i sztuki w 2010 r (w %) 

przychody koszty 

 

  
 

Największy udział w przychodach ogółem stanowią przychody ze źródeł prywatnych. 

Ich wartość wyniosła blisko 183 mln zł., co stanowi tym samym prawie 68% ogólnej sumy 

przychodów. Następną dość wysoką grupę przychodów, stanowią przychody ze źródeł 

publicznych. Ogółem, z tych źródeł małopolskie organizacje uzyskały blisko 70 mln zł, w tym 

17 mln zł od administracji samorządowej. 
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Dla organizacji non-profit dodatkowym źródłem utrzymania jest działalność 

gospodarcza. Wpływy z tej działalności stanowią 28% ogólnej sumy przychodów, a także 

działalność odpłatna statutowa, której wpływy sięgają blisko 21% wszystkich przychodów.  

Wykres I.20 Struktura przychodów* małopolskich wybranych organizacji non-profit 
działających głównie w obszarach kultury i sztuki w 2010 r (w %) 

 
* nadwyżki, kredyty oraz inne przychody stanowią pozostałe 6,5% 

 

Niespełna 6% podmiotów spośród wszystkich małopolskich organizacji działających 

głównie w dziedzinie kultury i sztuki posiada status organizacji pożytku publicznego, 

umożliwiający im tym samym m.in. pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Wpływy z 1% podatku dochodowego przekazane na organizacje pożytku 

publicznego stanowią dla nich często jedno z głównych źródeł pozwalających na utrzymanie 

działalności statutowej. W 2010 r. łączna wartość przychodów z 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych za 2009 r. uzyskana przez małopolskie organizacje pożytku publicznego ze 

wszystkich dziedzin działalności wyniosła blisko 41 mln zł (565 organizacji), natomiast same 

organizacje kulturalne wypracowały wpływ 700 tys. zł.  

Blisko 10 tys. osób wspiera swoim członkostwem małopolskie organizacje działające 

w obszarze kultury i sztuki. Średnia liczba członków dla tych organizacji to 116 osób, przy 

czym wartość mediany wyniosła 30, (co wskazuje, że połowa z nich zrzesza, co najmniej 30 

członków), natomiast średnia liczba kobiet będących członkiniami wynosi 39 osób. Warto 

dodać, że przeciętnie 22 zrzeszonych członków oraz 16 członkiń wykonuje pracę społeczną.  

Pracujący społecznie członkowie tych organizacji stanowią blisko 70% z ogółu osób 

pracujących społecznie. Średnia liczba wszystkich osób pracujących społecznie (nie tylko 

członków organizacji, lecz także np. rodzin beneficjentów czy innych wolontariuszy), dla tych 

organizacji wynosi 31 osób, przy czym dla połowy organizacji jest to, co najmniej 15 osób. 
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Wykres I.21  Członkostwo i praca społeczna małopolskich organizacji non-profit 
działających głównie w obszarach kultury i sztuki w 2010 r. 

 

Zaledwie 8% z ponad tysiąca działających głównie w obszarze kultury i sztuki 

małopolskich organizacji non-profit zatrudnia personel na umowy o pracę, 36% organizacji 

zatrudnia wyłącznie na umowy cywilnoprawne, a ponad połowa (56%) w ogóle nie posiada 

płatnego personelu. Średnia liczba osób pracujących dla organizacji zatrudniających na 

umowy o pracę wynosi 9, przy czym połowa tych organizacji zatrudnia nie więcej jak 3 osoby. 

Wykres I.22 Struktura zatrudnienia małopolskich wybranych organizacji non-profit 

działających głównie w obszarach kultury i sztuki w 2010 r. (w %) 

 

 

Około 2/3 organizacji deklaruje współpracę z administracją publiczną przy realizacji 

swoich zadań statutowych. Przy czym blisko połowa (46%) współpracuje częściej niż raz 

w roku, jedynie dla niewielkiej grupy organizacji taka współpraca przypada raz na rok. Przy 

czym, małopolskie fundacje działające głównie w dziedzinie kultury i sztuki, współpracują 

z administracją publiczną znacznie rzadziej niż pozostałe podmioty – jest ich zaledwie 45%, 

natomiast dla porównania stowarzyszeń i podobnych organizacji aż 68%, przy czym prawie 

połowa współpracuje częściej niż raz w roku. 
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Wykres I.23  Struktura częstotliwości współpracy z administracją publiczną małopolskich 
wybranych organizacji non-profit działających głównie w obszarach kultury 
i sztuki, ze względu na formę prawną (w %) 
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SEKCJA II. PRZEMYSŁY KULTURY/PRZEMYSŁY KREATYWNE 

W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku pojęcie „przemysłów kreatywnych” ze 

zwiększoną intensywnością pojawia się w polskim dyskursie publicznym. Kryjące się za nim 

zjawisko coraz częściej bywa również problematyzowane w publikacjach naukowych oraz na 

gruncie statystyki publicznej. Dzieje się tak – jak można przypuszczać – za sprawą 

zmieniającej się roli kultury we współczesnej ekonomii. Kultura powoli przestaje być 

postrzegana, jako sektor, do którego państwo (w postaci rządu centralnego lub samorządów) 

jest zmuszone dopłacać, ale jako sfera gospodarki sama zdolna generować zysk finansowy 

oraz tworzyć nowe miejsca pracy, a nawet – może przede wszystkim – wywołując efekt 

synergii – wspierać rozwój innych sektorów. 

Teoretyczne podejścia do analizy komercyjnego wykorzystania kultury odmiennie 

ujmują to zjawisko, z czego wynika różnorodność nadawanych mu nazw, takich jak: 

„przemysły kreatywne”, „przemysły kultury”, „przemysły czasu wolnego”, „przemysły oparte 

o prawo własności intelektualnej”, czy „kreatywna gospodarka”. Jeden z pierwszych 

raportów na ten temat został opracowany w Wielkiej Brytanii w 1997 r. Dane 

podsumowujące kondycję sektora kreatywnej gospodarki publikują również inne kraje: 

Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania, Węgry, Finlandia. 

W 2011 r. Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) zakończył prace nad raportem 

metodologicznym ESSNet-Culture Final Report, w którym określony został sposób 

szacowania wkładu podmiotów przemysłów kultury i kreatywnych w gospodarkę krajową, 

jednolity dla wszystkich państw Unii Europejskiej23. Przyjęta definicja przemysłów 

kreatywnych opiera się na dwóch wcześniej utworzonych definicjach tj.: 

1. „«Przedsiębiorstwa branży kultury» są to przedsiębiorstwa produkujące 

i rozpowszechniające towary i usługi, które w momencie ich opracowywania 

postrzegane są, jako mające specyficzne atrybuty, zastosowanie lub cel, które 

obejmują lub niosą ze sobą ekspresję kulturalną, niezależną od ich wartości 

handlowej”24;  

 

                                                      
23

 W raporcie znajdują się uwagi dotyczące sposobu rozumienia podstawowych pojęć, klasyfikacja rodzajów 
działalności gospodarczej składających się na sektor kreatywny oraz rekomendacje istotne przy szacowaniu 
wkładu przemysłów kreatywnych i kultury w gospodarkę.  
24 

EU Commission, Unlocking the potential of cultural and creative industries, w: Green Paper COM(2010) 183, 
Bruksela 2010, p. 5. 
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2. Przemysły kreatywne i przemysły kultury są to „przemysły zaangażowane 

w kreację i dostarczające produktów i usług rynkowych, które wynikają 

z kulturowego i kreatywnego wkładu, decydującego o ich wartości”25. Obszar 

sektora kreatywnego składa się z dziesięciu domen kultury: 

 dziedzictwo narodowe 

 biblioteki 

 archiwa  

 książki i prasa 

 sztuki wizualne 

 sztuki performatywne 

 multimedia i sztuki audiowizualne 

 architektura 

 reklama 

 rękodzieło artystyczne. 

Wymienione dziedziny obejmują działalności zróżnicowane pod względem pełnionej 

funkcji ekonomicznej w obszarach: kreacji, produkcji, publikacji, dystrybucji, sprzedaży, 

konserwacji, edukacji oraz zarządzania i kontroli. 

1. ZASTOSOWANY MODEL PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH I KULTURY 

Model przemysłów kreatywnych zastosowany w niniejszym raporcie, jako podstawa 

dla dokonywanych obliczeń, jest zgodny z wytycznymi ESSNet-Culture Final Report. Opisany 

został poprzez odwołanie do Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej PKD 200726. 

Model zawiera minimum definicyjne określone przez ESSNet (pisane kursywą) oraz elementy 

rozszerzające (rekomendowane przez autorów ESSNet-Culture Final Report). 

 

 

 

 

 

                                                      
25 

D. Power, T. Nielsén, Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries – Methodological Appendix, 
(tłum. własne), raport przygotowany w ramach inicjatywy Europe INNOVA  dla European Cluster Observatory, 
dostępny pod adresem: http://www.europe-
innova.eu/c/document_library/get_file?folderId=261559&name=DLFE-10734.pdf , 2010, p. 3.  
26

Schemat budowy klasyfikacji dostępny jest pod adresem: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm. 

http://www.europe-innova.eu/c/document_library/get_file?folderId=261559&name=DLFE-10734.pdf
http://www.europe-innova.eu/c/document_library/get_file?folderId=261559&name=DLFE-10734.pdf
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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Tabela II.1 Model przemysłów kreatywnych w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności 

2007 (PKD2007) 

Branże 
kreatywne 

PKD 2007 

Symbol Nazwa 

architektura 
i projektowanie 
wnętrz 

7111Z Działalność w zakresie architektury  

działalność 
wydawnicza 

1811Z Drukowanie gazet 

1812Z Pozostałe drukowanie  

1813Z 
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do 
druku  

1814Z Introligatorstwo i podobne usługi  

4761Z 
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach 

4762Z 
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

5811Z Wydawanie książek 

5813Z Wydawanie gazet 

5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

5819Z Pozostała działalność wydawnicza  

6391Z Działalność agencji informacyjnych 

7430Z Działalność związana z tłumaczeniami  

dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki 
i archiwa 

9101A Działalność bibliotek  

9101B Działalność archiwów  

9102Z Działalność muzeów 

9103Z 
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych 
atrakcji turystycznych  

edukacja 
artystyczna 

8552Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  

moda 
i wzornictwo 
przemysłowe 

7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

produkcja 
filmowa 
i telewizyjna 

5911Z 
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych 

5912Z 
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami 
wideo i programami telewizyjnymi 

5913Z 
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych 

5914Z Działalność związana z projekcją filmów  

6020Z 
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i 
abonamentowych  

7722Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.  
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Branże 
kreatywne 

PKD 2007 

Symbol Nazwa 

produkcja 
radiowa 
i muzyczna 

1820Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

3220Z Produkcja instrumentów muzycznych 

4763Z 
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

6010Z Nadawanie programów radiofonicznych 

programowanie 

5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

5829Z 
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego 
oprogramowania 

6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 

6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

reklama 
i działalność 
pokrewna 

6312Z Działalność portali internetowych 

7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

7311Z Działalność agencji reklamowych 

7312A 
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 
w radio i telewizji  

7312B 
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w mediach drukowanych 

7312C 
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w mediach elektronicznych (Internet) 

7312D 
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w pozostałych mediach 

7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 

rękodzieło 
artystyczne 

1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 

sztuki 
performatywne 

9001Z 
Działalność związana z wystawianiem przedstawień 
artystycznych  

9002Z 
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień 
artystycznych  

9004Z Działalność obiektów kulturalnych  

sztuki wizualne 

7420Z Działalność fotograficzna 

9003Z Artystyczna i literacka działalność twórcza  

Rynek 
sztukia 

Rynek sztuki 
a
 Podmioty sprzedające dzieła sztuki i antyki rejestrują się w różnych klasach PKD 2007, dlatego zostały one wyodrębnione 

na podstawie wyników badania pilotażowego Rynek dzieł sztuki przeprowadzonego przez ośrodek Statystyki Kultury Urzędu 
Statystycznego w Krakowie. 
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2. CHARAKTERYSTYKA MAŁOPOLSKIEGO SEKTORA PRZEMYSŁÓW 

KREATYWNYCH 

Przemysły kreatywne z roku na rok nabierają większego znaczenia dla kształtu 

polskiej gospodarki. Raporty dotyczące „przemysłów kreatywnych”, „przemysłów kultury”, 

czy też „przemysłów opartych na prawach autorskich” przygotowywane w różnych 

europejskich i pozaeuropejskich państwach wskazują na jednoznaczną tendencję wzrostową 

tego sektora, zarówno odnośnie liczby przedsiębiorstw, jak i ich wpływu na rynek pracy. 

Małopolska także wpisuje się w światowe tendencje. Opierając się na danych 

pochodzących z rejestru REGON począwszy od 2009 r. można zauważyć systematyczny 

przyrost liczby małopolskich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych, jako prowadzące 

działalność o profilu wpisującym się w obszar przemysłów kreatywnych. W 2009 r. 5,9% 

zarejestrowanych w REGON podmiotów działało  w jednej z 12 kreatywnych branż, rok 

później odsetek ten zwiększył się do 6,3%. W 2011 r. już 6,6% podmiotów należało  do 

sektora kreatywnego.  

Wykres II.1 Udział sektora kreatywnego w ogólnej liczbie podmiotów gospodarki 
narodowej zarejestrowanych w województwie małopolskim w latach 
2009-2011 (w %) 

 Stan w dniu 31 XII 

 
Źródło: REGON 

 

Tabela II.2 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w województwie 
małopolskim w latach 2009-2011 

 Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 

Ogółem 314 017 331 363 331 595 

w tym sektor kreatywny 18 403 20 743 21 875 

Źródło: REGON 
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W porównaniu do innych sektorów małopolskiej gospodarki27 pod względem liczby 

podmiotów gospodarczych sektor kreatywny był zbliżony do sektora transportu i gospodarki 

magazynowej, (w którym zarejestrowanych w 2011 r. było również 6,6% podmiotów), 

przewyższa górnictwo i przemysł wydobywczy (0,1%), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo (2,1%), działalność finansową i ubezpieczeniową (3,0%), działalność związaną 

z obsługą rynku nieruchomości (3,6%), działalność związaną z zakwaterowaniem 

i gastronomią (3,9%) oraz opiekę zdrowotną i pomoc społeczną (5,0%). Ponad dwukrotnie 

więcej podmiotów gospodarczych działało natomiast w Małopolsce w sektorze budownictwa 

(13,4%). 

Wśród nowo zarejestrowanych podmiotów udział sektora kreatywnego był jeszcze 

większy. W latach 2009, 2010 i 2011 kolejno 8,45%, 8,51% i 8,74% nowopowstałych 

podmiotów zamierzało prowadzić działalność w sektorze kreatywnym. Oznacza to, że jeden 

na 11 rejestrujących się w 2011 r. podmiotów zasilił obszar kreatywnej gospodarki. 

Według szacunków w 2011 r. rzeczywisty udział sektora kreatywnego wśród 

wszystkich aktywnie działających podmiotów gospodarczych w Małopolsce był na poziomie 

6,8%. Na terenie województwa aktywnie funkcjonowało w sumie 17 713 kreatywnych 

przedsiębiorstw, instytucji i podmiotów należących do tzw. „trzeciego sektora”. Różnice 

wartości szacunkowych w stosunku do danych z REGON powodowane są w głównej mierze 

brakiem w rejestrze informacji o aktywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych, które 

pozyskiwane są z innych źródeł statystycznych. 

Przeważająca część sektora kreatywnego w 2011 r. była skoncentrowana w stolicy 

województwa. W Krakowie i powiecie krakowskim łącznie siedzibę miało 61,2% małopolskich 

podmiotów przemysłów kreatywnych.  

 

 

                                                      
27

 Porównanie ograniczone jest do wyodrębnionych sekcji gospodarki wg PKD 2007, które są rozłączne pod 
względem przynależnych klas z sektorem kreatywnym. 

Tabela II.3 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej w województwie 
małopolskim w latach 2009-2011 

 Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 

Ogółem 31 388 36 383 30 463 

w tym sektor kreatywny 2 651 3 098 2 661 
Źródło: REGON 
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Tabela II.4 Podmioty przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim według 
powiatów w 2011 r. 

 Stan w grudniu 

Wyszczególnienie 
Podmioty przemysłów kreatywnych 

jd odsetek % w pow. % w woj. 

Województwo 17 713 100,0 6,8 6,8 

Powiaty:  

bocheński 333 1,9 5,3 0,1 

brzeski 180 1,0 3,7 0,1 

chrzanowski 414 2,3 4,9 0,2 

dąbrowski 88 0,5 3,7 0,0 

gorlicki 263 1,5 4,1 0,1 

krakowski 1 106 6,2 5,7 0,4 

limanowski 261 1,5 3,6 0,1 

miechowski 102 0,6 3,5 0,0 

myślenicki 347 2,0 4,1 0,1 

nowosądecki 364 2,1 3,4 0,1 

nowotarski 424 2,4 3,9 0,2 

olkuski 392 2,2 4,3 0,2 

oświęcimski 562 3,2 5,7 0,2 

proszowicki 86 0,5 3,5 0,0 

suski 207 1,2 3,2 0,1 

tarnowski  293 1,7 3,5 0,1 

tatrzański 307 1,7 4,3 0,1 

wadowicki 473 2,7 4,2 0,2 

wielicki 523 3,0 5,7 0,2 

Miasta na prawach 
powiatu: 

 

Kraków 9 734 55,0 10,6 3,7 

Nowy Sącz 623 3,5 7,9 0,2 

Tarnów 631 3,6 6,9 0,2 
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Mapa II.1  Podmioty przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim 
w podziale na gminy w 2011 r. 

 Stan w grudniu 

 

 

Największymi branżami małopolskiego sektora kreatywnego w 2011 r. pod względem 

liczby działających podmiotów gospodarczych były branże: reklamowa (21,5%), wydawnicza 

(20,8%) i programistyczna (17,1%). Na terenie Małopolski aktywnie działało blisko 4 tys. 

podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością reklamową, PR-em lub badaniem 

rynku i opinii publicznej. Łącznie z działalnością wydawniczą, branża reklamowa stanowiła 

niemal 3% wszystkich podmiotów gospodarczych na terenie województwa. 

Najmniej liczną branżą kreatywną było rękodzieło artystyczne (1,2% sektora 

kreatywnego). Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż wielu rękodzielników sprzedających 

swoje wyroby nie rejestruje działalności gospodarczej w ogóle lub w odpowiedniej klasie 

działalności, w związku z czym podana wartość jest niedoszacowana. 
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Tabela II.5 Podmioty przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim według 
branż w 2011 r. 

 Stan w grudniu 

Wyszczególnienie 
Podmioty sektora kreatywnego 

jd odsetek % w woj. 

Ogółem 17 713 100,0 6,8 

Reklama i działalność pokrewna 3 816 21,5 1,5 

Działalność wydawnicza 3 685 20,8 1,4 

Programowanie 3 022 17,1 1,2 

Architektura i projektowanie wnętrz 2 329 13,1 0,9 

Sztuki wizualne 1 438 8,1 0,6 

Sztuki performatywne 791 4,5 0,3 

Moda i wzornictwo przemysłowe 721 4,1 0,3 

Produkcja filmowa i telewizyjna 666 3,8 0,3 

Dziedzictwo narodowe, biblioteki 
i archiwa 

491 2,8 0,2 

Edukacja artystyczna 281 1,6 0,1 

Produkcja radiowa i muzyczna 256 1,4 0,1 

Rękodzieło artystyczne 217 1,2 0,1 

W obszarze mody i wzornictwa przemysłowego w 2011 r. w Małopolsce działało 

relatywnie niewiele podmiotów, tworzyły one jednakże najbardziej dynamicznie rozwijającą 

się branżę przemysłów kreatywnych w województwie. W 2010 r. wzrost liczby podmiotów 

w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 38,5%, natomiast w 2011 r. (w stosunku do 

2010 r.) 21,0%, co daje średni roczny przyrost podmiotów o 28,5%. Wysoką wartość 

średniego rocznego tempa wzrostu zaobserwowano również w branży edukacji artystycznej 

(17,7%) i programowania (15,8%). Branża architektury i projektowania wnętrz odnotowała 

wysoki, 19,0% wzrost w 2010 r. (w stosunku do 2009 r.), jednakże tempo wzrostu spadło 

w następnym roku niemal trzykrotnie (do 7,2%). Bardzo silna małopolska branża wydawnicza 

cechuje się drugim najniższym średniorocznym tempem wzrostu wśród branż sektora 

kreatywnego – 1,2%. Podmioty zajmujące się działalnością wydawniczą w 2009 r. tworzyły 

najliczniejszą kreatywną branżę (24,1% wszystkich podmiotów sektora kreatywnego), jednak 

dwa lata później branża reklamowa wysunęła się na pierwsze miejsce. Sektor kreatywny 

rozpatrywany łącznie zanotował wyższy wzrost w 2010 r. (w stosunku do 2009 r.) niż w 

2011 r. (w stosunku do 2010 r.). Spadek rocznego tempa wzrostu sektora kreatywnego 

z 12,7% do 5,5% wpisuje się w tendencje obserwowane we wszystkich sektorach gospodarki. 

Ich wskaźnikiem jest również spadek liczby nowo zarejestrowanych w województwie 

podmiotów z 36 383 w 2010 r. do 30 463 w 2011 r. 



 

 

 

 

Tabela II.6 Podmioty przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim według branż w latach 2009-2011 
 Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 

Podmioty przemysłów kreatywnych 

2009 2010 2011 

jd 
% 

w kolumnie 
% w woj. jd 

% w 
kolumnie 

% w woj. jd 
% 

w kolumnie 
% w woj. 

Ogółem 18 403 100,0 5,9 20 743 100,0 6,3 21 875 100,0 6,6 

Architektura i projektowanie wnętrz 2 081 11,3 0,7 2 476 11,9 0,7 2 655 12,1 0,8 

Działalność wydawnicza 4 426 24,1 1,4 4 696 22,6 1,4 4 707 21,5 1,4 

Dziedzictwo narodowe, biblioteki 
i archiwa 

511 2,8 0,2 539 2,6 0,2 543 2,5 0,2 

Edukacja artystyczna 244 1,3 0,1 289 1,4 0,1% 338 1,5 0,1 

Moda i wzornictwo przemysłowe 501 2,7 0,2 694 3,4 0,2 840 3,8 0,3 

Produkcja filmowa i telewizyjna 930 5,1 0,3 974 4,7 0,3 966 4,4 0,3 

Produkcja radiowa i muzyczna 278 1,5 0,1 304 1,5 0,1 321 1,5 0,1 

Programowanie 2 607 14,2 0,8 3 162 15,2 1,0 3 534 16,2 1,1 

Reklama i działalność pokrewna 3 969 21,6 1,3 4 494 21,7 1,4 4 823 22,0 1,5 

Rękodzieło artystyczne 279 1,5 0,1 303 1,5 0,1 303 1,4 0,1 

Sztuki performatywne 963 5,2 0,3 1 021 4,9 0,3 1 025 4,7 0,3 

Sztuki wizualne 1 614 8,8 0,5 1 791 8,6 0,5 1 820 8,3 0,5 

Źródło: REGON 

  



 

 

 

 

Tabela II.7 Nowo zarejestrowane podmioty przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim według branż w latach 2009-2011 
 Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 

Podmioty przemysłów kreatywnych 

2009 2010 2011 

jd 
% 

w kolumni
e 

% w woj. jd odsetek % w woj. jd 
% 

w kolumnie 
% w woj. 

Ogółem 2 651 100,0 8,45 3 098 100,0 8,5 2 661 100,0 8,7 

Architektura i projektowanie wnętrz 239 9,0 0,8 303 9,8 0,8 248 9,32 0,8 

Działalność wydawnicza 479 18,1 1,5 484 15,6 1,3 373 14,02 1,2 

Dziedzictwo narodowe, biblioteki 
i archiwa 

25 0,9 0,1 37 1,2 0,1 17 0,64 0,1 

Edukacja artystyczna 65 2,5 0,2 52 1,7 0,1 74 2,78 0,2 

Moda i wzornictwo przemysłowe 174 6,6 0,6 213 6,9 0,6 219 8,23 0,7 

Produkcja filmowa i telewizyjna 72 2,7 0,2 118 3,8 0,3 106 3,98 0,3 

Produkcja radiowa i muzyczna 41 1,5 0,1 48 1,6 0,1 29 1,09 0,1 

Programowanie 521 19,7 1,7 610 19,7 1,7 554 20,82 1,8 

Reklama i działalność pokrewna 651 24,6 2,1 747 24,1 2,1 674 25,33 2,2 

Rękodzieło artystyczne 33 1,2 0,1 38 1,2 0,1 26 0,98 0,1 

Sztuki performatywne 99 3,7 0,3 117 3,8 0,3 88 3,31 0,3 

Sztuki wizualne 252 9,3 0,8 331 10,6 0,9 253 9,51 0,8 

Źródło: REGON 
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Podmioty sektora kreatywnego to w przeważającej mierze jednostki małe, w których 

liczba pracujących jest mniejsza, niż 10 osób. Obszary edukacji artystycznej oraz sztuk 

wizualnych w 2011 r. tworzyły niemal w całości tego typu podmioty. Dziedzictwo narodowe, 

biblioteki i archiwa oraz sztuki performatywne składały się z relatywnie największej liczby 

podmiotów średnich lub dużych. W pierwszej z tych branż małe podmioty stanowiły 83,5%, 

w drugiej 87,6% wszystkich podmiotów. W 2011 r. w Małopolsce działało jedynie 95 dużych 

(czyli zapewniających miejsce pracy przynajmniej 50 osobom) podmiotów sektora 

kreatywnego. Duże podmioty w 84,0% przypadków były własnością osób prawnych, 

natomiast podmioty małe prowadzone były w większości przez osoby fizyczne (78,7%). 

Małopolski sektor kreatywny w 2011 r. zdominowała własność prywatna. W sektorze 

publicznym lokowało się jedynie 419 podmiotów, stanowiących 2,4% wszystkich działających 

w województwie podmiotów. Organizacje tzw. „trzeciego sektora” prowadzące działalność 

gospodarczą, stanowiły niewielki odsetek (poniżej 1,0%) sektora kreatywnego28, a wśród nich 

najwięcej było stowarzyszeń i fundacji. Pomijając przedsiębiorstwa będące własnością osób 

fizycznych, podmioty kreatywne najczęściej prowadzone były przez spółki cywilne oraz spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wykres II.2 Struktura sektora kreatywnego w województwie małopolskim według klasy 
wielkości jednostki i sektora własności w 2011 r. (w %) 

 Stan w grudniu 

klasa wielkości sektor własności 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
28

 Ujęte zostały tylko te podmioty należące do tzw. „trzeciego sektora” (stowarzyszenia, fundacje itd.), które 
w 2011 r. prowadziły działalność gospodarczą w obszarze przemysłów kreatywnych. 

96,8 

2,6 0,6 

małe (0-9 osób
pracujących)

średnie (10-49 osób
pracujących)

duże (od 50 osób
pracujących)

97,6 

2,4 

sektor
prywatny
sektor
publiczny
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Sektor publiczny koncentrował się w dwóch branżach przemysłów kreatywnych. 

W branży dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa 42,0% podmiotów należało do sektora 

publicznego, w obszarze sztuk performatywnych – 24,5%. W tych dwóch branżach działało 

większość instytucji kultury, których aktywność, – mimo że nienastawiona na osiąganie 

wysokich wyników finansowych – jest tradycyjnie włączana w obszar przemysłów 

kreatywnych.  

 

Tabela II.8 Podmioty przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim według 
formy prawnej w 2011 r.  

 Stan w grudniu 

Wyszczególnienie 
Podmioty przemysłów 

kreatywnych 

jd odsetek 

Ogółem 17 713 100 

Spółki partnerskie 2 0,0 

Spółki akcyjne 49 0,3 

Spółki z o.o. 1 547 8,7 

Spółki jawne 159 0,9 

Spółki cywilne 1 753 9,9 

Spółki komandytowe 58 0,3 

Spółki komandytowo-akcyjne 4 0,0 

Państwowe jednostki organizacyjne 11 0,1 

Gminne samorządowe jednostki organizacyjne 357 2,0 

Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne 9 0,1 

Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 23 0,1 

Spółdzielnie 9 0,1 

Fundacje 48 0,3 

Kościoły i związki wyznaniowe 2 0,0 

Stowarzyszenia, pozostałe organizacje społeczne i inne 58 0,3 

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych 13 0,1 

Przedstawicielstwa zagraniczne  24 0,1 

Bez szczególnej formy prawnej 13 587 76,7 

w tym:  

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 13 585 76,7 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 2 0,0 
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Tabela II.9 Podmioty przemysłów kreatywnych w podziale na klasę wielkości jednostki 
według branż w 2011 r. 

 Stan w grudniu 

Wyszczególnienie 
a – jd 
b – w % 

Ogółem 

Klasa wielkości 

Małe  
(0-9 osób 

pracujących) 

Średnie  
(10-49 osób 
pracujących) 

Duże  
(od 50 osób 
pracujących) 

Ogółem 
a 17 713 17 160 458 95 

b 100,0 96,9 2,6 0,6 

Architektura i projektowanie wnętrz 
a 2 329 2 287 38 4 

b 100,0 98,2 1,6 0,2 

Działalność wydawnicza 
a 3 685 3 547 112 26 

b 100,0 96,3 3,0 0,7 

Dziedzictwo narodowe, biblioteki  
i archiwa 

a 491 410 63 18 

b 100,0 83,5 12,8 3,7 

Edukacja artystyczna 
a 281 280 - 1 

b 100,0 99,6 0,0 0,4 

Moda i wzornictwo przemysłowe 
a 721 712 9 - 

b 100,0 98,8 1,2 0,0 

Produkcja filmowa i telewizyjna 
a 666 658 7 1 

b 100,0 98,8 1,1 0,2 

Produkcja radiowa i muzyczna 
a 256 244 7 5 

b 100,0 95,3 2,7 2,0 

Programowanie 
a 3 022 2 933 76 13 

b 100,0 97,1 2,5 0,4 

Reklama i działalność pokrewna 
a 3 816 3 758 54 4 

b 100,0 98,5 1,4 0,1 

Rękodzieło artystyczne 
a 217 207 10 - 

b 100,0 95,4 4,6 0,0 

Sztuki performatywne 
a 791 693 77 21 

b 100,0 87,6 9,7 2,7 

Sztuki wizualne 
a 1 438 1 431 5 2 

b 100,0 99,5 0,3 0,1 

 

 

 



POTENCJAŁ MAŁOPOLSKICH PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH 
Przemysły kultury/przemysły kreatywne 

 
 

 STRONA 45 

 

 

Wykres II.3  Struktura sektora kreatywnego w województwie małopolskim pod 
względem sektora własności według branż w 2011 r. (w %) 

 Stan w grudniu 

Dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa 

 

Sztuki performatywne 

Sektor kreatywny ogółem 

Działalność wydawnicza 

Reklama i działalność pokrewna 

Programowanie 

Sztuki wizualne 

Produkcja filmowa i telewizyjna 

Produkcja radiowa i muzyczna 

Moda i wzornictwo przemysłowe 

Edukacja artystyczna 

Rękodzieło artystyczne 

Architektura i projektowanie wnętrz 

 

3. WPŁYW SEKTORA KREATYWNEGO NA MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY 

Chociaż sektor kreatywny w 2011 r. obejmował 6,8% wszystkich podmiotów 

gospodarczych aktywnie działających w województwie małopolskim, to jego wpływ na 

kształt lokalnego rynku pracy był nieco mniejszy. Podmioty przemysłów kreatywnych 

zapewniały miejsca pracy łącznie 52,4 tys. osobom, czyli mniej niż 4,5% osobom 

pracujących29 w podmiotach gospodarczych położonych na terenie województwa. Osoby 

pracujące w 12 branżach sektora kreatywnego stanowiły największy odsetek wszystkich 

pracujących w danym powiecie w przypadku miast na prawach powiatu: Krakowa i Nowego 

Sącza oraz w powiecie wielickim. Najmniejszy ich udział można było natomiast 

zaobserwować w powiatach: limanowskim, suskim, tarnowskim, proszowickim, nowotarskim 

i dąbrowskim. Powiaty o najwyższym odsetku osób pracujących w przemysłach kreatywnych 

posiadały jednocześnie najniższą stopę bezrobocia w województwie (poniżej 11%) oraz 

                                                      
29

 Do pracujących zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, 
wyboru lub mianowania) lub stosunku służbowego; pracodawców tj. właścicieli i współwłaścicieli jednostek 
prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) oraz osoby pracujące na 
własny rachunek; osoby wykonujące pracę nakładczą. 
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wysokie wskaźniki przedsiębiorczości (ponad 100 firm na 1000 osób). Powiaty dąbrowski, 

tarnowski, proszowicki, nowotarski i limanowski charakteryzowały się natomiast najniższymi 

w województwie wskaźnikami przedsiębiorczości oraz relatywnie wysoką stopą bezrobocia.  

 

Tabela II.10 Osoby pracujące w podmiotach przemysłów kreatywnych w województwie 
małopolskim w 2011 r. 

 Stan w grudniu 

Wyszczególnienie 
Pracujący w podmiotach sektora kreatywnego 

w tys. % w kolumnie % w pow. % w woj. 

Ogółem 52,4 100,0 4,5 4,5 

Powiaty: 
bocheński 

0,7 1,4 2,7 0,1 

brzeski 0,4 0,7 2,1 0,0 

chrzanowski 1,0 2,0 3,2 0,1 

dąbrowski 0,2 0,3 1,9 0,0 

gorlicki 0,6 1,2 2,4 0,1 

krakowski 2,6 5,0 3,5 0,2 

limanowski 0,5 0,9 1,6 0,0 

miechowski 0,2 0,4 2,1 0,0 

myślenicki 0,8 1,5 2,5 0,1 

nowosądecki 0,8 1,5 2,0 0,1 

nowotarski 0,8 1,5 1,9 0,1 

olkuski 1,5 2,8 3,9 0,1 

oświęcimski 1,5 2,8 3,6 0,1 

proszowicki 0,2 0,3 1,9 0,0 

suski 0,4 0,7 1,7 0,0 

tarnowski 0,6 1,1 1,8 0,1 

tatrzański 0,7 1,3 3,0 0,1 

wadowicki 1,1 2,0 2,2 0,1 

wielicki 1,4 2,7 4,5 0,1 

Miasta na prawach 
powiatu 
Kraków 33,2 63,5 6,9 2,9 

Nowy Sącz 1,7 3,3 4,2 0,1 

Tarnów 1,6 3,0 2,9 0,1 

 



POTENCJAŁ MAŁOPOLSKICH PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH 
Przemysły kultury/przemysły kreatywne 

 
 

 STRONA 47 

 

 

Wykres II.4  Struktura podmiotów przemysłów kreatywnych oraz osób pracujących 
w tych podmiotach w województwie małopolskim według powiatów 
w 2011 r. (w %) 

 Stan w grudniu 

 

Zestawienie liczby podmiotów sektora kreatywnego z liczbą osób pracujących w tych 

podmiotach w poszczególnych powiatach Małopolski dostarcza informacji o kondycji sektora 

kreatywnego. W zdecydowanej większości podmiotów (83,1%) pracowało 2 lub mniej osób. 

Szacunkowo w grudniu 2011 r. jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek 

w małopolskim sektorze kreatywnym, nie zatrudniając pracowników, prowadziło około 
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10,9 tys. osób, w związku z tym 61,3% podmiotów przemysłów kreatywnych można 

traktować, jako alternatywę wobec pracy etatowej w formie samozatrudnienia.  

Według szacunków w sektorze kreatywnym w Małopolsce w 2011 r. na umowy 

o pracę zatrudnionych było nieco ponad 36 tys. osób (w tym 24,4% w stolicy województwa), 

co stanowiło 3,8% wszystkich zatrudnionych30 osób w Małopolskich podmiotach 

gospodarczych. Największy odsetek wszystkich zatrudnionych w małopolskim sektorze 

kreatywnym osób stanowili zatrudnieni w podmiotach kreatywnych w Krakowie (6,0% 

wszystkich zatrudnionych osób), najmniejszy w powiatach: limanowskim (1,1%), suskim 

(1,1%), nowotarskim (1,2%) i tarnowskim (1,2%). 

Mapa II.2  Zatrudnienie w podmiotach przemysłów kreatywnych w województwie 
małopolskim w podziale na gminy w 2011 r. 

 Stan w grudniu 

 

 

                                                      
30

 Zob. przyp. 9. 
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Najliczniejsza pod względem liczby podmiotów branża reklamowa zatrudniała 

w grudniu 2011 r. jedynie 12,1% osób w sektorze kreatywnym. Pod tym względem 

wyprzedziły ją pozostałe dwie najliczniejsze branże – programowanie (22,0% osób 

zatrudnionych w sektorze kreatywnym) i działalność wydawnicza (20,8% osób), a także dwie 

branże, w których lokuje się relatywnie wiele publicznych instytucji kultury, obejmujących 

jednocześnie największy odsetek podmiotów dużych i średnich – dziedzictwo narodowe, 

biblioteki i archiwa (13,9% osób zatrudnionych) oraz sztuki performatywne (13,0% osób 

zatrudnionych). Interpretując wysoki odsetek osób zatrudnionych w dwóch ostatnich 

branżach należy mieć na uwadze fakt, iż uwzględniona w szacunkach została jedynie forma 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród 

niewielkich przedsiębiorstw, umowy cywilno-prawne pozostają poza obrębem podanych 

statystyk. Rozważając cały sektor kreatywny można stwierdzić, że przeciętny podmiot 

kreatywny (pomijając podmioty będące formą samozatrudnienia) zatrudniał na umowę o 

pracę około 5 osób. 

Tabela II.11 Pracujący i zatrudnieni w podmiotach przemysłów kreatywnych 
w województwie małopolskim według branż w 2011 r. 

 Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 
Pracujący Zatrudnieni 

w tys. 
% w 

kolumnie 
% w woj. w tys. 

% w 
kolumnie 

% w woj. 

Ogółem 52,4 100,0 4,5 36,1 100,0 3,8 

Architektura 
i projektowanie 
wnętrz 

4,6 8,8 0,4 2,3 6,5 0,2 

Działalność 
wydawnicza 

11,5 21,9 1,0 7,5 20,8 0,8 

Dziedzictwo 
narodowe, biblioteki 
i archiwa 

5,1 9,7 0,4 5,0 13,9 0,5 

Edukacja artystyczna 0,5 0,9 0,0 0,2 0,4 0,0 

Moda i wzornictwo 
przemysłowe 

1,0 2,0 0,1 0,3 1,0 0,0 

Produkcja filmowa 
i telewizyjna 

1,2 2,3 0,1 0,4 1,1 0,0 

Produkcja radiowa 
i muzyczna 

2,4 4,6 0,2 2,3 6,3 0,2 

Programowanie 10,5 20,0 0,9 7,9 22,0 0,8 

Reklama i działalność 
pokrewna 

7,7 14,7 0,7 4,4 12,1 0,5 

Rękodzieło artystyczne 0,6 1,2 0,1 0,4 1,1 0,0 

Sztuki performatywne 5,2 9,9 0,4 4,7 13,0 0,5 

Sztuki wizualne 2,1 4,0 0,2 0,7 1,9 0,1 
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Wykres II.5  Struktura podmiotów przemysłów kreatywnych oraz osób pracujących 
w tych podmiotach w województwie małopolskim według branż w 2011 r. 
(w %) 

 Stan w grudniu 

 

Najlepiej, spośród zatrudnionych w sektorze kreatywnym, opłacani są pracownicy 

branży programistycznej. W 2010 r. przeciętne roczne wynagrodzenie31 za pracę w branży 

programistycznej wynosiło 66,7 tys. zł, natomiast w przeciętnym podmiocie z tej branży – 

30,1 tys. zł Duża różnica tych dwóch wartości pomiędzy tymi dwiema wartościami wskazuje 

na fakt, iż w obrębie tego obszaru istnieje duże zróżnicowanie podmiotów pod względem 

wynagrodzeń pracowników (wartość odchylenia standardowego rocznego wynagrodzenia z 

tytułu umowy o pracę wynosiło 26,6 tys. zł).  

Niska wartość przeciętnego wynagrodzenia w podmiotach działającym w dziedzinie 

edukacji artystycznej może być spowodowana faktem, iż osoby tam pracujące nie są 

zatrudniane na pełny etat. Nie oznacza to, iż osiągają one niskie roczne przychody – 

nauczyciele tańca i przedmiotów artystycznych, prowadzący kursy mogą pracować w wielu 

miejscach pracy jednocześnie. 

                                                      
31

 Szacowane wartości nie uwzględniają wymiaru godzinowego czasu pracy, z tego względu w przeliczeniu na 
miesięczne zarobki osoby pracującej wartości okażą się zaniżone. 
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Tabela II.12 Statystyki wynagrodzeń brutto w podmiotach przemysłów kreatywnych 
w województwie małopolskim według branż w 2010 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 

Przeciętne 
wynagrodzenie 

za pracę 
w przedsię-

biorstwach z 
branży 

kreatywnej 

Przeciętne 
wynagrodzenie 

za pracę 
w branży 

kreatywnej 

Odchylenie 
standardowe 
przeciętnych 

wynagrodzeń za 
pracę w 

przedsię-
biorstwach 

z branży 
kreatywnej 

Ogółem 17,6 37,8 18,3 

Architektura i projektowanie wnętrz 15,3 23,3 12,7 

Działalność wydawnicza 14,7 34,5 12,1 

Dziedzictwo narodowe, biblioteki 
i archiwa 

21,6 28,5 10,0 

Edukacja artystyczna 6,9 20,7 6,4 

Moda i wzornictwo przemysłowe 16,3 27,2 14,3 

Produkcja filmowa i telewizyjna 11,2 24,0 9,9 

Produkcja radiowa i muzyczna 20,5 55,7 17,4 

Programowanie 30,1 66,7 26,6 

Reklama i działalność pokrewna 14,0 24,8 24,7 

Rękodzieło artystyczne 12,1 12,4 5,8 

Sztuki performatywne 22,5 30,1 15,5 

Sztuki wizualne 10,5 12,9 10,1 

4. WYBRANE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE PODMIOTÓW PRZEMYSŁÓW 

KREATYWNYCH 

W 2010 r. średnia wartość przychodów podmiotów32 przemysłów kreatywnych 

wyniosła 703,6 tys. zł, przy jednoczesnej średniej wartości kosztów działalności w wysokości 

623,6 tys. zł. W efekcie przeciętne przedsiębiorstwo sektora kreatywnego w Małopolsce 

wygenerowało w 2010 r. dochód na poziomie 80,0 tys. zł.  

Pięć powiatów i miast na prawach powiatu o najwyższych średnich wartościach 

przychodów podmiotów przemysłów kreatywnych to: miasto Kraków, powiat wielicki, 

                                                      
32

 Przychód podatkowy. Wyjątek stanowią podmioty będące rządowymi lub samorządowymi jednostkami 
organizacyjnymi, dla których dane pochodzą ze sprawozdania F-02/dk - Sprawozdanie o finansach instytucji 
kultury. 
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miasto Nowy Sącz, powiat dąbrowski, krakowski oraz miasto Tarnów. Informacje o średnim 

przychodzie podmiotów sektora kreatywnego w powiecie olkuskim nie mogą zostać 

zaprezentowane ze względu na tajemnicę statystyczną. 

Tabela II.13 Wybrane wyniki ekonomiczne podmiotów przemysłów kreatywnych 
w województwie małopolskim według powiatów w 2010 r. (w zł) 

Wyszczególnienie 
Średnia  
wartość 

przychodów 

Średnia wartość 
kosztów  

Średnia wartość 
dochodów lub 

straty 

Średnia 
z dochodów 

w przeliczeniu 
na pracującego 

Ogółem 703,6 623,6 80,0 36,6 

Powiaty: 
bocheński 

219,8 189,6 30,2 23,3 

brzeski 192,7 164,9 27,9 18,1 

chrzanowski 300,8 254,8 46,0 23,6 

dąbrowski 438,8 395,6 43,2 17,6 

gorlicki 215,5 190,0 25,6 21,8 

krakowski 413,6 367,8 45,8 41,2 

limanowski 196,6 162,5 34,2 26,7 

miechowski 187,4 158,7 28,7 17,1 

myślenicki 341,9 230,2 111,7 27,6 

nowosądecki 301,5 263,5 38,0 19,6 

nowotarski 215,4 188,8 26,6 21,3 

olkuski # # # # 

oświęcimski 362,5 323,2 39,3 27,3 

proszowicki 128,0 109,0 19,1 18,8 

suski 164,1 139,1 24,9 16,8 

tarnowski  296,7 243,3 53,4 37,4 

tatrzański 233,6 192,6 41,0 22,0 

wadowicki 315,6 263,1 52,5 23,5 

wielicki 544,8 481,6 63,2 34,1 

Miasta na prawach 
powiatu: 

    

Kraków 994,0 879,9 114,1 43,8 

Nowy Sącz 502,3 446,2 56,1 28,9 

Tarnów 370,7 324,2 46,5 36,1 
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Miasto Kraków wyprzedza inne powiaty oraz miasta na prawach powiatu nie tylko 

pod względem liczby osób pracujących i liczby zarejestrowanych podmiotów przemysłów 

kreatywnych, ale także, jeśli chodzi o średnią wartość przychodu podmiotów w 2010 r. 

Wyniki pozostałych miast na prawach powiatu – Tarnów i Nowy Sącz potwierdzają 

powszechną w literaturze przedmiotu tezę o „miejskim” charakterze przemysłów kultury33.  

Zestawienie wymienionych wyżej wielkości wskaźnikujących poziom rozwoju sektora 

kreatywnej gospodarki w poszczególnych powiatach pozwala dostrzec, że powiat wielicki 

w 2010 r. osiągnął wśród 22 małopolskich powiatów i miast na prawach powiatu drugą 

pozycję ze względu na średnią wartość przychodów podmiotów przemysłów kreatywnych 

i dopiero szóstą, gdy pod uwagę wzięta jest ich liczba lub liczba osób w nich pracujących. 

Rozbieżność jest jeszcze bardziej widoczna w powiecie dąbrowskim, w którym średnia 

wartość przychodu podmiotów przemysłów kreatywnych jest relatywnie wysoka (4 pozycja 

w województwie), natomiast liczba tych podmiotów oraz liczba osób w nich pracujących 

niska (odpowiednio: 18 i 19 pozycja). Przypadek powiatu dąbrowskiego odpowiada sytuacji, 

gdy sektor kreatywny jest słabo rozwinięty w regionie, lecz na jego terytorium znajduje się 

kilka bardzo dobrze prosperujących podmiotów. Położenie to może być postrzegane, jako 

szansa na rozwój przemysłów kreatywnych w formie klastra tworzącego się wokół grupy 

sprawnie funkcjonujących przedsiębiorstw. Odwrotną zależność można natomiast 

zaobserwować w powiecie krakowskim – średnia wartość przychodu przedsiębiorstw lokuje 

się na 5 pozycji w województwie, natomiast wielkość pozostałych porównywanych wartości 

umieszcza powiat zaraz za miastem Krakowem.  

Wykres II.6  Struktura podmiotów przemysłów kreatywnych w województwie 
małopolskim pod względem uzyskanego wyniku finansowego według 
powiatów w 2010 r. (w %) 

 

                                                      
33

 Por. R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, przeł. Tomasz Krzyżanowski, Michał Penkala, Wyd. Narodowe 
Centrum Kultury, Warszawa 2010. 
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W województwie małopolskim 80,5% podmiotów sektora kreatywnego w 2010 r. 

zanotowało dodatni wynik finansowy. Wyniki finansowe podmiotów działających 

w poszczególnych powiatach, są do siebie w znacznym stopniu zbliżone. Najwyższy odsetek 

podmiotów przemysłów kreatywnych, które w 2010 r. przyniosły dochód wystąpił 

w powiecie gorlickim, myślenickim oraz wadowickim.  

Interpretacja wyników ekonomicznych uzyskanych przez podmioty działające 

w obszarach poszczególnych branż sektora kreatywnego wskazuje, że najwyższą średnią 

wartość dochodów uzyskały podmioty prowadzące działalność gospodarczą w branżach: 

produkcja radiowa i muzyczna, dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa, programowanie 

oraz działalność wydawnicza. 

Tabela II.14  Wybrane wyniki ekonomiczne podmiotów przemysłów kreatywnych  
w województwie małopolskim według branż i sektora własności w 2010 r. 
(w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Średnia 
wartość 

przychodów 

Średnia 
wartość 
kosztów 

Średnia 
wartość 

dochodu lub 
straty 

Ogółem 703,6 623,6 80,0 

Architektura i projektowanie wnętrz 269,1 208,7 60,4 

Działalność wydawnicza 1013,0 945,3 67,8 

Dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa 1273,2 1189,0 84,3 

w tym: 
 

własność prywatna 702,2 543,8 158,5 

własność publiczna 1699,3 1670,4 28,9 

Edukacja artystyczna 76,9 57,1 19,8 

Moda i wzornictwo przemysłowe 145,5 115,9 29,7 

Produkcja filmowa i telewizyjna 364,2 322,8 41,4 

Produkcja radiowa i muzyczna 4044,2 3630,8 413,4 

Programowanie 1015,9 863,5 152,4 

Reklama i działalność pokrewna 524,6 445,3 79,3 

Rękodzieło artystyczne 529,8 460,0 69,9 

Sztuki performatywne 918,9 904,4 14,5 

w tym: 
 

własność prywatna 202,8 170,9 32,0 

własność publiczna 2176,8 2192,9 -16,1 

Sztuki wizualne 133,7 117,3 16,4 
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Opisana wyżej niejednolita (pod względem przynależności do sektora publicznego lub 

prywatnego) struktura własności podmiotów w branżach: dziedzictwo narodowe, biblioteki 

i archiwa oraz sztuki performatywne jest odzwierciedlona również w osiąganych przez nie 

wynikach finansowych. Pierwszą z podkategorii tworzą duże jednostki publiczne, takie jak 

muzea, teatry, galerie sztuki, biblioteki, domy i ośrodki kultury, których działalność bieżąca 

finansowana jest z dotacji rządowej lub samorządowej. Drugą podkategoria – podmioty 

prywatne, – które dotacji takiej nie otrzymują, co zmienia sposób zarządzania budżetem, 

planowania ponoszonych wydatków, nakładów inwestycyjnych itd.  

Podmioty działające w branży sztuk performatywnych, będące własnością publiczną, 

mają znacznie wyższe średnie wartości przychodów, niż jednostki prywatne. Podobnie jest 

w przypadku branży dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa, jednakże różnica nie jest już 

tak duża. Dodatni wynik finansowy podmiotów prywatnych z branży dziedzictwo narodowe, 

biblioteki i archiwa, wynika z faktu, że są tam skupione efektywnie działające podmioty 

zajmujące się konserwacją zabytków i dzieł sztuki. 

Brak jest wyraźnie wyglądającej zależności pomiędzy średnią wartością przychodu, 

liczbą osób pracujących oraz liczbą przedsiębiorstw podmiotów przemysłów kreatywnych, 

w przypadku podziału podmiotów na branże kreatywne. 

Wykres II.7  Średnia przychodów, osoby pracujące oraz liczba działających podmiotów 
sektora kreatywnego w 2010 r. 
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Produkcja radiowa i muzyczna miała najwyższą średnią wartość przychodu, mimo że 

liczba podmiotów działających w tej branży wyniosła 256, a liczba osób pracujących 2,4 tys., 

co w przypadku obu wielkości dało jej przedostatnią pozycję pośród wszystkich branż. 

Porównywalne relacje między średnią wartością przychodu, liczbą osób pracujących oraz 

liczbą przedsiębiorstw wystąpiły w branżach: dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa, 

sztuki performatywne oraz rękodzieło artystyczne. Odwrotna sytuacja miała miejsce 

w przypadku branż: sztuki wizualne, architektura oraz reklama i działalność pokrewna gdzie, 

ze względu na średnią wartość przychodu branże te posiadały niskie pozycje pośród innych 

branż, a ze względu na liczbę osób pracujących oraz liczbę działających przedsiębiorstw 

uplasowały się na relatywnie wysokich pozycjach. 

Tabela II.15  Wskaźnik udziału procentowego kosztów działalności w przychodach 

podmiotów przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim według 

branż w 2010 r. (w%) 

Wyszczególnienie 

Mediana stosunku 

kosztów działalności 

do przychodów 

podmiotu 

Edukacja artystyczna 56,1 

Programowanie 61,2 

Architektura i projektowanie wnętrz 62,4 

Moda i wzornictwo przemysłowe 70,5 

Produkcja filmowa i telewizyjna 73,5 

Przemysły kreatywne ogółem 74,4 

Sztuki performatywne: własność prywatna 74,5 

Dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa: własność prywatna 75,9 

Reklama i działalność pokrewna 76,6 

Sztuki wizualne 79,0 

Działalność wydawnicza 81,0 

Produkcja radiowa i muzyczna 86,5 

Rękodzieło artystyczne 91,7 

Dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa: własność publiczna 100,0 

Sztuki performatywne: własność publiczna 100,3 

 

W 2010 r. mediana poziomu kosztów działalności (udział kosztów w przychodach) 

podmiotów z sektora kreatywnego wyniosła 74,4%. Najmniej kosztochłonne były branże: 
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edukacja artystyczna, programowanie, architektura i projektowanie wnętrz oraz moda 

i wzornictwo przemysłowe. 

Najwyższe średnie wartości z dochodu przypadającego na jedną osobę pracującą oraz 

na jedną osobę zatrudnioną osiągnęły branże: dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa: 

własność prywatna, programowanie, reklama i działalność pokrewna oraz architektura. 

Wysoka pozycja podmiotów prywatnych z branży dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa, 

wynika z faktu, że są tam skupione dobrze prosperujące jednostki zajmujące się konserwacją 

zabytków i dzieł sztuki. W przypadku dochodu przeliczonego na zatrudnionego, były to 

branże: dziedzictwo narodowe, biblioteki i archiwa: własność prywatna, edukacja 

artystyczna, programowanie, produkcja filmowa i telewizyjna. Dochód na zatrudnionego 

został obliczony dla tych jednostek, które posiadają przynajmniej jednego zatrudnionego. 

Wykres II.8 Średnia wartość z dochodu przypadającego na pracujących i zatrudnionych 
w podmiotach przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim 
według branż w 2010 r. (w zł) 

 

 

Największą średnią wartość dochodu w przeliczeniu na pracownika w 2010 r. 

osiągnęły podmioty małe. Po przejściu do następnych klas wielkości przedsiębiorstwa, 

115,9 

53,2 

47,4 

40,3 

36,6 

28,4 

28,2 

25,1 

23,6 

18,2 

17,2 

16,5 

13,1 

2,5 

1,3 

78,6 

46,2 

35,0 

41,4 

31,5 

15,8 

31,3 

46,0 

43,0 

16,7 

50,7 

24,2 

10,7 

3,5 

3,4 

-120 0 120

dziedzictwo narodowe: własność prywatna

programowanie

reklama i działalność pokrewna

architektura i projektowanie wnętrz

przemysły kreatywne ogółem

produkcja radiowa i muzyczna

działalność wydawnicza

produkcja filmowa i telewizyjna

sztuki performatywne: własność prywatna

moda i wzornictwo przemysłowe

edukacja artystyczna

rękodzieło artystyczne

sztuki wizualne

sztuki performatywne: własność publiczna

dziedzictwo narodowe: własność publiczna

średnia wartość z dochodu w przeliczeniu na pracującego

średnia wartość z dochodu w przeliczeniu na zatrudnionego



 

POTENCJAŁ MAŁOPOLSKICH PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH 
Przemysły kultury/przemysły kreatywne 

 

STRONA 58  

 

wartość ta spadała o połowę. Zarazem, duże firmy, o liczbie pracujących 50 osób i więcej, 

osiągały ponad 50-krotnie większą średnią wartość z dochodu w przeliczeniu na jednego 

pracownika. W efekcie, jeżeli wyliczymy odsetek przychodu wytworzonego przez podmioty 

w podziale na klasy ich wielkości, to najwięcej wniosły przedsiębiorstwa małe - 46,5%, 

jednakże w tworzeniu tej wartości wzięło udział aż 17,1 tys. podmiotów. 

Tabela II.16  Wybrane wyniki finansowe podmiotów przemysłów kreatywnych 
w województwie małopolskim według wielkości jednostki w 2010 r. 

Wyszczególnienie 
Średnia 

przychodu 
Średnia 
kosztów 

Średni 
dochód 

lub strata 

Średnia 
dochodów 

w przeliczeniu 
na 

pracującego 

Przychód 
ogółem 

w tys. zł % w kolumnie 

Ogółem 703,6 623,6 80,0 36,6 100,0 

Małe 284,9 233,4 51,5 37,5 46,5 

Średnie 4289,7 4049,5 240,2 13,5 18,7 

Duże 38503,0 35560,6 2942,4 15,4 34,8 

 

Wykres II.9 Wybrane wyniki ekonomiczne podmiotów przemysłów kreatywnych 
w województwie małopolskim według wielkości jednostki w 2010 r. 
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W województwie małopolskim w 2010 r. 80,5% podmiotów przemysłów kreatywnych 

uzyskało dodatni wynik finansowy. Branże: edukacja artystyczna, dziedzictwo narodowe: 

własność prywatna oraz architektura i projektowanie wnętrz zawierają najwyższy odsetek 

podmiotów, których przychody w 2010 r. przekroczyły wielkość poniesionych kosztów. 

Informacja o liczbie zawartych umów z przekazaniem praw autorskich oraz praw 

pokrewnych pozwala wskazać grupy przedsiębiorstw najsilniej wspierające rozwój 

działalności kreatywnej i twórczości.  Najwięcej umów z przekazaniem praw autorskich 

zawarły następujące grupy podmiotów: szkoły policealne i wyższe; działalność twórcza 

związana z kulturą i rozrywką; wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność 

wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania. 

Tabela II.17 Umowy zawarte z przekazaniem praw autorskich przez podmioty 
województwa małopolskiego według grup PKD w 2011 r. 

Wyszczególnienie 
Umowy zawarte z przekazaniem 

praw autorskich 

w tys. % w kolumnie 

Ogółem 57,9 100,0 

Szkoły policealne oraz wyższe 14,2 24,5 

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 6,7 11,5 

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała 
działalność wydawnicza, z wyłączeniem 
działalności w zakresie oprogramowania 

4,8 8,4 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich 4,7 8,1 

Pozaszkolne formy edukacji 2,8 4,8 

Działalność związana z filmami, nagraniami wideo 
i programami telewizyjnymi 

2,7 4,7 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i technicznych 

2,1 3,6 

Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców 
oraz organizacji profesjonalnych 

1,9 3,2 

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz 
pozostała działalność związana z kulturą  

1,5 2,6 

Działalność związana z oprogramowaniem 
i doradztwem w zakresie informatyki oraz 
działalność powiązana 

1,4 2,4 

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

1,4 2,3 

Reklama 1,2 2,1 

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów 
gotowych, maszyn i urządzeń 

1,2 2,0 

Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i 
społeczna 

1,1 1,9 

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią 
sklepową, straganami i targowiskami 

1,0 1,8 
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Wyszczególnienie 
Umowy zawarte z przekazaniem 

praw autorskich 

w tys. % w kolumnie 

Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz 
związane z nią doradztwo techniczne 

0,7 1,2 

Działalność związana z tłumaczeniami  0,6 1,1 

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami 
internetowymi (hosting) i podobna działalność; 
działalność portali internetowych  

0,6 1,1 

Doradztwo związane z zarządzaniem 0,6 1,1 

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych 
i muzycznych 

0,6 1,1 

Działalność wspomagająca edukację 0,3 0,6 

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

0,2 0,4 

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 0,2 0,4 

5. PROFILE POWIATÓW 

Dopełnieniem opisu powiatów jest określenie ich profili, czyli wskazanie branż 

kreatywnych mających największe znaczenie w regionie (pod względem liczby działających 

podmiotów, liczby pracujących w nich osób oraz generowanego przychodu). Profil powiatu 

stanowi dobrą podstawę do regionalnego planowania rozwoju branż kreatywnych, pozwala 

wskazać mocne i słabe strony lokalnego sektora kreatywnego.  

Struktura sektora kreatywnego w powiatach Małopolski jest jednak wyjątkowo 

równomierna. Najmniej liczne w województwie pod względem liczby podmiotów branże 

kreatywne nie zajmują wysokich pozycji w żadnym z powiatów; z rzadkimi wyjątkami 

w powiatach dominują natomiast: branża wydawnicza, reklamowa, architektura 

i projektowanie lub programowanie.  W kwestii liczby pracujących do czołówki branż 

dołączają zatrudniające z reguły wielu pracowników podmioty działające w obszarach: sztuk 

performatywnych i dziedzictwa narodowego w części będącej własnością sektora 

publicznego.  Wzięcie pod uwagę odsetka generowanych przez branże sektora kreatywnego 

przychodów poszerza listę dominujących branż o produkcję radiową i muzyczną. 

Największą koncentrację pracujących w trzech najliczniejszych branżach posiadał 

powiat olkuski, gdzie w 2011 r. branże te skupiały 70,3% pracujących w sektorze 

kreatywnym, następnie miasto Kraków 64,8% oraz powiat krakowski 64,6%. Duża 

koncentracja odsetka osiągniętych przychodów w takich powiatach, jak olkuski (88,1%), 

dąbrowski (80,1%) oraz w Krakowie (76,0%) świadczy o tym, jak niewielkie – poza 

najsilniejszymi branżami – jest zróżnicowanie sektora kreatywnego.  
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Tabela II.18 Dominujące branże przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim 
pod względem ilości podmiotów według powiatów w 2011 r. 

Wyszcze-
gólnienie 

Pierwsza branża Druga branża Trzecia branża 

nazwa w % nazwa w % nazwa w % 

Powiaty:       

bocheński 
działalność 
wydawnicza 

16,8 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

16,2 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

13,8 

brzeski 
działalność 
wydawnicza 

17,8 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

16,1 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

12,8 

chrzanowski 
działalność 
wydawnicza 

21,0 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

19,8 programowanie 16,4 

dąbrowski 
działalność 
wydawnicza 

21,6 sztuki wizualne 17,0 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

13,6 

gorlicki 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

20,9 
działalność 
wydawnicza 

16,7 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

15,6 

krakowski 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

22,1 
działalność 
wydawnicza 

21,9 programowanie 17,0 

limanowski 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

17,6 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

17,6 
działalność 
wydawnicza 

16,5 

miechowski 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

19,6 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

18,6 
działalność 
wydawnicza 

17,6 

myślenicki 
działalność 
wydawnicza 

20,7 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

17,9 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

15,6 

nowosądecki 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

15,1 
działalność 
wydawnicza 

14,8 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

14,0 

nowotarski 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

19,6 
działalność 
wydawnicza 

17,9 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

15,3 

olkuski 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

21,7 
działalność 
wydawnicza 

20,7 programowanie 16,1 

oświęcimski 
działalność 
wydawnicza 

21,7 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

16,7 programowanie 15,1 

proszowicki 
działalność 
wydawnicza 

20,9 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

19,8 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

11,6 

suski 
działalność 
wydawnicza 

17,9 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

15,5 sztuki wizualne 14,0 

tatrzański 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

24,1 
działalność 
wydawnicza 

16,9 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

15,0 
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Wyszcze-
gólnienie 

Pierwsza branża Druga branża Trzecia branża 

nazwa w % nazwa w % nazwa w % 

wadowicki 
działalność 
wydawnicza 

20,7 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

18,8 programowanie 14,8 

wielicki 
działalność 
wydawnicza 

20,8 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

20,5 programowanie 15,3 

Miasta na 
prawach 
powiatu: 

      

Kraków 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

24,0 
działalność 
wydawnicza 

21,7 programowanie 19,7 

Nowy Sącz 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

21,2 
działalność 
wydawnicza 

19,4 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

17,7 

Tarnów 
działalność 
wydawnicza 

22,7 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

22,0 programowanie 15,2 

 

Tabela II.19 Dominujące branże przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim 
pod względem ilości pracujących według powiatów w 2011 r. 

Wyszcze-
gólnienie 

Pierwsza branża Druga branża Trzecia branża 

nazwa w % nazwa w % nazwa w % 

Powiaty:       

bocheński 
sztuki 
performatywne

a
 

19,2 
działalność 
wydawnicza 

18,7 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

12,8 

brzeski 
sztuki 
performatywne

a
 

27,0 
działalność 
wydawnicza 

13,8 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

11,1 

chrzanowski 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

15,9 
sztuki 
performatywne

a
 

15,3 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

15,2 

dąbrowski 
sztuki 
performatywne

a
 

16,8 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

16,2 
działalność 
wydawnicza 

15,6 

gorlicki 
sztuki 
performatywne

a
 

17,9 
działalność 
wydawnicza 

15,8 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

15,0 

krakowski 
działalność 
wydawnicza 

28,2 programowanie 19,7 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

16,7 

limanowski 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

15,5 
sztuki 
performatywne

a
 

14,2 
działalność 
wydawnicza 

13,8 

miechowski 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

17,7 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

17,2 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

17,2 
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Wyszcze-
gólnienie 

Pierwsza branża Druga branża Trzecia branża 

nazwa w % nazwa w % nazwa w % 

myślenicki 
działalność 
wydawnicza 

30,1 
sztuki 
performatywne

a
 

14,4 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

13,2 

nowosądecki 
sztuki 
performatywne

a
 

16,0 
działalność 
wydawnicza 

15,3 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

13,6 

nowotarski 
działalność 
wydawnicza 

18,2 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

14,0 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

12,2 

olkuski 
produkcja radiowa i 
muzyczna 

49,8 
działalność 
wydawnicza 

11,7 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

8,7% 

oświęcimski 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

24,2 
działalność 
wydawnicza 

20,7 
sztuki 
performatywne

a
 

12,0 

proszowicki 
działalność 
wydawnicza 

25,2 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

18,4% 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

13,5 

suski 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

13,8 
działalność 
wydawnicza 

13,3 
sztuki 
performatywne

a
 

11,7 

tarnowski 
sztuki 
performatywne

a
 

19,2 programowanie 16,7 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

15,5 

tatrzański 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

18,1 
działalność 
wydawnicza 

16,4 
sztuki 
performatywne

a
 

15,7 

wadowicki 
działalność 
wydawnicza 

20,2 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

17,2 
sztuki 
performatywne

a
 

14,0 

wielicki 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

30,6 
działalność 
wydawnicza 

16,3 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

12,3 

Miasta na 
prawach 
powiatu: 

      

Kraków programowanie 25,9 
działalność 
wydawnicza 

23,1 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

15,8 

Nowy Sącz 
działalność 
wydawnicza 

21,2 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

16,8 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

16,4 

Tarnów 
działalność 
wydawnicza 

28,9 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

14,06 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

11,0 

a własność publiczna 
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Tabela II.20 Dominujące branże przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim 
pod względem wielkości przychodów podmiotów według powiatów w 2010 
r. 

Wyszcze-
gólnienie 

Pierwsza branża Druga branża Trzecia branża 

nazwa w % nazwa w % nazwa w % 

Powiaty:       

bocheński 
działalność 
wydawnicza 

23,1 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

22,2 
sztuki 
performatywne

a
 

15,8 

brzeski 
sztuki 
performatywne

a
 

27,3 
działalność 
wydawnicza 

22,5 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

16,3 

chrzanowski 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

30,9 
działalność 
wydawnicza 

16,2 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

14,9 

dąbrowski 
rękodzieło 
artystyczne 

51,7 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

17,0 
działalność 
wydawnicza 

11,4 

gorlicki 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

35,5 
sztuki 
performatywne

a
 

15,1 
działalność 
wydawnicza 

13,5 

krakowski 
działalność 
wydawnicza 

30,7 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

24,8 programowanie 19,8 

limanowski 
działalność 
wydawnicza 

20,9 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

18,1 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

15,7 

miechowski 
działalność 
wydawnicza 

25,5 
sztuki 
performatywne

a
 

17,3 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

15,9 

myślenicki 
działalność 
wydawnicza 

51,4 
sztuki 
performatywne

a
 

9,9 programowanie 7,2% 

nowosądecki 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

24,5 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

21,6 
działalność 
wydawnicza 

16,9 

nowotarski 
działalność 
wydawnicza 

21,1 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

20,3 
sztuki 
performatywne

a
 

15,0 

olkuski 
produkcja radiowa i 
muzyczna 

78,4 
działalność 
wydawnicza 

6,5 
sztuki 
performatywne

a
 

3,2 

oświęcimski 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

38,0 
działalność 
wydawnicza 

20,8 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

11,2 

proszowicki 
działalność 
wydawnicza 

32,5 
sztuki 
performatywne

a
 

23,5 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

16,1 

suski 
działalność 
wydawnicza 

32,2 
sztuki 
performatywne

a
 

18,7 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

14,7 

tarnowski 
działalność 
wydawnicza 

25,7 programowanie 25,1 
sztuki 
performatywne

a
 

15,2 
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Wyszcze-
gólnienie 

Pierwsza branża Druga branża Trzecia branża 

nazwa w % nazwa w % nazwa w % 

tatrzański 
działalność 
wydawnicza 

24,2 
sztuki 
performatywne

a
 

20,2 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

12,5 

wadowicki 
działalność 
wydawnicza 

19,8 
sztuki 
performatywne

a
 

15,3 
rękodzieło 
artystyczne 

14,1 

wielicki 
dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i archiwa

a
 

28,3 
produkcja radiowa i 
muzyczna 

19,6 
działalność 
wydawnicza 

17,9 

Miasta na 
prawach 
powiatu: 

  

 

 

 

 

Kraków programowanie 30,9 
działalność 
wydawnicza 

30,5 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

14,6 

Nowy Sącz 
działalność 
wydawnicza 

31,7 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

17,7 programowanie 17,5 

Tarnów 
działalność 
wydawnicza 

27,8 
reklama i 
działalność 
pokrewna 

25,2 
architektura i 
projektowanie 
wnętrz 

10,9 

a własność sektora publicznego 

6. PRZEMYSŁY KREATYWNE A ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MAŁOPOLSKI 

Turystyka kulturowa to gałąź turystyki rozwijająca się w oparciu o zaplecze kulturalne 

danego obszaru. Przemiany społeczno-ekonomiczne pociągają za sobą zmiany w strukturze 

ludzkich potrzeb i wartości. Coraz większego znaczenia nabierają, marginalne niegdyś, 

dążenia do zapewnienia sobie życia interesującego, obfitującego w rozmaite wydarzenia. 

Wzrastająca ilość wolnego czasu, który nie musi być przeznaczany na pracę zarobkową, 

sprzyja podejmowaniu prób zaspokojenia ciekawości świata, również – a może przede 

wszystkim – w aspekcie jego kulturowej różnorodności, gdyż podróże w celu zapoznania się 

z kulturowym dorobkiem danego kraju lub narodu uchodzą za kształcące i wzbogacające 

osobowość turysty. 

Przemysły kreatywne bazujące na wykorzystywaniu dostępnego zaplecza 

kulturowego i – dzięki kreatywności twórców – przerobienia go na kapitał ekonomiczny 

stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie nowych form rozrywek, tj. zwiedzanie obiektów 

dziedzictwa kulturowego, uczestnictwa w wydarzeniach, przedstawieniach, wystawach, 

koncertach, festiwalach. Wzrost sektora kreatywnego przekłada się, więc nie tylko 

bezpośrednio na tworzenie nowych miejsc pracy i przychodów z działalności podmiotów 

przemysłów kreatywnych, ale też może pośrednio przyczynić się do rozwoju sektora 

turystycznego i związanych z nim usług gastronomicznych oraz zaplecza noclegowego.  
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Tabela II.21 Podmioty przemysłów kreatywnych, osoby pracujące w tych podmiotach, 
turyści korzystający z obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz udzielone 
im noclegi w tych obiektach według powiatów województwa małopolskiego 
w 2011 r. 

 Stan w grudniu 

Wyszczególnienie 

Podmioty 
przemysłów 
kreatywnych 

Pracujący 
w podmiotach 

sektora 
kreatywnego 

Turyści 
korzystający z 

obiektów 
zbiorowego 
zakwatero-

waniaa 

Noclegi 
udzielone 

turystom w 
obiektach 

zbiorowego 
zakwatero-

waniaa 

jd w tys. 

Ogółem 17713 52,4 3135,4 8394,1 

Powiaty 
 bocheński 333 0,7 61,8 96,6 

brzeski 180 0,4 19,9 39,8 

chrzanowski 414 1,0 7,3 13,9 

dąbrowski 88 0,2 0,2 1,0 

gorlicki 263 0,6 30,5 188,7 

krakowski 1 106 2,6 77,8 126,7 

limanowski 261 0,5 20,6 68,7 

miechowski 102 0,2 14,8 24,6 

myślenicki 347 0,8 15,2 38,8 

nowosądecki 364 0,8 271,2 1467,1 

nowotarski 424 0,8 152,8 707,3 

olkuski 392 1,5 15,6 32,6 

oświęcimski 562 1,5 33,0 70,8 

proszowicki 86 0,2 5,1 8,8 

suski 207 0,4 34,7 110,5 

tarnowski 293 0,6 19,0 36,9 

tatrzański 307 0,7 511,7 1614,9 

wadowicki 473 1,1 70,9 132,3 

wielicki 523 1,4 70,8 101,8 

Miasta na prawach 
powiatu   
Kraków 9 734 33,2 1641,3 3407,7 

Nowy Sącz 623 1,7 17,1 29,6 

Tarnów 631 1,6 44,1 75,1 
a Do obiektów zbiorowego zakwaterowania zaliczono hotele, motele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe, domy 
wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, 
ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych, pola 
biwakowe, kempingi, obiekty do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego oraz zakłady uzdrowiskowe. 

Źródło: BDL oraz KT-1 

Na podstawie wielkości i istotności współczynników korelacji rangowej 

Spearmana (rs) można stwierdzić, iż istnieje umiarkowanie silny dodatni związek pomiędzy 
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liczbą podmiotów przemysłów kreatywnych a liczbą turystów korzystających z obiektów 

zbiorowego zakwaterowania na terenie danego powiatu (rs=0,55, p<0,01), przy czym jeszcze 

silniejszą zależność (w tym samym kierunku) można zaobserwować pomiędzy liczbą 

podmiotów przemysłów kreatywnych a liczbą turystów zagranicznych (rs=0,73, p<0,01). 

Nieco słabsze, lecz wciąż istotne statystycznie dodatnie korelacje zachodzą pomiędzy liczbą 

osób pracujących w podmiotach kreatywnych (jako miarą rozwoju sektora kreatywnego w 

powiecie) i liczbą wszystkich turystów korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego 

zakwaterowania (rs= 0,48, p<0,01), liczbą turystów zagranicznych korzystających z noclegów 

w obiektach zbiorowego zakwaterowania (rs=0,68, p<0,01) i liczbą noclegów udzielonych 

turystom zagranicznym przez hotele (rs= 0,70, p<0,01).  

Przez wzgląd na fakt, iż większość przedsiębiorstw w sektorze kreatywnym prowadzi 

działalność w branżach niezwiązanych bezpośrednio z turystyką (branża wydawnicza, 

reklama, programowanie) opisane zależności mogą wydawać się pozorne. Teorie 

i prawidłowości przedmiotu podkreślają jednak oddziaływanie zarówno w obrębie, jak 

i wokół sektora kreatywnego swoistych synergicznych efektów ubocznych (spillover 

effects)34. Rozwijający się dynamicznie sektor kreatywny pobudza wzrost i znaczenie 

gospodarcze innych przemysłów funkcjonujących w danym rejonie. 

7. PRZEMYSŁY KREATYWNE INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH 

Nawet posługując się twardymi wskaźnikami ekonomicznymi trudno jednoznacznie 

zdiagnozować stadium rozwoju i kondycję przemysłu kreatywnego w Małopolsce. Pomaga 

w tym porównanie wielkości wskaźników i ukazanie ich na tle wielkości wyliczonych dla 

innych państw, mogących stanowić uzasadniony merytorycznie punkt odniesienia. 

Zestawienie takie jest możliwe tylko w przypadku rachunków budowanych na podstawie 

modeli zbliżonych kształtem do modelu ESSNet-Culture, (na którym oparty został model 

przemysłów kreatywnych w Małopolsce).  

Do porównań wybrane zostały znajdujące się w podobnej do Polski sytuacji 

społeczno-gospodarczej kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia) oraz dwie największe 

gospodarki Unii Europejskiej: Niemcy i Wielka Brytania. Spośród wymienionych państw 

Wielka Brytania ma najdłuższą tradycję w prowadzeniu rachunku przemysłów kreatywnych 

i monitorowaniu ich wkładu w gospodarkę.   

Zgodnie z modelem zaprezentowanym w rozdziale wstępnym, w skład sektora 

kreatywnego w Małopolsce wchodzą następujące branże: architektura i projektowanie 

wnętrz, działalność wydawnicza, reklama i działalność pokrewna, programowanie, moda 

i wzornictwo przemysłowe, sztuki performatywne, produkcja radiowa i muzyczna, produkcja 

filmowa i telewizyjna, rękodzieło artystyczne, sztuki wizualne, dziedzictwo narodowe, 

                                                      
34

 Por. DCMS, Investing in Creative Industries. Guide for Local Authorities, s. 29-30 
http://www.theworkfoundation.com/DownloadPublication/Report/269_2204842.pdf z dnia 2012-09-12. 

http://www.theworkfoundation.com/DownloadPublication/Report/269_2204842.pdf
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biblioteki i archiwa oraz edukacja artystyczna. Warto prześledzić, z jakich branż kreatywnych 

składa się sektor kreatywny państw wybranych do porównań. 

Tabela II.22 Zestawienie modelu przemysłów kreatywnych kultury w wybranych państw 

Niemcy  
(2008 r.) 

Wielka Brytania 
(2010 r.) 

Estonia  
(2009 r.) 

Łotwa  
(2008 r.) 

Litwa  
(2009 r.) 

Polska 
(2010/11 r.) 

przemysł 
muzyczny (Music 

Industry) 
muzyka (Music) 

muzyka (Music: 
interpreting, 
composing, 
producting, 
publishing, 

musical 
instruments, 

festivals, ect.) 

muzyka (Music: 
interpreting, 
composing, 
producting, 
publishing, 

musical 
instruments, 

festivals, ect.) 

muzyka (Music: 
interpreting, 
composing, 
producting, 
publishing, 

musical 
instruments, 

festivals, ect.) 
produkcja 
radiowa i 
muzyczna 

media radiowe i 
telewizyjne 

(Broadcasting 
Industry) 

telewizja i radio 
(Television and 

Radio) 

media radiowe i 
telewizyjne 

(Broadcasting) 

media 
interaktywne, 

radiowe i 
telewizyjne 

(Television, radio 
and interactive 

media) 

media 
interaktywne, 

radiowe i 
telewizyjne 

(Television, radio 
and interactive 

media) 

przemysł 
filmowy (Film 

Industry) 

film, video i 
fotografia (Video, 

Film and 
Photography) 

film i video 
(Film and video) 

film i video (Film 
and video) 

film i video (Film 
and video) 

produkcja 
filmowa i 

telewizyjna 

rynek dzieł sztuki 
(Art market) 

sztuka i antyki (Art 
and Antiques) 

- - - 

sztuki wizualne 

- 

sztuki wizualne i 
performatywne (The 

Visual and 
Performing Arts) 

sztuki wizualne 
i stosowane 

(Arts: visual and 
applied arts) 

sztuki wizualne 
(Visual arts) 

sztuki wizualne, 
stosowane I 
dziedzictwo 

narodowe (Visual 
arts, applied arts 

and heritage) 

sztuki 
performatywne 
(Performing Art 

Market) 

sztuki 
performatywne 

(Performing 
arts: theatre, 

dance, festivals) 

sztuki 
performatywne 

(Performing arts: 
theatre, dance, 

festivals) 

sztuki 
performatywne 

(Performing arts: 
theatre, dance, 

festivals) 

sztuki 
performatywne 

wzornictwo 
przemysłowe 

(Design Industry) 

projektowanie 
(Design) 

projektowanie 
(Design: 

product design, 
fashion, graphic 

design) 

projektowanie 
(Design) 

projektowanie 
(Design: designer 
fashion, graphic 

design) 

moda i 
wzornictwo 

przemysłowe 
projektowanie 

mody (Designer 
fashion) 

architektura 
(Architectural 

Market) 

architektura 
(Architecture) 

architektura 
(Architecture) 

architektura 
(Architecture) 

architektura 
(Architecture) 

architektura i 
projektowanie 

wnętrz 

wydawanie prasy 
(Press market) 

publikacje 
(Publishing) 

publikacje 
(Publishing: 

books, 
periodicals, 

newspapers, 
catalogues, 

etc.) 

publikacje 
(Publishing: 

books, 
periodicals, 

newspapers, 
catalogues, etc.) 

publikacje 
(Publishing: 

books, 
periodicals, 

newspapers, 
catalogues, etc.) 

działalność 
wydawnicza 

wydawanie 
książek (Book 

Market) 
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Niemcy  
(2008 r.) 

Wielka Brytania 
(2010 r.) 

Estonia  
(2009 r.) 

Łotwa  
(2008 r.) 

Litwa  
(2009 r.) 

Polska 
(2010/11 r.) 

reklama 
(Advertising 

Market) 

reklama 
(Advertising) 

reklama 
(Advertising, 

media 
agencies) 

reklama 
(Advertising) 

reklama, Public 
Relations i 

komunikowanie 
społeczne 

(Advertising and 
public relations 

and 
communications 

activities) 

reklama i 
działalność 
pokrewna 

wydawanie gier i 
oprogramowania 

(Games 
/Software 
Industry 

oprogramowanie 
(Software/Electronic 

Publishing) 
- 

oprogramowanie 
(Computer 
games and 
interactive 
software 

publishing) 

oprogramowanie 
(Computer 
games and 
interactive 
software 

publishing) 

programowanie 
media elektroniczne 

i rozrywkowe 
(Digital and 

Entertainment 
Media) 

gry 
komputerowe, 

rozrywkowe 
media 

elektroniczne 
(Entertainment 
IT: online and 

computer 
games, 

entertainment 
internet sites) 

- rękodzieło (Crafts) - - - 
rękodzieło 
artystyczne 

- - 

dziedzictwo 
narodowe 
Heritage 

(museums, 
libraries, 
archives, 

handicrafts) 

dziedzictwo 
narodowe 
(Cultural 
heritage) 

dziedzictwo 
narodowe 
(Heritage, 
museums, 

libraries and 
archives) 

dziedzictwo 
narodowe, 
biblioteki i 

archiwa 

- - - 

edukacja 
kulturalna 
(Cultural 

educational 
activities) 

edukacja 
(Educational 

activities) 

edukacja 
artystyczna 

- - - 

rozrywka, 
rekreacja i 
pozostałe 

(Recreation,  
entertainment 

and  
other cultural 

activities) 

- - 

- - - - 

Ogrody 
botaniczne i 
zoologiczne 

(Botanical and  
zoological garden) 

- 

- - - - 

Agencje podróży 
(Travel agencies 

and  
tour operators) 

- 
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Porównanie bezwzględnych wielkości liczby podmiotów lub liczby osób pracujących 

w sektorach kreatywnych poszczególnych państw nie wniosłoby wiele pożytku. 

Informatywne jest zestawienie udziału sektora kreatywnego w gospodarce poszczególnych 

rejonów. Istotny i niejako nierozwiązywalny problem stanowi natomiast rozpiętość czasowa 

najświeższych danych ekonomicznych opublikowanych przez kraje będące przedmiotem 

zainteresowania.  

Wykres II.10.  Podmioty przemysłów kreatywnych i pracujący w podmiotach sektora 
kreatywnego w województwie małopolskim i wybranych państwach 
europejskich (w %) 

 

Źródło: Publikacje i raporty na temat przemysłów kreatywnych w poszczególnych państwach 

Odsetek przedsiębiorstw kreatywnych w przypadku Małopolski stoi na podobnym 

poziomie, co w krajach nadbałtyckich i jest wyższy niż w Wielkiej Brytanii i Niemczech. 

W przypadku odsetka osób pracujących, sytuacja wygląda podobnie, tzn. wartości dla 

małopolski, Litwy, Estonii i Łotwy są wyższe niż dla Niemiec i Wielkiej Brytanii. Nie można 

wykluczyć, iż sytuacja ta częściowo wynika z odmiennych modeli oraz sposobów szacowania 

wkładów przemysłów kreatywnych. W Wielkiej Brytanii oraz Niemczech obowiązujące 

szczegółowe klasyfikacje działalności gospodarczej pozwalają na dokonanie dokładniejszych 

szacunków35.  

8. KSZTAŁCENIE W KIERUNKU ZAWODÓW KREATYWNYCH 

Kształcenie na kierunkach i uczelniach o profilu związanym z branżami kreatywnymi 

zapewnia podmiotom sektora kreatywnego podaż wykwalifikowanych potencjalnych 

pracowników. Osoby pracujące w podmiotach przemysłów kreatywnych, rzecz jasna, 

niekoniecznie wykonują kreatywne zawody, a ci, którzy kreatywne zawody wykonują, mogą 

zostać zatrudnieni na odpowiadających ich kompetencjom stanowiskach poza obszarem 

kreatywnej gospodarki. Niezaprzeczalnie jednak rozwój sektora kreatywnego związany jest 

                                                      
35

 Kraje tej stosują system wag statystycznych, przy pomocy których określają udział kreatywnych podmiotów 
w kreatywnych klasach klasyfikacji NACE Rev.2, po to by wyłączyć z nich przedsiębiorstwa niespełniające 
kryteriów przedsiębiorstw kreatywnych. 

4,5 

6,8 

3,3 

7,4 

3,1 

5,0 
4,3 

9,4 

6,0 

8,9 

4,0 

8,0 

odsetek osób pracujących w
przemysłach kreatywnych

odsetek przedsiębiorstw
kreatywnych

Małopolska 2010

Niemcy 2008

Wielka Brytania 2010

Estonia 2007

Łotwa 2006

Litwa 2006/2007
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kształceniem osób w kreatywnych zawodach, ponieważ bez nich działalność kreatywna 

przedsiębiorstw zwyczajnie nie byłaby możliwa. 

Wybór ścieżki zawodowej odbywa się niekiedy już na poziomie szkoły średniej. 

Ze względów praktycznych raport niniejszy zawiera jednakże statystyki dotyczące jedynie 

wybranych placówek edukacyjnych, które wyposażają młodych ludzi w kompetencje 

niezbędne przy wykonywaniu kreatywnego zawodu36 - szkół policealnych oraz wyższych. 

Tabela II.23 Uczniowie szkół policealnych kształconych do zawodów kreatywnych 
i wspomagających działalność kreatywną w województwie małopolskim 
w latach 2008-2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Uczniowie szkół policealnych ogółem 28303 22959 23398 

Zawody 
kreatywne 

Aktor scen muzycznych 236 243 274 

Asystent operatora dźwięku 31 13 - 

Florysta - 49 51 

Fototechnik 267 188 198 

Plastyk 373 390 663 

Realizator dźwięku - 17 - 

Renowator zabytków architektury 68 18 - 

Technik realizacji dźwięku - - 21 

Zawody 
wspomagające 
działalność 
kreatywną 

Technik architektury krajobrazu 227 137 313 

Technik cyfrowych procesów graficznych 21 52 131 

Technik organizacji produkcji filmowej 
i telewizyjnej 

- 77 - 

Technik organizacji reklamy 412 363 598 

Technik technologii odzieży - 29 48 

Źródło: SIO37 

W 2010 r. w małopolskich szkołach policealnych do pracy w zawodach kreatywnych 

i wspomagających działalność kreatywną kształciło się 2297 osób, a więc 9,8% wszystkich 

uczniów tego typu placówek edukacyjnych. W ciągu trzech lat udział ten znacznie wzrósł – 

w 2008 r. uczniowie policealnych szkół kształcących w zawodach kreatywnych 

i wspomagających działalność kreatywną stanowili 5,8%, a rok później 6,9% wszystkich 

uczniów szkół policealnych.  Wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną szkół widać 

w szczególności w obrębie przygotowania do zawodów technicznych wspomagających 

                                                      
36

 Lista kreatywnych zawodów wykorzystana w raporcie jest zgodna z wytycznymi ESSNet-Culture Final Report, 
została jednak poszerzona. 
37

 System Informacji Oświatowej 
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działalność kreatywną – odsetek uczniów z 2,3% wszystkich uczniów szkół policealnych 

w 2008 r. wzrósł do 4,7% w 2009 r. Pomimo ogólnego spadku liczby uczniów szkół 

policealnych w 2009 r. w stosunku do 2008 r., liczba osób kształcących się w szkołach 

policealnych o profilu typowo artystycznym, (których w województwie małopolskim 

w 2010 r. było 9) charakteryzuje się stałą tendencją wzrostową. 

Tabela II.24 Policealne szkoły artystyczne oraz uczniowie policealnych szkół 
artystycznych w województwie małopolskim w latach 2008-2010. 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

Artystyczne szkoły policealne 11 11 9 

Uczniowie artystycznych szkół 
policealnych 

609 633 937 

Źródło: SIO 

O ile w przypadku szkół policealnych określenie profilu zawodowego absolwenta nie 

nastręcza trudności, o tyle przyszłe miejsce na rynku pracy studenta uczelni wyższej 

niekoniecznie zdefiniowane jest przez kierunek kształcenia. Niemniej jednak, wobec braku 

informacji na temat losów absolwentów uczelni wyższych, liczba studentów poszczególnych 

kierunków studiów wydaje się najlepszym wskaźnikiem podaży potencjalnych pracowników 

sektora kreatywnego. 

W województwie małopolskim w 2010 r. na studiach jednolitych magisterskich oraz 

I i II stopnia na kierunkach kreatywnych kształciło się blisko 20 tysięcy osób. Ich udział 

w ogóle małopolskiej społeczności studenckiej ulegał w latach 2008-2010 niewielkim 

wahaniom i w 2010 r. wyniósł 9,4%. Najliczniejszą podgrupę studentów stanowili przyszli 

informatycy i programiści. Rośnie podaż potencjalnych pracowników rozwijającej się 

w Małopolsce branży programistycznej (w 2010 r. było ich o 22,0% więcej niż w roku 

poprzednim), architektonicznej oraz artystów-grafików. Mimo dynamicznego rozwoju branży 

mody i wzornictwa przemysłowego – liczba osób zdobywających w tym kierunku wyższe 

wykształcenie maleje. 

Tabela II.25 Studenci na kierunkach kreatywnych w województwie małopolskim w latach 
2008-2010. 

Wyszczególnienie 

2008 2009 2010 

studenci 
cudzo-
ziemcy 

studenci 
cudzo-
ziemcy 

studenci 
cudzo-
ziemcy 

osoby w % osoby w % osoby w % 

Ogółem 211 192 0,9 212 139 0,9 211 408 1,1 

w tym  
kierunków 
kreatywnych: 19 345 1,2 18 322 1,3 19 785 1,5 

Aktorstwo 335 1,5 339 1,5 370 0,8 

Architektura 
i urbanistyka 

1 786 2,1 1 963 2,2 2 018 2,4 
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Wyszczególnienie 

2008 2009 2010 

studenci 
cudzo-
ziemcy 

studenci 
cudzo-
ziemcy 

studenci 
cudzo-
ziemcy 

osoby w % osoby w % osoby w % 

Architektura 
krajobrazu 

363 0,3 427 0,2 502 5,6 

Architektura wnętrz 164 0,6 179 1,1 240 0,8 

Dyrygentura 10 - 8 - 9 11,1 

Dziennikarstwo 
i komunikacja 
społeczna 

1 248 1,0 1 332 1,0 1 528 0,8 

Edukacja artystyczna w 
zakresie sztuki 
muzycznej 

85 5,9 77 6,5 76 5,3 

Edukacja artystyczna w 
zakresie sztuki 
plastycznej 

326 0,9 354 0,6 364 0,5 

Grafika 431 1,9 493 1,8 572 1,4 

Historia sztuki 511 1,2 517 1,2 486 1,9 

Informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo 

1 147 0,1 1 181 0,1 1 065 0,1 

Informatyka 5 572 0,5 5 858 0,6 5 962 0,9 

Informatyka 
i ekonometria 

2 997 0,3 2 494 0,8 1 861 0,8 

Informatyka stosowana  - - - - 2 363 0,3 

Instrumentalistyka 400 5,0 428 7,0 447 7,2 

Intermedia - - 30 3,3 34 2,9 

Kompozycja i teoria 
muzyki 

52 5,8 49 12,2 52 13,5 

Konserwacja 
i restauracja dzieł 
sztuki 

110 0,9 112 0,9 112 1,8 

Malarstwo 407 2,9 391 3,6 349 3,7 

Muzyka kościelna 8 - 27 3,7 39 5,1 

Organizacja produkcji 
filmowej 
i telewizyjnej 

- - - - 146 2,7 

Rzeźba 104 1,0 105 1,0 96 1,0 

Scenografia 11 - 14 - 20 5,0 

Wiedza o teatrze 222 - 200 0,5 202 0,5 

Wokalistyka 69 10,1 73 9,6 76 14,5 

Wzornictwo 226 2,2 213 1,9 207 0,5 

Zarządzanie 
i marketing 

2 761 2,0 1 458 2,3 589 3,9 

Źródło: Sprawozdanie S-10 
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Udział obcokrajowców w grupie studentów kierunków kreatywnych (1,5%), w 2010 r. 

był wyższy niż w ogóle studentów studiów wyższych (1,1%). Najwyższy odsetek 

cudzoziemców w 2010 r. odnotowano na trzech kierunkach muzycznych: wokalistyka 

(14,5%), kompozycja i teoria muzyki (13,5%) oraz dyrygentura (11,1%). 

W Małopolsce działają trzy artystyczne uczelnie wyższe – Akademia Sztuk Pięknych 

(w 2010 r. kształciła na kierunkach: konserwacja i restauracja dzieł sztuki, architektura 

wnętrz, grafika, malarstwo, rzeźba, scenografia, wzornictwo, intermedia), Państwowa 

Wyższa Szkoła Teatralna (kierunek: aktorstwo) oraz Akademia Muzyczna (kierunki: edukacja 

artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura, instrumentalistyka, kompozycja 

i teoria muzyki, wokalistyka, muzyka kościelna).  

Tabela II.26 Studenci artystycznych szkół wyższych w województwie małopolskim 
w latach 2008-2010. 

Wyszczególnienie 

2008 2009 2010 

studenci 
cudzo-
ziemcy 

studenci 
cudzo-
ziemcy 

studenci 
cudzo-
ziemcy 

osoby w % osoby w % osoby w % 

Ogółem 211 077 0,9 212 049 0,9 211 938 1,1 

Akademia Muzyczna 
w Krakowie 

616 5,7 641 7,5 670 8,4 

Akademia Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki 

1 175 2,1 1 178 2,5 1 246 2,3 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Teatralna im. Ludwika 
Solskiego 

161 3,1 165 3,0 170 0,6 

Źródło: Sprawozdanie S-10 

 

Udział studentów studiów artystycznych w ogóle studentów jest stały i w 2010 r. 

wyniósł 1,0%. 

Dwie małopolskie uczelnie wyższe prowadzą studia doktoranckie (III-go stopnia) 

w dziedzinach artystycznych: muzyka i sztuki plastyczne. Łączna liczba ich studentów 

w 2010 r. wyniosła 159 osób, co (podobnie jak rok i dwa lata wcześniej) stanowiło 3,0% 

ogółu wszystkich studentów studiów III-go stopnia w województwie.  

Zwraca uwagę relatywnie wysoki (chociaż z tendencją lekko zniżkową) odsetek 

studentów decydujących się na ukończenie studiów podyplomowych na którymś 

z kierunków zaliczonych do kreatywnych podgrup kierunków38, zwłaszcza zaś w podgrupie 

informatycznej (4,2% w 2010 r.). Podyplomowe studia informatyczne cieszą się jednak 

zainteresowaniem głównie ze strony Polaków – udział cudzoziemców w gronie osób 

korzystających z tego typu oferty edukacyjnej nie przekroczył w latach 2008-2009 0,1%, co 

                                                      
38

 Ze względu na wysoki stopień ogólności zbieranych danych nie jest możliwe podanie danych w podziale na 

kierunki studiów. 
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może być wynikiem nieprzystosowanej do wymogów stawianych przez zagraniczny rynek 

pracy uczelnianej infrastruktury i zaplecza sprzętowego. 

Tabela II.27 Studenci studiów III stopnia w dziedzinach artystycznych39 w województwie 
małopolskim w latach 2008-2010 

Wyszczególnienie 

2008 2009 2010 

dokto-
ranci 

cudzo-
ziemcy 

dokto-
ranci 

cudzo-
ziemcy 

dokto-
ranci 

cudzo-
ziemcy 

osoby w % osoby w % osoby w % 

Ogółem 4 392 2,8 4 893 2,3 5 342 2,1 

w tym dziedzina: 
Muzyka 55 3,6 67 7,5 85 8,2 

Sztuki plastyczne 79 2,5 78 3,8 74 4,1 
Źródło: Sprawozdanie S-12 

 

Tabela II.28 Studenci studiów podyplomowych kształceni na tzw. kierunkach 
kreatywnych w województwie małopolskim w latach 2008-2010 

Wyszczególnienie 

2008 2009 2010 

Studenci 
cudzo-
ziemcy 

Studenci 
cudzo-
ziemcy 

Studenci 
cudzo-
ziemcy 

osoby w % osoby w % osoby w % 

Ogółem 15 967 0,3 18 091 0,3 16 609 0,4 

Podgrupa artystyczna 319 0,9 218 1,4 300 0,7 

Podgrupa dziennikarstwa 
i informacji 144 0,7 125 - 144 0,7 

Podgrupa informatyczna 690 0,1 767 0,1 690 0,1 
Źródło: Sprawozdanie S-12 

Szczegółowe informacje na temat losów absolwentów, zbierane przez uczelnie 

wyższe, pozwoliłyby oszacować rzeczywisty wpływ szkolnictwa na rynek pracy w obrębie 

sektora kreatywnego. Brak tych danych uniemożliwia odpowiedź na pytanie o przydatność 

wyuczanych na kierunkach kreatywnych umiejętności i kompetencji w przyszłym życiu 

zawodowym studentów. 

9. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W ŚREDNICH I DUŻYCH 

PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH 

Poddając charakterystyce przedsiębiorstwa z branż przemysłów kreatywnych, należy 

spróbować odpowiedzieć na pytanie, na ile wykorzystują one w swojej działalności 

nowoczesne technologie informacyjne. Danych na ten temat dostarcza prowadzone przez 

                                                      
39

 Ze względu na wysoki stopień ogólności zbieranych danych, wyodrębnienie pozostałych kreatywnych 

dziedzin nie jest możliwe.  
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Główny Urząd Statystyczny badanie: Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, którym 

objęte są przedsiębiorstwa o przynajmniej 10 osobach pracujących40. 

Najbardziej podstawowym wskaźnikiem stopnia wykorzystania technologii 

informacyjnych w przedsiębiorstwach jest odsetek podmiotów używających w swojej 

działalności komputerów oraz posiadających dostęp do Internetu. W styczniu 2011 r. 

wszystkie objęte badaniem duże i średnie przedsiębiorstwa przemysłów kreatywnych 

w Małopolsce wykorzystywały komputery oraz posiadały dostęp do Internetu. Dziewięć na 

dziesięć przedsiębiorstw posiadało również własną stronę internetową. 

Tabela II.29 Przedsiębiorstwa korzystające w swojej pracy z komputera oraz z Internetu 
w 2011 r. (w %) 

Wyszczególnienie 

Przedsiębiorstwa przemysłów 
kreatywnych 

Przedsiębiorstwa 
ogółem 

Polska 
w tym 

województwo 
małopolskie 

województwo 
małopolskie 

Wykorzystujące komputer 99,6 100,0 96,1 

Posiadające dostęp do Internetu 98,7 100,0 94,0 

w tym posiadające własną 
stronę internetową 

86,2 90,8 68,1 

Źródło: Sprawozdanie SSI-01 

 

Mimo powszechnego dostępu do Internetu w placówkach małopolskich 

przedsiębiorstw przemysłów kreatywnych, prędkość wykorzystywanych w nich łączy 

internetowych była przeciętnie gorsza, niż w dużych i średnich przedsiębiorstwach 

kreatywnych na terenie całego kraju. W Polsce 15,6% przedsiębiorstw posiadało łącza 

internetowe o prędkości równej lub wyższej 30 Mbit/s, podobny ich odsetek posługiwał się 

łączami wolniejszymi niż 2 Mbit/s. W Małopolsce przedsiębiorstwa o najwolniejszych typach 

łączy stanowiły 20,6% wszystkich objętych badaniem podmiotów przemysłów kreatywnych, 

łącza najszybsze (przynajmniej 30 Mbit/s) natomiast posiadało jedynie 8,6% z nich. Na tle 

wszystkich małopolskich przedsiębiorstw sektor kreatywny wypada jednakże – pod tym 

kątem – relatywnie dobrze. 

 

 

 

                                                      
40

 Badaniem nie są objęte podmioty działające w następujących podklasach PKD 2007: 85.52.Z (Pozaszkolne 
formy edukacji artystycznej), 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 
90.03.Z (Artystyczna i literacka działalność twórcza), 90.04.Z (Działalność obiektów kulturalnych), 91.01.A 
(Działalność bibliotek), 91.01.B (Działalność archiwów), 91.02.Z (Działalność muzeów), 91.03.Z (Działalność 
historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych). Z tego względu podmioty prowadzące 
wymienione rodzaje działalności są wykluczone z analizy w tym podrozdziale. 
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Tabela II.30  Prędkość łącza internetowego w podmiotach gospodarki narodowej 
w 2011 r. (w %) 

Wyszczególnienie 

Przedsiębiorstwa przemysłów 
kreatywnych 

Przedsiębiorstwa 
ogółem 

Polska 
w tym 

województwo 
małopolskie 

województwo 
małopolskie 

Mniej niż 2 Mbit/s 15,4 20,6 31,5 

Przynajmniej 2 ale mniej niż 
10 Mbit/s 

49,1 46,7 41,1 

Przynajmniej 10 ale mniej niż 
30 Mbit/s 

18,7 24,1 11,3 

Przynajmniej 30 ale mniej niż 
100 Mbit/s 

9,1 3,2 5,4 

Przynajmniej 100 Mbit/s 6,5 5,4 4,8 
Źródło: Sprawozdanie SSI-01 

 

Prawie 2/3 posiadających własną stronę internetową małopolskich przedsiębiorstw 

przemysłów kreatywnych dawało odwiedzającym możliwość oglądania na stronie własnych 

wyrobów. Co piąta strona pozwalała internaucie zamówić produkt według określonej 

specyfikacji. Podobnie, na co piątej stronie można było znaleźć informację o wolnych 

stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie. Jak w przypadku prędkości łącza internetowego, 

tak i w kwestii wielofunkcyjności stron www, przedsiębiorstwa małopolskiego sektora 

kreatywnego plasują się poniżej średniej dla całej Polski, wyprzedzają jednak inne sektory 

małopolskiej gospodarki. 

Wykorzystanie internetowych kanałów sprzedaży świadczy o wysokim stopniu 

zaawansowania w eksploatacji nowych technologii informacyjnych wspomagających rozwój 

przedsiębiorstwa. W 2011 r. e-sprzedaż za pomocą sieci komputerowych prowadziło niemal 

11% średnich i dużych małopolskich przedsiębiorstw, przy czym w sektorze kreatywnym 

odsetek ten był większy (14,6%). Znacznie bardziej popularne, niż sprzedaż własnych 

wyrobów, jest dokonywanie zakupów za pośrednictwem stron WWW lub systemów 

elektronicznej wymiany danych – e-zakupy wykonywało 15,1% małopolskich 

przedsiębiorstw; w sektorze kreatywnym natomiast – 23,5%, przy czym w obu przypadkach 

dla zdecydowanej większości podmiotów wartość zamawianych elektronicznie towarów 

i usług nie stanowiła wysokiego odsetka wartości wszystkich zamówień. Jedynie dla 2,1% 

średnich i dużych przedsiębiorstw małopolskiego sektora kreatywnego wartość netto 

zamówień złożonych drogą elektroniczną stanowiła przynajmniej 50% wartości wszystkich 

złożonych zamówień. 
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Tabela II.31 Funkcjonalności stron internetowych w podmiotach gospodarki narodowej 
w 2011 r. (w %) 

Wyszczególnienie 

Przedsiębiorstwa przemysłów 
kreatywnych 

Przedsiębiorstwa 
ogółem 

Polska 
w tym 

województwo 
małopolskie 

województwo 
małopolskie 

Prezentacja katalogów wyrobów 
lub cenników 

64,2 65,0 48,9 

Umożliwienie użytkownikom 
zamawiania produktów wg 
własnej specyfikacji 

19,3 19,5 14,7 

Zamawianie lub rezerwacja on-line 20,9 14,6 12,8 

Sprawdzanie stanu realizacji 
zamówienia on-line 

12,8 12,7 11,9 

Personalizacja zawartości strony 
dla stałych użytkowników 

13,1 11,3 8,9 

Prezentacja informacji o wolnych 
stanowiskach pracy 
i umożliwienie przesyłania 
dokumentów aplikacyjnych 

25,3 20,9 12,1 

Zapewnienie ochrony danych 
osobowych lub homologacja 
bezpieczeństwa 

44,2 43,0 34,5 

Źródło: Sprawozdanie SSI-01 

Tabela II.32 Przedsiębiorstwa przemysłów kreatywnych prowadzące e-sprzedaż oraz  
e-zakupy w 2011 r. (w %) 

Wyszczególnienie 

Przedsiębiorstwa przemysłów 
kreatywnych 

Przedsiębiorstwa 
ogółem 

Polska 
w tym 

województwo 
małopolskie 

województwo 
małopolskie 

Podmioty prowadzące e-sprzedaż 
poprzez strony internetowe lub 
wiadomości typu EDI 

17,7 14,6 10,9 

Podmioty dokonujące zakupów 
poprzez stronę internetową lub 
za pomocą wiadomości typu EDI 

29,0 23,5 15,1 

Odsetek przychodów ze sprzedaży 
osiągniętej poprzez strony 
internetowe lub wiadomości typu 
EDI w całości przychodów 

6,0 3,5 13,8 

Źródło: Sprawozdanie SSI-01 



POTENCJAŁ MAŁOPOLSKICH PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH 
Przemysły kultury/przemysły kreatywne 

 
 

 STRONA 79 

 

Chociaż ponad 14% przedsiębiorstw małopolskich przemysłów kreatywnych 

prowadziło w 2011 r. e-sprzedaż, nie stanowiła ona istotnego źródła ich przychodów. Ten 

kanał dystrybucji jest relatywnie mniej istotny dla małopolskich przedsiębiorstw przemysłów 

kreatywnych (3,5% osiąganych przychodów ze sprzedaży w przedsiębiorstwach 

prowadzących e-sprzedaż), niż dla polskiego sektora kreatywnego rozpatrywanego łącznie 

(6,0%). Wydaje się ponadto, iż pomimo rozwiniętego zaplecza technologicznego, sektor 

kreatywny nie jest głównym beneficjentem pojawienia się technologii umożliwiającej 

komputerowe usprawnienie transakcji sprzedaży-zakupu. 
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