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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. E. Plater 1,  
10-562 Olsztyn (dalej: Urząd). 

 

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
od 12 grudnia 2014 r. (dalej: Marszałek Województwa). 

 

1. Zasady wspólnego prowadzenia instytucji kultury. 

2. Nadzór nad działalnością wspólnie prowadzonych instytucji kultury, w tym 
nad wydatkowaniem środków publicznych. 

  

Lata 2016-2019 (do dnia 9 maja 2019 r. oraz – w celach porównawczych – lata 
2005-2015). 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

 

 

1. Joanna Łukasik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/41/2019 z dnia 19 marca 2019 r.  

2. Waldemar Żarnoch, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/57/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. 

(akta kontroli str.1-2) 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W latach 2016-2019 (do dnia 9 maja 2019 r.) Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego (dalej: Samorząd Województwa lub Organizator) 
realizował obowiązki wynikające z postanowień umowy o wspólnym prowadzeniu 
instytucji kultury - Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie3. Zapewnił środki 
finansowe w wysokości nie niższej niż określone w tej umowie. Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami powołał dyrektora Teatru (dalej także: Dyrektor),  
a także uzgodnił jego kandydaturę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Zapewnił również warunki do rzetelnej analizy planów działalności 
merytorycznej oraz finansowej Teatru. Prawidłowo i terminowo wykonywał także 
zadania dotyczące rozliczenia dofinansowanych zadań.  

W 2016 r. nie w pełni skutecznie sprawowany był jednak nadzór w zakresie 
realizacji przez Dyrektora Teatru umowy ws. warunków organizacyjno-
finansowych działalności Teatru oraz programu jego działania, tj. wywiązywania 
się przez ww. dyrektora z obowiązku uzyskiwania zgody na wykonywanie 
dodatkowych zadań w tej jednostce. W Urzędzie nie wiedziano bowiem, że  

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489,dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dalej: Teatr. 
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w ww. okresie bez zgody Samorządu Województwa Dyrektor zrealizował  
w Teatrze dodatkowe zadania, uzyskując z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 
52,0 tys. zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 
1. Zasady wspólnego prowadzenia i współfinansowania 

instytucji kultury. 
W latach 2016-2019 (do 9 maja) Samorząd Województwa prowadził wspólnie  
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: Minister) jedną instytucję 
kultury – Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie (umowa z 9 września 2005 r. 
wraz z aneksami5) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej6. Przed 2016 r. Samorząd Województwa 
nie zawierał umów z innymi instytucjami kultury o ich wspólne prowadzenie.  

(akta kontroli str. 3-4) 

W latach 2016-2018 na wspólne prowadzenie instytucji kultury Samorząd 
Województwa wydatkował łącznie 14.840,0 tys. zł, w tym w formie: dotacji 
podmiotowej – 14.366,6 tys. zł, dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i 
programów oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji – 473,4 tys. zł.  

W 2016 r. wydatkowano kwotę 4.804,7 tys. zł, w 2017 r. - 5.050,1 tys. zł,  
a w 2018 r. - 4.985,2 tys. zł (w tym w 2016 r. - 75,0 tys. zł, w 2017 r. - 179,4 tys. 
zł, a w 2018 r. - 219,0 tys. zł z dotacji celowej).    

Kwota wydatków poniesionych w latach 2005-2015 na wspólne prowadzenie 
instytucji kultury wyniosła łącznie 65.818,7 tys. zł, w tym 47.763,4 tys. zł dotacji 
podmiotowej, 18.035,3 tys. zł dotacji celowej na wydatki majątkowe i 20,0 tys. zł 
dotacji celowej na wydatki bieżące.  

Na 2019 r. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.374,5 tys. zł, w tym 
w formie: dotacji podmiotowej – 4.859,5 tys. zł, dotacji celowej na wydatki 
majątkowe – 515,0 tys. zł. 

                       (akta kontroli str. 5-8) 

Inicjatorem zawarcia umowy o wspólnym prowadzeniu Teatru był Samorząd 
Województwa, który dnia 26 lipca 2005 r. wystąpił do Ministra z wnioskiem  
o zawarcie porozumienia w przedmiotowej sprawie.  

W 2016 r. Zarząd Województwa wystąpił do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (dalej: MKiDN) z wnioskiem o wspólne prowadzenie Muzeum Bitwy 
pod Grunwaldem. W odpowiedzi Minister przeniósł rozpatrzenie wniosku na 
2019 r.7. W latach 2016-20198 nie wystąpiły przypadki podjęcia przez Samorząd 

                                                      
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 
zawarta w dniu 9 września 2005 r. pomiędzy Ministrem Kultury, a Marszałkiem Województwa Warmińsko-
Mazurskiego (dalej: „umowa o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury”) wraz z aneksami: Aneks nr 1 z dnia  
2 marca 2009 r., Aneks nr 2 z dnia 23 kwietnia 2009 r., Aneks nr 3 z dnia 10 marca 2014 r., Aneks nr 4 z dnia  
6 listopada 2015 r. 
6 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1983, ze zm.); dalej: ustawa o działalności kulturalnej. 
7 Do dnia 26 marca 2019 r. Zarząd Województwa nie wystąpił z ponownym wnioskiem. 
8 Wg stanu na 26 marca 2019 r. 
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Województwa decyzji odmownej w sprawie przyjęcia instytucji kultury do 
wspólnego prowadzenia. 

(akta kontroli str. 17) 

W Urzędzie, przed zawarciem umowy o wspólnym prowadzeniu Teatru, nie 
opracowano procedur określających zasady wspólnego prowadzenia  
i współfinansowania instytucji kultury, w tym kryteriów ich doboru do wspólnego 
prowadzenia. Nie prowadzono także żadnych analiz ekonomicznych ani 
merytorycznych poprzedzających zawarcie umowy, ani też analiz dotyczących 
efektów osiągniętych w wyniku jej zawarcia. 

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu (dalej: Dyrektor Departamentu) 
wyjaśnił, że nie wie, dlaczego nie ma takich procedur oraz że jego zdaniem to 
decydent, tj. Minister powinien opracować zasady wspólnego prowadzenia  
i współfinansowania instytucji kultury. Finansowanie w postaci dotacji ustalane 
jest corocznie w oparciu o wydatkowanie z roku poprzedniego. Zwracając się do 
Ministra o wspólne prowadzenie Teatru Samorząd Województwa wskazywał na 
ponadregionalny charakter i ważność ww. instytucji dla narodowego dziedzictwa 
kultury, a także na większe możliwości jej finansowania. Podpisując umowę  
z Ministrem osiągnięto założony rezultat w postaci pozyskania dodatkowych 
środków finansowych w perspektywie wieloletniej. 

(akta kontroli str. 9-16, 50) 

W umowie o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury określono, stosownie do 
zapisów ustawy o działalności kulturalnej, m.in.: 

− wielkość środków wnoszonych przez każdą ze stron umowy (art. 21 ust.  
3 ww. ustawy), 

− uzgodnienia dotyczące treści statutu, powołania dyrektora, likwidacji Teatru 
oraz wskazania organizatora prowadzącego rejestr tej instytucji (art. 21 ust. 4). 

Wskazano w niej, że nadzór nad funkcjonowaniem Teatru będzie pełnił 
Samorząd Województwa. Określono obowiązki sprawozdawcze Dyrektora Teatru 
(w tym obowiązek przekazywania sprawozdań organizatorom). Nie określono 
natomiast, na czym nadzór ten ma polegać. 

Dyrektor Departamentu wyjaśnił, że brak szczegółowych unormowań 
dotyczących nadzoru sprawowanego przez organizatora Teatru jest zabiegiem 
celowym ustawodawcy, sankcjonującym status instytucji kultury jako 
samodzielnej osoby prawnej. Podał, że nadzór wynika z ustawy o działalności 
kulturalnej i polega m.in. na nadawaniu Teatrowi statutu, opiniowaniu regulaminu 
organizacyjnego, powoływaniu i odwoływaniu dyrektora, kontroli realizacji zadań 
statutowych oraz przyjmowaniu rocznych sprawozdań merytorycznych.  

W ww. umowie nie określono założeń dotyczących oczekiwanych mierników 
działalności artystycznej (ilościowych i jakościowych), a także wskaźników ich 
pomiaru oraz zasad oceny Teatru, powiązanej z wysokością udzielonego 
wsparcia finansowego. Nie wskazano w niej również okresu na jaki została 
zawarta9, a także uprawnień stron w zakresie kontroli działalności Teatru  
i wzajemnego informowania się o ich wynikach oraz kar za niewywiązanie się  
Organizatorów z postanowień umowy. 

Marszałek Województwa wyjaśniając przyczyny nieokreślenia w umowie okresu, 
na jaki została ona zawarta podał, że brak oznaczenia terminu obowiązywania 

                                                      
9 Obowiązek wskazania w umowie czasu na jaki ma być ona zawarta wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2012 r. (art. 21 
ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej).  
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umowy wskazuje na jej bezterminowy charakter z możliwością jej rozwiązania za 
wypowiedzeniem. Wskazał, że w projekcie umowy był zapis, iż obowiązuje ona 
na czas nieokreślony, jednakże w wersji ostatecznej został on usunięty.  
W kwestii braku zapisów określających m.in. uprawnienia Samorządu 
Województwa wyjaśnił, że zapis o karach za niewywiązanie się z umowy nie jest 
koniecznym uregulowaniem. Podał również, że Zarząd Województwa ma na 
uwadze wieloletnią dobrą współpracę z Ministrem, wobec czego wystarczające 
są w tym zakresie uregulowania wynikające z przepisów ogólnych.  

 (akta kontroli str. 18-49) 

W latach 2016-2019 (I kwartał) Samorząd Województwa realizował obowiązki 
wynikające z postanowień umowy o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury, tj.:  

− zapewniał środki finansowe w wysokości nie niższej niż określona w §2 ust. 4 
umowy kwota dotacji podmiotowej (4.729,7 tys. zł)10, 

− powołał Dyrektora Teatru zgodnie z §5 umowy, tj. w trybie określonym  
w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 
organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora instytucji kultury11 oraz uzgodnił jego kandydaturę z Ministrem. 

(akta kontroli str. 18-30) 

W okresie objętym kontrolą współpraca Urzędu z MKiDN polegała na wymianie 
informacji o wysokości przyznanej dotacji podmiotowej i celowej, a także na 
wymianie korespondencji w zakresie przeprowadzenia procedury konkursowej 
na nowego dyrektora Teatru oraz przekształcenia Policealnego Studium 
Aktorskiego w Wydział Zamiejscowy Akademii Teatralnej.   

(akta kontroli str. 57-58) 

W ocenie NIK, w okresie 2016-2019 (I kwartał) Samorząd Województwa 
prawidłowo realizował obowiązki wynikające z postanowień umowy o wspólnym 
prowadzeniu instytucji kultury. Zapewnił bowiem środki finansowe w wysokości 
nie niższej niż określone w tej umowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
powołał Dyrektora Teatru, a także uzgodnił jego kandydaturę z Ministrem.  

2. Nadzór nad działalnością wspólnie prowadzonych 
instytucji kultury, w tym nad wydatkowaniem 
środków publicznych. 

Komórką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za nadzór nad Teatrem było 
Biuro Instytucji Kultury w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu. Stosownie do 
zapisów wewnętrznych uregulowań12 zadania przypisane ww. komórce do 
realizacji dotyczyły m.in. prowadzenia nadzoru merytorycznego działalności 
statutowej i finansowej, sporządzania dyspozycji przekazywania środków na 
dotacje oraz rozliczeń z ich udzielenia, a także przygotowywania umów na 
sfinansowanie lub dofinansowanie zadań i nadzór nad ich realizacją.  

Formą sprawowanego nadzoru miała być m.in. bieżąca kontrola realizacji zadań 
statutowych, powoływanie i odwoływanie dyrektora instytucji, przyjmowanie 
sprawozdań merytorycznych za dany rok (15 w każdym roku, w tym  
12 miesięcznych, a także raportu rocznego, bilansu oraz informacji za I 

                                                      
10 W latach 2016-2019 (I kwartał) nie zawierano aneksów do umowy o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury. 
11 Dz. U. Nr 154, poz. 1629.  
12 Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z 7 grudnia 2017 r. ws. ustalania szczegółowej struktury organizacyjnej Departamentu 
Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. 
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półrocze), udzielanie i rozliczanie dotacji podmiotowej oraz dotacji celowych na 
wydatki majątkowe, a także zatwierdzanie sprawozdań finansowych. 

(akta kontroli str. 59) 

W latach 2016 – 2019 Samorząd Województwa nie zgłaszał uwag do 
planów/programów działalności merytorycznej składanych przez Teatr za 
poszczególne lata. Przeprowadzona corocznie analiza w tym zakresie dotyczyła 
zgodności planowanych działań Teatru z zakładanymi w wieloletnim programie 
działania tej jednostki. W każdym przypadku Zarząd Województwa akceptował 
przedstawioną przez Teatr dokumentację zawierając aneksy do umowy  
w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności tej instytucji13.  

Zgłoszone uwagi w ww. okresie dotyczyły natomiast przedłożonych projektów 
planów finansowych Teatru na 2017 r. i 2018 r. Związane one były  
z przewidywanym ujemnym wynikiem finansowym w tych latach. Zalecono w tym 
zakresie m.in. ograniczenie kosztów i wydatków bieżących, obniżenie straty 
finansowej oraz dostosowanie się do wskazanych rekomendacji. 

 (akta kontroli str. 60-133) 

Samorząd Województwa zapewnił warunki (organizacyjne i kadrowe) do 
rzetelnej analizy sprawozdań merytorycznych i finansowych Teatru. W związku  
z ujemnym wynikiem finansowym na poziomie 743,5 tys. zł osiągniętym w 2016 
r. zgłoszono uwagi dotyczące podjęcia przez Teatr bardziej intensywnych działań  
w kierunku obniżenia kosztów i zwiększenia przychodów ze sprzedaży (w tym 
poprawy relacji ekonomicznej i skutecznego obniżenia lub eliminacji straty 
bilansowej). W wyniku tych działań Teatr przygotował i przedłożył program 
naprawczy na 2017 r. i 2018 r. zmniejszający koszty w kwocie szacunkowej:  
187,3 tys. zł w 2017 r. oraz 128,1 tys. zł w 2018 r, a następnie w 2017 r. osiągnął 
zysk z działalności w kwocie 219,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 134-236) 

W latach objętych kontrolą Samorząd Województwa zapewnił prawidłowe  
i terminowe rozliczenie dofinansowanych zadań, w tym poniesionych przez Teatr 
kosztów realizacji inwestycji.  

Badanie dokumentacji wykorzystania środków z tych dotacji14 wykazało m.in., że 
dotowane zadania dotyczące:  

− przeprowadzenia remontu więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny  
w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie (dwa zadania w łącznej kwocie 
przyznanej dotacji 120,0 tys. zł), 

− modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 2 (66,7 tys. zł), 

− modernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 2 przez Teatr im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie (134,4 tys. zł), 

− zakupu serwerów wraz z oprogramowaniem (27,3 tys. zł),  

− przeprowadzenia naprawy pokrycia dachowego w Teatrze im. Stefana 
Jaracza (125,0 tys. zł),  

 
 

                                                      
13 Plany działalności Teatru na lata 2016-2019 stanowiły załączniki do zawartych aneksów do umowy ws. warunków 
organizacyjno-finansowych działalności Teatru oraz programu jego działania. 
14 Badaniem objęto sześć umów o przyznanie dotacji celowej zawarte w latach 2016-2018. 
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zostały zrealizowane, a otrzymane środki wykorzystano zgodnie  
z przeznaczeniem. Wysokość niewykorzystanych środków dotacji, zwrócona do 
budżetu Województwa15, wyniosła 9,5 tys. zł (należności głównej)  
i wynikała z oszczędności poprzetargowych.    

(akta kontroli str. 237-346) 

Samorząd Województwa dokonywał oceny rezultatów działalności Teatru na 
podstawie złożonych sprawozdań i raportów za poszczególne lata objęte 
kontrolą. W zakresie finansowym opracowane zostały wystandaryzowane 
wskaźniki ocen, które zgodnie z wymogami umów w sprawie warunków 
organizacyjno – finansowych działalności Teatru oraz programu jego działania16, 
dotyczyły wypracowania przychodów własnych Teatru w wysokości pokrywającej 
co najmniej 20,0% kosztów ogółem, w tym przychodów z podstawowej 
działalności statutowej w stosunku do kosztów w wysokości nie mniejszej niż 
12,5% (w 2016 r. wskaźnik ten stanowił 12,0%). W wyniku analizy tej 
dokumentacji stwierdzono, że przychody własne Teatru wypracowane zostały na 
poziomie: 19,7% w 2016 r., 25,0% w 2017 r. oraz 25,1% w 2018 r., natomiast 
przychody z podstawowej działalności w stosunku do kosztów na poziomie 
odpowiednio: 12,9%, 13,0% oraz 14,0%. W obu przypadkach Samorząd 
pozytywnie zaopiniował sprawozdania wskazując, że podjęte przez Teatr 
działania odzwierciedlały realizację założeń merytorycznych określonych  
w programach działania na dany rok oraz sukcesywne zwiększanie zakładanych 
dochodów.  

(akta kontroli str. 347-454, 578-580) 

Samorząd Województwa dokonywał sprawdzenia realizacji niektórych warunków 
umów zawartych z Dyrektorem Teatru17 na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy  
o działalności kulturalnej (strony określiły w niej warunki organizacyjno – 
finansowe jego działalności oraz program jego działania). W okresie objętym 
kontrolą działania te polegały m.in. na uzgadnianiu szczegółowych rocznych 
planów jego działalności merytorycznej i planów rzeczowo-finansowych oraz 
raportów z ich realizacji. W umowach tych wskazano m.in. terminy przedkładania 
Organizatorowi ww. dokumentacji. Postanowienia umów w tych zakresach 
każdorazowo były realizowane, a ww. dokumentacja była przez Teatr 
opracowywana i przedkładana Organizatorowi.  

Dyrektor Departamentu zaznaczył że działania te obejmowały m.in. sprawdzenie 
realizacji polityki kulturalnej określonej w strategii województwa oraz działań 
statutowych jednostki, weryfikację prowadzenia działalności ekonomicznej  
i finansowej z należytą starannością (bez straty finansowej) oraz programu 
działania, a także weryfikację wykonywania obowiązków przez Dyrektora Teatru 
z należytą starannością, w tym występowanie o opinię do podmiotów 
wskazanych w ustawie o działalności kulturalnej.  

 

                                                      
15 Z wyłączeniem zwrotu do budżetu Województwa kwoty podatku VAT uzyskanego za usługi lub dostawy opłacone ze 
środków dotacji. 
16 §4 ust. 6a, 6b - aneksu nr 5 do umowy KE.126.2013/Asz z dnia 9 grudnia 2013 r., §4 ust. 6c aneksu nr 6 do tej umowy oraz  
§4 ust. 6d aneksu nr 7do tej umowy. 
17 W latach 2016-2019 obowiązywały dwie umowy: Umowa nr KE.126.2013/ASz ws. warunków organizacyjno-finansowych 
działalności Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz programu jego działania z dnia 9 grudnia 2013 r. zawarta  
z Januszem Kijowskim (Dyrektor Teatru do 29 sierpnia 2018 r.) oraz Umowa nr KE.164.2018/Asz ws. warunków 
organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz programu jego działania z dnia  
19 listopada 2018 r. zawarta ze Zbigniewem Brzozą. Umowy te weszły w życie z dniem powołania Dyrektorów i obowiązywały 
przez cały okres zajmowanego przez nich stanowiska. 
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Kontrola NIK wykazała, że w latach 2016-2017 w Urzędzie nie wiedziano  
o wykonywaniu przez Dyrektora Teatru w 2016 r. dodatkowych zadań  
w kierowanej przez niego instytucji, na podstawie trzech umów cywilnoprawnych 
(na łączną kwotę 52,0 tys. zł), zawartych w imieniu Teatru z ww. dyrektorem 
przez jego zastępcę. Na podstawie umowy z dnia 25 kwietnia 2016 r., Teatr zlecił 
Dyrektorowi opracowanie tekstu sztuki (za kwotę 25,0 tys. zł), a umowami  
z dnia: 7 września 2015 r. i 5 września 2016 r. Dyrektorowi zlecono usługę 
prowadzenia ze słuchaczami studium aktorskiego warsztatów autorskich  
z zakresu pracy aktora przed kamerą (w łącznej kwocie 27,0 tys. zł). Informację 
w tym zakresie pozyskano dopiero w wyniku kontroli Departamentu Kontroli 
Urzędu18, którą podjęto w związku ze skargą złożoną przez związek zawodowy 
pracowników Teatru.  

Z informacji uzyskanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, 
nadesłanych przez cztery teatry dramatyczne19 wynikało, że średnie stawki 
wynagrodzenia w latach 2016-2018 za wykonanie zadania polegającego na 
opracowaniu tekstu sztuki wyniosło w ww. latach 7,8 tys. zł, podczas gdy na 
podstawie ww. umów Dyrektorowi przyznano wynagrodzenie w wysokości 25,0 
tys. zł. 

Dyrektor Departamentu wyjaśnił, m.in., że to do Dyrektora Teatru należy decyzja 
o celowym, oszczędnym i efektywnym gospodarowaniu przekazanymi środkami 
publicznymi z uwagi na posiadaną osobowość prawną instytucji. Podał również, 
że Samorząd Województwa nie miał wiedzy, że ówczesny Dyrektor Teatru 
zawiera dodatkowe umowy cywilnoprawne.   

(akta kontroli str. 83-160, 349-448, 455-482, 514-527, 569-577) 
W okresie objętym kontrolą przeprowadzono łącznie trzy kontrole działalności 
Teatru, z czego dwie (planową i doraźną) przeprowadził Departament Kontroli 
Urzędu, jedną zaś (kontrola planowa) - Komisja Rewizyjna Sejmiku 
Województwa (dalej: Komisja Rewizyjna). Przeprowadzona przez Departament 
Kontroli kontrola planowa dotycząca realizacji zadań statutowych oraz 
prawidłowości gospodarki finansowej w 2015 r. nie stwierdziła nieprawidłowości.  
Nieprawidłowości stwierdzono natomiast w wyniku: 
• kontroli planowej Komisji Rewizyjnej20, stwierdzono niewywiązywanie się  

z zapisów umownych w zakresie uzgadniania z organizatorem zmian  
w załącznikach do umowy, zaniechanie przeprowadzania inwentaryzacji 
techniką potwierdzania sald kont rozrachunkowych i inwentaryzacji metodą 
spisu z natury oraz niezgodne z ustawą o rachunkowości zapisy w instrukcji 
inwentaryzacyjnej. Kontrola ta obejmowała legalność, rzetelność  
i gospodarność działalności Teatru za 2017 r. Wydano zalecenia pokontrolne, 
których wykonanie potwierdzono pismem z dnia 2 czerwca 2018 r, 

• kontroli doraźnej Departamentu Kontroli,21 przeprowadzonej po zawiadomieniu 
przez Państwową Inspekcję Pracy o wszczęciu postępowania kontrolnego  
w Teatrze, stwierdzono: wykonywanie przez Dyrektora Teatru w latach  
2015-2018 dodatkowych, odpłatnych zadań w macierzystej jednostce (innych, 
niż pełnienie funkcji kierowniczych) bez wiedzy i zgody Urzędu, 
nieprzestrzeganie zapisów umowy w sprawie warunków organizacyjno-
finansowych działalności Teatru, nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie 

                                                      
18 Przeprowadzonej w Teatrze w dniach od 28 marca do 6 kwietnia 2018 r. 
19 Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatr im. Aleksandra 
Sewruka w Elblągu, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 
20 Wystąpienie pokontrolne nr KS-BOR.IX.0012.43.2018 z dnia 26.06.2018 r. 
21 Wystąpienie pokontrolne nr K-ZK.1711.6.2018 z dnia 2.07.2018 r. 
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autorskim i prawach pokrewnych oraz nie informowanie Urzędu o wynikach 
kontroli prowadzonych w Teatrze. Wydano zalecenia pokontrolne, których 
wykonanie potwierdzono pismem z dnia 9 lipca 2018 r. 

W 2019 r. (IV kwartał) zaplanowana została kolejna kontrola Teatru w zakresie 
realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości gospodarki finansowej.  

 (akta kontroli str. 483-564) 

W latach 2016-201922 do Urzędu nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące 
działalności Teatru.  

(akta kontroli str. 565-568) 

W 2016 r. Samorząd Województwa nie w pełni skutecznie nadzorował realizację 
warunków umowy zawartej z Dyrektorem Teatru23 w zakresie wywiązywania się 
przez niego z obowiązku uzyskiwania zgody na wykonywanie dodatkowych 
zadań w tej jednostce, o którym mowa w §10 ust. 1 tej umowy24. 

(akta kontroli str. 349-390, 471-485, 514-527) 

Samorząd Województwa zapewnił warunki do rzetelnej analizy planów 
działalności merytorycznej oraz finansowej Teatru. Prawidłowo wykonywał także 
zadania dotyczące rozliczenia dofinansowanych zadań. W 2016 r. nie w pełni 
skuteczny był natomiast nadzór w zakresie przestrzegania przez Dyrektora 
Teatru obowiązku uzyskiwania zgody na wykonywanie dodatkowych zadań w tej 
jednostce.  

IV. Uwagi i wnioski 
Z uwagi na zmianę uwarunkowań organizacyjno-prawnych Teatru, w tym zmianę 
na stanowisku Dyrektora i zawieranie z nim umów cywilnoprawnych zgodnie  
z wymogami zmienionej umowy z Organizatorem, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 Wg stanu na dzień 22 marca 2019 r. 
23 Do dnia 29 sierpnia 2018 r. Dyrektorem Teatru był Janusz Kijowski, od dnia 22 listopada 2018 r. Zbigniew Brzoza. 
24 Aneksem zawartym 28 lutego 2017 r. do umowy z Dyrektorem zniesiono obowiązek uzyskiwania zgody Organizatora na 
wykonywanie przez Dyrektora Teatru innych zadań w tej jednostce (§ 10 ust. 1 umowy). W umowie zawartej 19 listopada 2018 
r. z nowym Dyrektorem Teatru ponownie wprowadzono taki obowiązek. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA 

CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Olsztyn, dnia 30 maja 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Waldemar Żarnoch 

Specjalista kontroli państwowej 
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podpis 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Olsztynie 

Dyrektor 

Piotr Górny 
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