
 
 

 
 

 
 
LOL.410.006.02.2019 
 
 

Zbigniew Brzoza 
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie  
ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 

P/19/022 
„Wspólne prowadzenie instytucji kultury” 

 
 



 

2 

 

I. Dane identyfikacyjne 
Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie 

 

Zbigniew Brzoza – dyrektor Teatru od 22 listopada 2018 r. Poprzednio funkcję 
kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą pełnili: Janusz 
Kijowski (dyrektor Teatru od 1 stycznia 2004 r. do 29 sierpnia 2018 r.) i Zbigniew 
Marek Hass (pełniący obowiązki dyrektora od 30 sierpnia do 21 listopada 2018 r.) 

1. Prowadzenie działalności kulturalnej 

2. Wydatkowanie środków publicznych na działalność instytucji kultury 

Lata 2016-2019 (do 22 maja 2019 r.) oraz, w celach analizy porównawczej, także 
lata wcześniejsze 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

 

  

1. Krzysztof Śleszyński, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/48/2019 z 27 marca 2019 r., 

2. Rafał Dmytrenko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LOL/53/2019 z 28 marca 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

W okresie objętym kontrolą Teatr prawidłowo realizował swoje zadania statutowe.  
W każdym roku liczba zrealizowanych zadań była wyższa od planowanych. 
Wskaźniki pomiaru efektywności działalności, określone w umowach pomiędzy 
dyrektorem a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zostały  
w większości osiągnięte. Oferta programowa była adresowana zarówno do dzieci, 
jak i do dorosłych, a osobom niepełnosprawnym umożliwiono dostęp do 
poszczególnych scen Teatru.  
Teatr podejmował skuteczne i efektywne działania w celu pozyskania przychodów  
z innych źródeł niż dotacja podmiotowa. Gospodarnie i zgodnie z warunkami umów 
wykorzystane zostały środki finansowe przyznanych dotacji celowych objętych 
badaniem. Rozliczono je rzetelnie, a niewykorzystane kwoty zwrócono terminowo  
i w prawidłowej wysokości. Prawidłowo stosowano również przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3. Plany finansowo-
rzeczowe i sprawozdania z ich realizacji sporządzano rzetelnie i terminowo.  
Nieprawidłowości dotyczyły wydatkowania środków dotacji podmiotowej. Ustalono 
bowiem, że trzy umowy cywilnoprawne, o łącznej wartości 52,0 tys. zł, zostały 
zawarte z byłym dyrektorem Teatru bez uzyskania wymaganej zgody Organizatora.  

                                                      
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 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., dalej: „ustawa Pzp”. 
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Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia natomiast udzielanie przez byłego 
dyrektora Teatru, za dodatkowym wynagrodzeniem doradztwa i konsultacji 
artystycznych przy przygotowaniu spektakli dyplomowych słuchaczy studium 
aktorskiego w sytuacji gdy nadzór nad realizacją programu nauczania w tym 
studium należało do jego obowiązków, a spektakle dyplomowe były elementem 
kończącym naukę w tym studium. 

Stwierdzono również nieterminowe przekazanie Samorządowi Województwa planu 
działalności Teatru oraz raportów z realizacji programu jego działania, co nie miało 
jednak istotnego wpływu na kontrolowaną działalność.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe4 
kontrolowanej działalności 

 Prowadzenie działalności kulturalnej 1.

1.1. Statut Teatru nadany został uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z 28 sierpnia 2012 r. Teatr działał na podstawie ustawy  
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej5 oraz umowy z 9 września 2005 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej 
instytucji kultury, zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zwanymi dalej 
„Organizatorami”). Zgodnie z postanowieniami tej umowy prowadzenie Teatru jako 
wspólnej instytucji kultury polegać miało m.in. na zapewnieniu przez obu 
Organizatorów środków finansowych na pokrycie kosztów bieżącego 
funkcjonowania Teatru, w tym kosztów administracyjnych, eksploatacyjnych, 
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w następujących proporcjach:  
40% ze środków finansowych Ministra i 60% ze środków finansowych 
Województwa, począwszy od stycznia 2007 r.  

(akta kontroli str. 4-23) 

1.2. W poszczególnych latach okresu 2016-2018 w Teatrze zrealizowano: 
− 445 na 400 planowanych spektakli i innych imprez statutowych w 2016 r., 
− 451 na 400 spektakli z planu za 2017 r., 
− 430 na 400 spektakli z planu za 2018 r. 

Kierownik Biura Obsługi Widzów i Marketingu („BOWiM”) wyjaśniła, że wyższa 
realizacja planów wynikała ze zwiększenia liczby spektakli i imprez okołoteatralnych  
spowodowanego dużym zainteresowaniem publiczności (zwłaszcza w przypadku 
spektakli własnych o charakterze komediowym, widowiskowym, czy familijnym oraz 
przedstawień granych w technice audiodeskrypcji). 

Poziom odbioru przedsięwzięć kulturalnych w poszczególnych latach objętych 
kontrolą wyniósł odpowiednio: 90,0%, 79,5% i 80,7%. Odbiór spektakli na poziomie 
niższym niż 70% miejsc dostępnych na widowni wystąpił: 
− w 2016 r. w przypadku sześciu spektakli/imprez kulturalnych (w tym: cztery 

własne i dwa gościnne) – na poziomie od 38,3% do 64,2% (średnio 58,3%), 
− w 2017 r. – siedem (w tym: pięć własnych i dwa festiwalowe) – od 39,9% do 

68,5% (średnio 56,7%), 
− w 2018 r. – osiem (w tym: siedem własnych i jeden gościnny) – od 37,3% do 

69,4% (średnio 58,5%). 

                                                      
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 Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, ze zm. 
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Kierownik BOWiM wyjaśniła, że niższa frekwencja na spektaklach wynikała  
z ich wyeksploatowania (pożegnania z tytułem) oraz wystawiania spektakli 
ambitnych, skierowanych do koneserów, a także granych w językach obcych. 
Średnia frekwencja na tych spektaklach przekraczała 50% i była, jej zdaniem, 
dobrym wynikiem w porównaniu z innymi teatrami w Polsce.  

W latach 2004-2015 w Teatrze wystawiano rocznie: od pięciu do 16 premier,  
od 402 do 517 spektakli, a liczba widzów w tym czasie wynosiła od 27.738  
do 69.959. Najniższa liczba widzów wystąpiła głównie w latach 2011-2013,  
tj. w okresie, gdy w Teatrze przeprowadzano remont generalny, a podstawowe trzy 
sceny teatralne przeniesiono w tym czasie do innych obiektów położonych na 
terenie miasta (m.in. w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 13). W okresie tym liczba 
widzów wynosiła od 27.738 do 45.311 rocznie. 

 (akta kontroli str. 24-64 i 643-648) 

1.3. W okresie objętym kontrolą miarami efektywności działalności Teatru była liczba 
premier, spektakli własnych i gościnnych, liczba widzów na poszczególnych 
spektaklach, działalność impresaryjna, a także wynik finansowy. Sprawozdawczość 
obejmująca te dane była comiesięcznie analizowana i omawiana wewnętrznie  
w trakcie zebrań z dyrektorem Teatru.  

Wskaźniki pomiaru efektywności działalności Teatru, określone w umowie zawartej 
pomiędzy dyrektorem a Samorządem Województwa, dotyczyły zobowiązania do 
wypracowania przychodów własnych w wysokości pokrywającej co najmniej 20% 
kosztów ogółem. W latach 2017-2018 wskaźnik ten został zrealizowany na poziomie 
25,00% i 25,06%. W 2016 r. Teatr wypracował przychody własne na poziomie 
19,69% kosztów ogółem, a niewykonanie tego wskaźnika wyniosło,  
w przeliczeniu na wpływy pieniężne, 37,4 tys. zł. Drugi ze wskaźników określonych 
w ww. umowie, tj. udział przychodów z podstawowej działalności statutowej  
w kosztach ogółem, założony w wysokości nie mniejszej niż 12% (w 2016 r.) oraz 
12,5% (w 2017 r. i 2018 r.), został osiągnięty i wyniósł odpowiednio: 12,86%, 
13,00% i 14,02%. W związku z nieosiągnięciem w 2016 r. jednego  
z ww. wskaźników Organizator nie podejmował wobec Teatru działań z uwagi na 
nieznaczne jego niewykonanie, przy jednoczesnym osiągnięciu wymaganego 
poziomu drugiego ze wskaźników. 

(akta kontroli str. 65-161) 

1.4. W okresie objętym kontrolą Teatr przekazywał Samorządowi Województwa 
plany działalności merytorycznej na lata 2016-2019 oraz raporty z realizacji 
programu działania Teatru w latach 2016-2018, wymagane umowami zawartymi  
z dyrektorem Januszem Kijowskim (umowa z 9 grudnia 2013 r.) oraz z dyrektorem 
Zbigniewem Brzozą (umowa z 19 listopada 2018 r.) w sprawie warunków 
organizacyjno-finansowych działalności Teatru oraz programu jego działania. 

Plan działalności na 2018 r. został złożony z sześciodniowym opóźnieniem  
w stosunku do terminu określonego w ww. umowie z 9 grudnia 2013 r. W przypadku 
raportów z realizacji programów działania, z opóźnieniem w stosunku do terminu 
umownego, złożono raporty za 2016 r. i 2017 r. (odpowiednio: 18 i trzy dni po 
terminie). Były dyrektor Janusz Kijowski podał m.in., że nie pamięta przyczyn 
opóźnień w przekazywaniu Organizatorowi ww. planu oraz ww. raportów. Mogło to 
wynikać np. z absencji chorobowej, czy też z innych przyczyn losowych. 

 (akta kontroli str. 162-195) 

1.5. W okresie objętym kontrolą oferta programowa Teatru dostosowana była 
zarówno do potrzeb dorosłych, jak i dzieci. Wśród spektakli skierowanych  
do najmłodszej publiczności wystawiano m.in. przedstawienia pt. „Jazda na zamek. 
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Musical krzyżacki”, „Jeremi się ogarnia”, „Chodź na słówko” oraz cykl bajek 
czytanych dla dzieci „Dawno dawno temu … Na Marginesie”.    

(akta kontroli str. 196) 

1.6. Teatr dostosowany był do obsługi widzów z niepełnosprawnością, bowiem: 
− na widownię każdej z czterech scen teatralnych6 możliwy był dojazd wózkiem 

inwalidzkim (zamontowane niskoprogowe lub bezprogowe drzwi, winda), 
− windy wyposażone były w przyciski z numeracją w alfabecie Braille’a, 
− na widowni każdej ze scen pierwszy rząd dostępny był dla wózków inwalidzkich 

 i dziecięcych, 
− przy trzech scenach (tj. z wyjątkiem „Sceny u Sewruka”) znajdowały się toalety 

przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, tj. o rozmiarach 
umożliwiających manewrowanie wózkiem inwalidzkim (min. 1,5 m na 1,5 m), 
wyposażone w odpowiednie poręcze/uchwyty, a wjazdy do tych toalet 
pozbawione były progów,  

− na wyposażeniu Teatru znajdowało się 120 urządzeń do audiodeskrypcji, 
umożliwiających odbiór spektakli osobom niewidomym i słabowidzącym. 

Teatr nie posiadał ogólnie dostępnego parkingu dla osób z niepełnosprawnością, 
jednakże, jak oświadczył Kierownik Administracyjny, jeżeli osoba niepełnosprawna 
przyjedzie samochodem ma możliwość postawienia go na parkingu dla 
pracowników, dostępnym od głównej ulicy. Teatr nie dysponował toaletami 
przystosowanymi specjalnie do potrzeb osób z małymi dziećmi, m.in. z przewijakami 
dla niemowląt, gdyż jego oferta programowa skierowana była głównie do dzieci  
w wieku szkolnym i dorosłych. 

(akta kontroli str. 196-202) 

1.7. W okresie objętym kontrolą Teatr podejmował działania umożliwiające jak 
najszersze dotarcie do jego oferty kulturalnej. Organizował szereg akcji kierowanych 
do osób z utrudnionym dostępem do kultury z powodu barier ekonomicznych, czy 
zdrowotnych. Akcją, która cieszyła się dużym zainteresowaniem była realizacja 
sztuk w systemie audiodeskrypcji, przeznaczona dla osób niewidomych  
i słabowidzących. Bilety i programy w alfabecie Braille’a na spektakle grane w tej 
technice były bezpłatne. 

Teatr brał udział w corocznych Ogólnopolskich Dniach Teatru Publicznego, 
organizowanych przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego  
w Warszawie. Akcja ta skierowana była do osób z utrudnionym dostępem  
do kultury z powodu barier ekonomicznych. Bilety kosztowały od 250 do 500 groszy. 
Teatr honorował zniżkową Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora (50% zniżki na 
bilety) oraz Ogólnopolską i Olsztyńską Kartę Dużej Rodziny (osoba dorosła – 25 zł 
za bilet, dzieci – 15 zł). Posiadał też w swojej ofercie „Kartę teatromana”  
z 50-procentową zniżką na bilety, a także udzielał zniżek dla grup emerytów, 
rencistów, studentów i uczniów, osób niepełnosprawnych i opiekunów. Oferował 
również zniżki dla studentów, uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Cena 
biletu ulgowego wynosiła 18 zł lub okazjonalnie – 15 zł i dotyczyła wszystkich 
spektakli własnych, za okazaniem legitymacji.  

(akta kontroli str. 48) 

1.8. Dyrektor Zbigniew Brzoza wyjaśnił, że w czasie sprawowania przez niego  
tej funkcji, tj. od 22 listopada 2018 r., nie ujawniły się żadne negatywne czynniki 
wpływające na zakres i efektywność prowadzonej działalności merytorycznej. 

(akta kontroli str. 203-204 i 504) 

                                                      
6 „Dużą”, „Kameralną”, „Margines” i „U Sewruka”. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
• nieterminowe przekazanie Organizatorowi planu działalności na 2018 r. oraz 

raportu z realizacji programu działania Teatru za 2016 r. i 2017 r. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia prowadzenie przez Teatr działalności 
kulturalnej w latach 2016-2019 (do 22 maja). Stwierdzona nieprawidłowość, 
dotycząca nieterminowego przekazywania Samorządowi Województwa planu 
działalności oraz raportów z realizacji programu działania Teatru, nie miała wpływu 
na pozytywną ocenę cząstkową tego obszaru. 

2. Wydatkowanie środków publicznych na działalność instytucji 
kultury 

2.1. W poszczególnych latach okresu 2016-2018 przychody ogółem z działalności 
bieżącej  Teatru wyniosły odpowiednio: 11.346,7 tys. zł, 11.782,4 tys. zł  
i 11.690,4 tys. zł. Źródłem finansowania działalności Teatru były przede wszystkim 
dotacje podmiotowe otrzymane od Organizatorów oraz Centrum Edukacji 
Artystycznej7, w łącznej kwocie: 8.374,3 tys. zł8 w 2016 r., 8.457,3 tys. zł9 w 2017 r.  
i 8.240,6 tys. zł10 w 2018 r. Stanowiło to odpowiednio: 73,8%, 71,8% 70,5% 
przychodów Teatru ogółem. Udział pozostałych przychodów11 (innych niż dotacja 
podmiotowa) w przychodach ogółem Teatru wyniósł odpowiednio: 26,2%, 28,2%  
i 29,5%. Stanowiły je głównie przychody z tytułu: 
− dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów – odpowiednio: 

540,5 tys. zł, 417,3 tys. zł i 423,9 tys. zł, 
− sprzedaży biletów – 1.431,9 tys. zł, 1.494,8 tys. zł, 1.644,6 tys. zł, 
− umów sponsoringowych – 79,8 tys. zł, 97,2 tys. zł i 37,9 tys. zł, 
− nagród i wyróżnień za spektakle w konkursach sztuki – 78,5 tys. zł, 50,2 tys. zł  

i 5,9 tys. zł, 
− sprzedaży środków trwałych12 w 2018 r. – 74,0 tys. zł, 
− rocznej korekty podatku VAT – 68,3 tys. zł, 68,3 tys. zł i 43,1 tys. zł, 
− najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19,5 tys. zł, 4,4 tys. zł i 6,7 tys. zł, 
− opłat rekrutacyjnych do studium aktorskiego – 13,0 tys. zł, 8,2 tys. zł  

i 14,1 tys. zł, 
− sprzedaży materiałów (m.in. materiały sceniczne, książki, plakaty) – 6,4 tys. zł, 

15,5 tys. zł i 9,1 tys. zł. 

Przychody powiększały również kwoty przypisane z tytułu tzw. amortyzacji 
równoległej środków trwałych13 w wysokości odpowiednio: 728,8 tys. zł,  
1.165,3 tys. zł i 1.175,9 tys. zł. 

Koszty działalności bieżącej Teatru w poszczególnych latach 2016-2018 wyniosły 
ogółem: 12.090,2 tys. zł, 11.562,7 tys. zł i 12.096,2 tys. zł. We wszystkich latach 

                                                      
7 Dalej: „CEA”, będące jednostką budżetową Ministra. Dotacja na działalność, funkcjonującego przy Teatrze, 
Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka (dalej: „studium aktorskie). 
8 W tym: 4.729,6 tys. zł – Samorząd Województwa, 3.324,0 tys. zł – Minister oraz 320,7 tys. zł – CEA. 
9 W tym: 4.870,7 tys. zł – Samorząd Województwa, 3.424,0 tys. zł – Minister i 162,6 tys. zł – CEA. 
10 W tym: 4.766,0 tys. zł – Samorząd Województwa, 3.274,0 tys. zł – Minister i 200,6 tys. zł – CEA. 
11 Wyniosły one odpowiednio: 2.972,4 tys. zł, 3.325,1 tys. zł i 3.449,8 tys. zł. 
12 Komputer i środek transportu (autobus). 
13 Kwoty dotacji otrzymanych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, zaliczone do rozliczeń 
międzyokresowych przychodów, przeksięgowywane stopniowo na pozostałe przychody operacyjne równolegle 
do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tego 
źródła. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

 

badanego okresu Teatr dokonywał wydatków do wysokości ustalonej w planie 
finansowym (po zmianach). Poniesione wydatki stanowiły odpowiednio: 99,2%, 
98,3% i 98,7% planu. Składnikami kosztów były: 
− wynagrodzenia z pochodnymi – odpowiednio: 8.174,9 tys. zł, 8.012,2 tys. zł  

i 8.334,2 tys. zł, stanowiące w badanym okresie odpowiednio: 67,6%, 69,3%  
i 68,9% kosztów ogółem, 

− amortyzacja – 1.370,2 tys. zł, 1.339,0 tys. zł i 1.310,7 tys. zł (11,3%, 11,6%  
i 10,8% kosztów ogółem), 

− usługi obce – 1.245,2 tys. zł, 1.113,4 tys. zł i 1.215,9 tys. zł (10,3%, 9,6%  
i 10,1% kosztów ogółem), 

− zakup materiałów (m.in. do produkcji spektakli, materiały biurowe, plakaty) –
528,6 tys. zł, 423,1 tys. zł i 426,8 tys. zł (4,4%, 3,7% i 3,5% kosztów ogółem), 

− koszty utrzymania obiektów – 456,2 tys. zł, 435,7 tys. zł i 487,8 tys. zł (3,8%, 
3,8% i 4,0% kosztów ogółem),  

− wypłacone twórcom tantiemy – 189,9 tys. zł, 153,7 tys. zł i 165,3 tys. zł (1,6%, 
1,3% i 1,4% kosztów ogółem), 

− pozostałe koszty (m.in. koszty finansowe, opłaty licencyjne, koszty delegacji) –  
125,2 tys. zł, 85,6 tys. zł i 155,5 tys. zł (1,0%, 0,7% i 1,3% kosztów ogółem). 

Ujemny wynik finansowy Teatr wykazał w 2016 r. i 2018 r., odpowiednio:  
743,5 tys. zł i 405,8 tys. zł. Strata w 2016 r. spowodowana była głównie: 
rozliczeniem międzyokresowych kosztów za 2016 r., a dotyczących 2017 r., 
poniesieniem w 2016 r. kosztów promocji, kosztów osobowych i zwiększonych 
dodatkowych kosztów zakupu materiałów i usług związanych z produkcją spektakli, 
których premiery odbyły się w I półroczu 2017 r., a także wyższymi kosztami 
amortyzacji, nie stanowiącymi wydatku, tj. odpisami od majątku trwałego po 
rewitalizacji budynku Teatru, w części nie sfinansowanej dotacją. Strata za 2018 r. 
wynikała głównie z amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych 
Teatru, rozliczenia międzyokresowych kosztów dotyczących wydatków 2017 r.  
w wysokości 85,5 tys. zł oraz z poniesienia w 2018 r. kosztów związanych  
z produkcją spektakli, których premiery odbyły się w I półroczu 2019 r. 

W 2017 r. Teatr uzyskał dodatni wynik finansowy w kwocie 219,7 tys. zł. W roku 
tym, w porównaniu do roku poprzedniego, nastąpił wzrost przychodów z działalności 
bieżącej o kwotę 529,0 tys. zł (m.in. wyższa o 83,0 tys. zł dotacja podmiotowa, 
wyższe o 62,9 tys. zł przychody z tytułu sprzedaży biletów oraz, o 436,5 tys. zł, 
kwoty przypisanych z tytułu amortyzacji równoległej środków trwałych), przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności bieżącej Teatru o 427,0 tys. zł  
(m.in. niższe: o 162,7 tys. zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,  
o 131,8 tys. zł – koszty usług obcych oraz o 105,5 tys. zł – koszty zakupu 
materiałów do produkcji spektakli i materiałów biurowych, wykonania plakatów). 

(dowód: akta kontroli str. 205-208) 

W sprawie podjętych do 15 maja 2019 r. działań w związku z odnotowaniem straty 
za 2018 r. (405,8 tys. zł) dyrektor Teatru Zbigniew Brzoza wyjaśnił, że podjął 
działania naprawcze polegające na zwiększeniu przychodów tej instytucji. 
Wystąpiono do Organizatorów o przyznanie dotacji celowych na łączną kwotę 
1.285,0 tys. zł, otrzymując do ww. daty – 100,0 tys. zł. Pozyskano 50,0 tys. zł od 
sponsorów, spodziewając się jeszcze minimum 30,0 tys. zł. Inne działania 
naprawcze polegają na obniżeniu kosztów, głównie w sferze produkcji spektakli.  
W zawieranych obecnie umowach z realizatorami inscenizacji honoraria są 
znacząco niższe niż w poprzednich latach. Dzięki podjętym działaniom również 
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koszty budowy scenografii powinny ulec zdecydowanemu zmniejszeniu, np. poprzez  
stworzenie jednej scenografii do dwóch spektakli: „Czuwanie” i „Więzy rodzinne”. 

(dowód: akta kontroli str. 209-217) 

Roczne sprawozdania finansowe Teatru14 były badane każdego roku przez 
niezależnego biegłego rewidenta. Według jego opinii sprawozdania za 2016 r.,  
2017 r. i 2018 r. przekazywały rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej 
Teatru, sporządzono je na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, a także były zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Teatr 
przepisami prawa i postanowieniami jego statutu. 

(dowód: akta kontroli str. 218-241) 

Wynik finansowy Teatru za I kwartał 2019 r. był dodatni i wyniósł 252,3 tys. zł.  
(dowód: akta kontroli str. 242-243) 

Stan należności na koniec poszczególnych lat okresu 2015-2018 wyniósł 
odpowiednio: 391,1 tys. zł, 297,5 tys. zł, 362,6 tys. zł i 311,2 tys. zł. Zobowiązania 
Teatru utrzymywały się na zbliżonym poziomie, wynosząc na koniec ww. lat 
odpowiednio: 810,8 tys. zł, 864,9 tys. zł, 784,8 tys. zł i 848,1 tys. zł, w tym 
odpowiednio: 269,2 tys. zł, 296,2 tys. zł, 320,9 tys. zł i 308,1 tys. zł stanowiły 
zobowiązania z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Według stanu 
na koniec 2015 r., 2016 r., 2017 r. i 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne 
ani należności przedawnione. W latach 2016-2018 Teatr nie ponosił wydatków  
z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec swoich 
kontrahentów. 

(dowód: akta kontroli str. 244-246) 

W latach 2016-2018 roczna minimalna kwota dotacji podmiotowej, określona  
w zawartej pomiędzy Samorządem Województwa a Ministrem umowie w sprawie 
prowadzenia Teatru jako wspólnej instytucji kultury, wynosiła 3.124,0 tys. zł (dotacja 
Ministra) oraz 4.729,7 tys. zł (dotacja Samorządu) rocznie. Kwota tej dotacji 
przekazywana przez Organizatorów w poszczególnych latach ww. okresu stanowiła 
od 104,8% do 109,6% (Minister) i od 100,0% do 103,0% (Samorząd Województwa) 
dotacji minimalnej określonej w ww. umowie. W latach 2016-2018 nie wystąpiły 
przypadki cofnięcia lub zmniejszenia przez Organizatorów kwoty dotacji 
podmiotowej.   

(dowód: akta kontroli str. 247) 

Na koniec poszczególnych lat okresu 2015-2018 liczba osób zatrudnionych  
w Teatrze wynosiła odpowiednio: 114, 115, 115 i 124 (odpowiednio: 110, 111, 112  
i 125 etatów). Pracownicy merytoryczni15 stanowili od 42,6% (na koniec 2016 r.)  
do 52,4% (na koniec 2018 r.) stanu zatrudnienia. Pozostałą część kadry Teatru 
stanowili pracownicy administracyjno-techniczni i obsługi – od 47,6% (na koniec  
2018 r.) do 57,4% (na koniec 2016 r.) stanu zatrudnienia. W 2018 r. nastąpił wzrost 
stanu zatrudnienia o dziewięć osób i wynikał z dodatkowego zatrudnienia  
10 pracowników merytorycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu, o jedną osobę, 
obsługi Teatru. Spowodowane to było głównie zmianą sposobu zatrudnienia 
wykładowców w studium aktorskim (z umowy zlecenia na umowy o pracę). 

 (dowód: akta kontroli str. 244-245) 

2.2. W Teatrze podejmowano działania w celu pozyskania innych przychodów niż 
dotacja podmiotowa. Udział pozostałych przychodów (tj. innych niż dotacja 

                                                      
14 Tj. bilans, sporządzony na koniec danego roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale 
(funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych dany za rok obrotowy, a także informacja dodatkowa 
zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia. 
15 Tj. aktorzy i wykładowcy w Policealnym Studium Teatralnym. 
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podmiotowa) w przychodach ogółem Teatru wyniósł w poszczególnych latach 
okresu 2016-2018 odpowiednio: 26,2%, 28,2% i 29,5%. Udział przychodów z tytułu 
dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów16 oraz przychodów  
z prowadzonej działalności17 w przychodach ogółem wyniósł natomiast 
odpowiednio: 18,4%, 17,3% i 18,3%. Źródła i wysokości tych przychodów podano 
szczegółowo w punkcie 2.1. wystąpienia.  

W ramach zawieranych pisemnych umów ze sponsorami Teatr zobowiązywał się do 
zamieszczania logo sponsora na biletach, afiszach i ulotkach teatralnych, a także na 
banerach reklamowych. W zamian za te działania reklamowe sponsor zobowiązywał 
się do przekazywania Teatrowi określonej w umowie kwoty pieniężnej. Przychody 
Teatru z tego tytułu w poszczególnych latach okresu 2016-2018 wyniosły 
odpowiednio: 79,8 tys. zł, 97,2 tys. zł i 37,9 tys. zł. Głównymi sponsorami Teatru  
w tym okresie były firmy: Michelin, Społem i Remondis. 

W latach 2016-2018 Teatr ubiegał się o przyznanie 14 dotacji celowych na realizację 
wskazanych zadań i programów (dotacje na wydatki bieżące) na łączną kwotę 
1.423,0 tys. zł (w tym: 553,0 tys. zł w 2016 r., 425,0 tys. zł w 2017 r. i 445,0 tys. zł  
w 2018 r.). Dotacje te opisano szczegółowo w punkcie 2.5. wystąpienia 
pokontrolnego. 

 (akta kontroli str. 205 i 248-252) 

2.3. W opinii dyrektora Teatru współprowadzenie instytucji przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyczynia się do poprawy jej sytuacji finansowej. 
Teatry nieobjęte współfinansowaniem pozyskują środki na produkcję nowych 
przedstawień głównie z produkcji przedstawień komercyjnych. Na ogół trudno im 
działać zgodnie z publiczną misją teatru, a także tworzyć i prowadzić wyrazistą linię 
repertuarową. Brak środków przyczynia się także do ograniczania etatów 
rzemieślników teatralnych. Stopniowo zanikają takie zawody jak modelator, krawiec 
teatralny, malarz dekoracji, tj. zawody niezbędne w nowoczesnym teatrze 
zespołowym. 

(dowód: akta kontroli str. 203-204) 

2.4. Dotacja podmiotowa otrzymana przez Teatr od Organizatorów w latach 2016-
2018 wyniosła ogółem 24.388,3 tys. zł, w tym: 8.053,6 tys. zł w 2016 r., 8.294,7 tys. 
zł w 2017 r. i 8.040,0 tys. zł w 2018 r. Przy ponoszeniu wydatków bieżących z tej 
dotacji Teatr nie był zobligowany do stosowania ustawy Pzp, bowiem wartość 
udzielanych w latach 2016-2018 zamówień nie przekraczała wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 tej ustawy). Prawidłowość 
wydatkowania w ww. okresie środków dotacji podmiotowej przekazanej przez 
Organizatorów zbadano na podstawie próby obejmującej 100% wynagrodzeń 
kierownictwa Teatru18, wypłaconych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych  
na wykonywanie dodatkowej działalności19. 

W latach 2016-2018 otrzymane przez kierownictwo Teatru wynagrodzenie brutto  
z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych na wykonywanie dodatkowej działalności 
wyniosło łącznie 400,1 tys. zł20, w tym:  
− 153,5 tys. zł w 2016 r. (umowy z dyrektorem Januszem Kijowskim), 
− 121,1 tys. zł w 2017 r. (umowy z dyrektorem Januszem Kijowskim), 

                                                      
16 Odpowiednio: 540,5 tys. zł, 417,3 tys. zł i 423,9 tys. zł. 
17 Odpowiednio: 1.551,8 tys. zł, 1.620,8 tys. zł i 1.717,6 tys. zł. Stanowiły je głównie przychody ze sprzedaży 
biletów (1.431,9 tys. zł, 1.494,8 tys. zł i 1.644,6 tys. zł). 
18 Tj. dyrektor Teatru i jego zastępcy. 
19 Tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 
20 Stanowiło to 1,64% dotacji podmiotowej przekazanej przez Organizatorów w latach 2016-2018. 
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− 125,5 tys. zł w 2018 r. (w tym: 115,5 tys. zł z tytułu umów zawartych  
z dyrektorem Januszem Kijowskim i 10,0 tys. zł z tytułu umowy o dzieło zawartej 
z dyrektorem Zbigniewem Brzozą).  

2.4.1. Umowy cywilnoprawne z dyrektorem Januszem Kijowskim21 zawierał  
w imieniu Teatru zastępca dyrektora ds. produkcji, a z dyrektorem Zbigniewem 
Brzozą22 – zastępca dyrektora ds. organizacji i marketingu. 

Umowy zawarte z dyrektorem Januszem Kijowskim dotyczyły: 
− prowadzenia ze słuchaczami studium aktorskiego warsztatów autorskich  

z zakresu pracy aktora przed kamerą (dwie umowy po 13,5 tys. zł), 
− doradztwa i konsultacji artystycznych przy ośmiu spektaklach dyplomowych 

słuchaczy studium aktorskiego: „W małym dworku”, „Zespół Śmierci i Tańca 
czyli piosenki Tiger Lillies”, „Męczennicy”, „Stracone zachody miłości”, 
„Przystanek – życie”, „Faza delta”, „Tęsknota”, „Bajki dla niegrzecznych dzieci” 
(osiem umów po 20,0 tys. zł), 

− adaptacji scenicznej powieści „Zbrodnia i kara” (umowa o wartości 15,0 tys. zł), 
− opracowania tekstu sztuki „Sztukmistrz z miasta Lublina” (umowa o wartości 

25,0 tys. zł), 
− reżyserii trzech spektakli: „Sztukmistrz z miasta Lublina” (umowa o wartości  

55,0 tys. zł), „Zbrodnia i kara” (35,0 tys. zł), „Anna Karenina” (70,0 tys. zł), 
− przeprowadzenia reżyserskich prób wznowieniowych do spektaklu „Sztukmistrz 

z miasta Lublina” (dwie umowy po 0,5 tys. zł) oraz „Zbrodnia i kara” (dwie 
umowy po 0,25 tys. zł), 

− przewodniczenia pracom komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej podczas 
egzaminów wstępnych do studium aktorskiego oraz uczestniczenie w pracach 
zespołów o specjalizacjach: badanie słuchu, poczucie rytmu, śpiew, 
interpretacja piosenki, zadania aktorskie, interpretacja wiersza i prozy, zadania 
aktorskie, wiedza o teatrze, rytmika, ruch sceniczny, sprawność fizyczna, 
dykcja, emisja głosu (umowa na 1,1 tys. zł), 

− reżyserii filmu, według własnego scenariusza, z udziałem słuchaczy studium 
aktorskiego, zatytułowanego w wersji roboczej „Dyplom filmowy”, o długości  
ok. 30 minut (umowa o wartości 15,0 tys. zł). 

Przedmiotem umowy o dzieło zawartej z dyrektorem Zbigniewem Brzozą, o wartości 
18,0 tys. zł brutto, było przygotowanie scenariusza scenicznego sztuki  
pt. „Z Różewicza Dyplom”, złożonego z fragmentów dramatów Tadeusza Różewicza 
oraz wyreżyserowanie spektaklu pod tym samym tytułem.  

(dowód: akta kontroli str. 205-297 i 304-307) 

2.4.2. W zawartej przez dyrektora Zbigniewa Brzozę z Samorządem Województwa 
umowie z 19 listopada 2018 r. w sprawie warunków organizacyjno-finansowych 
działalności Teatru oraz programu jego działania określono warunki wykonywania 
przez dyrektora dodatkowych prac. W umowie tej ustalono m.in., że realizowane 
odpłatnie przez dyrektora na rzecz Teatru działania z zakresu pracy naukowej, 
szkoleniowej, charytatywnej, społecznej, publicystycznej, twórczej oraz artystycznej 
muszą być poprzedzone uzyskaniem zgody Organizatora oraz zawarciem w formie 
pisemnej umowy cywilnoprawnej między dyrektorem a uprawnionym 
reprezentantem Teatru (§ 10 ust. 6 umowy). Określono również, że charakter lub 
rozmiary tej pracy nie mogą utrudniać należytego wykonywania obowiązków 
dyrektora Teatru (§ 10 ust. 4), a zgoda na realizację ww. działań udzielana jest  

                                                      
21 Razem 21 umów, w tym: dziewięć umów o dzieło i 12 umów-zleceń na łączną kwotę 404,6 tys. zł. 
22 Umowa o dzieło z 28 grudnia 2018 r. na kwotę 18,0 tys. zł. 
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na podstawie wniosku dyrektora, określającego termin realizacji działalności,  
jej rodzaj, cenę jednostkową oraz średnią jednostkową cenę krajową (§ 10 ust. 7). 

Teatr zawarł z dyrektorem Zbigniewem Brzozą umowę o dzieło z 28 grudnia 2018 r. 
zgodnie z zasadami określonymi w umowie z 19 listopada 2018 r., tj. z uprawnionym 
reprezentantem23 oraz za zgodą Organizatora, poprzedzoną złożeniem wniosku 
zawierającego informacje wymagane ww. umową, w tym m.in., że stosowane  
w polskich teatrach wynagrodzenia za adaptację i reżyserię spektakli dyplomowych 
wynoszą od 25,0 tys. zł do 50,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 142-161 i 298-307) 

2.4.3. W zawartej przez byłego dyrektora Teatru Janusza Kijowskiego  
z Samorządem Województwa umowie z 9 grudnia 2013 r. w sprawie warunków 
organizacyjno-finansowych działalności Teatru oraz programu jego działania 
określono następujące warunki wykonywania przez dyrektora zadań w Teatrze:  
− Dyrektor może, poza pełnieniem funkcji Dyrektora, wykonywać zadania  

w macierzystej jednostce za zgodą Organizatora. Zadania uzgodnione  
w szczegółowych rocznych planach działalności (dalej: „Plany działalności”)  
nie wymagają odrębnej zgody Organizatora (zapis § 10 ust. 1 umowy 
obowiązujący do 31 grudnia 2016 r.), 

− Dyrektor może, poza pełnieniem funkcji Dyrektora, wykonywać inne zadania  
w macierzystej jednostce nie kolidujące z obowiązkami i czasem pracy 
dyrektora instytucji (zapis obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.24). 

W sprawie zmiany warunków umowy, ograniczającej rolę Organizatora w kwestii 
wyrażania zgody dyrektorowi Teatru na wykonywanie dodatkowych zadań, 
Marszałek Województwa wyjaśnił, że wynikało to z propozycji Departamentu Kultury 
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego i miało na celu ujednolicenie w umowach 
zapisów dotyczących wykonywania innych zadań przez 10 dyrektorów instytucji 
kultury, których Organizatorem jest Samorząd Województwa. Ponadto, intencją 
Zarządu Województwa było usprawnienie pracy dyrektorów jednostek kultury tak, 
aby nie wstrzymywać ich w podejmowaniu decyzji, w sytuacji gdy posiedzenia 
Zarządu Województwa odbywają się, co do zasady, raz w tygodniu. 

Teatr nie wystąpił do Organizatora o udzielenie zgody na wykonywanie w 2016 r., 
przez byłego dyrektora Janusza Kijowskiego, trzech zadań o łącznej wartości  
52,0 tys. zł25, które nie były uzgodnione w planach działalności Teatru i nie należały 
do jego obowiązków, a uzyskanie takiej zgody było wymagane cytowanym powyżej 
§ 10 ust. 1 ww. umowy z 9 grudnia 2013 r. Dotyczyło to: 
− prowadzenia ze słuchaczami studium aktorskiego warsztatów autorskich  

z zakresu pracy aktora przed kamerą (dwie umowy zlecenia z 7 września  
2015 r. i 5 września 2016 r. o łącznej wartości 27,0 tys. zł), 

− opracowania tekstu sztuki pt. „Sztukmistrz z miasta Lublina” – umowa o dzieło  
z 25 kwietnia 2016 r. o wartości 25,0 tys. zł (plan działalności na 2016 r.  
nie określał autora opracowania tekstu tej sztuki). 

(dowód: akta kontroli str. 81-141, 259-260 i 308-313) 

Dyrektor Janusz Kijowski wyjaśnił, że prowadził warsztaty z zakresu pracy aktora 
przed kamerą, ponieważ zostały one wprowadzone w 2014 r. do programu studium,  
a w okolicy min. 200 km od Olsztyna nie można było znaleźć osoby posiadającej 
kwalifikacje dra hab. sztuki reżyserskiej, które on posiada. Zgodnie z ww. umową  

                                                      
23 Dyrektor Zbigniew Brzoza 27 grudnia 2018 r. ustanowił nim zastępcę dyrektora ds. organizacji i marketingu. 
24 Zmiana wprowadzona aneksem nr 6 z 28 lutego 2017 r. do umowy. 
25 W latach 2016-2018 wydatki z tytułu tych umów wyniosły 47,5 tys. zł. 
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z 9 grudnia 2013 r. nie miał obowiązku zgłaszania tego, ani też opracowania tekstu 
sztuki pt. „Sztukmistrz z miasta Lublina”, do Urzędu Marszałkowskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 192-196, 338-340 i 364-368) 

NIK zwraca uwagę, że wskazanie w planie działalności Teatru tytułu spektaklu nie 
jest równoznaczne z tym, że dyrektor Teatru opracuje tekst tej sztuki. Ponadto, 
zgodnie z § 10 ust. 1 ww. umowy, wyłącznie zadania, poza pełnieniem funkcji 
Dyrektora, uzgodnione w planach działalności Teatru nie wymagały zgody 
Organizatora. Stanowisko takie podzieliła również kontrola przeprowadzona  
w Teatrze w 2018 r. przez Marszałka Województwa. 

(dowód: akta kontroli str. 351-370) 

2.4.4. Zgodnie z § 6 ust. 5 statutu Teatru26 czynności z zakresu prawa pracy  
w stosunku do dyrektora powołanego przez Zarząd Województwa, w tym ustalanie 
warunków płacy oraz warunków wykonywania dodatkowych prac o charakterze 
twórczym, wykonuje Marszałek Województwa. Marszałek wyjaśnił, że w przypadku 
byłego dyrektora Janusza Kijowskiego warunki te określił w ww. § 10 ust. 1 umowy 
zawartej z nim 9 grudnia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4-10 i 371-372) 

Wszystkie 21 umów (w tym 20 umów na prace o charakterze twórczym27) na 
dodatkowe zadania realizowane w latach 2016-2018 przez dyrektora Janusza 
Kijowskiego zawartych zostało ze strony Teatru przez zastępcę dyrektora  
ds. produkcji. Do jego zakresu obowiązków należało m.in. negocjowanie  
i podpisywanie, w imieniu dyrektora naczelnego i artystycznego, umów 
honoracyjnych z realizatorami spektakli. Zastępca dyrektora posiadał, udzielone 
przez dyrektora Janusza Kijowskiego 30 marca 2012 r. oraz 15 kwietnia 2016 r., 
pełnomocnictwa do zawierania umów w zakresie spraw związanych z działalnością 
Teatru, upoważniające do zaciągania zobowiązań odpowiednio do kwoty 50 tys. zł  
i 70,0 tys. zł. Wartości poszczególnych 21 umów zawartych z dyrektorem Januszem 
Kijowskim nie przekraczały kwot ustalonych w powyższych pełnomocnictwach.  

Marszałek Województwa wyjaśnił, że w latach 2015-2018 nie udzielał 
pełnomocnictw zastępcy dyrektora ds. produkcji, w tym pełnomocnictw  
do zawierania umów zleceń lub umów o dzieło z dyrektorem Teatru, a komórka 
merytoryczna w Urzędzie Marszałkowskim28 dysponuje takim pełnomocnictwem  
z 30 marca 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 259-260 i 314-322) 

Były dyrektor Janusz Kijowski zeznał, że w jego ocenie § 6 ust. 5 Statutu Teatru 
określa, że Marszałek Województwa powierza ustalanie mu płacy oraz warunków 
wykonywania dodatkowych prac o charakterze twórczym, tak aby mieściły się one  
w planie finansowym Teatru na dany rok. Tak to rozumiał i tak to przebiegało przez 
15 lat jego pracy w Teatrze w latach 2004-2018 i nigdy nie było kwestionowane. 
Podał, że Teatr jest instytucją kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, który sprawował nadzór merytoryczny nad rezultatami 
jego pracy artystycznej. Podał również, że środki dotacji otrzymywanej  
z Ministerstwa przeznaczane były na działalność stricte artystyczną, a środki dotacji 
z Samorządu Województwa przeznaczano na bieżące utrzymanie instytucji  
(m.in. na płace, czynsze, podatki, opłaty za media). Zeznał również, że nie miał 

                                                      
26 Uchwała Nr XIX/383/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie 
nadania Statutu Teatrowi. 
27 Tj. z wyłączeniem umowy na przewodniczenie pracom komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej oraz udział  
w zespołach tematycznych podczas egzaminów wstępnych do studium aktorskiego. 
28 Departament Kultury i Edukacji. 
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obowiązku informowania Samorządu Województwa o wysokości wynagrodzeń  
z tytułu realizowanych przez niego umów cywilnoprawnych, a zadania wykonywał 
zgodnie z planem finansowym. 

(dowód: akta kontroli str. 192-196) 

2.4.5. W latach 2016-2018 były dyrektor Janusz Kijowski udzielał konsultacji  
i doradztwa artystycznego przy ośmiu spektaklach dyplomowych słuchaczy studium 
aktorskiego, za łącznym wynagrodzeniem 160,0 tys. zł brutto. Zakres przedmiotu 
każdej umowy, realizowanej przez dwa miesiące, obejmował również udzielanie 
wskazówek reżyserowi spektaklu, obejrzenie wstępnej „układki” spektaklu oraz 
udział w ostatecznej akceptacji spektaklu podczas próby kolaudacyjnej. 

Na reżyserię tych spektakli Teatr zawarł z innymi twórcami umowy na łączną kwotę 
170,5 tys. zł (tj. od 20,0 tys. zł do 25,0 tys. zł, średnio 21,3 tys. zł). Według § 6 tych 
umów Teatr miał prawo kontrolować przebieg i jakość pracy wykonywanej przez 
reżysera, brać udział w próbach i zgłaszać sugestie natury merytorycznej,  
a koncepcja reżyserska spektaklu podlegała ocenie komisji kolaudacyjnej powołanej 
przez dyrektora artystycznego Teatru. Ponadto, zgodnie z § 5 umów obsada 
spektakli była ustalana przez Teatr, po akceptacji reżysera. 

(dowód: akta kontroli str. 259-260, 264-267, 273-278, 286, 291-292 i 373-394) 

Dyrektor Janusz Kijowski wyjaśnił, że przedmiot zawartych z nim umów nie mieścił 
się w zakresie jego zadań i obowiązków na stanowisku dyrektora Teatru oraz 
dyrektora studium aktorskiego, gdyż obowiązki te miały charakter zarządzająco-
reprezentacyjny i menedżerski, a w przypadku studium, także nadzorczy w zakresie 
realizacji programu nauczania. Potrzeba konsultacji artystycznych przy produkcji 
spektakli dyplomowych była bezdyskusyjna, albowiem zapewniała korelację działań 
artystycznych z tokiem nauczania i przebiegiem indywidualnego rozwoju 
zawodowego poszczególnych słuchaczy studium. Obejmowała ona m.in. dobór 
reżysera spektaklu i całej ekipy twórczej (scenografa, kostiumologa, choreografa, 
kompozytora, etc.), wybór tekstu i akceptację egzemplarza scenicznego, akceptację 
eksplikacji reżyserskiej (określającej formę i konwencję spektaklu) oraz ustalenie,  
w porozumieniu z reżyserem, obsady spektakli (reżyser na ogół nie zna słuchaczy 
studium roku dyplomowego i nie wie, komu można powierzyć zadania trudniejsze, 
bardziej ryzykowne, kto ma większe możliwości wokalne, a kto – ruchowe, itp.). 
Opiekun artystyczny bierze także udział w próbach spektakli dyplomowych, dzieląc 
się z reżyserem swoimi uwagami, omawia postępy i zgłasza ewentualne 
zastrzeżenia.29 Podał również, że przygotowanie spektakli dyplomowych wiąże się  
z o wiele większą odpowiedzialnością niż przygotowanie spektaklu z zawodowymi 
aktorami. 

(dowód: akta kontroli str. 192-196 i 338-340) 

Dwóch byłych słuchaczy studium aktorskiego, biorących udział w próbach do trzech 
tych samych spektakli dyplomowych, wyjaśniło, że dyrektor Janusz Kijowski pojawiał 
się na niektórych próbach tych spektakli. Nie udzielał im bezpośrednio uwag 
aktorskich, lecz rozmawiał z twórcami spektakli, w tym z reżyserem, a treść tych 
rozmów nie jest im znana. Dyrektor uczestniczył we wszystkich próbach 
kolaudacyjnych, a uwagi komisji kolaudacyjnej były przekazywane im bezpośrednio 
przez reżysera. 

(dowód: akta kontroli str. 395-404) 

                                                      
29 Wyjaśnienia złożone 24 maja 2018 r. w ramach kontroli przeprowadzonej w Teatrze przez Komisję Rewizyjną 
Sejmiku Województwa. 
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Teatr nie dysponował dokumentacją potwierdzającą realizację ww. doradztwa  
i konsultacji artystycznych30, w tym dokumentującą np. liczbę konsultacji, czas ich 
trwania, daty i godziny ich udzielania oraz ich zakres. 

(dowód: akta kontroli str. 405-413) 

Potwierdzenia wykonania konsultacji i doradztwa artystycznego przy wszystkich 
ośmiu spektaklach dokonała organizator - koordynator pracy artystycznej w Teatrze, 
która wyjaśniła, że odebrała te zadania na podstawie faktu odbycia się premiery 
danego spektaklu i braku informacji o ewentualnych nieprawidłowościach przy 
realizacji postanowień umowy. Premiera spektaklu stanowiła ostateczne 
potwierdzenie realizacji wszystkich umów związanych z jego przygotowaniem.  
Do wszystkich ośmiu przedstawień dyplomowych powołana była przez dyrektora 
Teatru komisja kolaudacyjna, który również wchodził w jej skład. W pracy komisji  
uczestniczyli też pracownicy wybranych komórek organizacyjnych Teatru,  
np. Działu Technicznego i Działu Artystycznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 409-441) 

Dyrektor Janusz Kijowski zeznał, że nie przedkładał w Teatrze dokumentacji 
potwierdzającej udzielanie doradztwa i konsultacji artystycznych przy spektaklach 
dyplomowych. Potwierdzeniem zrealizowania tych zadań była bowiem premiera 
przedstawienia i nie było potrzeby tworzenia i przedkładania dodatkowego 
rozliczenia. Efektem finalnym tej pracy był spektakl. 

(dowód: akta kontroli str. 192-196) 

2.4.6. Wynagrodzenie brutto byłego dyrektora Janusza Kijowskiego za: 
• wyreżyserowanie w latach 2016-2018 spektaklu wyniosło: 35 tys. zł („Zbrodnia  

i kara”), 55,0 tys. zł („Sztukmistrz z miasta Lublina”) i 70,0 tys. zł („Anna 
Karenina”), tj. średnio 53,3 tys. zł. Stawki te były wyższe od średniej stawki 
wynagrodzenia za reżyserię ustalanej w Teatrze w umowach o dzieło lub 
umowach zleceniach zawieranych w ww. okresie z innymi twórcami,  
tj. 26,0 tys. zł (od 15,0 tys. zł za reżyserię „Single Radicals” do 39,0 tys. zł  
za spektakle: „Rewolucja zwierząt” i „Wszystko w rodzinie”) i wyższe także od 
stawki ustalonej z obecnym dyrektorem Teatru Zbigniewem Brzozą  
za przygotowanie scenariusza scenicznego31 sztuki i wyreżyserowanie 
spektaklu pt. „Z Różewicza dyplom” (18,0 tys. zł). Przewyższały one również 
średnie stawki wynagrodzeń z tego tytułu stosowane w ww. okresie w innych 
czterech teatrach32, tj. od 18,1 tys. zł do 26,0 tys. zł (średnio 22,3 tys. zł); 

• adaptację w 2017 r. sceniczną powieści „Zbrodnia i kara” wyniosło 15,0 tys. zł, 
podczas gdy ustalone w tym samym roku z innym twórcą wynagrodzenie  
za adaptację tekstu sztuki „On wrócił” wyniosło 5,0 tys. zł, a za adaptację sztuki 
„Faza Delta” – 3,0 tys. zł; 

• opracowanie w 2016 r. tekstu sztuki „Sztukmistrz z miasta Lublina” wyniosło 
25,0 tys. zł, podczas gdy w innych trzech teatrach stawki z tego tytułu wynosiły 
od 6,9 tys. zł do 9,2 tys. zł (średnio 7,8 tys. zł); 

• doradztwo i konsultacje artystyczne w latach 2016-2018 wyniosło 20,0 tys. zł  
od spektaklu (czas realizacji umowy wynosił dwa miesiące). W trzech teatrach, 
które udzieliły informacji w toku kontroli NIK, nie wypłacano wynagrodzeń z tego 
tytułu, a w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu zawarto jedną taką umowę na 
kwotę 1,0 tys. zł. Poza umowami z byłym dyrektorem, Teatr zawarł jedną 

                                                      
30 Oprócz rachunków za ich wykonanie lub zestawień należności do umów o dzieło. 
31 Np. ustalone w Teatrze w 2016 r. wynagrodzenie innych twórców za napisanie scenariusza do spektaklu 
wyniosło 11,0 tys. zł („Musical Krzyżacki. Jazda na zamek”) oraz 13,0 tys. zł („Folwark zwierzęcy”). 
32 Tj. w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatrze 
Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu i Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. 
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umowę na udzielanie konsultacji artystycznych aktorom uczestniczącym  
w spektaklu pt. „Wyzwolenie” na kwotę 0,6 tys. zł, z dziewięciodniowym 
okresem jej realizacji.   

Dyrektor Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, udzielając informacji o stawkach 
wynagrodzeń w jego teatrze, zaznaczył, że stawki realizatorów spektakli ustalane 
były w trybie negocjacji i wynosiły w latach 2016-2018 od 5 tys. zł (monodram 
wyreżyserowany przez występującego w nim aktora) do 50 tys. zł (dla reżysera  
o ugruntowanej renomie i doświadczeniu). W poprzednich latach zdarzały się 
incydentalnie również wyższe stawki. Podobnie w przypadku opracowania tekstu 
sztuki wynagrodzenie zależało od zakresu pracy i wynosiło od kilku do kilkunastu 
tysięcy złotych. 

W latach 2016-2018 Teatr nie zawierał z innymi osobami umów cywilnoprawnych, 
oprócz umów z jego dyrektorem, na prowadzenie warsztatów autorskich z zakresu 
pracy aktora przed kamerą (dwie umowy po 13,5 tys. zł) oraz na reżyserię filmu 
(15,0 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 342-347 i 442-469) 

Były dyrektor Janusz Kijowski wyjaśnił, że wysokość jego honorarium za konsultacje 
i doradztwo artystyczne była niższa od stawek proponowanych mu przez inne szkoły 
artystyczne. Wpływ na to miały sukcesy spektakli dyplomowych słuchaczy studium 
aktorskiego na festiwalach i pokazach szkół artystycznych oraz jego doświadczenie  
i kwalifikacje (m.in. reżyseria wielu filmów, spektakli i oper, długoletnia praca 
wykładowcy m.in. w szkołach filmowych w kraju i za granicą, habilitacja w zakresie 
reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej  
w Łodzi). Podał również, że jego stawki określone w ww. umowach cywilnoprawnych 
negocjowane były z zastępcą dyrektora ds. produkcji i ustalane, w jego opinii, 
oszczędnie. Kalkulowane były na podstawie jego znajomości rynku teatralnego  
w Polsce. Na przykład honorarium za opracowanie i realizację, trwającego ponad 
trzy godziny, spektaklu pt. „Anna Karenina”, realizowanego w teatrach muzycznych  
w Gdyni, czy w Chorzowie, byłoby trzykrotnie wyższe. 

(dowód: akta kontroli str. 192-196, 338-340 i 364-368) 

Teatr nie posiadał dokumentacji dotyczącej kalkulacji i negocjacji wynagrodzenia 
dyrektora Janusza Kijowskiego z tytułu ww. umów. 

W ocenie obecnego dyrektora Teatru doradztwo i konsultacje artystyczne przy 
spektaklach dyplomowych słuchaczy studium aktorskiego były związane z funkcją 
dyrektora tej placówki oświatowej, którą pełni, zgodnie z jej statutem, dyrektor 
Teatru. Obecny dyrektor Teatru doradztwo i konsultacje artystyczne przy realizacji 
spektakli dyplomowych, poza reżyserowanym przez niego spektaklem  
pt. „Z Różewicza dyplom”, wykonywał bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 405-408) 

Zgodnie ze statutem studium aktorskiego, do kompetencji dyrektora szkoły, którym 
był dyrektor naczelny i artystyczny Teatru, należał m.in. nadzór nad realizacją 
programu nauczania, kierowanie bieżąca działalnością szkoły oraz sprawowanie 
nadzoru pedagogicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 470-501) 

Wysokości wynagrodzeń ustalonych w umowach cywilnoprawnych zawartych przez 
Teatr z jego byłym dyrektorem Januszem Kijowskim, w tym umowy dotyczące 
doradztwa i konsultacji artystycznych przy przygotowywaniu spektakli dyplomowych, 
były przedmiotem kontroli przeprowadzonych w 2018 r. przez: Marszałka 
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Województwa oraz Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa. Kontrole te nie 
stwierdziły nieprawidłowości w zakresie ustalania stawek z tytułu ww. wynagrodzeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 323-370) 

Wynagrodzenie brutto uzyskane przez byłego dyrektora Janusza Kijowskiego  
z tytułu realizacji w poszczególnych latach 2016-2018 umów cywilnoprawnych 
stanowiło odpowiednio: 100,4%, 81,0% i 83,7% jego wynagrodzenia brutto 
uzyskanego w Teatrze z tytułu stosunku pracy (powołania). Łączne wynagrodzenie 
brutto dyrektora Janusza Kijowskiego z tytułu stosunku pracy i zawartych umów 
cywilnoprawnych wyniosło w Teatrze: 306,4 tys. zł w 2016 r., 270,6 tys. zł w 2017 r.  
i 253,6 tys. zł za osiem miesięcy 2018 r. Wynagrodzenie z tytułu umowy na 
doradztwo i konsultacje artystyczne określone w wysokości średnio  
10,0 tys. zł33 miesięcznie stanowiło 90% wynagrodzenia miesięcznego ustalonego 
mu przez Zarząd Województwa, przy większym zakresie obowiązków  
i odpowiedzialności. 

 (dowód: akta kontroli str. 259-262, 308-313 i 478-504) 

Zdaniem NIK nadzór nad realizacją programu nauczania i sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego obejmuje również zapewnienie przygotowania spektaklu 
dyplomowego słuchaczy studium aktorskiego na odpowiednim poziomie 
artystycznym. W związku z tym zadania z zakresu doradztwa i konsultacji 
artystycznych przy przygotowaniu spektakli dyplomowych powinny być wykonywane 
w ramach obowiązków dyrektora studium, którym był dyrektor naczelny i artystyczny 
Teatru. Egzamin dyplomowy, w ramach którego prezentowane są te spektakle, jest 
bowiem elementem kończącym naukę w tej szkole.  

2.5. W latach 2016-2018 Teatr otrzymał 14 dotacji celowych na realizację 13 zadań 
bieżących o łącznej wartości 1.423,0 tys. zł, wydatkując 1.381,9 tys. zł34.  
Ze środków tych sfinansowano: 

− organizację trzech corocznych Międzynarodowych Festiwali Teatralnych 
„Demoludy – Nowa Europa”, dalej: „Festiwal Teatralny” (300,0 tys. zł dotacji 
przekazywanej w każdym roku ww. okresu przez Ministra i 38,4 tys. zł dotacji 
przekazanej w 2016 r. przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki), 

− organizację trzech corocznych Olsztyńskich Spotkań Teatralnych (20,0 tys. zł 
dotacji przekazywanej w każdym roku przez Samorząd Województwa), 

− realizację w 2016 r. i 2017 r. spektakli dla osób niewidomych z zastosowaniem 
audiodeskrypcji (odpowiednio: 69,0 tys. zł i 60,0 tys. zł dotacji Ministra), 

− organizację warsztatów teatralnych dla młodzieży z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych „Lato w Teatrze” w ramach projektu „Tolerancja – 
przestrzeń dla każdego” (36,0 tys. zł dotacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa 
Raszewskiego w Warszawie), 

− podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Teatru35 (14,5 tys. zł dotacji 
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego), 

− remont w 2016 r. i 2017 r. więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny Teatru 
(odpowiednio: 62,6 tys. zł i 37,4 tys. zł dotacji Samorządu Województwa), 

− naprawę w 2018 r. pokrycia dachowego budynku Teatru (104,0 tys. zł dotacji 
Samorządu Województwa). 

                                                      
33 Realizacja umowy o wartości 20,0 tys. zł brutto na doradztwo i konsultacje artystyczne trwała średnio  
dwa miesiące. 
34 Z uwzględnieniem przekazanego do Samorządu Województwa zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku 
VAT w kwocie 39,3 tys. zł.  
35 Kurs malarsko-tynkarski, eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, studia podyplomowe z zakresu 
marketingu i bibliotekarstwa. 
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Prawidłowość wydatkowania dotacji zbadano na podstawie trzech dotacji, w łącznej 
kwocie 900,0 tys. zł, udzielonych przez Ministra na organizację w latach 2016-2018 
corocznego Festiwalu Teatralnego. Wartość dotacji objętych badaniem stanowiła 
63,2% otrzymanych w tym okresie dotacji na realizację wskazanych zadań  
i programów ogółem. Dotacje te wykorzystano w pełnej wysokości i na cele 
określone w umowach dotyczących ich udzielenia. Terminowo zrealizowano zadania  
i przesłano wymagane końcowe rozliczenia. Środki dotacji wydatkowano głównie na 
realizację spektakli i koncertów, czytania performatywne, promocję i reklamę, usługi 
hotelowe i transportowe, tłumaczenia oraz obsługę festiwalu (m.in. koordynacja oraz 
wynagrodzenie dla dyrektora programowego). Wyrażona w złotych wartość 
poszczególnych wydatków nie przekraczała równowartości kwoty 30 tys. zł, zatem, 
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, nie zachodziła konieczność jej stosowania. Teatr 
wykonał wartości mierników określone w umowie o dotację. W poszczególnych 
latach 2016-2018 ich wykonanie wyniosło: 
− liczba wydarzeń kulturalnych w ramach Festiwalu – odpowiednio: 14 (wykonanie 

116,7% planu), 13 i 13 (po 100,0%), 
− liczba artystów biorących udział w Festiwalu – odpowiednio: 101, 73 i 70  

(po 100,0%), 
− liczba osób zaangażowanych w realizację Festiwalu (poza artystami  

i wolontariuszami) – odpowiednio: 78 (120,0%), 70 i 86 (po 100,0%), 
− liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację Festiwalu – odpowiednio:  

2, 10 i 6 (po 100,0%), 
− liczba uczestników wydarzeń kulturalnych – odpowiednio: 3.073 (204,9%), 

1.648 (149,8%), 1.512 (168,0%). 
(dowód: akta kontroli str. 251-252 i 505-568) 

2.6. W latach 2016-2018 Teatr otrzymał dotacje celowe na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji w łącznej kwocie 416,8 tys. zł, w tym: 
− 384,4 tys. zł otrzymał w 2017 r. na modernizację budynku przy ul. Mickiewicza 2  

w Olsztynie, w tym 134,4 tys. zł przekazane przez Samorząd Województwa  
i 250,0 tys. zł – Ministra, 

− 27,3 tys. zł w 2018 r. od Samorządu Województwa na zakup serwerów wraz  
z oprogramowaniem, 

− 5,1 tys. zł w 2018 r. od Samorządu Województwa na modernizację budynku 
przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie. 

Przekazane w 2017 r. dotacje celowe na modernizację ww. budynku wydatkowano 
w łącznej kwocie 357,1 tys. zł zgodnie z zawartymi umowami. Niewykorzystane 
środki (łącznie 27,9 tys. zł) zostały terminowo zwrócone podmiotom udzielającym 
dotacje. Teatr terminowo przedłożył rozliczenia dotacji, dołączając do nich 
wymagane załączniki (m.in. protokoły odbioru robót budowlanych, faktury VAT 
potwierdzające poniesione wydatki). W przypadku dotacji od Samorządu 
Województwa Teatr przekazał, zgodnie z umową, zwrócony przez Urząd Skarbowy 
podatek VAT w kwocie 64,1 tys. zł. Ze środków dotacji sfinansowano prace 
budowlane w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie (tj. termomodernizację 
dachu i elewacji, wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej) oraz nadzór 
inwestorski nad zadaniem, na które wydatkowano odpowiednio: 335,1 tys. zł  
i 22,0 tys. zł. Uzasadnieniem przeprowadzenia prac był zły stan techniczny budynku, 
w którym znajdowały się pokoje gościnne przeznaczone dla twórców teatralnych. 
Zamówienie na ww. roboty budowlane, przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, zostało udzielone zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 
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Otrzymana w 2018 r. od Samorządu Województwa dotacja celowa, w kwocie  
27,3 tys. zł, na zakup serwerów z oprogramowaniem została wykorzystana w pełnej 
wysokości i zgodnie z przeznaczeniem. Uzasadnieniem tego zakupu była 
awaryjność i wyeksploatowanie dotychczas wykorzystywanych urządzeń. Dotację 
wydatkowano i rozliczono zgodnie z umową z 24 kwietnia 2018 r. Teatr terminowo 
przekazał sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania, zawierające wymagane 
załączniki (m.in. zestawienie dowodów księgowych potwierdzających poniesione 
wydatki i dowód przyjęcia środków trwałych do użytkowania) oraz przekazał na 
rachunek udzielającego dotacji zwrócony podatek VAT w kwocie 4,8 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 569-618) 

2.7. Teatr terminowo przedkładał Organizatorom plany finansowo-rzeczowe na lata 
2016-2019 oraz sprawozdania z ich realizacji w latach 2015-2018. Zostały one 
sporządzone rzetelnie. Prezentowane obu Organizatorom dane były spójne. 
Zastępca dyrektora ds. organizacji i marketingu wyjaśnił, że dokumentacja 
planistyczna i sprawozdania finansowe składane były Organizatorom według ich 
wymagań, lecz wzory sprawozdawczości finansowej nie były tożsame. Teatr musiał 
sporządzać sprawozdania odmiennie dla każdego z Organizatorów, co zwiększało 
nakład pracy księgowości. Zasadne byłoby, w opinii udzielającego wyjaśnień, 
uzgodnienie jednego wzorca dokumentów planistycznych i sprawozdawczości 
finansowej. 

(dowód: akta kontroli str. 619-642) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1) niewystąpienie do Samorządu Województwa o zgodę na wykonywanie w 2016 r. 

przez dyrektora Teatru w macierzystej jednostce trzech zadań nieuzgodnionych 
w planach działalności Teatru, 

2) odpłatne udzielanie przez byłego dyrektora Teatru, sprawującego jednocześnie 
funkcję dyrektora studium aktorskiego, doradztwa i konsultacji artystycznych 
przy spektaklach dyplomowych słuchaczy tego studium. 

Teatr podejmował skuteczne i efektywne działania w celu uzyskania przychodów  
z innych źródeł niż dotacja podmiotowa Organizatora. Gospodarnie i zgodnie  
z warunkami umów i wykorzystano środki finansowe przyznanych dotacji celowych 
objętych badaniem. Zostały one rozliczone rzetelnie, a niewykorzystane kwoty 
zwrócono w prawidłowej wysokości i terminowo. Prawidłowo stosowano również 
przepisy ustawy Pzp, a przedkładane Organizatorom plany finansowo-rzeczowe  
i sprawozdania z ich realizacji sporządzono rzetelnie i terminowo. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły natomiast wydatkowania środków dotacji podmiotowej. 
Ustalono bowiem, że trzy umowy cywilnoprawne, o łącznej wartości 52,0 tys. zł, 
zostały zawarte z byłym dyrektorem Teatru bez uzyskania wymaganej zgody 
Organizatora.  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia natomiast udzielanie przez byłego 
dyrektora Teatru za dodatkowym wynagrodzeniem doradztwa i konsultacji 
artystycznych przy przygotowaniu spektakli dyplomowych słuchaczy studium 
aktorskiego, w sytuacji gdy nadzór nad realizacją programu nauczania  
w tym studium należał do jego obowiązków, a spektakle dyplomowe były elementem 
kończącym naukę w tym studium. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 

Z uwagi na zmianę uwarunkowań organizacyjno-prawnych Teatru, w tym zmianę  
na stanowisku jego 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. 

 

Olsztyn, dnia 30 maja 2019 r. 
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler: dyrektor 
Piotr Górny 

Krzysztof Śleszyński 
doradca ekonomiczny 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


