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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/026 – Budowa muzeów w latach 2007-2015 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Lidia Łucka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 95277 z 18 czerwca 2015 r.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 1-2) 

2. Aleksandra Obermiller, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 95302 z 14 lipca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy1, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Miasto Stołeczne Warszawa, w objętym kontrolą okresie2, zrealizowało zadanie pn. 
„Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” oraz podjęło działania w celu realizacji 
zadania „Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej”3. 

Wykonanie wydatków majątkowych na budowę muzeów, w tym na Muzeum Historii 
Żydów Polskich4 i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie5 z budżetu 
m.st. Warszawy w latach 2007-2015 (I półrocze) było zgodne z planem po zmianach 
na dany rok oraz z założeniami przyjętymi w wieloletnich programach rządowych 
i wieloletnich programach inwestycyjnych m.st. Warszawy. 

NIK pozytywnie ocenia realizację przez Miasto Stołeczne Warszawa zadania 
„Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”. 
Miasto zapewniło wystarczające publiczne środki finansowe na budowę MHŻP, 
które zostały wydatkowane prawidłowo, nadzór organizatora był właściwy, 
a osiągnięte efekty rzeczowe zgodne z założeniami. 
Uwagi NIK dotyczyły zrealizowania inwestycji z przekroczeniem zakładanych 
pierwotnie terminów. 

NIK ocenia negatywnie skuteczność i efektywność realizacji przez m.st. Warszawa 
zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie (dawniej także Centrum Sztuki Nowoczesnej6). Zadanie inwestycyjne 
„Budowa MSN” nie zostało właściwie przygotowane i do dnia zakończenia kontroli 
nie zostało zrealizowane.  

                                                      
1 Dalej także: Urząd Miasta. 
2 Kontrolą zostały objęte również zdarzenia i dokumenty sprzed 1 stycznia 2007 r., o ile były niezbędne dla ustalenia stanu 
faktycznego. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.  
4 Dalej także: MHŻP. 
5 Dalej także: MSN. 
6 Dalej także: CSN. 
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Miasto prowadziło zadanie inwestycyjne od 2006 r. w różnych koncepcjach, 
dotyczących zarówno samego obiektu, jak i źródeł finansowania jego budowy. 
Skutkiem tego, do dnia zakończenia kontroli nie powstała, zaakceptowana przez 
Miasto Stołeczne Warszawa oraz umożliwiająca uzyskanie  pozwolenia na budowę, 
dokumentacja projektowa stałej siedziby MSN. Spowodowane to było m.in. 
nieprecyzyjnym określeniem niektórych obowiązków projektanta w umowie 
nr AM/C/OM/VII/7/7/101/08 z 12 kwietnia 2008 r. na wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz nieuwzględnieniem innych inwestycji i stanu infrastruktury na placu 
Defilad, co miało negatywny wpływ na prace projektowe. We wrześniu 2013 r. 
Miasto przekazało zadanie do realizacji MSN7. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie wystarczających nakładów finansowych do 
zakończenia budowy muzeów (MHŻP i MSN) zgodnie 
z przyjętymi terminami 

1.1. Wydatki z budżetu m.st. Warszawy na muzea w latach 2007-2015 

1. W latach 2007-2015 (I półrocze) Miasto Stołeczne Warszawa8 było organizatorem 
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy9, Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego 
i Muzeum Powstania Warszawskiego oraz współorganizatorem Muzeum Historii 
Żydów Polskich i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Do 2013 r. muzea 
miały łącznie 13, a od 2014 – 12 oddziałów. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 3) 

2. Wykonanie wydatków m.st. Warszawy w rozdziale 92118 – Muzea w badanym 
okresie wahało się od 28 393,1 tys. zł w 2007 r. do 81 561,6 tys. zł w 2011 r., co 
odpowiednio stanowiło 0,3% i 0,7% wydatków Miasta ogółem.  
Wydatki majątkowe na muzea w badanych latach wyniosły od 3 137,7 tys. zł 
w 2007 r. do 50 998,7 tys. zł w 2011 r., co odpowiednio stanowiło 35,9% i 80,3% 
planu po zmianach, 0,03% i 0,42% wydatków Miasta ogółem oraz 11,1% i 62,5% 
wydatków w rozdziale 92118 – Muzea. 
W 2014 r. wydatki majątkowe na muzea wyniosły 17 903,1 tys. zł, tj. 58,6% planu po 
zmianach, 0,13% wydatków ogółem i 28,7% wydatków w rozdziale 92118 – Muzea. 

Wysokość dotacji podmiotowych m.st. Warszawy dla muzeów wzrosła 
z 25 044,0 tys. zł w 2007 r. do 44 069,0 tys. zł w 2014 r. (o 19 025,0 tys. zł,  
tj. o 76,0%). Dotacja przypadająca na jednego zwiedzającego muzea10 wahała się 
w przedziale od 15,1 zł w 2013 r. do 114,3 zł w 2010 r. (53,6 zł w 2014 r.).  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 4) 

3. W latach 2007-2011 wydatki majątkowe na muzea wzrastały z 3 137,7 tys. zł do 
50 998,7 tys. zł, tj. o 47 861,0 tys. zł – 1 525,4%, a następnie zmniejszyły się do 
17 903,1 tys. zł w 2014 r. (o 33 095,6 tys. zł, tj. o 64,9%). Wynikało to z rozpoczęcia 
w 2007 r. prac przygotowawczych, a w następnych latach realizacji robót 
budowlano-montażowych w MHŻP i Muzeum Warszawy (oddział Muzeum 
Warszawskiej Pragi), a następnie zakończenia w 2013 r. budowy MHŻP. 

W latach 2007-2014 m.st. Warszawa nie wykonywało planu po zm. wydatków 
majątkowych w rozdziale 92118 – Muzea (np. w 2007 r. wykonanie stanowiło 35,9% 
planu po zm., a w 2014 r. – 58,6%). Zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu 

                                                      
7Aneksem nr 2 z 10 września 2013 r. do umowy z 30 października 2006 r. w sprawie prowadzenia Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie jako wspólnej instytucji kultury. 
8 Dalej także: m.st. Warszawa, Miasto. 
9 Uchwałą nr LXXX/2055/2014 Rady m.st. Warszawy z 3 kwietnia 2014 r. zmieniono nazwę na Muzeum Warszawy. 
10 Dane od 2010 r. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

podała w wyjaśnieniach, że zakładano pozytywny przebieg planowanych inwestycji, 
jednak w 2007 r. nie wykorzystano środków z powodu przedłużających się 
negocjacji z projektantem koncepcji architektonicznej MSN, a w kolejnych latach 
opóźniała się realizacja inwestycji na skutek przedłużających się postępowań 
przetargowych i konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz (Muzeum 
Warszawy oddział Muzeum Warszawskiej Pragi, MHŻP, Muzeum Historyczne m.st. 
Warszawy).  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 4, 150, 153-155) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.2. Planowanie i przygotowanie inwestycji dotyczącej budowy 
siedziby stałej MHŻP i MSN  

Muzeum Historii Żydów Polskich  

1. Zasady realizacji inwestycji „Budowa MHŻP” określały umowy między Skarbem 
Państwa11, m.st. Warszawą i Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny 
w Polsce12, tj.: 
- umowa z 25 stycznia 2005 r. o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą 

Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie13, 
- umowa z 30 czerwca 2005 r. o współpracy dotycząca realizacji inwestycji pod 

nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich14. 

W umowach strony zobowiązały się do wspólnego wybudowania siedziby MHŻP 
z miejscami postojowymi, instalacjami, przyłączami do infrastruktury miejskiej 
i zagospodarowaniem terenu oraz ustaliły, że budowa MHŻP może być realizowana 
według koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu, opracowanej 
w wyniku międzynarodowego konkursu, ogłoszonego przez Stowarzyszenie ŻIH. 
Inwestycja nie obejmowała wyposażenia Muzeum i instalacji wystawy stałej. 
Minister Kultury i m.st. Warszawa ustalili, że czynności prawne i faktyczne przy 
realizacji inwestycji będą wykonywane przez Ministra i Miasto, przy czym Miasto, na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działać miało w imieniu Ministra.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 16-63, 134-137) 

Międzynarodowe jury 30 czerwca 2005 r. wybrało koncepcję obiektu 
i zagospodarowania terenu MHŻP opracowaną przez Arkkitehtitoimisto Lahdelma 
& Mahlamaki Oy15 z Finlandii.  

Rada Ministrów 9 lipca 2005 r. uchwaliła program wieloletni pod nazwą „Budowa 
Muzeum Historii Żydów Polskich”16, który zakładał m.in.: zorganizowanie 
nowoczesnego muzeum i centrum edukacyjnego w celu przechowywania 
i eksponowania zbiorów związanych z tradycją i kulturą polskich Żydów oraz 
popularyzowania ich historii na terenach Rzeczypospolitej. Rada m.st. Warszawy  
11 lipca 2005 r. wyraziła zgodę17 na utworzenie MHŻP i zaakceptowała umowę 

                                                      
11 Ministrem Kultury, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dalej Minister KiDN. 
12 Dalej także: Stowarzyszenie ŻIH. 
13 Dalej umowa o utworzeniu MHŻP (zmieniona aneksem z 30 czerwca 2005 r.). 
14 Dalej umowa o współpracy (zmieniona aneksami z 20 maja 2008 r., 27 września 2010 r. i 6 listopada 2012 r.). 
15 Dalej także: L&M. 
16 Załącznik do uchwały nr 191/2005 Rady Ministrów z 19 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod 
nazwą „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”, zmienionej uchwałą nr 200/2007 Rady Ministrów z 11 października 2007 r. 
w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”. 
17 Uchwała Nr LVI/1541/2005 Rady m.st. Warszawy z 11 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą 
„Muzeum Historii Żydów Polskich”. Dalej uchwała Rada m.st. Warszawy w sprawie utworzenia MHŻP. 
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o współpracy. W rejestrze instytucji kultury, prowadzonym przez m.st. Warszawa, 
MHŻP zostało zarejestrowane 4 listopada 2005 r18. 
Majątkowe prawa autorskie do koncepcji architektonicznej MHŻP, sporządzonej 
przez L&M, Stowarzyszenie ŻIH przeniosło 21 lipca 2006 r. na Skarb Państwa 
i m.st. Warszawa, pod warunkiem zawarcia z projektantem umowy na wykonanie 
projektu architektonicznego MHŻP. Skarb Państwa (Minister KiDN) i m.st. 
Warszawa (Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta19) 9 września 2006 r. 
zawarli umowę20 z L&M. W umowie uwzględniono założenia inwestorów, w tym 
m.in. określono planowany przez inwestorów termin zakończenia inwestycji 
i planowane nakłady oraz ustalono, że projekty zagospodarowania terenu, 
architektoniczno-budowlany, przekładek uzbrojenia terenu, wnętrz i aranżacji 
pomieszczeń będą zawierały rozwiązania zawarte w koncepcji architektonicznej, 
stanowiącej program funkcjonalno-użytkowy. 
W trakcie opracowywania projekt weryfikowany był przez pracowników Zespołu  
ds. Weryfikacji Dokumentacji SZRM oraz uzgadniany z MHŻP. 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 40-44, 64-72, 134-140, 158-184, 191-194) 

2. W 2005 r. w umowach o utworzeniu MHŻP i o współpracy Minister Kultury i m.st. 
Warszawa zobowiązali się do zapewnienia po 40 mln zł każdy na realizację21 
budowy MHŻP. Były to wstępne koszty, które oszacowano w trakcie konsultacji 
pomiędzy Ministrem Kultury i Miastem, a następnie na podstawie koncepcji 
architektonicznej, udostępnionej przez Stowarzyszenie ŻIH. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 17-18, 45-47, 55, 134-137) 

Strony 20 maja 2008 r. zawarły aneks do umowy o współpracy, w którym ustalono, 
że budżet państwa i samorząd zapewnią środki po 117,5 mln zł każdy. Powyższe 
spowodowane było sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego przez L&M, 
(na 198 197,0 tys. zł brutto) uwzględniającego aktualne ceny materiałów i prac 
budowlanych. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 56-59, 134, 137, 195-200) 

Zadanie realizowane było w latach 2006-2013 r., a podstawą planowanych 
nakładów były: 
- harmonogram finansowania zadania na lata 2005-2010, stanowiący załącznik do 

umowy o współpracy ze zm., 
- harmonogram wydatkowania środków publicznych na lata 2006-2009, ustalony 

przez Radę Ministrów w programie wieloletnim pn. „Budowa MHŻP” ze zm., 
- harmonogram wydatkowania środków na lata 2010-2012 ustalony przez Radę 

Ministrów w programie wieloletnim pod nazwą „Kontynuacja budowy MHŻP”22, 
- stan faktyczny kolejnych faz procesu inwestycyjnego. 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 5, 52-59, 134-138, 201-204) 

                                                      
18 Zgodnie z umową o utworzeniu MHŻP z 25 stycznia 2005 r. (§ 2 ust. 2), MHŻP zostało 2 stycznia 2014 r. wykreślone 
z rejestru m.st. Warszawy i tego dnia wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(Nr RIK 89/2014) jako instytucja współprowadzona. 
19 Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta sprawował w imieniu Skarbu Państwa i m.st. Warszawy całościową obsługę procesu 
realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa MHŻP” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na 
podstawie statutu SZRM, umowy z 30 czerwca 2005 r. o współpracy, uchwały nr LVI/1496/2005 Rady m.st. Warszawy 
z 8 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2005 r., wprowadzającej zadanie „Budowa MHŻP”, w tym 
SZRM jako jednostkę je realizującą (inwestor zastępczy) do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 
2005-2007, zarządzenia nr 2844/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z 4 października 2005 r. w sprawie realizacji zadania pod 
nazwą „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich, pełnomocnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 16 czerwca 
2009 r. i pełnomocnictw Prezydenta m.st. Warszawy z 4 września 2006 r., z 11 stycznia 2007 r., z 15 marca 2007 r.,  
z 30 maja 2008 r., z 5 maja 2011 r., z 18 stycznia 2013 r. 
20 Umowa nr 41/EFZ-2/2006 z 9 września 2006 r. zawarta przez Skarb Państwa i m.st. Warszawa z Arkkitehtitoimisto 
Lahdelma & Mahlamäki Oy na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej budynku MHŻP. 
21 M.in. na opracowanie projektu z uzgodnieniami, materiałami przetargowymi, kosztami zmian projektu i nadzoru autorskiego, 
uporządkowanie terenu, prace przygotowawcze na terenie budowy, roboty budowlane.  
22 Uchwała nr 173/2009 Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 
„Kontynuacja budowy MHŻP”. 
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3. Inwestycję realizowano na nieruchomości23 położonej przy ul. J.Lewartowskiego 
i ul. M.Anielewicza w dzielnicy Śródmieście w Warszawie, będącej własnością 
Skarbu Państwa i m.st. Warszawa.  
Nieruchomość o pow. 12 929 m² w 1997 r. m.st. Warszawa przekazało24 
w użytkowanie wieczyste Stowarzyszeniu ŻIH w celu budowy na niej MHŻP.  
Zgodnie z umową o utworzeniu MHŻP i uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie 
utworzenia MHŻP: 
- po utworzeniu Muzeum, rozwiązano25 (21 lipca 2006 r.) bez wynagrodzenia dla 

Stowarzyszenia ŻIH umowę o ustanowieniu użytkowania wieczystego i tego 
samego dnia Miasto dokonało darowizny26 na rzecz Skarbu Państwa ½ udziału 
we własności gruntu o powierzchni 12 442 m²,  

- po wybudowaniu Muzeum, Skarb Państwa i Miasto oddały27 (30 grudnia 2013 r.) 
w nieodpłatne użytkowanie na 99 lat na rzecz MHŻP grunt o pow. 12 442 m².28 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 73-120, 208-215, 413, 421-422) 

Miasto w celu budowy MHŻP uzyskało m.in.29 decyzje Prezydenta m.st. Warszawy: 
- o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – nr 32/ŚRÓ/07 z 22 stycznia 2007 r., 
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu SZRM pozwolenia na budowę 

MHŻP – nr 1010/ŚRD/A/2007 z 5 grudnia 2007 r., 
- o zatwierdzeniu zmienionego projektu budowlanego w obszarze stałej wystawy 

i wydaniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych zmienionym 
projektem budowlanym – 220/Śrd/A/2012 z 11 lipca 2012 r., 

- o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego zagospodarowania terenu 
inwestycji „Budowa MHŻP” – nr 341/Śrd/A/2012 z 16 listopada 2012 r. 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 206-225) 

4. Na realizację zadania „Budowa MHŻP” Miasto planowało wydatki majątkowe 
w latach 2005-2013, wykonało je w latach 2006-2013 w łącznej kwocie 
88 327,9 tys. zł. W 2007 r. i w latach 2010-2013 wykonanie wydatków majątkowych 
w stosunku do planu po zmianach wyniosło ponad 85%, natomiast w 2006 r., 
w 2008 r. i 2009 r. odpowiednio: 0,4%, 47,3% i 75,8%. Zaplanowanych środków na 
poszczególne lata Miasto nie wykorzystywało z powodu przedłużenia procedury 
rejestracji podatkowej projektanta w Polsce, przedłużenia postępowania 
przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i przesunięcia w czasie 
zaplanowanych zakresów rzeczowych inwestycji. 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 5, 9-13, 15,150, 156) 

5. Wydatki inwestycyjne na budowę MHŻP były ujmowane w wieloletnich 
programach inwestycyjnych30 i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy.  

W latach 2005-2013 wieloletni program inwestycyjny zadania „Budowa MHŻP” na 
poszczególne lata Rada m.st. Warszawy zmieniała 25 razy, w tym:  
- od 8 lipca 2005 r. do 6 września 2007 r. planowano wydatki w latach 2005-2009 

w łącznej kwocie 40 mln zł,  

                                                      
23 Na działkach nr ew. 31/1, 31/2 i 31/3 i częściach działek nr ew. 26, 27/1, 30 z obrębu 5-01-5. 
24 Akt notarialny Rep. A nr 10400/2002 z 17 kwietnia 1997 r. zmieniony 12 marca 1999 r. i 20 września 2002 r. (KW 168712 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X wydział Ksiąg Wieczystych).  
25 Akt notarialny Rep. A nr 4932/2006 z 21 lipca 2006 r. 
26 Akt notarialny Rep. A nr 4940/2006 z 21 lipca 2006 r. 
27 Akt notarialny Rep. A nr 11579/2013 z 30 grudnia 2013 r. 
28 Zgodnie z zarządzeniem Nr 4468/2013 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie 
przeznaczenia do oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej Warszawie w granicach ulic 
Lenartowskiego i Anielewicza na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie –  
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/76ADD056-204D-442E-934A-676A2B8795D3,frameless.htm (03.09.2015). 
29 Ponadto Miasto uzyskało: decyzję 138/Ś/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z 29 lutego 2008 r. o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i wydaniu pozwolenia na przebudowę kabla średniego napięcia, decyzję 143/Śrd/A/2008 Prezydenta 
m.st. Warszawy z 29 kwietnia 2008 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na przebudowę kolektora 
ogólnościekowego, decyzję 287/Śrd/A/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z 2 października 2012 r. o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb kuchni MHŻP. 
30 Dalej także: WPI. 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/76ADD056-204D-442E-934A-676A2B8795D3,frameless.htm
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- 20 grudnia 2007 r. i 10 lipca 2008 r. zaplanowano wydatki w latach 2006-2010 na 
80 mln zł,  

- od 23 października 2008 r. do 28 kwietnia 2009 r. planowano wydatki w latach 
2006-2012 w kwocie 117,5 mln zł, 

- od 28 maja 2009 r. do 7 listopada 2013 r. planowano wydatki na lata 2006-2013 
w kwotach od 112,6 do 90,9 mln zł. 

Zmiany przyjętych terminów realizacji zadania „Budowa MHŻP”, planowanych kwot 
łącznie i kwot na poszczególne lata wynikały z dostosowania WPI m.st. Warszawy 
do umowy o współpracy, do wieloletnich programów rządowych oraz do przebiegu 
procesu inwestycyjnego.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 134-138, 201-203) 

6. Niewykorzystane środki finansowe na budowę MHŻP przyznane w ramach 
uchwały budżetowej na dany rok były ujmowane w kolejnym budżecie Miasta oraz 
w WPI. Przewidziane środki wystarczały na pokrycie zobowiązań. Zgodnie z umową 
o współpracy Miasto w WPI zabezpieczyło 117,5 mln zł na budowę MHŻP, 
a wydatki Miasta na zadanie wyniosły 88 327,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 5, 7, 15, 56-59, 201-204) 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

7. Budowa MSN jest na początkowym etapie realizacji – w trakcie projektowania. 
Zarządzeniem nr 3702/200631 z 27 lipca 2006 r. pełniący funkcję Prezydenta m.st. 
Warszawy ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej projektu 
budynku MSN. Regulamin konkursu zawierał program funkcjonalno-użytkowy 
budynku MSN, który zakładał m.in., że obiekt o powierzchni około 35 tys. m2 (z 
czego 10 tys. m2 będzie stanowić powierzchnię komercyjną do wynajęcia) powstanie 
na pl. Defilad, pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki, parkiem Świętokrzyskim i ul. 
Marszałkowską. 
M.st. Warszawa 12 kwietnia 2008 r. zawarło ze zwycięzcą konkursu umowę 
nr AM/C/OM/VII/7/7/101/08 na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej 
(realizacyjnej) budynku MSN oraz zagospodarowania terenu, na którym miał być 
wzniesiony budynek, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót 
objętych dokumentacją projektową32. Umowa precyzowała założenia do zwycięskiej 
koncepcji projektu. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 31-44, 359-371, 404-459) 

8. Szacowane nakłady na realizację budowy MSN określono m.in. w: 

 programie funkcjonalno-użytkowym z 27 lipca 2006 r., wg którego planowany 
łączny koszt prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej nie powinien 
przekroczyć 216 000 tys. zł netto, a koszt wykonania projektu na podstawie 
zgłoszonej w konkursie pracy – około 10% kosztu budowy, w programie 
założono możliwość sfinansowania inwestycji ze środków europejskich, 

 umowie z 30 października 2006 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji 
kultury Muzeum Sztuki Nowoczesnej (ze zm.)33, zawartej pomiędzy Ministrem 
KiDN i m.st. Warszawa, według której nakłady inwestycyjne nie przekroczą kwoty 
270 000 tys. zł, (w umowie założono dofinansowanie ze środków europejskich), 

 informacji Ministra KiDN z 4 stycznia 2007 r. o wpisaniu budowy MSN 
o orientacyjnej wartości 67 000 tys. euro na indykatywną listę kluczowych 
projektów realizowanych w ramach XI osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 

                                                      
31 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/56CB402C-1BEC-4F15-B047-918B651D9298,frameless.htm (03.09.2015). 
32 Dalej umowa podstawowa na MSN. 
33 Dalej umowa o współprowadzeniu MSN. 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/56CB402C-1BEC-4F15-B047-918B651D9298,frameless.htm
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 umowie z 31 lipca 2008 r. dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego, 
zawartej pomiędzy Ministrem KiDN i m.st. Warszawa w ramach XI osi 
priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 
gdzie maksymalne koszty realizacji inwestycji prognozowano na 270 000 tys. zł, 
kwotę wydatków kwalifikowanych na 266 088 tys. zł, a dofinansowanie ze 
środków europejskich na 179 680 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 186, 232-258, 404-459, 466-472) 

M.st. Warszawa zapewniło 270 mln zł na finansowanie budowy MSN w WPI 
określonym w uchwale budżetowej na rok 200734.  
Urząd m.st. Warszawy nie dysponuje analizami dotyczącymi potrzeb Muzeum, 
funkcjonalności, wielkości, kosztów budowy oraz eksploatacji planowanego obiektu, 
przeprowadzonymi przed ogłoszeniem konkursu architektonicznego i przed 
przystąpieniem, 30 października 2006 r., do współprowadzenia MSN. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 487-493) 

9. Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta wydał 2 kwietnia 
2010 r. dwie zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na cele budowlane 
dla wniosku o wydanie pozwolenia na budowę MSN. W stosunku do trzech działek 
toczyły się postępowania administracyjne w związku z roszczeniami byłych 
właścicieli. Miasto wykupiło35 prawo wieczystego użytkowania dwóch działek 
i 4 lipca 2014 r. sprzedało36 je w trybie bezprzetargowym z 99,9% bonifikatą na 
rzecz MSN (2/3 udziału) i na rzecz Teatru Rozmaitości (1/3 udziału). Nabycie 
trzeciej działki było przedmiotem negocjacji z kolejnymi właścicielami. Z uwagi na 
ich niepowodzenie, Prezydent m.st. Warszawy 15 kwietnia 2015 r. wystąpiła37  
z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. Według informacji 
Zastępcy Dyrektora MSN ds. inwestycji z 23 marca 2015 r., na przedmiotowej 
działce nie zaplanowano zabudowy kubaturowej, a jedynie drogę dojazdową. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 124-185, 359-390) 

10. Na budowę MSN m.st. Warszawa poniosło wydatki majątkowe w 2007 r., 
w 2008 r. i w 2010 r. w łącznej kwocie 13 719,2 tys. zł. Plan po zm. wydatków został 
zrealizowany odpowiednio w 21,4%, 37,7% i 61,7%. Kwota wydatków majątkowych 
planowanych na MSN w uchwałach budżetowych w latach 2007-2012 r. była 
zmniejszana (za wyjątkiem 2010 r.) od 56,7% do100%. Przyczyną było 
niewywiązywanie się projektanta z postanowień umownych i w konsekwencji 
w 2012 r. odstąpienie Miasta od umowy.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 5-15,150, 155-156) 

11. Zgodnie z uchwałami Rady m.st. Warszawy wydatki inwestycyjne na budowę 
MSN były w latach 2007-2015 ujmowane w WPI i wieloletnich prognozach 
finansowych m.st. Warszawy:  
- w latach 2007-2009 na realizację zadania planowano kwotę 270 mln zł, 
- w 2011 r. na etap I zaplanowano 27 615,0 tys. zł i na etap II – 242 385,0 tys. zł, 
- w 2012 r. m.in. w wyniku odstąpienia od umowy z projektantem i zmiany 

koncepcji budowy i finansowania obiektu, zaplanowano 603 mln zł na lata 2019-
2042 (spłata kredytu wraz z odsetkami, kredyt miało zaciągnąć Muzeum), 

                                                      
34 Uchwała nr VI/41/2007 Rady m.st. Warszawy z 22 lutego 2007 r. –  
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BECAC5FA-E426-41D2-A340-02A604CB4280,frameless.htm (03.09.2015). 
35 Akty notarialne z 18 lipca 2012 r. i 7 czerwca 2013 r. 
36 Na podstawie zgody udzielonej uchwałą nr LXXV/1939/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 stycznia 2014 r. –  
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/19A377F6-4B71-4254-BEBD-DC638E602505,frameless.htm (03.09.2015). 
37 Wojewoda Mazowiecki postanowieniem nr 607/2015 z 8 maja 2015 r. wyznaczył Starostę Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji. 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BECAC5FA-E426-41D2-A340-02A604CB4280,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/19A377F6-4B71-4254-BEBD-DC638E602505,frameless.htm
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- w 2014 r. ponownie wpisano38 270 mln zł na budowę MSN w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2014-204239. 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 25-30) 

12. Aktualnie zadanie realizowane jest przez MSN z dotacji celowej m.st. Warszawy 
i jest w trakcie projektowania. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-
2042 kwotę 270 000,0 tys. zł zarezerwowano na lata 2014-2020. Dokładne koszty 
zadania inwestycyjnego zostaną określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego, 
który zostanie opracowany po sporządzeniu projektu siedziby MSN.  

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 25-44) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Zadanie inwestycyjne „Budowa MSN” nie zostało właściwie przygotowane.  

Pierwotnie planowane usytuowanie 10 tys. m2 powierzchni z przeznaczeniem na 
cele komercyjne w obiekcie MSN w istocie dyskwalifikowało projekt  
w ubieganiu się o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich. W związku  
z tym Miasto zmieniło koncepcję wykorzystania budynku, tj.: 
- 10 lipca 2008 r. podjęło decyzję40 o zmianie nazwy zadania inwestycyjnego 

z „Budowa MSN” na „Budowa CSN” i powierzeniu zadania Stołecznemu 
Zarządowi Rozbudowy Miasta41, co skutkowało zawarciem 5 września 2008 r. 
aneksu nr 1 do umowy podstawowej na MSN, 

- od 23 września 2008 r. do 8 października 2009 r. zawieszono prace projektowe 
w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o projekt Teatru Rozmaitości, który 
miał być zlokalizowany w tym samym obiekcie, 

- 8 października 2009 r. zawarto aneks nr 2 do umowy podstawowej na MSN 
i 22 października 2009 r. umowę nr 86/DZP/-2/2009 na opracowanie dodatkowej 
dokumentacji projektowej i przetargowej Teatru w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Centrum Sztuki Nowoczesnej” oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego nad robotami budowlanymi w oparciu o opracowaną 
dokumentację42, w których przedłużono termin projektowania obiektu do 8 lipca 
2011 r., a powierzchnię komercyjną przeznaczono na potrzeby Teatru 
Rozmaitości. 

Połączenie w jednym obiekcie dwóch różnych instytucji kultury znacznie 
skomplikowało proces projektowania.  

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 3-4, 9-10, 16-18, 84- 89, 186-262, 374-390;  
tom 3 str. 317-324, 351-363, 445-447, 449-450, 491-493, 507-510) 

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jarosław Jóźwiak poinformował m.in.,  
że wszystkie prace związane z opracowaniem dokumentów przygotowawczych do 
procesu inwestycyjnego, w tym założeń konkursowych, programu funkcjonalno-
użytkowego i analiz były przygotowywane przed 2007 r. przez MSN i poprzednie 
władze Miasta, m.in. przez Naczelnego Architekta m.st. Warszawy. Osoby biorące 
udział w przygotowaniu inwestycji przed 2007 r. nie pracują w Urzędzie i nie 
przekazały dokumentacji w tym zakresie. Działania związane z realizacją inwestycji 
nie zostały zanegowane m.in. ze względu na ważny cel społeczny i zakres 
podjętych zobowiązań (trwający konkurs). Prace po 2007 r. wynikały także 
z realizacji postanowień uchwał Rady m.st. Warszawy, w tym nr LXXX/2540/2006 
z 31 sierpnia 2006 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury 

                                                      
38 W związku z brakiem chętnych banków do udzielenia MSN kredytu, Miasto zdecydowano o sfinansowaniu budowy ze 
środków w ramach dotacji inwestycyjnej dla MSN. 
39 Zgodnie z uchwałą nr XCIV/2408/2014 Rady m.st. Warszawy z 6 listopada 2014 r.  
40 Uchwała nr XXXVII/1105/2008 Rady m.st. Warszawy z 10 lipca 2008 r. 
41 Dalej także: SZRM. 
42 Dalej także: umowa dodatkowa na MSN. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i uchwały nr LXX/2095/2006 z 9 marca 
2006 r. przyjmującej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 487-493) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Miasta w zakresie 
dotyczącym MHŻP i negatywnie w zakresie dotyczącym MSN. 

2. Prawidłowość wydatkowania środków publicznych na 
budowę muzeów (MHŻP i MSN) 

2.1. Wybór wykonawców i realizacja inwestycji 

Muzeum Historii Żydów Polskich 

1. Miasto Stołeczne Warszawa zostało w umowie o współpracy wyznaczone43 do 
działania w imieniu Skarbu Państwa (Ministra Kultury) i Miasta jako zamawiający 
upoważniony do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówienia na 
wykonawcę robót budowlanych i dokumentacji projektowej oraz do zawierania 
z wykonawcami umów dla realizacji budowy MHŻP. Prezydent m.st. Warszawy, 
zgodnie z ww. umową44, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych powierzyła45 SZRM. 
SZRM w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa MHŻP” zawarł 46 umów. 
Dwa46 postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zbadane przez NIK 
w ramach kontroli SZRM, były przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych47.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 5-11, 15, 40-42, 51, 66, 140-141, 229-262) 

2. W 2005 r. w umowie o utworzeniu MHŻP i w umowie o współpracy Minister 
Kultury i m.st. Warszawa wstępnie prognozowały zakończenie budowy MHŻP 
i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 31 grudnia 2008 r. W aneksie z 20 maja 
2008 r. do umowy o współpracy przesunięto prognozowany termin zakończenia 
inwestycji na 30 września 2010 r. Przyczyną zmiany było m.in. przesunięcie z lipca 
2005 r. na 9 września 2006 r.48 terminu podpisania umowy z L&M na wykonanie 
dokumentacji projektowej, a następnie przesunięcie do 30 stycznia 2008 r.49 terminu 
wykonania tej dokumentacji przez L&M i do 1 sierpnia 2008 r. jej weryfikacji przez 
SZRM. Aneksowanie terminu umowy z L&M spowodowane było m.in. 
nieterminowym przekazaniem przez Stowarzyszenie ŻIH projektu wystawy stałej50 
i opóźnieniami w przekazywaniu przez MHŻP wymagań dotyczących kuchni, 
systemów bezpieczeństwa i sposobu gaszenia. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 18, 52-59, 68, 134-137, 142-144,  
158,185, 191-194, 408, 413-418, 461-463)  

                                                      
43 § 2 ust. 4 i § 4 ust. 1 umowy o współpracy, pełnomocnictwo Ministra Kultury z 30 czerwca 2005 r. udzielone Miastu 
Stołecznemu Warszawie do działania w imieniu Skarbu Państwa we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadania 
„Budowa MHŻP” w zakresie i na zasadach określonych w umowie o współpracy. 
44 § 2 ust. 4 umowy o współpracy. 
45 Zarządzenie nr 2844/2005 z 4 października 2005 r. w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Budowa MHŻP”. 
46 1/ Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich" wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu, nr zamówienia: RZP-II-WI/25/DZP-1/2008, typ zamówienia: 
przetarg ograniczony, 2/ Wprowadzenie zmian do podstawowej dokumentacji projektowej i wizualizacji oraz udzielanie 
konsultacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich, nr zamówienia: RZP-II-
WI/36/DZP-1/2009, typ zamówienia: zamówienie z wolnej ręki. 
47 Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. Dalej ustawa Pzp. 
48 Stowarzyszenie ŻIH przeniosło majątkowe prawa autorskie do koncepcji architektonicznej MHŻP na Skarb Państwa i m.st. 
Warszawa 21 lipca 2006 r. 
49 Aneks nr 2 z 30 listopada 2007 r. do umowy Nr 41/EFZ-2/2006 z 9 września 2006 r. na wykonanie dokumentacji projektowej 
i przetargowej budynku MHŻP wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzorów autorskich, zawartej przez 
m.st. Warszawa (Dyrektora SZRM) z L&M. 
50 W porozumieniu z 9 września 2006 r., zawartym między Skarbem Państwa, m.st. Warszawa i Stowarzyszeniem ŻIH, 
Stowarzyszenie zobowiązywało się do przekazania SZRM do 14 stycznia 2007 r. i do 15 marca 2007 r. projektu wystawy 
stałej. Dokumentację budowlaną wystawy stałej, do której SZRM zgłosił uwagi Stowarzyszenie ŻIH przekazało 20 września 
2007 r., a ostateczny protokolarny odbiór przez SZRM dokumentacji wystawy stałej, będącej podstawą do wystąpienia 
o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę dla obszaru wystawy stałej, nastąpił dopiero 15 czerwca 2012 r. 

Ocena cząstkowa 

 
Opis stanu 

faktycznego 
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W umowie nr 45/DZP-2/2009 z 17 czerwca 2009 r. zawartej przez Skarb Państwa51 
i m.st. Warszawa z wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum „Polimex-Mostostal” 
S.A. – PBU „Interbud-West” Sp. z o. o., ustalono termin zakończenia robót do 
17 marca 2012 r., a wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 152 293 637,43 zł brutto. 
Do umowy strony zawarły 14 aneksów, w tym cztery razy zmieniano termin 
zakończenia budowy i siedem razy kwotę wynagrodzenia, w tym również 
harmonogram rzeczowo-finansowy. Ostateczny termin zakończenia realizacji 
umowy określono na 29 marca 2013 r., a wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 
153 305 988,76 zł brutto. 
Powodem zmiany terminu było m.in. konieczność wykonania robót zamiennych 
w zakresie konstrukcji ściany krzywoliniowej oraz jej okładziny (aneks nr 4), 
przeprojektowanie przeszklenia, zmiana w projekcie wystawy stałej i opóźnienia 
z powodu trudnych warunków pogodowych w latach 2009/2010 (aneks nr 8), 
dostosowanie budynku do potrzeb wystawy stałej (aneks nr 11 i 12). 
Ponadto w trakcie realizacji umowy strony zawarły sześć umów52 na wykonanie 
robót dodatkowych, które również zmieniano aneksami. Termin zakończenia 
realizacji umów dodatkowych ustalono na 29 marca 2013 r., a wynagrodzenie 
wykonawcy z tytułu ich realizacji w łącznej kwocie 6 280 941,90 zł, w tym 
3 140 470,95 zł z budżetu m.st. Warszawy. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 186-190, 215-219, 230, 244, 263-266) 

3. Zadanie „Budowa MHŻP” realizowane było osiem lat: od 2006 r. do 2013 r. 
Łączne nakłady na inwestycję wyniosły 176 482,3 tys. zł, w tym 88 222,7 tys. zł 
nakłady MKiDN i 88 259,5 tys. zł nakłady m.st. Warszawa53. SZRM przekazał do 
MKiDN i Miasta rozliczenie zadania „Budowa MHŻP”, według którego:  
- wartość nieruchomości wyniosła 172 662,0 zł, w tym 86 312,6 tys. zł z budżetu 

państwa i 86 349,4 tys. zł z budżetu m.st. Warszawy, 
- wartość ruchomości wyniosła 3 820,2 tys. zł, po 1 910,1 tys. zł z budżetu 

państwa i z budżetu m.st. Warszawy. 

Miasto uzyskało zakładany efekt rzeczowy, tj. wybudowało i wyposażyło MHŻP 
w planowanym zakresie i w ramach zaplanowanych środków. Koszt inwestycji był 
o ok. 25% niższy od kwoty zabezpieczonej przez inwestorów. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 5-6, 9-11, 15, 201-204, 310-382, 414, 423-425) 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

4. Urząd m.st. Warszawy54 przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizacyjnej budynku MSN 
oraz zagospodarowania terenu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki 
zaproszono zwycięzcę konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji 
architektonicznej projektu budynku. 

                                                      
51 Reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz reprezentowanym przez m.st. Warszawa,  
w imieniu którego działał Paweł Barański (p.o. dyrektora SZRM). 
52 Umowa nr 58/DZP-2/2011 z 27 października 2011 r. na dostawę i montaż dodatkowych urządzeń w pomieszczeniach 
wystawy stałej, umowa nr 33/DZP-2/2012 z 16 lipca 2012 r. na montaż dodatkowych klap przeciwpożarowych, instalacji 
sanitarnych i wentylacji, umowa nr 65/DZP-2/2012 z 24 września 2012 r. na ogrzewanie i ochronę przed zamrożeniem 
rurociągów, umowa nr 94/DZP-2/2012 z 20 listopada 2012 r. (w związku z decyzją nr 220/Śrd/A/2012 z 11 lipca 2012 r. 
o zatwierdzeniu zmienionego projektu budowlanego w obszarze stałej wystawy i wydaniu pozwolenia na wykonanie robót 
budowlanych objętych zmienionym projektem budowlanym po otrzymaniu projektu wystawy stałej) na dodatkowe roboty 
budowlane i instalacyjne w celu zamontowania wystawy stałej, umowa nr 99/DZP-2/2012 z 30 listopada 2012 r. na montaż 
dodatkowych czujek i rozdzielnic w audytorium, umowa nr 109/DZP-2/2012 z 12 grudnia 2012 r. na montaż dodatkowych 
elementów instalacji gazowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i in. 
53 Nakłady Miasta w kwocie 36,8 tys. zł wyższej niż MKIDN dotyczyły wydatków nieobjętych umową o współpracy (tłumaczenie 
dokumentów, odbitki z map, wypisy z rejestru gruntów, wypisy z KW, wydanie albumów dotyczących MHŻP). 
54 Biuro Naczelnego Architekta Miasta, a następnie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. 
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Urząd m.st. Warszawy nie dysponuje dokumentacją dotyczącą procedury udzielania 
tego zamówienia, ponieważ 17 maja 2013 r., po wymaganym okresie 
przechowywania, została ona przekazana do zniszczenia. 

Postępowanie w trybie z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na 
opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej i przetargowej Teatru w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Sztuki Nowoczesnej” oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego nad robotami budowlanymi w oparciu o opracowaną dokumentację, 
w imieniu m.st. Warszawy przeprowadził SZRM55.  

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 347-371, 399-459; tom 3 str. 469-472) 

5. W związku ze zmianą koncepcji budowy MSN na budowę CSN i koniecznością 
doprojektowania w obiekcie Teatru Rozmaitości, termin zakończenia umowy 
z projektantem przedłużono z 12 kwietnia 2010 r. do 8 lipca 2011 r56. 

Wobec konieczności przeprojektowania i dokonania uzgodnień z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa57 oraz modyfikacją 
położenia tunelu łączącego I i II linię metra, przebiegającego pod przyszłą siedzibą 
MSN i Teatru, przesunięto termin wykonania projektu budowlanego z 8 lipca 2010 r. 
na 8 września 2010 r. (aneksy z 1 lipca 2010 r.: nr 3 do umowy podstawowej na 
MSN i nr 1 do umowy dodatkowej na MSN).  

SZRM, po uchwaleniu58 nowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego nieruchomość, na której miało powstać CSN, zwrócił 
się 18 listopada 2010 r. do projektanta o przedstawienie propozycji nowego 
harmonogramu prac. Projektant poinformował o trudnościach spowodowanych: 
nieznajomością daty wejścia w życie nowego planu, brakiem porozumienia 
z projektantem II linii metra oraz brakiem wzajemnych uzgodnień między MSN 
i Teatrem Rozmaitości59. Ponadto projektant postawił warunki dotyczące m.in. 
wycofania naliczonych kar umownych za opóźnienia w realizacji poszczególnych 
etapów umowy, zaakceptowania opracowanej dotychczas dokumentacji60  
i dodatkowego wynagrodzenia za ponowne złożenie wniosku o wydanie pozwolenia 
na budowę61. Negocjacje i uzgodnienia z projektantem trwały do października 
2011 r. Ponieważ projektant nie dotrzymywał ustalonych terminów62, a opóźnienia 
przekraczały 45 dni63, w kwietniu 2012 r. SZRM odstąpił od umów z projektantem 
MSN i działania związane z inwestycją zostały zawieszone. 
Działania te zostały wznowione powołaniem 12 grudnia 2012 r. przez Prezydenta 
m.st. Warszawy, Komitetu Sterującego ds. realizacji inwestycji Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie wraz z Teatrem Rozmaitości w Warszawie64. Prace 
Komitetu prowadzono65 w oparciu o zaakceptowaną przez jego członków koncepcję, 
która zakładała m.in. rozdzielenie funkcjonalne i budżetowe budynków MSN i Teatru 
Rozmaitości, wybór przez Muzeum nowego projektanta, opracowanie projektu 
architektoniczno-budowlanego dla dwóch budynków oraz samodzielną realizację 
inwestycji (jedynie budynku MSN) przez Muzeum za środki finansowe pochodzące  

                                                      
55 Zgodnie z zarządzeniem nr 1453/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z 26 marca 2008 r. czynności Miasta związane 
z wykonywaniem umowy podstawowej na MSN powierzono Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta – 
 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0AF69C19-A06D-454E-9836-DE497B588410,frameless.htm (03.09.2015). 
56 Aneks nr 2 do umowy podstawowej na MSN i umowa dodatkowa na MSN. 
57 Z uwagi na jego wymogi dotyczące sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykraczającej poza zakres nieruchomości, na której 
miało powstać MSN. 
58 Uchwała nr XCIV/2749/2010 Rady m.st. Warszawy z 9 listopada 2010 r. 
59 W sprawie zagospodarowania przestrzeni projektowanego budynku. 
60 Która zdaniem SZRM wymagała poprawek i uzupełnień. 
61 W związku z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
62 Tj. dopuścił się zwłoki w uzupełnieniu projektu koncepcyjnego, zgodnie z uwagami zamawiającego, w poprawieniu projektu 
budowlanego zgodnie z uwagami zamawiającego i w dostarczeniu zamawiającemu całości dokumentacji. 
63 Według SZRM z winy projektanta. 
64 Powołany zarządzeniem nr 3649/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z 12 grudnia 2012 r. ze zm. –  
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/00FB3B76-1F76-463D-AB9F-857D60ABD91B,frameless.htm (03.09.2015). 
65 Data pierwszego posiedzenia Komitetu – 20 grudnia 2012 r. 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0AF69C19-A06D-454E-9836-DE497B588410,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/00FB3B76-1F76-463D-AB9F-857D60ABD91B,frameless.htm
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z kredytu bankowego, spłacanego po 2019 r. z dotacji m.st. Warszawy66.  
W koncepcji uwzględniono zadania, które, równolegle z przygotowywaniem projektu, 
zrealizować powinny inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta, tj. opracowanie 
projektu przebudowy infrastruktury podziemnej na obszarze sąsiadującym  
z planowaną inwestycją oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego67. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 48-52, 84-123; tom 3 str. 387-398) 

Ostatecznie, w związku z unieważnieniem 3 października 2014 r. przetargu na 
wybór instytucji kredytującej inwestycję (wobec braku chętnych banków do 
udzielenia kredytu MSN), władze m.st. Warszawy postanowiły 14 października 
2014 r. na posiedzeniu Zespołu Koordynującego68 kolejny raz zmienić sposób 
finansowania budowy. Miasto 5 grudnia 2014 r. zawarło z MSN umowę o dotację 
celową na finansowanie kosztów brutto wykonania zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa MSN”. Łączna wartość inwestycji ma wynieść 270 mln zł.  
Do zakończenia kontroli NIK na realizację zadania wykorzystano 2 303,6 tys. zł 
dotacji. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 31-44; tom 3 str. 405-413, 507) 

6. Nakłady Miasta na przygotowanie, organizację i nagrody w międzynarodowym 
konkursie architektonicznym oraz na udzielenie zamówienia projektantowi, który 
wygrał konkurs w latach 2007-2008 wyniosły 1 403,0 tys. zł, a na część 
dokumentacji projektowej opracowanej w latach 2008-2010 przez projektanta – 
9 847,5 tys. zł. 
Ponadto w latach 2012-2015 (I półrocze) m.st. Warszawa poniosło koszty 
zapewnienia siedziby tymczasowej MSN w kwocie 14 431,8 tys. zł69. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 31, 83, 330-344, 459, 503) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W umowie podstawowej na MSN (nr AM/C/OM/VII/7/7/101/08 z 12 kwietnia 2008 r.) 
nieprecyzyjnie określono zakres obowiązków projektanta dotyczących wykonania: 
projektu zjazdu do drogi podziemnej przebiegającej przez budynek MSN, drogi 
biegnącej wzdłuż północnej ściany budynku oraz z zakresu projektu dotyczącego 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej70. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 84-90, 359-371; tom 3 str. 317-324) 

Ponadto Miasto nie uwzględniło innych istotnych okoliczności mających wpływ na 
prace projektowe, tj.: 
- trwającej budowy II linii metra (w tym tunelu łączącego I i II linię metra, 

przebiegającego pod projektowanym obiektem),  
- konieczności zmian i przebudowy infrastruktury podziemnej (m.in. przebiegu linii 

sieci wodno-kanalizacyjnej) pod całym pl. Defilad,  
- terminów rozpoczęcia i zakresu innych inwestycji71 planowanych na i pod  

pl. Defilad. 
Powyższe doprowadziło do sporu z projektantem, wstrzymania przez niego prac 
i w konsekwencji odstąpienie od zawartych z nim umów. Miasto poniosło koszty 

                                                      
66 Uwzględnionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2042. 
67 Kolejna zmiana planu była niezbędna w związku z tym, że poprzednio uchwalony plan nie przewidywał dwóch oddzielnych 
budynków dla MSN i Teatru Rozmaitości. 
68 Powołany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 99/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. ze zmianami –  
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D16D2D26-1E8C-490A-ABA5-746C83808FB8,frameless.htm (03.09.2015). 
69 Planowany koszt budowy tymczasowego pawilonu, z którego MSN będzie korzystać po 14 maja 2016 r. wynosi 
4 900,0 tys. zł. Do tego dnia obowiązuje umowa zawarta pomiędzy ZGN Śródmieście, MSN a właścicielem budynku przy ul. E. 
Plater 51 na najem powierzchni pod siedzibę MSN. 
70 Przyłączenie do istniejącej sieci lub przebudowa sieci na terenie całego pl. Defilad. 
71 Budowa ogólnodostępnego parkingu i dróg podziemnych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D16D2D26-1E8C-490A-ABA5-746C83808FB8,frameless.htm
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w kwocie 9 847,5 tys. zł za wykonanie części przyjętych opracowań projektowych72 
bez możliwości ich wykorzystania. 

           (dowód: akta kontroli tom 2 str. 11-15, 355-358, 503, 505-532; tom 3 str. 316-386, 539-552) 

Aktualnie przeprowadzane są konsultacje techniczne73 w zakresie przygotowania 
i przeprowadzenia przetargów na przebudowę infrastruktury74, opracowywana jest 
dokumentacja projektowa i przetargowa na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego75 oraz przygotowywane są dokumenty do 
przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanałów 
zbiorczych, zagospodarowanie placu Defilad i parkingu podziemnego76. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 508-538) 

Zdaniem NIK wymienione prace winny być podjęte przed lub w trakcie trwania prac 
projektowych związanych z budową MSN, co znacznie ułatwiłoby projektowanie 
i współpracę z projektantem. Brak precyzyjnych zapisów w umowie podstawowej na 
MSN i właściwej dokumentacji dla terenu budowy skutkował poniesieniem kosztów 
na przeprowadzenie konkursu architektonicznego w wys. 1 402 970,04 zł oraz 
kosztów na niewykorzystaną dokumentację projektową w wys. 9 847 512,00 zł 
(łącznie 11 250 482,04 zł), co NIK uznaje za działanie niegospodarne. 

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jarosław Jóźwiak podał w wyjaśnieniach 
m.in., że posadowienie budynku Muzeum w przyjętej lokalizacji wywoływało kolizje 
z istniejącą infrastrukturą podziemną. W ramach prac projektowych architekt 
powinien był zaproponować rozwiązania techniczne, które pozwoliłyby zrealizować 
zaplanowaną inwestycję. Jednak tych problemów nie rozwiązywał. W zależności od 
tego, czy i kiedy będą realizowane inwestycje w otoczeniu planowanej siedziby 
MSN, w procesie projektowania należy usuwać poszczególne kolizje. 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 349-354; tom 3 str. 469-472, 509-510) 

2.2. Wydatkowanie środków finansowych na inwestycje i ich 
rozliczenie 

Muzeum Historii Żydów Polskich 

1. Ewidencję księgową nakładów poniesionych na budowę MHŻP ze środków 
budżetu Miasta prowadził SZRM na koncie 080 – Środki trwałe w budowie.  

Po zakończeniu zadania „Budowa MHŻP”: 
- 21 marca 2013 r. i 20 grudnia 2013 r. SZRM, działając w imieniu MKiDN i Miasta, 

przekazał do eksploatacji MHŻP nowo wybudowany budynek z infrastrukturą 
towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu i ruchomościami, w celu m.in. 
ponoszenia przez MHŻP kosztów z tytułu bieżącej eksploatacji i utrzymania, 

- 30 grudnia 2013 r. Prezydent m.st. Warszawy, działając w imieniu Skarbu 
Państwa i Miasta, zgodnie z umową o współpracy, aktem notarialnym 
nieodpłatnie oddała w użytkowanie na okres 99 lat na rzecz MHŻP nieruchomość 
z nowym budynkiem, 

- 22 maja 2014 r. Miasto, zgodnie z zarządzeniem 5858/2014 Prezydenta m.st. 
Warszawy z 17 kwietnia 2014 r. 77, nieodpłatnie przeniosło78 na rzecz MHŻP swój 
udział w prawie własności ruchomości w kwocie 1 910 101,49 zł (1/2 wartości), 

                                                      
72 Dotyczy fazy 1 – projekt koncepcyjny część 1, fazy 2 – projekt koncepcyjny część 2, fazy 3 – projekt budowlany umowy 
podstawowej oraz fazy 1 – projekt koncepcyjny i fazy 2 – projekt budowlany umowy dodatkowej. 
73 Poprzedzone opracowaniem na zlecenie Biura Infrastruktury koncepcji przebudowy infrastruktury podziemnej otoczenia 
planowanego Muzeum. 
74 Termin realizacji do dnia 30 listopada 2015 r. 
75 Termin realizacji dokumentacji do dnia 6 lutego 2016 r. 
76 Wg wyjaśnień Zastępcy Prezydent m.st. Warszawy z 24 sierpnia 2015 r. przewidywany termin ogłoszenia postępowania 
przetargowego na te prace to początek września 2015 r. 
77 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/19313E5C-9E40-43B7-9217-E279CE1D1128,frameless.htm (31.08.2015). 
78 Umowa nr 30/DZP-2/2014 z 22 maja 2014 r. między Miastem a MHŻP. 

Opis stanu 
faktycznego 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/19313E5C-9E40-43B7-9217-E279CE1D1128,frameless.htm
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- 30 lipca 2014 r. SZRM przekazał do Miasta i do MKiDN wykaz nieruchomości 
powstałych w wyniku realizacji inwestycji w podziale na udział Miasta i MKiDN, 
w celu podjęcia dalszych decyzji, 

- 13 stycznia 2015 r. (e-mail) i 16 czerwca 2015 r. (pismo) Dyrektor Biura Rozwoju 
Miasta wystąpił do MKiDN w sprawie właściwego zaewidencjonowania 
wytworzonego majątku w księgach rachunkowych współwłaścicieli, tj. w 1/2 
Miasta w 1/2 Skarb Państwa, podając trzy warianty rozwiązania sytuacji, 

- 29 lipca 2015 r. Prezydent m.st. Warszawy zarządzeniem nr 1088/201579 
zobowiązała dyrektora SZRM do przyjęcia do ewidencji księgowej udziału Miasta 
w prawie własności składników majątkowych, tj. do wyksięgowania nakładów 
inwestycyjnych, poniesionych na wytworzenie składników majątkowych w kwocie 
86 349 410,10 zł (285 pozycji, 1/2 wartości nieruchomości) i przejęcia ich do 
ewidencji środków trwałych SZRM na podstawie dokumentów OT wraz 
z naliczoną amortyzacją.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 104-114, 333-393) 

2. Rozliczenia z wykonawcami zadania „Budowa MHŻP” realizował SZRM. Analiza 
rozliczeń trzech umów z projektantem L&M i siedmiu z wykonawcą robót 
budowlanych Konsorcjum „Polimex-Mostostal” SA – PBU „Interbud-West”  
Sp. z o. o., dokonana przez NIK w ramach kontroli SZRM, nie wykazała 
nieprawidłowości.  

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 143, 146, 263-299) 

3. Umowy z projektantem i wykonawcą robót budowlanych zawierał SZRM. 
W umowach inwestor zastępczy zabezpieczył swoje prawa, jednak nie 
wyegzekwował od Polimex-Mostostal SA zabezpieczenia na ewentualne roszczenia 
z tytułu rękojmi, które w okresie od 11 lipca 2013 r. do 11 lipca 2016 r. dla MKiDN80 
i Miasta powinno wynosić 4 634,5 tys. zł, a wynosiło 2 466,6 tys. zł81. 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 179-180, 298-309) 

SZRM dokonał odbioru przedmiotu umów od projektanta i wykonawcy robót 
budowlanych oraz uzyskał decyzje udzielające zgody na użytkowanie budynku 
MHŻP. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził zgodność obiektu 
z projektem zagospodarowania terenu i z projektem architektoniczno-budowlanym.  

W czerwcu  2013 r. doszło do zalania przez wody opadowe w MHŻP pomieszczeń 
przyszłej wystawy stałej, co skutkowało koniecznością wykonania dodatkowych 
zabezpieczeń terenu za 182 728,78 zł z budżetu m.st. Warszawa. 
Ponadto zastosowany w salach wystawowych system ppoż. w przypadku użycia 
może zniszczyć zbiory, w związku z czym konieczna jest jego modernizacja82.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 310-332, 396-412) 

4. Zadanie „Budowa „MHŻP” Miasto finansowało wspólnie z MKiDN. Strony, zgodnie 
z umową o utworzeniu MHŻP i umową o współpracy, zabezpieczyły środki na 
budowę MHŻP w wieloletnich programach inwestycyjnych. W trakcie realizacji 
zadania zasady wydatkowania środków określały umowy z wykonawcami zawarte 
przez SZRM. Wynagrodzenie wykonawców finansowało w połowie MKiDN i Miasto 
(SZRM) na podstawie osobno wystawianych faktur. Aneksami do umów strony 
ustalały kwoty z budżetu państwa i budżetu SZRM będące do dyspozycji 
wykonawcy na dany rok.  

                                                      
79 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/AACB7BE4-5237-40AA-AAD3-65988EC6C5C2,frameless.htm (31.08.2015). 
80 Zgodnie z aneksem nr 14 z 12 grudnia 2012 r. do umowy nr 45/DZP-2/2009 w 2013 r. Miasto postawiło do dyspozycji 
wykonawcy kwotę 3 832,6 tys. zł, a MKiDN – 0 zł. 
81 Z tego 44, 4 tys. zł SZRM zapłacił za zastępcze usunięcie usterek. 
82 Muzeum w 2014 r. na projekt dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy instalacji ppoż. wykorzystało 85 tys. zł 
dotacji z MKiDN i 75 tys. zł środków własnych MHŻP. Ponadto MKiDN planuje dla MHŻP 2 000 tys. zł dotacji celowej na 
modernizację sytemu gaszenia i sygnalizacji pożaru dla wybranych przestrzeni Muzeum. 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/AACB7BE4-5237-40AA-AAD3-65988EC6C5C2,frameless.htm
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(dowód: akta kontroli tom 1 str. 18, 55, 59, 121, 126, 177, 191-194,  
263-265, 284-287) 

5. Miasto nie poniosło wydatków na wykonanie ekspozycji wystawy stałej MHŻP. 
W umowie o utworzeniu MHŻP oraz w umowie o współpracy Stowarzyszenie ŻIH 
zobowiązało się do nieodpłatnego przekazania na rzecz MHŻP projektu wystawy 
stałej, sfinansowania jej wykonania oraz darowania na rzecz MHŻP środków na 
ekspozycję w kwocie co najmniej 20 mln zł. 

Stowarzyszenie ŻIH poinformowało83, że w latach 2007-2015 nie finansowało 
budowy i organizacji MHŻP ze środków państwowych i samorządowych.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 14, 19, 47, 394-395) 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

6. W latach 2005-2009 Urząd m.st. Warszawy zaewidencjonował nakłady na 
realizację zadania budowy MSN na kwotę 1 403,0 tys. zł. Na podstawie zarządzenia 
Prezydenta m.st. Warszawy nr 3629/2009 z 8 września 2009 r.84 Dyrektor SZRM 
11 września 2009 r. przejął od Urzędu ewidencję poniesionych nakładów. W SZRM 
ewidencja księgowa nakładów na projektowanie siedziby MSN prowadzona była na 
wyodrębnionym dla tej inwestycji koncie analitycznym do konta 080 – Środki trwałe 
w budowie. Następnie w związku z odstąpieniem od realizacji umów na MSN oraz 
na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 4501/201385 z ksiąg 
rachunkowych SZRM odpisano 20 czerwca 2013 r. nakłady na zaniechaną 
inwestycję w łącznej kwocie 11 250,7 tys. zł. 
SZRM prowadził wyżej opisaną ewidencję zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości86. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 330-344) 

7. W kontrolowanym okresie nie realizowano prac budowlanych. Budowa MSN jest 
na początkowym etapie realizacji – w trakcie projektowania. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 43-44) 

8. Zasady współpracy m.st. Warszawy z MKiDN określa umowa 
o współprowadzeniu MSN. Obowiązkiem m.st. Warszawy jest zapewnienie pod 
budowę Muzeum nieruchomości zlokalizowanej na pl. Defilad w Warszawie, 
sfinansowanie kosztów projektowania i realizacji tej inwestycji oraz zapewnienie 
siedziby tymczasowej i środków na jej utrzymanie (do czasu wybudowania siedziby 
stałej). Do zadań MKiDN należy m.in. zapewnienie Muzeum środków na 
prowadzenie działalności statutowej, w tym na wyposażenie i ekspozycję oraz 
utrzymanie Muzeum od 2013 r. w kwocie nie niższej niż 6 600,0 tys. zł w każdym 
roku budżetowym.  

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 460-480) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

1. Ustalone przez Miasto z projektantem MSN postanowienia umowy podstawowej 
nie zabezpieczały w pełni interesów inwestora i właściwego wykonania 
zamówionych prac projektowych. 
a) W § 4 ust. 3 ustalono, iż projektant będzie uprawniony do wystawienia 

faktury na 90% wynagrodzenia za dany etap projektowania, po złożeniu 
przez niego dokumentacji tego etapu, przed jej weryfikacją przez SZRM 
i ewentualną korektą. 

                                                      
83 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o NIK. 
84 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D837776B-677F-4FA7-895B-3ED6469E5F62,frameless.htm (31.08.2015). 
85 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E6B1BCC8-5F48-4652-90A0-669741AEDC5F,frameless.htm (31.08.2015). 
86 Dz.U. z 2013 r. Nr 330 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D837776B-677F-4FA7-895B-3ED6469E5F62,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E6B1BCC8-5F48-4652-90A0-669741AEDC5F,frameless.htm
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Skutkiem tego, zgodnie z postanowieniami umownymi, reprezentujący m.st. 
Warszawa SZRM, opłacił fakturę nr 004 na kwotę 4 219,7 tys. zł za 
wykonanie trzeciego etapu projektowania, mimo iż po sprawdzeniu złożona 
dokumentacja okazała się wadliwa, niespójna z zatwierdzonym projektem 
koncepcyjnym oraz – mimo zgłoszonych uwag – nie została przez 
projektanta poprawiona. Z uwagi na nieprawidłowości w przekazanej 
dokumentacji oraz niedokonanie poprawek, SZRM w pozwie sądowym 
z 10 grudnia 2012 r. zażądał od projektanta zwrotu zapłaconej kwoty m.in. za 
przedmiotową fakturę.  

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 359-390, 503-532)  

b) W § 7 ust. 1 ustalono zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości jedynie 3% wartości umowy brutto, tj. 780,0 tys. zł. Ponadto 
tylko 30% wartości należytego wykonania umowy (234,0 tys. zł) zostało 
wniesione przez projektanta w formie gwarancji bankowej przed jej 
zawarciem. Pozostałe 70% miało być tworzone poprzez potrącenia 5,1% 
z wartości kolejnych faktur wystawianych przez projektanta tak, aby do 
2 czerwca 2010 r. (termin z umowy) uzyskać pełną kwotę zabezpieczenia. 
W przypadku nieuzyskania w tym terminie pełnej kwoty zabezpieczenia, 
miała ona zostać wpłacona przez projektanta na rachunek inwestora lub 
potrącona z następnych faktur. 
Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy mogło wynosić do 10% wartości nominalnej zobowiązania 
zamawiającego wynikającego z umowy. Zgodnie z art. 148 ust. 1 i art. 150 
ust. 3 ustawy Pzp podstawowymi formami wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy mogły być m.in.: pieniądz oraz poręczenia 
i gwarancje. Zabezpieczenie poprzez potrącenia z należności za częściowo 
wykonane usługi były formą opcjonalną, możliwą jedynie za zgodą 
zamawiającego oraz gdy okres realizacji zamówienia był dłuższy niż rok. 
Ustalone w powyższy sposób kwoty zabezpieczenia nie były w stanie pokryć 
kar umownych na łączną kwotę 331,9 tys. zł naliczonych projektantowi za 
opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów projektowania oraz kary za 
odstąpienia od umowy z winy projektanta. Ponadto projektant nie wniósł 
zabezpieczenia na kwotę 68,6 tys. zł. Kwota ta miała być potrącona  
z kolejnej faktury, do złożenia której nie doszło. 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 359-390, 503-505) 

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jarosław Jóźwiak  wyjaśnił m.in., że 
powyższe postanowienia umowy są zgodne z przepisami prawa. Umowa była 
efektem trudnych, długotrwałych negocjacji, podczas których architekt 
wielokrotnie podkreślał, że Miasto nie uwzględnia światowych stawek za 
projektowanie muzeum, należącego ze swej istoty do kategorii najdroższych 
projektów architektonicznych. W rezultacie, aby uzyskać akceptację dla wielu 
proponowanych przez zamawiającego rozwiązań negocjowanej umowy, 
niezbędne było zaakceptowanie niektórych rozwiązań proponowanych przez 
architekta. Ponadto § 4 ust. 4 tej umowy wskazuje szczegółową procedurę 
przekazywania dokumentacji projektowej, gdzie wskazano m.in. odbywanie 
regularnych narad co 3-4 tygodnie, na których architekt miał informować 
zamawiającego o stanie zaawansowania prac. Narady te miały służyć m.in. 
monitorowaniu procesu projektowania, wskazaniu problemów wraz 
wypracowaniu i ustaleniu sposobów ich rozwiązania. Nie można więc uznać, 
że dokumentacja była złożona bez wcześniejszego zapoznania się z jej 
zawartością i bez możliwości wnoszenia uwag przez Inwestora. Zatem 
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opracowana w umowie procedura przewidywała weryfikację rozwiązań 
projektowych we wcześniejszych etapach, przed oddaniem dokumentacji. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 492, 510) 

2. Zespół Koordynujący m.st. Warszawy 2 października 2012 r. zaakceptował 
propozycję Dyrektor MSN o: 
- sfinansowaniu budowy MSN z kredytu z 3-letnią karencją i rozłożeniem 

spłaty do 2042 r.  
- przeprowadzenia tej inwestycji przez Muzeum. 

Decyzja o finansowaniu budowy MSN z kredytu została podjęta, mimo iż 
spowodowałaby wzrost kosztów finansowania tej inwestycji87ponad dwukrotnie 
z 270 000 tys. zł do 603 000 tys. zł. Jako uzasadnienie wskazano poszukiwanie 
możliwości sfinansowania inwestycji środkami zewnętrznymi bez obciążania 
wskaźników zadłużenia Miasta. Jednak po unieważnieniu 3 października 2014 r. 
postępowania na udzielenie kredytu inwestycyjnego, ponownie podjęto decyzję 
o sfinansowaniu budowy MSN ze środków budżetowych, począwszy od 2014 r. 
w formie dotacji celowej dla MSN. 
Ponadto m.st. Warszawa musiało zapewnić MSN, jednostce 
niewyspecjalizowanej w tego typu działalności, środki na przygotowanie 
i obsługę procesu projektowania, a w dalszej kolejności realizacji budowy, mimo 
iż w m.st. Warszawa istniała jednostka organizacyjna, której zadaniem 
statutowym była obsługa procesów inwestycyjnych (SZRM). 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 31-37; tom 3 str. 387-398, 405-413, 507) 

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jarosław Jóźwiak poinformował m.in.,  
że główną przyczyną takiego działania był fakt, iż „Miasto Stołeczne Warszawa 
nie byłoby zobowiązane do gwarantowania spłaty zadłużenia w sposób 
obciążający ustawowe wskaźniki zadłużenia Miasta, co było istotne w ówczesnej 
sytuacji finansowej”. Zmiana sposobu finansowania inwestycji wynikała  
z poprawy zdolności finansowych Miasta. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 493) 

3. Do czasu zakończenia kontroli NIK ruchomości sfinansowane z budżetu Miasta 
(udział ½) były ujęte w księgach rachunkowych MHŻP, nieruchomości 
stanowiące własność Miasta (udział ½) mają być ujęte w księgach rachunkowych 
SZRM, natomiast kwestia ewidencji ruchomości (udział ½) i nieruchomości 
(udział ½),które stanowią własność MKiDN, nie została rozstrzygnięta. 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 104-114, 333-393) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie realizacji zadania „Budowa MHŻP” i negatywnie w zakresie realizacji 
inwestycji dotyczącej MSN, w latach 2006-2012. 

3. Sprawowanie nadzoru współorganizatora nad budową 
muzeów (MHŻP i MSN) 

1. SZRM, który odpowiadał za budowę MHŻP oraz do 13 grudnia 2012 r.88 
realizował inwestycję dotyczącą budowy MSN, jest jednostką budżetową m.st. 
Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, nadzorowaną przez organy Miasta 
w zakresie ich kompetencji89.  

                                                      
87 Wg szacunków MSN. 
88 Uchwałą nr XLVIII/1301/2012 Rady m.st. Warszawy z 13 grudnia 2012 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono 
nową formułę finansowania inwestycji w ramach zadania pn. Współfinansowanie działalności MSN. 
89 § 2 i 3 statutu SZRM, przyjętego uchwałą nr LVI/1519/2005 Rady m.st. Warszawy z 8 lipca 2005 r. w sprawie statutu 
jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą SZRM (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 183, poz. 5851 ze zm.).  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Według regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy90 nadzór nad SZRM 
wykonywany jest przy pomocy Biura Rozwoju Miasta, a nad działalnością MHŻP od 
7 grudnia 2005 r.91 przy pomocy Biura Kultury. Ponadto do zakresu działania Biura 
Rozwoju Miasta należy m.in. monitorowanie realizacji inwestycji ogólnomiejskich 
ujętych w budżecie m.st. Warszawy.  
W latach 2007-2015 (do czasu kontroli NIK) wymienione inwestycje nie były 
kontrolowane przez Urząd m.st. Warszawy oraz zewnętrzne organy kontrolne. 
Nadzór Miasta nad realizacją przez SZRM inwestycji, dotyczących MHŻP 
i MSN/CSN polegał na ocenie działań statutowych jednostki, uzgadnianiu planów 
finansowych i analizie sprawozdawczości finansowo-rzeczowej oraz na bieżącym 
monitoringu postępu prac. 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 121-125, 128-130,142-145, 413-416) 

2. Zadania dotyczące budowy MHŻP i MSN, wg wyjaśnień Dyrektora Biura Kultury, 
podlegały ocenie stopnia realizacji założonych celów w ramach kontroli zarządczej 
poprzez badanie zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa 
i procedurami wewnętrznymi Urzędu.  

Postęp budowy MHŻP i rozbieżności zdań między inwestorem zastępczym 
a użytkownikiem wyjaśniono na spotkaniach w MKiDN. Na spotkaniach Zespołu 
Koordynującego, opiniowano możliwości zwiększenia dotacji podmiotowej na 
prowadzenie działalności i utrzymanie MHŻP (28 maja 2013 r.) oraz na zwiększenie 
bezpieczeństwa budynku (10 czerwca 2014 r., 22 i 29 lipca 2014 r.). 

Stopień realizacji założonych celów zadania dotyczącego MSN w latach 2011-2015, 
wg jego kolejnych koncepcji, był omawiany i analizowany na 16 spotkaniach 
Komitetu sterującego ds. budowy Centrum Sztuki Nowoczesnej92 oraz Komitetu 
Sterującego ds. realizacji inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej wraz z Teatrem 
Rozmaitości. Ponadto od 2007 r. decyzje kierunkowe dotyczące realizacji budowy 
i zmian koncepcji finansowania MSN/CSN władze m.st. Warszawy podejmowały na 
23 posiedzeniach Zespołu Koordynującego. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 121-126, 429-454;  
tom 2 str. 45-52, 84-123, 327-329; tom 3 str. 1-437) 

3. Stowarzyszenie ŻIH uczestniczyło w procesie inwestycyjnym MHŻP na zasadach 
wynikających z umowy o utworzeniu MHŻP i umowy o współpracy, w tym m.in.: 
- 21 lipca 2006 r. rozwiązało bez wynagrodzenia umowę z m.st. Warszawą 

o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu pod budowę MHŻP, 
- 21 lipca 2006 r. przeniosło autorskie prawa majątkowe do koncepcji 

architektonicznej MHŻP na Ministra KiDN i Miasto,  
- zapewniło powstanie projektu wystawy stałej, który nieodpłatnie przeniosło 

13 kwietnia 2007 r. i 16 maja 2014 r. na rzecz MHŻP, 
- opracowało, zleciło wykonanie i sfinansowało ekspozycję wystawy stałej, którą 

19 grudnia 2014 r. przekazało w formie darowizny na rzecz Muzeum. 
(dowód: akta kontroli tom 1 str. 18-19, 41-47, 68-72, 86-94, 143,148-149, 

396-399, 413-422) 
4. W związku z brakiem ofert na udzielenie kredytu na budowę MSN, Muzeum 

i m.st. Warszawa 5 grudnia 2014 r. zawarły umowę, w której Miasto zobowiązało 
się do przekazania Muzeum dotacji celowej w łącznej wysokości do 

                                                      
90 Załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu 
organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy –  
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11057reulamin-organizacyjny_0.pdf (31.08.2015). 
91 Zarządzenie nr 3008/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z 7 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany tymczasowego regulaminu 
organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (nr postępowania RZP-II-WI/25/DZP-1/2008) –  
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/CDD0E776-CFC5-4268-8647-5F1CA93A38C9,frameless.htm (31.08.2015). 
92 W 2011 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 606/2011 z 12 kwietnia 2011 r. –
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6C59F116-9AA3-4189-933A-9A1CD296F761,frameless.htm (14.09.2015). 

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11057reulamin-organizacyjny_0.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/CDD0E776-CFC5-4268-8647-5F1CA93A38C9,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6C59F116-9AA3-4189-933A-9A1CD296F761,frameless.htm
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270 000 tys. zł na finansowanie kosztów wykonania zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Budowa MSN”. Szczegółowy zakres zadania określony został 
w załącznikach do umowy. Umowa określała kwoty dotacji na poszczególne lata 
jej obowiązywania. Miasto zastrzegło sobie w umowie prawo kontroli 
prawidłowości wydatkowania środków, a MSN zobowiązało się do 
przedstawiania wszelkich dokumentów związanych z realizacją tej umowy.  

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 25-26, 31-44, 260-262; tom 3 str. 387-398, 
405-413) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Mimo iż m.st. Warszawa podejmowało działania w zakresie nadzoru nad realizacją 
zadania dotyczącego budowy MHŻP i MSN, to były one nieskuteczne i nie 
zapewniły realizacji zadań w pierwotnie zakładanych terminach.  
Zadanie „Budowa MHŻP” prognozowane w umowie o współpracy do 30 września 
2010 r., a w umowie z wykonawcą robót budowlanych do 17 marca 2012 r. 
zakończone zostało uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obszaru wystawy stałej 
dopiero 13 grudnia 2013 r. 
Zadanie dotyczące budowy MSN, do czasu zakończenia czynności kontrolnych NIK, 
znajdowało się na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 31-44, 84-123, 355-358; tom 3 str. 1-437, 
539-552) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

4. Zgodność efektów rzeczowych budowy muzeów (MHŻP 
i MSN) z założeniami 

1. Miasto nie posiada dokumentów potwierdzających przeprowadzenie analizy 
kosztów utrzymania obiektów MHŻP i MSN, przed podjęciem decyzji o ich budowie. 
Koszty utrzymania obiektu MHŻP łącznie z wystawą stałą za 9 miesięcy 2013 r. 
wyniosły 2 355,9 tys. zł, za 2014 r. – 4 906,2 tys. zł i za 6 miesięcy 2015 r. – 
3 812,9 tys. zł.93  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 122, 138, 414, 422, 426-428) 

2. Odnośnie oceny realizacji inwestycji „Budowa MHŻP”, dyrektor Biura Kultury 
wyjaśnił, że ocena w wymiarze społecznym odbywa się w sposób ciągły, o czym 
świadczy znaczenie MHŻP w życiu kulturalnym i społecznym Warszawy. Realizacja 
celów Muzeum na bieżąco jest oceniana przez Miasto na podstawie składanych 
sprawozdań merytorycznych i finansowych. MHŻP spełnia swoją funkcję, a bieżąca 
analiza potrzeb, może ewentualnie skutkować zmianami w sposobie eksploatacji 
niektórych pomieszczeń. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 122, 138, 414, 420) 

3. Miasto osiągnęło cele merytoryczne i ekonomiczne przyjęte w wieloletnim 
rządowym programie pod nazwą „Budowa MHŻP” i wieloletnim rządowym 
programie pod nazwą „Kontynuacja „Budowa MHŻP”, w tym m. in: 
- w kwietniu 2013 r. w 70 rocznicę powstania w Getcie Warszawskim otwarte 

zostało nowoczesne, odpowiadające światowym standardom Muzeum, 
a w październiku 2014 r. ekspozycja stała MHŻP (cel główny), 

- udostępniono komputerową bazę informacji o polskich judaikach, stworzono 
witrynę internetową MHŻP i bazę lokalową w celu udostępniania, 
przechowywania i zabezpieczania zbiorów kultury żydowskiej oraz centrum 

                                                      
93 Dane Miasta, w kosztach tych uwzględniono jedynie koszty usług obcych oraz zużycie materiałów i energii.  
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edukacyjne historii polskich Żydów, które prowadzi działalność popularyzatorską 
i oświatową (cele merytoryczne), 

- zwiększono atrakcyjność turystyczną Warszawy, stworzono warunki dla rozwoju 
infrastruktury turystycznej i nowe miejsca pracy (cele ekonomiczne). 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 455-460) 

Dla zadania dotyczącego budowy MSN w budżecie m.st. Warszawy i w wieloletnich 
prognozach finansowych94 nie określano mierników stopnia realizacji. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 511-512) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. 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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag  oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa,               września 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 
 

                                                      
94 http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/Budzet_Warszawy/default.htm (14.09.2015), 
 http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/Wieloletnia_Prognoza_Finansowa/default.htm 
(14.09.2015). 
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