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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 

Kontroler Robert Bartosik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr  95304 z 14 lipca 2015 r.  

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

Jednostka 
kontrolowana 

Muzeum Historii Żydów Polskich1,  
(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum (od 1 marca 2014 r.) 
(dowód: akta kontroli tom I str. 3-4) 

Poprzednimi dyrektorami Muzeum, w okresie objętym kontrolą, byli: 

 Pan Andrzej Cudak – p.o. Dyrektora od 9 sierpnia 2012 r. do 28 lutego 2014 r., 

 Pani Agnieszka Rudzińska-Rytel – p.o. Dyrektora od 29 kwietnia 2011 r. do  
8 sierpnia 2012 r., 

 Pan Jerzy Halbersztadt – Dyrektor od 4 listopada 2005 r. do 3 listopada  
2010 r., p.o. Dyrektora od 4 listopada 2010 r. do 28 kwietnia 2011 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 5-11) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność Muzeum w zbadanym 
zakresie.  

W szczególności na pozytywną ocenę zasługuje skuteczne i prawidłowe wykorzystanie 
przyznanych Muzeum środków publicznych na roboty budowlane i zakupy inwestycyjne 
uzupełniające i stanowiące tzw. pierwsze wyposażenie Muzeum, a także prawidłowe 
przygotowanie do wypełnienia jego funkcji statutowych. 
Ocenę pozytywną uzasadniają również: 

 aktywny udział w procesie budowy siedziby Muzeum prowadzonej3 przez Stołeczny 
Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej: SZRM)4; 

 zrealizowanie zakładanych celów merytorycznych działalności Muzeum. 
Uwagi NIK dotyczyły między innymi: 

 nieujęcia w ewidencji księgowej (pozabilansowej) zabudowanej nieruchomości 
(działki z siedzibą Muzeum) przekazanej Muzeum w użytkowanie aktem 
notarialnym, 

 ujęcia w ewidencji księgowej otrzymanych w formie darowizny ruchomości 
w wysokości ½ ich wartości (udział sfinansowany przez m.st. Warszawa5 i braku 
działań Muzeum w celu doprowadzenia do zgodnego ze stanem faktycznym, 
zaewidencjonowania ich wartości w księgach rachunkowych Muzeum6,  

                                                      
1 Dalej także Muzeum.   
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
3 W imieniu m.st. Warszawy i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanych dalej organizatorami. 
4 Jednostka budżetowa m.st. Warszawy nieposiadająca osobowości prawnej, nadzorowana przez organy Miasta 
w zakresie ich kompetencji. 
5 Dalej także Miasto. 
6 Pozostały udział we własności tych ruchomości należy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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– prowadzenia ewidencji księgowej wpływów i wydatków finansowanych z dotacji 
według donatorów, a nie wg zadań, na które środki te zostały przyznane.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie wystarczających nakładów finansowych do 
zakończenia budowy Muzeum zgodnie z przyjętymi terminami  

1.1. Planowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Muzeum 

Podstawą do realizacji budowy siedziby Muzeum była umowa dotycząca utworzenia 
instytucji kultury „Muzeum Historii Żydów Polskich”, zawarta 25 stycznia 2005 r. 
pomiędzy organizatorami (Ministrem Kultury7 i miastem stołecznym Warszawą), 
a Stowarzyszeniem „Żydowski Instytut Historyczny w Polsce”8. Umowa przewidywała 
m.in. zapewnienie przez organizatorów środków na budowę Muzeum i na działalność 
programową. Termin realizacji zadania ustalono na 31 grudnia 2008 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 39-46)   

Organizatorzy oraz Stowarzyszenie zawarli 30 czerwca 2005 r. umowę o współpracy 
dotyczącą realizacji inwestycji pod nazwą „Muzeum Historii Żydów Polskich”. 
Przedmiotem umowy było ustalenie zasad, na jakich będzie realizowana inwestycja. 
Ustalono, że zostanie wybudowana siedziba Muzeum, z miejscami postojowymi, 
z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączami do infrastruktury miejskiej 
oraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja nie obejmowała pozostałego 
wyposażenia Muzeum oraz stałej wystawy i związanych z nią instalacji. Koszty 
konkursu na koncepcję architektoniczną Muzeum, ogłoszonego przez ŻIH w 2005 r., 
miał pokryć ŻIH. Organizatorzy zobowiązali się do podpisania odrębnej umowy ze 
zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej. W umowie 
przewidziano, że całkowity koszt realizacji inwestycji nie przekroczy 80 mln zł, 
a w przypadku ewentualnego zwiększenia kosztów nie mogą one przekroczyć 
100 mln zł. Jednakże 20 maja 2008 r. organizatorzy i ŻIH zawarli  aneks do ww. 
umowy, którym zwiększyli kwoty przewidziane na sfinansowanie inwestycji przez 
organizatorów z 80 mln zł do 235 mln zł. Ustalono, że całkowity koszt zrealizowania 
inwestycji nie przekroczy 270 mln zł, łącznie z kosztami dokumentacji projektowej.9  

(dowód: akta kontroli tom I str.47-61)  

W przyjętym 29 września 2009 r. przez Radę Ministrów Programie pn. „Kontynuacja 
Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich”10 ustalono łączne nakłady na realizację robót 
w latach 2010-2012 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem 
terenu w wysokości 196 mln zł brutto, w tym ze środków budżetu państwa 98 mln zł, 
oraz że łącznie koszty realizacji11 nie przekroczą kwoty 235 mln zł, a skutki finansowe 
dla budżetu państwa w latach 2006-2012 nie przekroczą kwoty 117,5 mln zł 
(analogiczną kwotę zapewniało Miasto).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 62-77)  

 

                                                      
7 Minister Kultury reprezentował Skarb Państwa. 
8 Zwanym dalej: Stowarzyszeniem lub ŻIH. 
9 Warunkiem realizacji ustaleń aneksu było zagwarantowanie w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i budżecie m.st. Warszawy odpowiednich środków finansowych oraz podjęcie przez Radę Ministrów uchwały 
o zmianie wieloletniego programu rządowego pod nazwą „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”. 
10 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr 173/2009, Program ten był poprzedzony Programem Wieloletnim 
„Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” ustanowionym uchwałą nr 191/2005 Rady Ministrów z 19 lipca 2005 r.,  
w którym ustalono, że będzie on realizowany od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2009 r., a łączne koszty realizacji nie 
przekroczą 80 mln zł. 
11 Obu Programów wieloletnich przyjętych przez Radę Ministrów. 
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1.2. Wydatki inwestycyjne Muzeum 

Wydatki Muzeum nie były objęte umową z 30 czerwca 2005 r. o współpracy. Wydatki te 
obejmowały uzupełniające roboty budowlane i zakupy inwestycyjne. Źródłem 
finansowania tych wydatków były dotacje celowe Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego12, m.st. Warszawy (Biura Kultury), Narodowego Instytutu Audiowizualnego 
oraz środki własne Muzeum.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 78-87)  

W latach 2007-2014 Muzeum wydatkowało na roboty budowlane i zakupy inwestycyjne 
10 451 tys. zł13. W latach 2012-2014 wydatki związane z budową i wyposażeniem 
nowej siedziby Muzeum wyniosły 9 674 tys. zł, z tego na przedsięwzięcia mające 
charakter inwestycji budowlanych 2 923 tys. zł, a na zakupy inwestycyjne pierwszego 
wyposażenia 6 751 tys. zł. Wydatki inwestycyjne w latach 2012-2014 stanowiły 97,8% 
planu finansowego tego okresu po zmianach (plan 9888 tys. zł). W planie na 2015 r. 
przewidziano wydatki w kwocie 3 834 tys. zł (w I półroczu wydatkowano 311 tys. zł,  
tj. 8,1% planu).  
Udzielone Muzeum dotacje celowe w latach 2007-2014, z uwzględnieniem środków 
własnych Muzeum, były wystarczające dla realizacji planowanych wydatków 
majątkowych Muzeum. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 88-95)  

Wydatki ogółem związane z działalnością Muzeum w latach 2007-2014 wyniosły  
79 048 tys. zł (przed 2007 r. dodatkowo 1 398 tys. zł). Wydatki te wzrastały corocznie 
od 1 917 tys. zł w 2007 r. do 31 314 tys. zł w 2014 r. (w planie na 2015 r. założono 
kwotę 33 893 tys. zł). 
Wykonane wydatki majątkowe Muzeum w latach 2007-2014, w stosunku do wydatków 
ogółem, wynosiły:  
– w latach 2007-2011 od 4 tys. zł do 453 tys. zł, tj. od 0,15% do 11% wydatków 

ogółem (były to wydatki związane z funkcjonowaniem Muzeum w siedzibach 
tymczasowych); 

– w latach 2012-2014 wyniosły odpowiednio 1 329 tys. zł, 4 491 tys. zł i 3 854 tys. zł, 
co stanowiło 1%, 22% i 12% wydatków ogółem (związane były z adaptacją 
i wyposażeniem nowego budynku na potrzeby Muzeum). 

W 2015 r. wykonane wydatki majątkowe w I półroczu 2015 r. w kwocie 311 tys. zł 
stanowiły 0,9% planowanych wydatków ogółem na 2015 r.  

Dotacje podmiotowe MKiDN przeznaczone na działalność bieżącą Muzeum w latach 
2007-2014 wyniosły łącznie 24 477 tys. zł (przed 2007 r. – 500 tys. zł, plan na 2015 r. –
6 500 tys. zł). Dotacje podmiotowe Miasta w latach 2007-2014 wyniosły 22 078 tys. zł 
(przed 2007 r. – 710 tys. zł, plan na 2015 r. – 6 500 tys. zł).  

Poza ww. dotacjami, źródłem pokrycia wydatków bieżących Muzeum były darowizny 
i dotacje ŻIH, dary osób indywidualnych i fundacji, granty oraz dochody własne z 
działalności statutowej Muzeum (m.in. wpływy z biletów po otwarciu Muzeum) – wydatki 
pokryte z tych źródeł w latach 2007-2014 r. wyniosły 22 043 tys. zł (w tym w roku 2014 
– 14 841 tys. zł). W planie na 2015 r. wydatki pokrywane z innych źródeł niż środki 
budżetowe określono na 20 582 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 96) 

 

  

                                                      
12 Dalej także MKiDN. 
13 W tym w latach 2007-2011 na wydatki związane m.in. z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania na 
potrzeby funkcjonowania Muzeum w tymczasowych siedzibach – 777 tys. zł (przed 2007 r. – 74 tys. zł). 



 

5 

1.3.  Działania Stowarzyszenia ŻIH dotyczące wsparcia budowy wystawy stałej 

Zgodnie z umową z 25 stycznia 2005 r. o utworzeniu Muzeum, Stowarzyszenie 
zobowiązało się m.in. do: nieodpłatnego rozwiązania z m.st. Warszawa umowy 
użytkowania wieczystego działki o pow. 12 929 m², położonej przy ul. Lewartowskiego, 
Anielewicza i Zamenhofa (na której miała być posadowiona siedziba Muzeum)14, 
udostępnienia informacji o kolekcjach judaików w Polsce i zagranicą oraz przeniesienia 
nieodpłatnie na Muzeum bazy danych zawierającej te informacje, sfinansowania 
wykonania stałej wystawy Muzeum w ramach pozyskanych przez siebie środków, 
nieodpłatnego przekazania Muzeum projektu wystawy stałej, zestawów 
komputerowych, całości wyposażenia biurowego i sprzętu związanego ze 
wspomaganiem realizacji Muzeum. Ponadto ww. umową ŻIH zobowiązał się do 
zakupu, własnym staraniem i na swój koszt, pozostałego wyposażenia i dokonania 
darowizny tego wyposażenia na rzecz Muzeum oraz darowizny środków na ekspozycję 
w łącznej kwocie 20 mln zł. Ponadto zgodnie z umową, udział Stowarzyszenia 
w kosztach prowadzenia działalności Muzeum miał wynosić 6% dotacji przewidzianej 
na ten cel w projekcie ustawy budżetowej.   
Umową z 21 lipca 2006 r., zawartą w formie aktu notarialnego (tzw. umowa 
wykonawcza), Muzeum i założyciele15 doprecyzowali swoje zobowiązania, ustalając iż 
w miejsce darowizny 20 mln zł, ŻIH przeniesie na Muzeum „prawa do zbioru rzeczy 
i praw składających się na wystawę główną”. 
Aneksem z 1 czerwca 2010 r do ww. umowy Stowarzyszenie zobowiązało się do wpłaty 
20 mln zł na rachunek bankowy Muzeum i dodatkowo do przekazywania Muzeum co 
kwartał po 40 tys. zł darowizny, począwszy od 1 stycznia 2010 r. do chwili przeniesienia 
na Muzeum prawa do zbioru rzeczy i praw składających się na wystawę główną.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 43-44, 97-104, 119)  

Wywiązując się z powyższych zobowiązań Stowarzyszenie:  
– aktem notarialnym z 21 lipca 2006 r. nieodpłatnie rozwiązało umowę z m.st. 

Warszawa o ustanowieniu użytkowania wieczystego działki o pow. 12 929 m2; 
– przekazało Muzeum w latach 2007-2014 dotację podmiotową na bieżącą 

działalność w wysokości 6% projektu ustawy budżetowej – łącznie przekazało 
1 236 tys. zł; 

– zawarło 28 grudnia 2013 r. z Muzeum umowę użyczenia na część instalacji wystawy 
głównej, a 4 sierpnia 2014 r. umowę użyczenia, na mocy której oddało Muzeum do 
bezpłatnego używania prawa do zbioru rzeczy i praw składających się na wystawę 
główną; 

– 16 maja 2014 r. zawarło z Muzeum umowę, na podstawie której przeniosło na 
Muzeum autorskie prawa majątkowe do projektu wystawy głównej; 

– 19 grudnia 2014 r. bezpłatnie przeniosło na Muzeum (w drodze darowizny) całość 
praw do zbioru rzeczy i praw obejmujących: nośniki zawierające nagrania, 
dokumenty, materiały, urządzenia, kopie, scenografie i instalacje, gabloty na obiekty 
muzealne tworzące wystawę główną oraz obiekty, modele i kopie wystawiennicze 
tworzące wystawę główną, prawa do utworów, prawa z tytułu rękojmi i gwarancji 
dotyczących przekazanych rzeczy; 

– 18 września 2014 r. przekazało Muzeum bazę danych judaików (73 260 rekordów);  
– 30 października 2014 r. przeniosło nieodpłatnie (w drodze umowy) na Muzeum 

sprzęt informatyczny oraz meble i artykuły biurowe wykorzystywane wcześniej przy 
realizacji wystawy głównej; 

– przekazywało Muzeum w latach 2010-2014 darowiznę w kwocie 40 tys. zł kwartalnie 
(łącznie przekazało 800 tys. zł). 

                                                      
14 Miasto wcześniej przekazało tę działkę ŻIH w celu wybudowania na niej siedziby Muzeum. 
15 Tj.: Miasto, Minister KiDN i ŻiH. 
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Stowarzyszenie oświadczyło, że całkowite koszty realizacji projektu wystawy głównej 
wyniosły 144 970 tys. zł. Wymienione w akcie darowizny elementy wystawy głównej 
zostały przejęte przez Muzeum protokołem zdawczo-odbiorczym z 19 grudnia 2014 r. 
Po weryfikacji sprawozdania finansowego Muzeum za 2014 r. przez biegłego 
rewidenta, wartość wystawy głównej została obniżona do 143 984 tys. zł;  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 107-159) 

1.4. Działania m.st. Warszawa wspierające budowę Muzeum 

Realizatorem wiodącym Programu „Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów 
Polskich”, odpowiedzialnym za proces inwestycyjny budowy siedziby Muzeum było 
Miasto. Na realizatora inwestycji Miasto wyznaczyło SZRM i partycypowało w połowie 
kosztów realizacji, wydatkując na budowę budynku Muzeum 86 349,4 tys. zł i na zakup 
pierwszego wyposażenia 1 910,1 tys. zł (łącznie 88 259,5 tys. zł).  
M.st. Warszawa uwzględniało składane przez Muzeum wnioski o przyznanie dotacji na 
uzupełniające roboty i zakupy inwestycyjne związane z pracami wykończeniowymi 
siedziby Muzeum. Dotacje przekazane Muzeum na ten cel w latach 2012-2014 
wyniosły 4 169 tys. zł. W planie na 2015 r. przewidziano dotację 87 tys. zł na 
wyposażenie lokalu Menory.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 88-96, 160-161) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Muzeum w badanym obszarze.  

2. Prawidłowość wydatkowania środków publicznych na budowę 
Muzeum 

2.1. Wybór wykonawców i realizacja inwestycji 

W wyniku ogłoszenia 9 lutego 2005 r. i przeprowadzenia przez Stowarzyszenie 
międzynarodowego konkursu architektonicznego na koncepcję architektoniczną 
budynku Muzeum 29 czerwca 2005 r. wyłoniono zwycięzcę – studio Arkkitehtitoimisto 
Lahdelma & Mahlamaki Oy. Stowarzyszenie zawarło 11 czerwca 2006 r. ze zwycięzcą 
konkursu umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu, a 21 lipca 
2006 r. przeniosło je na organizatorów w udziale po ½, pod warunkiem zawarcia z ww. 
podmiotem umowy o wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku 
Muzeum. Umowę na projekt budowlany zawarł z architektami SZRM. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 172-179)  

W latach 2007-2008 Muzeum uczestniczyło w naradach koordynacyjnych 
organizowanych przez SZRM, na których omawiano rozwiązania projektowe do 
uwzględnienia w dokumentacji wykonawczej inwestycji. Muzeum zgłaszało w tym 
okresie uwagi dotyczące systemów zabezpieczenia technicznego, rozwiązań instalacji 
słaboprądowej oraz zastrzeżenia do przyjętego systemu przeciwpożarowego w postaci 
zraszaczy wodnych, postulując zastosowanie rozwiązania mgłowego. Zespół 
projektowy stwierdził, że w terminie oddania dokumentacji wykonawczej nie zdąży 
przeprojektować systemu ppoż. W dokumentacji wykonawczej nie uwzględniono 
propozycji Muzeum dotyczącej systemu ppoż.  
Muzeum 9 września 2008 r. wystosowało pismo do wiceprezydenta m.st. Warszawy 
załączając wykaz uchybień w dokumentacji projektowej, w tym informację, że Muzeum 
nie akceptuje rozwiązań systemu przeciwpożarowego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 165-171) 

SZRM 17 czerwca 2009 r. zawarł umowę na podstawowe roboty budowlane 
z konsorcjum firm: POLIMEX-MOSTOSTAL SA i Przedsiębiorstwo Budowlano-
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Usługowe INTERBUD-WEST Spółka z o.o. Uzupełnieniem umowy podstawowej było 
sześć umów na roboty dodatkowe, zawartych w latach 2011-2012 z tym samym 
konsorcjum. Termin zakończenia wszystkich robót, z uwzględnieniem zawartych 
później aneksów, ustalono na dzień 29 marca 2013 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 184-186) 

Muzeum uczestniczyło w procesie realizacji inwestycji na podstawie zawartego 
7 października 2009 r. ze SZRM „Porozumienia w sprawie zasad współpracy przy 
realizacji budowy siedziby Muzeum”16. W Porozumieniu ustalono, że SZRM będzie 
przekazywać Muzeum raporty z przeprowadzonych robót, dokumenty z narad 
koordynacyjnych, informować o zmianach w umowie z wykonawcą i zmianach 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Muzeum zobowiązało się do składania 
wniosków wskazujących na uchybienia w realizacji inwestycji. Strony zobowiązały się 
do współpracy w zakresie realizacji wystawy stałej. 

W wykonaniu powyższego Porozumienia SZRM przekazał do Muzeum: 1 kwietnia 
2010 r. aktualny na ten dzień harmonogram rzeczowo-finansowy; 18 listopada 2010 r. 
harmonogram zamienny, w związku ze zmianą technologii wykonania ściany 
krzywoliniowej; 2 marca 2011 r. informację o podpisanych umowach 
z podwykonawcami w zakresie robót technicznych i wykonania ścian krzywoliniowych.  

Muzeum składało do SZRM uwagi w sprawie rozwiązań różnych systemów 
wewnętrznych w budynku m.in.: dotyczące rozwiązań okablowania przełączników, 
kamer wewnętrznych i przycisków bezpieczeństwa17; zbyt małej przestrzeni biurowej18; 
w sprawie systemu chłodzenia transformatorów i wentylowania pomieszczeń 
rozdzielnic19. Pomiędzy dyrekcją Muzeum i SZRM, w okresie od marca do października 
2010 r., trwała wymiana opinii na temat możliwości dokonania zmian w projekcie 
budowlanym poprzez zmianę systemu ppoż. z tryskaczy wodnych na inne rozwiązanie. 
Proponowany przez Muzeum inny system (gaszenie gazem lub mgłą wodną) zostały 
przez SZRM odrzucone. W tej sprawie Dyrektor Muzeum wystosował 18 kwietnia 
2011 r. kolejne pismo do Prezydenta m.st. Warszawy, wskazując na niewłaściwe 
zaprojektowanie systemu ppoż. i opór SZRM przed wprowadzeniem zmian. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 192-201)  

Roboty budowlane związane z budową siedziby Muzeum zostały zakończone w 2013 r. 
Decyzją z 12 marca 2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił 
pozwolenia na częściowe użytkowanie budynku Muzeum, z wyłączeniem obszaru 
wystawy stałej/głównej zlokalizowanej na poziomie minus 2.    
SZRM 21 marca 2013 r., przy udziale przedstawicieli Muzeum i Stowarzyszenia, 
odebrał od wykonawcy budynek z wyłączeniem robót na poziomie minus 2. W tym też 
dniu protokołem przekazano Muzeum do eksploatacji budynek wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu i ruchomościami, w które wyposażono 
budynek. Muzeum zobowiązało się od tego dnia do utrzymywania przedmiotu 
użyczenia w stanie niepogorszonym oraz pokrywania kosztów bieżącej eksploatacji.   
Odbiór robót na poziomie minus 2 rozpoczęto 4 kwietnia 2013 r., a zakończono 
protokolarnie 11 lipca 2013 r.   

 (dowód: akta kontroli tom I str. 184-188, 202-208)  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 13 grudnia 2013 r. udzielił pozwolenia na 
użytkowanie obszaru wystawy stałej zlokalizowanej na poziomie minus 2. Protokół 
przekazania-przyjęcia do eksploatacji poziomu minus 2 budynku Muzeum oraz 

                                                      
16 Zwanym dalej Porozumieniem. 
17 29 kwietnia 2010 r.   
18 29 marca 2011 r. 
19 6 kwietnia 2011 r. 
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pozostałych robót budowlanych zrealizowanych po 21 marca 2013 r., podpisano  
20 grudnia 2013 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 209-218) 

Zrealizowana inwestycja o wartości brutto 172 662,0 tys. zł (udział w finansowaniu m.st. 
Warszawy wynosił 86 349,4 tys. zł, udział MKiDN 86 312,6 tys. zł) obejmowała:   
–  budynek Muzeum o pow. całkowitej 18 368,21 m2 i pow. użytkowej 12 018,59 m2 wraz 

z terenem wokół budynku (drogi, parkingi, chodniki, schody zewnętrzne, zieleń wokół 
obiektu) o wartości brutto 154 968,7 tys. zł, w tym udział m.st Warszawy 77 502,7 tys. zł, 
udział MKiDN 77 466,0 tys. zł, 

–  285 pozycji urządzeń technicznych o wartości łącznej brutto 17 693,3 tys. zł, w tym udział 
m.st. Warszawy 8 846,7 tys. zł, udział MKiDN 8 846,6 tys. zł (największe pozycje to: 
przyłącze kanalizacyjne 1 887,4 tys. zł; reflektor prowadzący 2,5 kW – 776,6 tys. zł). 

Protokołem nr 68/B/2013 z rokowań, przeprowadzonych 30 grudnia 2013 r. pomiędzy 
Miastem i Muzeum, uzgodniono warunki oddania w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomości zabudowanej budynkiem Muzeum, stanowiącej współwłasność po ½ 
m.st. Warszawy i Skarbu Państwa o pow. 12 442 m2 na rzecz Muzeum. Formalne 
ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości na 99 lat nastąpiło 
w drodze aktu notarialnego z 30 grudnia 2013 r.  
Przekazana przez organizatorów do użytkowania nieruchomość (działka, budynek 
i urządzenia techniczne) nie została ujęta w ewidencji księgowej Muzeum.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 219-264, 280) 

Ruchomości zakupione w ramach inwestycji, stanowiące pierwsze wyposażenie, 
obejmowały 181 pozycji o wartości brutto 3 820,2 tys. zł (sfinansowane w ½ przez m.st 
Warszawa i w ½ przez MKiDN, po 1 910,1 tys. zł każdy). Własność udziałów m.st. 
Warszawy w ww. ruchomościach została przeniesiona na Muzeum w drodze umowy  
nr 30/DZP-2/2014 z 22 maja 2014 r.  
Przeniesione ruchomości zostały ujęte w księgach Muzeum wg wartości 
przeniesionego przez m.st. Warszawę udziału, tj. w kwocie 1 910,1 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 265-268, 280)  

Muzeum prowadzi dla budynku „Książkę obiektu budowlanego” oraz ubezpiecza 
budynek na własny koszt. Wartość ubezpieczonego mienia to kwota 257 384 tys. zł 
(z tego 176,5 mln zł to wartość budynku wraz z instalacjami i zagospodarowaniem 
terenu, a wartość gruntu 35 mln zł). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 164, 283)  

2.2 Wydatki inwestycyjne Muzeum  

Po oddaniu budynku do użytkowania Muzeum realizowało dwie inwestycje budowlane. 
W 2013 r. wykonano aranżację wnętrz lokalu usługowego za kwotę 1 184,6 tys. zł, 
a w roku 2015 roboty obejmujące przystosowanie powierzchni budynku Muzeum na 
potrzeby Miejsca Edukacji Rodzinnej za kwotę 264,7 tys. zł. Badanie przebiegu 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wykazało, że przeprowadzono je 
stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych20. W przypadku pierwszej inwestycji, wykonawca został wybrany w trybie 
przetargu nieograniczonego. Został nim podmiot, który zaoferował najniższą cenę. 
W przypadku drugiej inwestycji podmiot oferujący najniższą cenę odstąpił od 
podpisania umowy. Umowę podpisano z kolejnym oferentem (druga najniższa cena). 
Zawarte z wykonawcami umowy były zgodne ze specyfikacjami istotnych warunków 
zamówienia i zawierały postanowienia zabezpieczające należyte ich wykonanie. 

                                                      
20 Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm. 



 

9 

Inwestycja z 2013 r. została zrealizowana i odebrana w terminie określonym w umowie. 
Inwestycja z 2015 r. jest w toku realizacji. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 302-303) 

Dotacje na wydatki majątkowe rozliczone przez Muzeum w latach 2007-2014 wyniosły 
łącznie 8 207 tys. zł, z tego: 437 tys. zł w 2011 r. z Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego na zakup komputerów i oprogramowania do zarządzania zbiorami, 
a w latach 2012-2014 dotacje z MKiDN i m.st. Warszawy – 7 770 tys. zł. 

Dotacje MKiDN w latach 2012-2014 na sfinansowanie wydatków Muzeum związanych 
z robotami i zakupami inwestycyjnymi w nowym budynku Muzeum wyniosły 
3 601 tys. zł i dotyczyły: w 2012 r. zakupu pierwszego wyposażenia za kwotę 686 tys. zł 
(łącze teleinformatyczne, systemy informatyczne, serwerownia); w 2013 r. prac 
wykończeniowych i aranżacji wnętrz za 2 600 tys. zł; w 2014 r. prac modernizacyjnych 
budynku za 230 tys. zł i przygotowania dokumentacji technicznej na potrzeby 
przebudowy instalacji przeciwpożarowej za 85 tys. zł. 

Dotacje m.st. Warszawy w latach 2012-2014 na roboty i zakupy inwestycyjne w nowym 
budynku Muzeum wyniosły 4 169 tys. zł i dotyczyły: w 2012 r. zakupu pierwszego 
wyposażenia i prac aranżacyjnych za 433 tys. zł; w 2013 r. zadań inwestycyjnych 
związanych z pracami wykończeniowymi za 1 751 tys. zł; w 2014 r. prac projektowych 
i aranżacji wnętrz za 1 472 tys. zł, nadzoru nad meblami autorskimi za 73 tys. zł, 
dodatkowych zabezpieczeń budynku za 440 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 304)  

Wymienione powyżej wydatki inwestycyjne, zrealizowane w latach 2012-2014 z dotacji 
MKiDN, zostały dokonane na cele określone w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa21. Ponadto wydatki z przyznanych Muzeum dotacji na 
roboty i zakupy inwestycyjne zostały dokonane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych22. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 305-320)  

Niewykorzystane kwoty dotacji Muzeum zwracało na rachunek bankowy Ministerstwa. 
Dotyczyło to m.in. dotacji z 2014 r.: w wysokości 252 tys. zł przyznanej na prace 
modernizacyjne, z której wykorzystano 230 tys. zł23 (przyczyną niewykorzystania dotacji 
były oszczędności na projekcie), w wysokości 179 tys. zł przyznanej na przygotowanie 
dokumentacji przebudowy instalacji przeciwpożarowej, która została wykorzystana 
w kwocie 85 tys. zł (przyczyną jej niewykorzystania był brak możliwości jej 
wydatkowania zgodnie z kosztorysem)24.  
Również dotacje uzyskane od Miasta w kilku przypadkach, nie zostały wykorzystane 
w planowanym czasie i wysokości, np.: w 2013 r. m.st. Warszawa przyznało Muzeum 
dotację w kwocie 3 000 tys. zł na prace wykończeniowe. Z kwoty tej nie wykorzystano 
1 433 tys. zł, które przeniesiono na 2014 r. jako środki niewygasające. Powodem 
przesunięcia środków były opóźnienia w procedurach przetargowych. Dotacja została 
w pełni wykorzystana w 2014 r.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 321-331)  

Analiza zapisów księgowych związanych z wydatkami inwestycyjnymi Muzeum 
sfinansowanymi z dotacji wykazała, że: 
– uzyskane w wyniku robót i zakupów inwestycyjnych środki trwałe były księgowane 

na koncie 010 „Środki trwałe”; 

                                                      
21 Dz.U. Nr 238, poz. 1579 
22 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 
23 15 stycznia 2015 r. kwota 22 tys. zł  została zwrócona do MKiDN. 
24 Kwota niewykorzystana w wysokości 93 tys. została zwrócona do MKiDN 2 lutego 2015 r. 
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– wpływy dotacji i ich wykorzystane były ujmowane na subkoncie bankowym 130 
„Rachunki bankowe” w korespondencji z kontem 844 „Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów”. Konta te zawierały analitykę według donatorów; 

– na fakturach odnotowywano fakt finasowania wydatku z dotacji danego donatora.  
Przyjęty w Muzeum sposób ewidencji zapewniał współmierność kosztów i przychodów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 332-338; tom II str. 81) 

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

1. Muzeum nie ujęło w ewidencji bilansowej ani pozabilansowej przekazanej mu 
w nieodpłatne użytkowanie przez Skarb Państwa i m.st. Warszawa nieruchomości 
zabudowanej budynkiem Muzeum.  
Zakładowe zasady rachunkowości wprowadzone zarządzeniem nr 53/12/2012 
Dyrektora Muzeum z 28 grudnia 2012 r. nie zawierają kont pozabilansowych.  
Dyrektor Muzeum poinformował, że: „Po podpisaniu umowy użytkowania budynku 
kontaktowano się z organizatorem w sprawie sposobu ujęcia budynku w ewidencji, 
jakkolwiek ustne ustalenia z organizatorami wskazywały jednoznacznie na wolę 
pozostawienia użytkowanego majątku w ewidencji księgowej organizatora, a nie 
księgach Muzeum”. W sprawie ewentualnego ujęcia nieruchomości w ewidencji 
pozabilansowej Dyrektor stwierdził, że: ”W zasadach prowadzenia rachunkowości 
wprowadzonych w Muzeum nie przewidziano kont pozabilansowych, ponieważ nie 
występują do dnia dzisiejszego ani aktywa ani zobowiązania pozabilansowe, jakie 
zgodnie z ustawą o rachunkowości należałoby ujmować w dodatkowych informacjach 
i objaśnieniach do sprawozdania finansowego”. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 280, 343; tom II str. 68-89) 

2. Muzeum ujęło w ewidencji księgowej ruchomości stanowiące pierwsze 
wyposażenie budynku Muzeum o wartości brutto 3 820,2 tys. zł, w kwocie 
1 910,1 tys. zł, tj. w wysokości udziału stanowiącego własność Miasta i przekazanego 
Muzeum przez Miasto. Muzeum nie wystąpiło, do dnia zakończenia niniejszej kontroli, 
z wnioskiem do MKiDN o uregulowanie powyższej kwestii w celu skorygowania ujęcia 
wartości tych ruchomości w ewidencji księgowej Muzeum i doprowadzenia jej do 
zgodności ze stanem faktycznym. 

(dowód: akta kontroli tom I str.  280, 342) 

3. Muzeum, w przypadku dwóch inwestycji budowlanych związanych 
z ulepszeniem budynku, nie wprowadziło w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia obowiązku wniesienia wadium. W przypadku inwestycji „Przystosowanie 
powierzchni budynku Muzeum na potrzeby Miejsca Edukacji Rodzinnej” wybrany 
oferent (który zaoferował najniższą cenę) odstąpił, bez konsekwencji finansowych,  
od podpisania umowy. W rezultacie umowę podpisano z kolejnym oferentem za kwotę 
o 44,0 tys. zł wyższą.  
Dyrektor Muzeum podał w wyjaśnieniach, że ze względu na kwotę zamówienia nie było 
takiego obowiązku, a i tak wadium w maksymalnej wysokości wynosiłoby jedynie 
6 638,91 zł, co nie zabezpieczyłoby Zamawiającego przed uchyleniem się wykonawcy 
od podpisania umowy. Zdaniem NIK, nawet jeśli wprowadzenie wadium nie skłoniłoby 
wykonawcy do podpisania umowy, to jednak pomniejszyłoby ogólny wydatek na 
realizację inwestycji o kwotę przedmiotowego wadium.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 183, 302-303; tom II str. 1-9)  

4. Muzeum prowadziło ewidencję wpływów i wydatków dotacji z budżetu państwa 
(MKiDN) na kontach analitycznych (rachunek bankowy, rozliczenia międzyokresowe 
przychodów) wydzielonych dla donatora, natomiast nie ewidencjonowało rozliczeń 
w  podziale na zadania, na które donator przyznał dotację w danym roku. W 2012 r. 
MKiDN przyznało Muzeum dotacje w łącznej kwocie 686 tys. zł na dwa odrębne 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  
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zadania. Ich rozliczenia były ewidencjonowanie łącznie na jednym koncie 130. Muzeum 
również nie umieszczało w opisie faktur numeru danej dotacji, a tylko nazwę donatora. 
Zastępca Dyrektora Muzeum poinformowała, że sposób prowadzenia ewidencji na 
kontach zespołu 130 umożliwia w sposób jednoznaczny zakwalifikowanie wydatków 
według źródła, a także według dotacji. W latach 2007-2014 nie wystąpiły przypadki 
podpisania więcej niż jednej umowy na dotację inwestycyjną od jednego darczyńcy na 
dany rok. Ponadto umowy zawarte z MKiDN nie narzucały Muzeum obowiązku 
nanoszenia na faktury numeru/symbolu lub nazwy konkretnej rozliczanej dotacji. 
Zdaniem NIK takie prowadzenie ewidencji nie wypełniało całkowicie wymogu 
określonego w art. 152 ustawy o finansach publicznych, tj. wymogu prowadzenia 
wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków z tej 
dotacji. Było także niezgodne z postanowieniami umów na dotacje zawartych przez 
Muzeum z MKiDN. Np. w § 7 umowy z 26 czerwca 2014 r.25 Muzeum zostało 
zobowiązane m.in. do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej 
zadania, a w szczególności środków finansowych Ministra. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 287, 332-338)  

5. Dyrektor Muzeum nie wypełnił obowiązku zapisanego w programie pn. 
„Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich” dotyczącego składania 
Ministrowi KiDN cyklicznych sprawozdań w zakresie realizacji merytorycznego celu 
głównego i celów szczegółowych określonych w tym Programie.  
Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że nie był świadomy istnienia takiego obowiązku. 
Do MKiDN sprawozdanie z realizacji celów Programu wieloletniego pod nazwą 
„Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich”) przekazał raz – 22 kwietnia 
2013 r., na pisemną prośbę MKiDN26. Nie otrzymał innych pism wzywających do 
sporządzania sprawozdań i sądził, iż obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie zostały 
zakończone. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 73-74, 343) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo uwag działalność Muzeum  
w badanym obszarze. 

3. Zgodność efektów rzeczowych z założeniami 

W Programie „Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich” przewidziano 
wybudowanie budynku Muzeum o wymiarach 67 m x 67 m, powierzchni zabudowy 
4 412 m2, powierzchni całkowitej około 18 368 m2, powierzchni użytkowej 
podstawowych funkcji 12 018 m2, kubaturze 123 267 m3, ilości miejsc parkingowych  
27 + 4 dla inwalidów. Budynek miał się składać z holu wejściowego, pomieszczeń 
wystawy głównej i wystaw czasowych, pomieszczeń magazynowania i przechowywania 
zbiorów, pomieszczeń na pracownie specjalistyczne, centrum edukacyjnego, biblioteki-
mediateki, audytorium (sali konferencyjno-koncertowej), sal projekcyjnych, 
multimedialnej sali gmin żydowskich, bawialni dla dzieci, restauracji, pomieszczeń dla 
pracowników Muzeum, pomieszczeń z usługami, parkingów i terenów otaczających. 

W wyniku analizy dokumentacji powykonawczej i stanu fatycznego ustalono, że:  
– powierzchnia zabudowy budynku wyniosła 4 414 m2; pow. całkowita 18 368 m2, 

kubatura 123 267 m3, w tym część nadziemna 68 838 m3, część podziemna  
54 430 m3, ilość kondygnacji – cztery nadziemne, jedna podziemna, jedna suterena; 
powierzchnie utwardzone 5 266 m2, powierzchnia zieleni 2 762 m2; 

– budynek podzielony jest na dwie strefy: w jednej (od strony ul. Anielewicza) znajduje 
się hol wejściowy i pomieszczenia o przeznaczeniu administracyjno-biurowym; 
w drugiej strefie znajduje się powierzchnia wystawowa, restauracja, sale 

                                                      
25 Na przygotowanie dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy instalacji przeciwpożarowej Muzeum. 
26 Z 3 kwietnia 2013 r. 
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konferencyjne (sale projekcyjne na 100 i 63 miejsc) i audytorium (645 m2). 
Na poziomie minus 2 i antresoli znajdują się sale wystawowe; 

– na poziomie 0 w pomieszczeniu pierwotnie przewidzianym na bibliotekę-mediatekę 
prowadzone są roboty budowlane (aranżacyjne). Pomieszczenia te będą 
przeznaczone na Centrum Edukacji Rodzinnej.  

– wokół budynku zlokalizowano dwa parkingi: jeden dla celów zaopatrzenia, drugi dla 
gości (31 miejsc dozorowanych), w tym cztery stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych i trzy stanowiska dla autokarów; 

– w budynku, w tym w strefach wystawy stałej i wystaw czasowych oraz w magazynie 
zbiorów zainstalowano system przeciwpożarowy w postaci tryskaczy wodnych; 

– w magazynie zbiorów stwierdzono brak stałego systemu osuszaczy powietrza. 
W celu ochrony zbiorów przed zawilgoceniem Muzeum wyposażyło magazyn 
w przenośnie urządzenia osuszające.   

Muzeum przesłało w lipcu 2015 r. do SZRM informacje o usterkach w funkcjonowaniu 
obiektu, wskazując m.in. na: nieoznakowanie dużych przezroczystych szyb w budynku, 
co grozi wejściem na nie, pęknięcia na posadzce holu głównego, brak nagrzewnicy 
w systemie wentylacji, niewłaściwą lokalizację głośników i utrudniony dostęp do 
wyposażenia w audytorium, zatykanie się kanalizacji sanitarnej, utrudniony dostęp do 
czujek detekcji dymu w holu głównym. 

Postulaty Muzeum dotyczące zmiany systemu gaszenia, w szczególności na terenie 
wystawy głównej i pomieszczeniach wystaw czasowych, zostały uwzględnione przez 
Ministra KiDN. W 2014 r. Muzeum zrealizowało zadanie, częściowo sfinansowane 
z dotacji MKiDN (85 tys. zł) i ze środków własnych (75 tys. zł) pn. „Przygotowanie 
dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy instalacji przeciwpożarowej Muzeum 
Historii Żydów Polskich”. Ponadto pismem z 1 sierpnia 2014 r. Minister poinformował 
Dyrektora Muzeum o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 2 000 tys. zł na modernizację 
systemu gaszenia i sygnalizacji pożaru dla wybranych przestrzeni Muzeum, 
z zaleceniem ujęcia tych wydatków w projekcie budżetu na 2015 rok. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 68-69; tom II str. 10-46, 52-53, 60-67) 

W Programie „Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich” zostały określone 
szczegółowe cele merytoryczne, obejmujące m.in. udostępnienie komputerowej bazy 
danych o polskich judaikach, stworzenie: nowoczesnej witryny internetowej Muzeum, 
odpowiedniej bazy lokalowej do przechowywania zgromadzonych zabytków, centrum 
edukacyjnego oraz prowadzenie działalności popularyzatorskiej i oświatowej, 
wspieranie działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu 
tolerancji i szacunku dla tradycji i kultury żydowskiej. 
Cele te zostały zrealizowane i tak Muzeum: 
– dysponuje komputerową bazą judaików (repozytorium) – obejmującą około 60 tys. 

obiektów w kraju i zagranicą (aktualnie prowadzone są ich prace digitalizacyjne dla 
wprowadzenia do Centralnej Bazy Judaików i udostępnienia szerokiej publiczności 
na stronie internetowej judaika.polin.pl). Na dzień 4 sierpnia 2015 r. Centralna Baza 
zawierała 3 343 obiekty, w opracowaniu jest 1 510 obiektów, 

– stworzyło nowoczesną witrynę internetową Muzeum – www.polin.pl, 
– posiada bazę lokalową w celu przechowywania zabytków i udostępniania ich do 

celów naukowych, w tym magazyny biblioteki i eksponatów, pomieszczenie wystaw 
przychodzących i wychodzących. Pomieszczenia te są odpowiednio wyposażone 
i  zapewniają właściwą ochronę zbiorów (z zastrzeżeniem braku stałego systemu 
osuszaczy powietrza w magazynie zbiorów), 

– kontynuuje prace w zakresie gromadzenia, katalogowania  
i opracowywania zabytków i materiałów kultury żydowskiej i ich zabezpieczenia 
i konserwacji (3 190 obiektów), 

– stworzyło centrum edukacyjne historii polskich Żydów (cztery sale edukacyjne), 

http://www.polin.pl/
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– prowadziło działalność popularyzatorską i oświatową, w tym wspierało działania 
zmierzające do wychowania młodego pokolenia w duchu tolerancji oraz szacunku 
dla tradycji i kultury żydowskiej (w latach 2013-2015 przeprowadzono 1 710 zajęć 
dla 27 548 uczestników). 

Działalność Muzeum zwiększyła atrakcyjność turystyczną m.st. Warszawy, od otwarcia 
siedziby Muzeum w kwietniu 2013 r. do 19 lipca 2015 r., frekwencja wyniosła 
888 802 osób (w tym w 2014 r. było to 348 140 osób). Szacowana liczba zwiedzających 
wystawę i uczestniczących w wydarzeniach programowych przewidziana jest na 
400 tys. osób rocznie. Zorganizowano warunki dla rozwoju infrastruktury turystycznej – 
otwarto sklep muzealny z ofertą judaików i publikacji oraz restaurację z kuchnią 
żydowską i bar z żywnością koszerną. Muzeum przyczynia się do rozwoju przemysłów 
związanych z jego działalnością poprzez wydawanie przez Muzeum publikacji 
książkowych i produkcję, przez zainteresowane firmy, pamiątek z motywami Muzeum, 
realizację, przez zewnętrzne firmy, filmów oraz koncertów. Powstanie Muzeum 
przyczyniło się do stworzenia nowych miejsc pracy – zatrudnienie w Muzeum wnosi 
156 osób, a w firmach współpracujących 117 osób. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 65-66, 288-301; tom II str. 47-51) 

Koszty utrzymania budynku Muzeum w 2014 r. wniosły 7 082 tys. zł, w tym koszty 
ogólne Muzeum 2 429 tys. zł, koszty stałe utrzymania nieruchomości 4 431 tys. zł, 
podatki i opłaty 222 tys. zł.  

W 2015 koszty utrzymania budynku zaplanowano na kwotę 10 131 tys. zł, obejmującą: 
koszty ogólne działalności Muzeum 1 053 tys. zł, koszty stałe utrzymania 
nieruchomości – 6 005 tys. zł, koszty stałe utrzymania wystawy – 2 850 tys. zł, podatki 
i opłaty – 223 tys. zł. W I półroczu 2015 r. poniesiono koszty w kwocie 5 020 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 58-59) 

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

W wyniku oględzin budynku Muzeum i jego otoczenia stwierdzono, że na zamkniętym 
parkingu przed Muzeum dla gości nie oznaczono miejsc parkingowych przewidzianych 
dla osób niepełnosprawnych. Każdorazowy wjazd na parking jest nadzorowany 
i pracownik ochrony otwiera szlaban i wskazuje miejsce dla osoby niepełnosprawnej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 343; tom II str. 13, 16) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Muzeum w badanym obszarze.  

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli27, wnosi o: 
1) formalne uzgodnienie z organizatorami, tj. m.st. Warszawa i MKiDN sposobu 

ewidencji, w księgach Muzeum, otrzymanej w użytkowanie nieruchomości 
zabudowanej, 

2) wystąpienie do MKiDN o formalne uregulowanie sposobu przekazania udziału 
MKiDN we własności ruchomości w kwocie 1910,1 tys. zł, w celu poprawnego, 
zgodnego ze stanem faktycznym, zaewidencjonowania ich wartości w księgach 
rachunkowych Muzeum, 

3) rozważenie stosowania zasady ustanawiania wadium we wszystkich 
postępowaniach o zamówienie publiczne realizowanych w trybie przetargu, 

                                                      
27 Dz.U. z 2015 r., poz.1096. 
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4) prowadzenie odrębnej analitycznej ewidencji księgowej dla każdego zadania 
realizowanego z otrzymanej dotacji, 

5) oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
Dyrektora Muzeum, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK Dyrektorowi Muzeum 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 Pana Dyrektora o poinformowanie Najwyższej 
Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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 

Kontroler  
Wiesława Bronisz  

doradca ekonomiczny . 
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