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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 Krzysztof Łączyński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 95281 z  23 czerwca 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie1, ul. Pańska 3; 00-124 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Zielniewicz, Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie –  
od 13 lipca 2005 r. do 3 lipca 2007 r. 
Joanna Mytkowska, Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – od 4 lipca 
2007 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, podejmując działania związane 
z budową jego siedziby stałej w latach 2013 – I połowa 2015 r., wydatkowało na ten 
cel 4 215,8 tys. zł. Zrealizowane przez Muzeum wydatki były celowe, a sposób ich 
dokonania legalny i gospodarny. 

Zawarte przez Muzeum umowy na wybór projektanta oraz pełnomocnika Muzeum 
związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej określały wysokość środków 
jaka może być przeznaczona na prace związane z budową siedziby, a których 
wysokość określona została w budżecie m.st. Warszawy.  

Środki publiczne pochodzące z dotacji udzielonych Muzeum przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta m.st. Warszawy w związku 
z przygotowaniem inwestycji wydatkowano zgodnie z decyzjami przyznającego 
i  zawartymi umowami oraz prawidłowo je rozliczono. 

Zamówienia publicznego na wybór projektanta dokonano z zachowaniem zasad 
uczciwej konkurencji i procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych2, a w zawartej umowie (oraz w innych umowach 
zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne), 
prawidłowo zabezpieczano interesy zamawiającego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie utworzone zostało przez Ministra 
Kultury3 (dalej także Minister) zarządzeniem nr 6 z dnia 29 kwietnia 2005 r. jako 
państwowa instytucja kultury. Zgodnie z tym zarządzeniem Minister sprawował 
nadzór oraz zapewniał środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju. 

                                                      
1 Dalej także Muzeum lub MSN. 
2 Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. Dalej także ustawa Pzp. 
3 Od 31 października 2005 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Nadany ww. zarządzeniem Ministra statut4 Muzeum stanowił, że bieżąca działalność 
Muzeum finansowana jest, między innymi, ze środków pochodzących z dotacji 
otrzymywanych od Ministra5. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Prezydent m.st. Warszawy zawarli 30 października 2006 r. umowę w sprawie 
prowadzenia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jako wspólnej instytucji 
kultury. 

(dowód: akta kontroli str. 39-57) 

1. Planowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej6 oraz postanowieniami rozdziału 4 statutu 
Muzeum Dyrektor opracowywał coroczne plany finansowe instytucji, uwzględniające 
informacje o planowanych dla Muzeum przez Ministra jak i m.st. Warszawę7 
kwotach dotacji, wynikających z projektu ustawy budżetowej (dotacja z budżetu 
państwa) oraz budżetu m.st. Warszawy (dotacja z budżetu Miasta) na dany rok. 
Zmiany planów dokonywane były na podstawie, zaakceptowanych przez Ministra jak 
i Prezydenta Warszawy, wniosków Dyrektora Muzeum o dokonanie stosownych 
zmian. 
Wydatki Muzeum ogółem, w objętym kontrolą okresie, rosły od 2 419 tys. zł w roku 
2007 do 19 834 tys. zł w roku 2014. Plan na 2015 r. to 32 446 tys. zł. 
W latach 2007-2012 plany finansowe Muzeum nie obejmowały żadnych wydatków 
związanych z budową nowej siedziby, wydatki takie nie były też przez Muzeum 
ponoszone.  
W roku 2013 Muzeum nie planowało wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
związane z budową siedziby, natomiast ponosiło wydatki na czynności związane 
z przygotowaniem jej budowy8 (1 030,5 tys. zł). W roku 2014 Muzeum (w ramach 
wydatków na zakupy inwestycyjne) nabyło udział w nieruchomości położonej na 
Placu Defilad. Koszty związane z nabyciem przedmiotowego udziału wyniosły 
93,1 tys. zł9 i zostały pokryte środkami z dotacji celowej Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Na czynności związane z przygotowaniem budowy 
swojej siedziby Muzeum w roku 2014 wydatkowało 884,2 tys. zł z dotacji 
podmiotowej Miasta oraz 8,3 tys. zł ze środków własnych. Łącznie  
w latach 2013-2014 z dotacji podmiotowej Miasta na czynności związane  
z przygotowaniem budowy wydano 1 914,7 tys. zł.  
Na rok 2015 Muzeum na budowę siedziby zaplanowało 15 669 tys. zł (plan 
inwestycji po zmianach) z dotacji celowej Miasta. Do dnia zakończenia kontroli10 
wydatkowano 2 199,7 tys. zł. Łącznie w latach 2013-I połowa 2015 Muzeum 
wydatkowało (z dotacji podmiotowej i celowej Miasta, z dotacji celowej Ministra i ze 
środków własnych) 4 215,8 tys. zł. 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem Muzeum w badanym okresie 
wynosił od 2% w roku 2010 do 28% w roku 2011. Natomiast dotacje podmiotowe 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wzrosły z 2 390 tys. zł w roku 
2007 do 7 500 tys. zł w roku 2014. 

(dowód: akta kontroli str. 134, 137, 234, 691-698, 700-709, 775-779, 796-823) 

                                                      
4 W objętym kontrolą okresie Minister zmieniał statut Muzeum zarządzeniami z 28 maja 2008 r., 8 marca 2011 r. oraz  
18 września 2013 r. Zmiany dotyczyły m.in. rozszerzenia źródeł finansowania działalności Muzeum, w tym o możliwość 
uzyskiwania dotacji podmiotowych i celowych nie tylko z budżetu państwa, lecz również jednostki samorządu terytorialnego. 
5 A ponadto z wpływów z prowadzonej działalności oraz środków otrzymywanych od innych osób fizycznych i prawnych oraz 
z innych źródeł. 
6 Dz.U. z 2012 r. , poz. 406 ze zm. 
7 Dalej także Miasto. 
8 W szczególności na dokumentację projektową i działania związane z pozyskaniem kredytu bankowego. 
9 Wycena, zakup gruntu i opłaty notarialne. 
10 Tj. do 24 lipca 2015 r.  

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

2. Planowanie i przygotowanie inwestycji dotyczącej budowy 
siedziby stałej Muzeum 

Przywołaną na wstępie niniejszego wystąpienia umową z 30 października 2006 r.11 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent m.st. Warszawy12 ustalili 
również zasady budowy stałej siedziby Muzeum. Prezydent Warszawy zobowiązał 
się m.in. do: nieodpłatnego zapewnienia Muzeum tymczasowej siedziby13 na okres 
trwania budowy siedziby stałej, przeprowadzenia konkursu architektonicznego na 
koncepcję budynku, przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego na 
działce budowlanej położonej przy Placu Defilad w Warszawie14 oraz do poniesienia 
nakładów inwestycyjnych w kwocie nieprzekraczającej 270 000 tys. zł (w tym koszt 
przygotowania projektu architektoniczno-budowlanego). Strony umowy zobowiązały 
się też do zabiegania o dofinansowanie inwestycji z funduszy europejskich. Rola 
Muzeum w planowanym procesie inwestycyjnym miała polegać na możliwości 
zgłaszania sugestii związanych z rozstrzygnięciami programowo-użytkowymi 
dotyczącymi budynku i jego otoczenia. 
Treść ww. umowy zmieniono aneksami z 31 lipca 2012 (aneks nr 1 – Miasto 
zobowiązało się do zapewnienia środków na utrzymanie tymczasowej siedziby) oraz 
10 września 2013 r. (aneks nr 2). 
Aneksem nr 2 ustalono, że w związku z brakiem możliwości: 
– osiągnięcia założeń określonych w umowie w zakresie budowy ze środków 

własnych Miasta budynku, w którym będzie prowadzona przez Muzeum 
działalność kulturalna, 

– zastosowania koncepcji architektonicznej budynku Muzeum, wyłonionej 
w konkursie przeprowadzonym przez Miasto, 

to Muzeum realizować miało, począwszy od 2013 r., na nieruchomości położonej na 
Placu Defilad, inwestycję polegającą na wzniesieniu budynku Muzeum.  

Miasto, w związku z powyższym, udzielić miało Muzeum w latach 2019-2042, dotacji 
(do wysokości 603 000 tys. zł15) ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2013-204216. Ponadto Miasto zobowiązało się do: sfinansowania wyboru architekta, 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Placu Defilad, dalszego 
nieodpłatnego zapewnienia Muzeum siedziby przy ul Pańskiej 3 i wskazania 
dodatkowego obiektu, niezbędnego do prowadzenia działalności Muzeum oraz 
środków niezbędnych do jego utrzymania i zbycia na rzecz Muzeum, w trybie 
bezprzetargowym, z 99,9% bonifikatą (za zgodą Rady Miasta) działek, na których 
miała być wzniesiona siedziba Muzeum. 

Prezydent m.st. Warszawy i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 7 maja 
2014 r. zawarli porozumienie w sprawie „przygotowania projektu architektonicznego 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatru Rozmaitości w Warszawie oraz budowy 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej”. Przedmiotowym porozumieniem ustalono, między 
innymi, że Miasto uwzględni zwiększony zakres prac projektowych w związku 
z przygotowaniem wspólnego projektu architektonicznego dla MSN i dla Teatru 
Rozmaitości w Warszawie.17 Ustalono ponadto, że Muzeum przeprowadzi 
postępowanie zamówieniowe w zakresie przygotowania projektu architektonicznego 
dla MSN i Teatru, zaciągnie kredyt bankowy18 zabezpieczony wskazaną powyżej 
(aneks nr 2) dotacją i spłaci go, w latach 2019-2042, ze środków przekazywanych 

                                                      
11 W sprawie prowadzenia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jako wspólnej instytucji kultury. 
12 Dalej także Prezydent Warszawy lub Prezydent. 
13 Koszty jej utrzymania miało ponosić Muzeum. 
14 Po jej geodezyjnym wyodrębnieniu i rozliczeniu roszczeń i praw osób trzecich do tej działki. 
15 W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu bankowego przez Muzeum. 
16 Przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XLVIII/1301/2012 z 13 grudnia 2012 r. 
17 Dalej także Teatr lub TR Warszawa.   
18 W wys. do 603 000 tys. zł. 
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przez Miasto w ramach tej dotacji. Ustalono też, że Muzeum będzie inwestorem dla 
budowy własnej siedziby19. 

 (dowód: akta kontroli str. 52-66) 

W badanym okresie Muzeum prowadziło działalność w tymczasowej siedzibie 
składającej się z: 

 pomieszczeń b. sklepu meblowego pn. „Emilia” w Warszawie (o powierzchni 
4 300 m², w tym piwnicy wykorzystywanej jako magazyn muzealiów 
i archiwaliów), położonego przy ul. Emilii Plater 51 w Warszawie. Pomieszczenia 
te od 14 maja 2012 r. podnajmowane były od Zakładu Gospodarki 
Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście20, który wynajmuje je od właściciela 
b. sklepu, na podstawie umowy zawartej na okres do 14 maja 2016 r. Czynsz za 
wynajem tych pomieszczeń pokrywany jest ze środków pochodzących z dotacji 
podmiotowej, udzielanej corocznie Muzeum przez Prezydenta m.st. Warszawy; 

 pomieszczeń stanowiących własność m.st. Warszawy, sąsiadujących 
z budynkiem głównym Muzeum, położonych przy ul. Pańskiej 3 (o powierzchni 
1 054 m²), wykorzystywanych głównie na działalność biurową oraz 
towarzyszącą. Pomieszczenia te, na podstawie porozumienia z 3 września 
2007 r., zostały nieodpłatnie przekazane Muzeum na czas nieoznaczony przez 
administrujący budynkami ww. Zakład. 

Na utrzymanie tymczasowej siedziby Muzeum w roku 2014 wydatkowano kwotę 
5 130,1 tys. zł. 
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie wskazano Muzeum nowej siedziby 
tymczasowej (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej, w tym 
organizowanie ekspozycji oraz innych przedsięwzięć artystycznych) na okres po 
wygaśnięciu przywołanej powyżej umowy najmu siedziby przy ul. Emilii Plater 5121.  

(dowód: akta kontroli str. 80-90, 228-229) 

Zgodnie z pierwotną treścią umowy o  współprowadzeniu instytucji kultury z dnia 
30 października 2006 r. przeprowadzenie konkursu architektonicznego na koncepcję 
budynku oraz przygotowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego realizowane 
było w latach 2007-2012 przez m.st. Warszawę, przy doradczo-konsultacyjnym 
udziale Dyrektor Muzeum. 
W okresie od 12 kwietnia 2011 r. do końca kwietnia 2012 r. Dyrektor Muzeum brała 
udział w pracach zespołu zadaniowego pn. „Komitet Sterujący do spraw budowy 
Centrum Sztuki Nowoczesnej”. Udział ten polegał na formułowaniu roboczych 
wniosków i opinii w sprawach omawianych przez Komitet. 
Prowadzone przez Miasto działania związane z budową siedziby stałej dla Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej uległy zawieszeniu w kwietniu 2012 r. z powodu sporu  
z projektantem22 i wypowiedzenia przez Miasto zawartej z nim umowy  
z 12 kwietnia 2008 r. Spór skierowano do rozstrzygnięcia sądowego23. 

Działania te zostały wznowione powołaniem przez Prezydenta m.st. Warszawy24 
nowego zespołu zadaniowego pn. „Komitet Sterujący do spraw realizacji inwestycji 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z Teatrem Rozmaitości 

                                                      
19 Zasad planowanej budowy siedziby Teatru w oparciu o wspólny projekt architektoniczny w Porozumieniu nie określono. 
20 Jednostka organizacyjna m.st. Warszawy. 
21 Zgodnie z umową z 30 października 2006 r. zapewnienie Muzeum siedziby tymczasowej należy do Prezydenta m.st. 
Warszawy.  
22 Wyłonionym w wyniku konkursu architektonicznego przeprowadzonego w 2007 r.  
23 30 kwietnia 2012 r. Miasto złożyło pozew w Sądzie Okręgowym dla m.st. Warszawy – 
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/miasto-rozwi-za-o-umow-z-projektantem-muzem-sztuki-nowoczesnej – dostęp 
11.08.2015 
24 Zarządzeniem nr 3649/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego 
pn. „Komitet Sterujący do spraw realizacji inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z Teatrem Rozmaitości 
w Warszawie”. 

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/miasto-rozwi-za-o-umow-z-projektantem-muzem-sztuki-nowoczesnej
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w Warszawie25”, do którego zadań należała „w szczególności koordynacja spraw 
związanych z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego 
budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej wraz z Teatrem Rozmaitości”. W skład 
zespołu powołano m.in. Dyrektor Muzeum, zastępcę Dyrektora Teatru Rozmaitości 
przedstawicieli Miasta26 i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego27. 
Przewodniczącym Komitetu Sterującego został Jacek Wojciechowicz – Zastępca 
Prezydenta m.st. Warszawy.  

 (dowód: akta kontroli str. 141-143, 255-256, 832-834) 

Prace nowego Komitetu Sterującego od 20 grudnia 2012 r.28 prowadzone były 
w ramach, zaakceptowanej przez wszystkich jego członków „Koncepcji realizacji 
budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz teatru TR”, opracowanej na zlecenie 
Muzeum przez podmiot zewnętrzny29, z którym 3 grudnia 2012 r. Muzeum zawarło 
umowę zlecenia30. 
Koncepcja ta zakładała między innymi rozdzielenie funkcjonalne i budżetowe 
budynków Muzeum i Teatru, 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 z kredytu bankowego.  
Jednocześnie w koncepcji uwzględniono zadania, które, równolegle 
z przygotowywaniem projektu architektonicznego, zrealizować powinny inne komórki 
organizacyjne Urzędu Miasta. Dotyczyło to m.in. opracowania projektu przebudowy 
infrastruktury podziemnej na obszarze planowanej inwestycji oraz zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego31. 

(dowód: akta kontroli str. 144-150, 258-280, 282) 

Muzeum dla ww. koncepcji sporządziło Harmonogram Budowy Muzeum, który 
został zaakceptowany przez Komitet Sterujący (na spotkaniu 25 stycznia 2013 r.). 
Przewidywał on zakończenie I fazy (planowanie i prace projektowe) w kwietniu 
2016 r. W maju 2016 r. ma rozpocząć się faza II (realizacja prac budowlanych). 
Zakończenie prac założono na koniec 2019 r. 
Harmonogram ten przewidywał m.in. sporządzenie programu funkcjonalno-
użytkowego dla budynku MSN, zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego32. 

W wyniku ustaleń Komitetu Sterującego Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta zleciło 
opracowanie koncepcji przebudowy infrastruktury podziemnej otoczenia 
planowanego Muzeum. Projekt przebudowy infrastruktury podziemnej był gotowy na 
14 listopada 2014 r., przy czym sporządzane przez projektanta opracowania 
cząstkowe (w tym inwentaryzacja istniejącej pod ziemią infrastruktury) udostępniane 
były w trybie roboczym Muzeum, które wykorzystało je do przygotowania 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie architektonicznego 
projektu zespołu obu budynków. Nowy miejscowy plan zagospodarowania Placu 

                                                      
25 Zarządzenie uchylało jednocześnie wymienione poprzednio zarządzenie Prezydenta z 12 kwietnia 2011 r. w sprawie 
powołania zespołu zadaniowego pn. „Komitet Sterujący do spraw budowy Centrum Sztuki Nowoczesnej”. 
26 W tym m.in.: p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Dyrektora Biura Kultury, Biura Prawnego, Biura 
Gospodarki Nieruchomościami, Biura Infrastruktury i zastępcy Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością.  
27 Dyrektora Departamentu Finansowego, Szefa Gabinetu Politycznego.  
28 Data pierwszego posiedzenia Komitetu. 
29 Doradztwo w zakresie analizy architektonicznej i budowlanej projektu inwestycyjnego budowy docelowej siedziby Muzeum, 
zostało zlecone umową z 3 grudnia 2012 r. „Pracowni Architektonicznej”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.  
30 Wartość zlecenia 6 000 zł, umowa określała kary za nienależyte wykonanie zadania. 
31 Plan ten przed zmianą nie przewidywał dwóch oddzielnych budynków. 
32 Dz.U. z 2013 r., poz. 1129. 
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Defilad przyjęty został uchwałą33 Rady Miasta Stoiłecznego Warszawy 6 listopada 
2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 145, 153, 240-242, 261, 266-278, 373-377, 759-772) 

W związku z ustaleniami Komitetu Sterującego, w tym przyjętym Harmonogramem 
Prac, Muzeum podjęło między innymi niżej wymienione działania:  

1. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę na „świadczenie usług 
doradczych w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na 
wykonanie Dokumentacji Projektowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz 
Teatru”34, z którą 2 kwietnia 2013 r.35 zawarto umowę.  W ramach realizacji tej 
umowy zlecono m.in. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego  
pn. „Wytyczne programowe dla zespołu budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie i teatru TR Warszawa” (dalej także Wytyczne). 
Opracowanie to wykorzystano następnie w trakcie wyboru projektanta zespołu 
budynków obu instytucji kultury, załączając je do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
Określona w Wytycznych całkowita powierzchnia Muzeum wyniosła 15 tys. m2, 
a powierzchna sąsiedniego Teatru 10 tys. m2 (łącznie 25 000 m2, tj. o 10 000 m2 

mniej niż w koncepcji wybranego wcześniej przez Miasto projektanta). 
Opracowano szczegółowe zestawienie liczby i funkcjonalności pomieszczeń 
wewnątrz Muzeum, a także szczegółowo opisano warunki dotyczące 
przyłączenia budynków do, mających ulec przebudowie, sieci podziemnych. 
Wykorzystano w tym przypadku sporządzoną na zlecenie Biura Infrastruktury 
Urzędu Miasta inwentaryzację infrastruktury podziemnej w rejonie Placu Defilad. 
W Wytycznych uwzględniono nie tylko ściśle wystawiennicze funkcje Muzeum, 
ale – biorąc pod uwagę jego lokalizację „w cieniu” Pałacu Kultury i Nauki – 
dodatkowe funkcje w zakresie urbanistyki Miasta: funkcję zrównoważenia 
nadmiernie dominującego Pałacu oraz funkcję przywrócenia terenowi Placu 
Defilad charakteru żywej przestrzeni publicznej. Muzeum ma tworzyć przyjazną 
przestrzeń poprzez możliwie najlepszy program i architekturę oraz promować 
spójność, integrację społeczną i zaangażowanie obywatelskie.36 Wskazano 
ponadto zamiar skonstruowania w Śródmieściu symbolu przejrzystości i dialogu 
jako wyróżników życia publicznego po przemianach roku 1989. 
Zmniejszenie powierzchni budynku Muzeum Dyrektor uzasadniła decyzją 
Komitetu Sterującego, który wziął pod uwagę informacje o rzeczywistych 
kosztach realizacji budynków o takich funkcjach oraz zamiar zachowania 
pierwotnie zaplanowanej kwoty 270 000 tys. zł jako całkowitego kosztu 
inwestycji. 

 (dowód: akta kontroli str. 251, 285-372, 586- 650, 752) 

2.  W przetargu nieograniczonym „na świadczenie usług prawniczych polegających 
na obsłudze i przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na wybór banku komercyjnego, finansującego budowę nowej 
siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – wraz z projektem 
architektonicznym obejmującym także siedzibę Teatru Rozmaitości” Muzeum 
wybrało Grupę Doradczą Sienna sp. z o.o. Wybrany podmiot, na podstawie 

                                                      
33 Uchwała Nr XCIV/2414/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dla zabudowy w terenie 7.UK. 
34 Paratus Group II Inc. z siedzibą w Nowym Jorku. 
35 Umowa opiewała na kwotę 587,9 tys. zł brutto za usługi podstawowe (w tym Wytyczne) i opcjonalnie (w przypadku takiego 
zlecenia) inne usługi związane z przetargiem na dokumentację projektową w kwocie 391,9 tys. zł brutto. W umowie prawidłowo 
zabezpieczono interesy zamawiającego m.in. poprzez zapisy dotyczące kar umownych. Umowa została zrealizowana (usługi 
podstawowe w 2013 r., opcjonalne w 2014 r.) 
36 Takie założenia wskazano m.in. w Wytycznych w rozdziale pn. Misja. 
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umowy z 30 kwietnia 2015 r.37, w okresie od 12 lipca do 30 września 2014 r., 
przeprowadził przetarg nieograniczony na wybór instytucji kredytującej realizację 
budowy siedziby MSN38. Procedurę przetargową poprzedzono dialogiem 
technicznym, w którym uzyskano informacje niezbędne do opracowania 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz stwierdzono zainteresowanie 
banków planowanym zamówieniem. Jednakże w samym postępowaniu 
przetargowym nie wpłynęły żadne oferty. 
Podjęcie przedmiotowego postępowania wynikało z podpisanych z Miastem 
(opisanych wcześniej) umów i porozumień, jak też posiadało akceptację 
Komitetu Sterującego, który kwestie te omawiał na posiedzeniach 25 stycznia  
i 26 kwietnia 2013 r. Przewidywany do uzyskania przez Muzeum kredyt (w wys. 
maksymalnej 270 000 tys. zł) miał być źródłem finansowania dokumentacji 
projektowej (dla MSN i TR) oraz budowy siedziby MSN. 

(dowód: akta kontroli str. 152-153, 168-175, 439-448, 471-472, 796-803) 

3.  W związku z brakiem ofert na udzielenie kredytu, 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 270 000 tys. zł na 
finansowanie kosztów wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej”. Szczegółowy zakres zadania określony został 
w załącznikach do umowy (zał. nr 1 plan rzeczowo-finansowy na rok 2014  
i zał. nr 2 plan rzeczowo-finansowy na rok 2015). Plany na kolejne lata miały być 
przedstawiane w styczniu każdego następnego roku i przyjmowane przez strony 
umowy w drodze aneksu. Umowa określała kwoty dotacji na poszczególne lata 
jej obowiązywania, na rok 2014 przewidziano 117 200 zł (obsługa prawna), a na 
rok 2015 – 16 049 tys. zł39. Miasto zastrzegło sobie w umowie prawo kontroli 
prawidłowości wydatkowania środków, a MSN zobowiązało się do 
przedstawiania wszelkich dokumentów związanych z realizacją tej umowy. 
Umowę zmieniono dwoma aneksami, pierwszy dotyczył zmiany numeru konta 
bankowego, drugi zmiany planów rzeczowo finansowych na 2014 i 2015 r. 
Zmiana polegała na przesunięciu zaplanowanej na rok 2014 kwoty 117 200 zł na 
rok 2015 i ustaleniu dotacji na ten rok w wysokości 15 669,4 tys. zł.  
W przedmiotowej umowie w § 2 pkt 6 postanowiono, że MSN nieodpłatnie 
przekaże na rzecz Teatru Rozmaitości dokumentację projektową obiektu, 
zrealizowaną w ramach postępowania ”Wykonanie wielobranżowej dokumentacji 
projektowej dla budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz TR 
Warszawa wraz z infrastrukturą”, w części dotyczącej Teatru. 

(dowód: akta kontroli str. 473-484) 

4.  Również 5 grudnia 2014 r. Muzeum podpisało, z wybranym w trybie negocjacji 
z ogłoszeniem projektantem40, umowę na „Wykonanie wielobranżowej 
dokumentacji projektowej dla budynku MSN w Warszawie oraz dla teatru TR 
Warszawa wraz z infrastrukturą”. 
Umowa przewidywała opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  
w sześciu, szczegółowo opisanych etapach i harmonogram ich przekazywania, 
zaczynając od koncepcji wstępnej (14 tygodni od dnia zawarcia umowy) do 
świadczenia usług nadzoru autorskiego na placu budowy (przewidywane na lata 
2016-2019). 

                                                      
37 Z tytułu realizacji umowy wybranemu podmiotowi przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe w wys. 30 tys. zł brutto. Umowa 
prawidłowo zabezpieczała interesy zamawiającego poprzez m.in. kary umowne. 
38 W postępowaniu nie uwzględniano środków niezbędnych do wybudowania siedziby TR Warszawa. 
39 Tj.: 11 811 tys. zł za prace projektowe, 3 094,7 tys. zł koszty pośrednie, w tym obsługa prawna i 1 142,3 tys. zł – koszty 
inżyniera kontraktu-etap projektowy. 
40 Thomas Phifer and Partners z siedzibą w Nowym Jorku. Postępowanie prowadzono od 9 września 2013 r. (data ogłoszenia 
o zamówieniu). Prace komisji przetargowej zakończono 12 lipca 2014, ale decyzję o udzieleniu zamówienia wybranemu 
oferentowi podjęto dopiero 5 grudnia 2014 r., tj. po podpisaniu z Miastem umowy o dotację celową. 
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Projektanta zobowiązano do uwzględniania w toku prac projektowych kosztów 
przewidywanych robót budowlanych w kwotach zgodnych z zakładanym 
budżetem inwestycji: 200 000 tys. zł dla budynku Muzeum i 125 000 tys. zł dla 
budynku Teatru. 
W toku prowadzonych negocjacji z oferentami Muzeum udostępniało oferentom 
wyniki prac jednostek organizacyjnych Miasta związanych z inwentaryzacją 
infrastruktury podziemnej terenu, na którym mają powstać siedziby MSN i TR, 
wynikami prac projektowych dotyczących jej przebudowy41 i pracami 
dotyczącymi zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Placu Defilad. 
Konieczność zapewnienia spójności między wszystkimi ww. pracami 
a zamawianą dokumentacją projektową, jak też konieczność ich uwzględnienia  
w tej dokumentacji, były podstawą do wyboru trybu zamówienia publicznego  
o jakim mowa w art. 54 ustawy Pzp. 
Zawarta umowa opiewała na kwotę 34 350 tys. netto, płatną w 6 ratach po 
wykonaniu poszczególnych etapów. 

 (dowód: akta kontroli str. 145-146, 204, 240-242, 486-526)  

5.  W celu zapewnienia realizacji przez projektanta wszystkich oczekiwań i potrzeb 
przyszłych użytkowników Muzeum jak i Teatru42, na etapie przygotowywania 
właściwego projektu architektoniczno-budowlanego43 w trybie przetargu 
ograniczonego wyłoniono pełnomocnika inwestora44. Ma on reprezentować MSN 
wobec projektanta. Stosowną umowę zawarto 3 czerwca 2015 r.45 Umowa 
została zawarta na czas trwania prac projektowych (31 czerwca 2017 r.), a jej 
wartość ustalono na kwotę do 4 371,6 tys. zł brutto. Do zadań pełnomocnika 
wymienionych w umowie należało m.in. zapewnienie wykonywania usług, 
z umową tą związanych, przez konsultantów o specjalności akustycznej oraz 
o specjalności: technologia muzealna i technologia teatralna. 

(dowód: akta kontroli str. 539-561)  

6.  Zaplanowany przez Muzeum wybór inżyniera kontraktu, który ma odpowiadać, 
m.in. za weryfikację dokumentacji i kosztorysów, rozpoczęto ogłoszeniem 
o zamówieniu publicznym 30 marca 2015 r. Z przedmiotowego ogłoszenia 
wynika, iż inżynier kontraktu będzie świadczył usługi przez cały czas trwania 
inwestycji (od etapu projektowania do etapu powykonawczego). 
Do dnia zakończenia kontroli postępowanie to nie zostało rozstrzygnięte. 

Muzeum zatrudniało podmioty zewnętrzne do obsługi procesu związanego 
z budową jego siedziby, gdyż, jak podała w wyjaśnieniach Dyrektor, Muzeum nie 
dysponowało pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy.  
Muzeum zatrudniło, wyłonionego w konkursie, Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji, 
który jest odpowiedzialny za jej realizację. Mimo zaplanowania w Regulaminie 
Organizacyjnym Muzeum46 Działu ds. Inwestycji, który miał zapewnić m.in. obsługę 
merytoryczną, administracyjną, prawną, finansowo-księgową i rozliczeniową 
inwestycji jak i realizację zamówień publicznych, nie udało się zatrudnić osób na 
etatach do tego Działu. Muzeum składało wnioski do Ministra Finansów47 
o zwiększenie limitu na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, jednak zwiększenia 
tego limitu nie uzyskało. Do obsługi zamówień publicznych zatrudniona była 

                                                      
41 W tym projektu utworzenia tunelu zbiorczego dla tej infrastruktury. 
42 Wyłoniony podmiot ma m.in. obowiązek uzyskiwania od zamawiającego i od użytkowników szczegółowych oczekiwań 
odnośnie ostatecznego kształtu inwestycji, zbieranie ich w formie szczegółowych wytycznych projektowych i przekazywanie 
ich projektantowi, w tym nadzór nad ich realizacją obejmujący również budżet inwestycji (200 000tys. zł) i harmonogram prac. 
43 Trzeci i czwarty etap realizacji umowy z projektantem z 5 grudnia 2014 r.  
44 Do jego zadań należy nadzorowanie prac projektowych, w szczególności w zakresie specjalistycznej problematyki statyki 
budynków, technik teatralnych i wentylacji.  
45 Firma Paratus Group II Inc., która w roku 2013 opracowała omówione wcześniej Wytyczne. 
46 Z 28 stycznia 2015 r. 
47 Za pośrednictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.. 
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w Muzeum jedna osoba na ½ etatu, która, po zwiększeniu liczby zadań Muzeum, 
związanych z przygotowaniem inwestycji, nie zapewniała bieżącej obsługi 
zamówień. Przedstawione okoliczności były powodem zlecania, w wyniku 
przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne, prac przygotowawczych 
podmiotom zewnętrznym, w tym kancelariom prawnym w celu realizacji zadań 
z należytą starannością. Do 2015 r. koszty tych usług były finansowane z dotacji 
podmiotowej m.st. Warszawy. Koszty zewnętrznych usług mieściły się w kwotach 
przyznanych dotacji, a wydatków dokonywano za zgodą i wiedzą Miasta. Takie 
działania miały zapewnić pełną profesjonalizację procesu projektowego 
i decyzyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 255-257, 539-583) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Wybór wykonawcy projektu 

Wyboru wykonawcy wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego 
dokonano zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a w szczególności: 
– udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem było uzasadnione 

okolicznościami wymienionymi w art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. brakiem 
możliwości określenia szczegółowych cech zamawianych usług, który wynikał 
m.in. z faktu, iż do daty rozpoczęcia postępowania Muzeum nie posiadało pełnej 
dokumentacji w zakresie infrastruktury podziemnej Placu Defilad48, nie mogło 
więc określić szczegółowych cech ani wartości zamawianych usług w taki 
sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego lub przetargu ograniczonego;  

– dopełniono, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, obowiązku 
zamieszczenia ogłoszenia o tym postępowaniu – ogłoszenie przekazano do 
publikacji 9 września 2013 r., zostało ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej nr 2013/S 177-305761 z dnia 12 września 2013 r. 
Opublikowano je również w siedzibie Muzeum i na jego stronie internetowej; 

– zawarta umowa była zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
załączonym do niej wzorem oraz właściwie zabezpieczała interesy 
zamawiającego, zawierając zapisy dotyczące rękojmi, kar umownych, 
wymaganego ubezpieczenia projektanta, okoliczności umożliwiających 
odstąpienie od umowy i jej zmiany oraz sposobów rozstrzygania ewentualnych 
sporów. 

Szacowana wartość prac projektowych49 wyniosła 48 031,2 tys. zł brutto50. Autor 
szacunku nie zastosował zasad wyceny wartości prac projektowych określonych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym51, ponieważ nie 
były one właściwe dla takiego typu obiektu, wg wyjaśnień autora, ze względu na 
wysoką skalę skomplikowania i złożoność prac technicznych, w tym dotyczących 
infrastruktury, jak też lokalizacji.52 Na podstawie § 10 pkt 8 tego rozporządzenia 

                                                      
48 Miasto dopiero prowadziło prace inwentaryzacyjne, a następnie projektowe, dotyczące przebudowy tej infrastruktury, Miasto 
zmieniało również plan zagospodarowania Placu Defilad. 
49 Przez Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji. 
50 39 049,8 tys. zł netto. 
51 Dz.U. Nr 130, poz. 1389. 
52 Bezpośrednio nad linią metra. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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zastosowano inną metodę szacowania, opartą m.in. na kosztach budowy 
podobnych instytucji kultury w Polsce oraz wytycznych Stowarzyszenia Architektów 
Polskich. 

 (dowód: akta kontroli str. 240-242, 710-756, 795) 

Do dnia zakończenia kontroli projektant wykonał I etap projektu, przekazując 
Muzeum wstępny projekt koncepcyjny. Odbiór projektu, zgodnie z postanowieniami 
§ 12 pkt 7 umowy z 5 grudnia 2014 r., dokonała komisja złożona z przedstawiciela 
firmy projektowej i Zastępcy Dyrektora Muzeum ds. Inwestycji, co zostało 
potwierdzone protokołem odbioru podpisanym 26 maja 2015 r. 
Kwota wydatkowana na wykonanie opracowania koncepcji zgodnie z § 16 pkt 2 lit. a 
umowy stanowiła 5% całkowitej wartości zamówienia i wyniosła 2 112,5 tys. zł 
brutto. 

(dowód: akta kontroli str. 687-690) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

4. Wydatkowanie środków finansowych oraz rozliczanie 
otrzymanego dofinansowania 

Na wydatkowaną w latach 2013-2014 przez Muzeum kwotę 1 923,0 tys. zł53 (na 
czynności związane z przygotowaniem budowy nowej siedziby, w tym 
z pozyskiwaniem kredytu bankowego) składały się wydatki na: 
– doradztwo: 611,8 tys. zł54 w 2013 r. i 400,5 tys. zł55 w 2014 r.; 
– obsługę prawną: 223,1 tys. zł w 2013 r. i 183,8 tys. zł w 2014 r.; 
– koordynację działań: 50,7 tys. zł w 2013 r. i 97,1 tys. zł w 2014 r.; 
– tłumaczenia dokumentów, kopiowanie map, konsultacje: 144,9 tys. zł w 2013 r.  

i 211,1 tys. zł w 2014 r.  
Wydatkowane środki pochodziły głównie z podmiotowych dotacji Miasta 
(1 914,7 tys. zł), których wysokość (po zmianach) w latach 2013 i 2014 wyniosła 
6 015,8 tys. zł oraz 5 453,9 tys. zł. Dotacje te przeznaczone były, poza 
wymienionymi wyżej wydatkami, głównie na zapłatę czynszu wraz z opłatą za 
użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości za podnajem budynku b. sklepu 
meblowego „Emilia”. Przekazane przez m.st. Warszawę środki zostały wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem.56 

 (dowód: akta kontroli str. 83, 584-689, 694-695, 700-709) 

Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 
zaakceptowało przedłożone przez Muzeum sprawozdania z wykorzystania ww. 
dotacji podmiotowych za lata 2013 i 2014. 

(dowód: akta kontroli str. 778-779) 

W roku 2015 (do dnia zakończenia kontroli) ze środków dotacji celowej Miasta  
w wysokości 15 669,4 tys. zł (plan po zmianach) wydatkowano 2 199,7 tys. zł, 
z czego 2 112,5 tys. zł na zapłatę za wstępny projekt koncepcyjny stanowiący 
realizację I etapu opracowania dokumentacji projektowej. Na obsługę prawną, w tym 

                                                      
53 W roku 2013 – 1 030,5 tys. zł, w roku 2014 – 892,5 tys. zł (z czego 884,2 tys. zł dotacja podmiotowa Miasta i 8,3 tys. zł 
środki własne). 
54 W tym opracowanie „Wytycznych programowych” zgodnie z umową z 2 kwietnia 2013 r. z firmą Paratus 587,8 tys. zł 
55 W tym 391,9 tys. zł na dodatkowe opracowania przewidziane w tej samej umowie z 2 kwietnia 2013 r. 
56 Plan dotacji podmiotowej na rok 2014 obejmował kwotę 6 150,6 tys. zł. Kwota 696,8 tys. zł z przekazanej przez Miasto 
dotacji podmiotowej na zapłatę za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości dla właściciela byłego pawilonu 
meblowego „Emilia” została zwrócona Miastu, w związku z toczącym się sporem Miasta z właścicielem budynku. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

12 

prowadzonego postępowania57 o udzielenie zamówienia publicznego wraz  
z kosztami tłumaczeń itp. wydatkowano 87,2 tys. zł. 
Wydatki te przewidziane były w planie rzeczowo-finansowym na rok 2015, 
stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu Muzeum dotacji ze środków Miasta. 
Zapłaty dokonywano na podstawie rachunków przedłożonych przez 
zleceniodawców, które zostały zaakceptowane pod względem merytorycznym przez 
upoważnionych pracowników Muzeum. 
Łączne58 wydatki poniesione przez Muzeum na przygotowanie zaplanowanej na lata 
2016-2019 budowy siedziby Muzeum wyniosły 4 215,8 tys. zł (w tym wydatki 
inwestycyjne – 93,1 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 477-478, 590-639, 648-690, 696-697) 

Zgodnie z ustalonym przez Prezydenta m.st. Warszawy trybem rozliczania środków 
uzyskanych z dotacji celowej Muzeum, w okresie styczeń – czerwiec 2015 r., 
sporządzało miesięczne sprawozdania z wykorzystania przyznanych środków 
obejmujące szczegółowe informacje w zakresie zadań zrealizowanych z ich 
wykorzystaniem.  

(dowód: akta kontroli str. 485, 586-589, 642-647, 694-695, 778-794) 

Dla środków otrzymywanych z dotacji celowej Miasta oraz sfinansowanych nimi 
wydatków prowadzono wyodrębnioną ewidencję. W stosowanym od 1 stycznia 
2015 r. planie kont przeznaczono dla nich analityczne konta 702-114 (Budowa MSN 
Inwestycja) i 081-13 (budowa siedziby MSN), co było zgodne z art. 152 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych59. Ewidencja prowadzona 
na ww. kontach była zgodna z uzyskanymi przez Muzeum kwotami dotacji celowej  
z Miasta, jak i z poniesionymi z tej dotacji wydatkami. 

(dowód: akta kontroli str. 696-699) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

5. Zgodność efektów rzeczowych z założeniami 

Muzeum wraz z Teatrem 4 lipca 2014 r. nabyły na współwłasność60, 
od m.st. Warszawy, zespół 11 działek budowlanych o łącznej powierzchni 11,9 ha 
przeznaczonych na wybudowanie siedzib obu instytucji kultury, za 0,1% ich 
wartości, tj. za kwotę 86 635,45 zł brutto61.  
Zakup zrealizowano z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego62. Na realizację zadania zawarto umowę z 30 czerwca 2014 r. Środki 
wydatkowano zgodnie z umową.   
Nabyty udział we własności nieruchomości został ujawniony w ewidencji środków 
trwałych Muzeum63 w cenie nabycia (93,1 tys. zł, tj. cena gruntu + opłaty notarialne), 
zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości64. 
Przekazany obu instytucjom kultury zespół działek nie obejmował działki oznaczonej 
nr 23/68 o powierzchni 386 m2 (położonej na granicy zespołu działek) i niezbędnej 
do prawidłowej realizacji inwestycji. Komitet Sterujący zdecydował w związku z tym, 

                                                      
57 Na wybór inżyniera kontraktu.  
58 Tj. z dotacji m.st. Warszawy jak i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i środków własnych.. 
59 Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 
60 Udział Muzeum we współwłasności kompleksu działek wynosi 2/3 a Teatru 1/3. 
61 Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą Nr LXXV/1939/2014 z 30 stycznia 2014 r. wyraziła zgodę na sprzedaż działek 
z bonifikatą w wysokości 99,9% od wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 
62 Dotacja w wys. 97,2 tys. zł uwzględniała także koszty wyceny gruntu i opłaty notarialne. 
63 Na koncie 011-1 (środki trwałe – grunty). 
64  Dz.U z 2013 r., poz. 330 ze zm. 
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że nie należy planować zabudowy kubaturowej na tej działce. Muzeum uwzględniło 
powyższe w toku ustaleń z projektantem. 
Do dnia zakończenia kontroli Miasto nie uregulowało stanu prawnego działki i nie 
dokonało jej przekazania Muzeum. 

(dowód: akta kontroli str. 91-140, 201, 698, 757) 

Kolekcja zgromadzona w Muzeum obejmowała 273 eksponaty/dzieła o wartości 
18 501,9 tys. zł oraz pięć zespołów archiwaliów o wartości 2 912,4 tys. zł65.  
Około 85% kolekcji66 zakupiono ze środków pochodzących z programu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Kolekcje – priorytet 1 – Narodowe Kolekcje 
Sztuki Współczesnej, zaś ok.15% kolekcji to darowizny na rzecz Muzeum. 
Do 6 lutego 2014 r. Muzeum dokonywało zakupów na podstawie planów 
opracowywanych przez Dział Programowy i Realizacji Wystaw. Dyrektor Muzeum67 
powołała 7 lutego 2014 r. kolegium doradcze ds. zakupów dzieł sztuki i ustaliła 
regulamin jego pracy, który zobowiązywał kolegium do każdorazowego 
uzasadniania planowanych zakupów. 
Zgodnie z informacją Dyrektor Muzeum całość kolekcji eksponowana jest rotacyjnie 
– tj. poprzez realizację wystaw czasowych. 

(dowód: akta kontroli str. 18, 33-38, 67-79, 774) 

Oględziny magazynu wykazały prawidłowy stan adaptacji pomieszczeń do funkcji 
przechowywania muzealiów. Stwierdzono zabezpieczenie pomieszczeń stalowymi 
drzwiami i dodatkową kratą, instalację termometrów i higrometrów oraz czujników 
dymu, które sprzężono z prowadzonym przez zewnętrzną firmę systemem 
monitoringu. Oba budynki wykorzystywane przez Muzeum były ponadto ochraniane 
przez wyspecjalizowaną firmę. 

(dowód: akta kontroli str. 758) 

W okresie objętym kontrolą Muzeum stale monitorowało frekwencję na wystawach 
organizowanych w siedzibie tymczasowej (wraz z wystawami organizowanymi 
w innych lokalizacjach), stwierdzając wzrost liczby zwiedzających od 16 tys. w roku 
2006 do ok. 150 tys. w roku 2014. Dla okresu po uzyskaniu siedziby stałej 
zaplanowano utrzymywanie frekwencji na poziomie 800 tys. osób rocznie68. Koszty 
utrzymania Muzeum w docelowej siedzibie zostały oszacowane69 na około 25 mln zł 
rocznie (w kwocie tej zawarte są wszystkie koszty, w tym koszty utrzymania 
budynku, wynagrodzeń pracowników, działalności merytorycznej i innej). 
Ponadto monitorowano odwiedzalność stron internetowych Muzeum, która w roku 
2014 przekroczyła 1 683 tys. tzw. wejść ponad 700 tys. użytkowników. 

Do dnia zakończenia kontroli w Muzeum nie sporządzono analizy jego wpływu na 
społeczno-gospodarcze środowisko Warszawy. Dyrektor Muzeum złożyła 
oświadczenie, iż opracowanie takiej analizy z uwzględnieniem liczby widzów, 
turystów oraz wygenerowanych miejsc pracy, a także wpływu funkcjonowania 
Muzeum na kulturalny i komunikacyjny rozwój Warszawy zaplanowane jest na 
2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 236-239, 247-250, 773-774) 

Zgodnie ze statutem Muzeum ukazuje dorobek i przemiany sztuki polskiej XX wieku 
w kontekście międzynarodowym oraz prezentuje znaczące zjawiska sztuki 
współczesnej i w związku z tym gromadzi dzieła sztuki i materiały dokumentacyjne, 
udostępnia zgromadzone zbiory, prowadzi działalność wystawienniczą, promocyjną 

                                                      
65 W cenach nabycia.  
66 Wg wyjaśnień Dyrektor Muzeum. 
67 Zarządzeniem z 7 lutego 2014 r. w sprawie powołania kolegium doradczego o charakterze stałym pod nazwą: „Komisja ds. 
Zakupów dzieł Sztuki do Kolekcji Muzeum Sztuki nowoczesnej w Warszawie” wraz z regulaminem. 
68 Wg wyjaśnień Dyrektor Muzeum. 
69 Przez Dyrektor Muzeum. 
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i edukacyjną oraz szeroko rozumianą działalność kulturalną. W ramach zadań 
statutowych Muzeum aktywnie uczestniczyło we wszystkich ważnych dla Miasta 
(siedziby Muzeum) przedsięwzięciach kulturalnych od starań o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury do prac w Społecznej Radzie Kultury. Jako nowoczesna instytucja 
wspierająca twórczość artystyczną ma wpływ na rozwój życia kulturalnego 
Warszawy i jej roli w życiu kulturalnym Europy. Muzeum rozwija swą działalność 
wystawienniczą (od pięciu wystaw w 2008 r. do 20 w 2014 r.) nie tylko w Warszawie, 
ale i w innych miastach Polski, jak też za granicą (w tym w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Nowym Jorku w 2013 r.). Ponadto w badanym okresie Muzeum 

wydawało różnego rodzaju publikacje (książki – 27, on-line –12) oraz zorganizowało 
różnego rodzaju wydarzenia artystyczne (zajęcia, lekcje i warsztaty), w których 
w latach 2013-2015 (I połowa) wzięło udział 38 467 osób. Muzeum bierze udział 
w cyklicznych projektach takich jak: „Warszawa w Budowie”, „Park Rzeźby na 
Bródnie”, festiwal filmowy „Kinomuzeum”, „Muzeum otwarte”. Realizuje program 
cyfrowy „Archiwa Artystów”, a oddział terenowy Muzeum sprawuje opiekę nad 
domem architektów Zofii i Oskara Hansenów, w którym realizowany jest program 
edukacyjny, adresowany również dla dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 41, 236-239, 247-250, 289) 

W zbadanym wyżej zakresie stwierdzono jedną nieprawidłowość. Muzeum nie 
dysponowało planem ochrony. Zgodnie z obowiązującym do dnia 1 stycznia 2015 r. 
§ 7 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 
2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą 
i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz 
sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia70, 
Muzeum winno posiadać plan ochrony. Natomiast w myśl § 31 rozporządzenia 
z dnia 2 września 2014 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w sprawie 
zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą71, plan ochrony powinien 
być, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, 
dostosowany do jego wymogów. 

Zastępca Dyrektora Muzeum ds. Operacyjnych poinformował, iż roboczo 
przygotował projekt takiego planu, ale nie dokonał w tym zakresie właściwych 
uzgodnień. Oświadczył przy tym, że plan taki, spełniający wymogi znowelizowanego 
w międzyczasie rozporządzenia, opracuje do końca sierpnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 252) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność 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 Kontroli72, wnosi o niezwłoczne opracowanie i wdrożenie 
wymaganego planu ochrony zbiorów Muzeum. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
70 Dz.U. Nr 229, poz. 1528. 
71 Dz.U. z 2014, poz. 1240. 
72 Dz.U. z 2015 r., poz. 1096. 
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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 wykonania 
wniosku pokontrolnego lub przyczynach niepodjęcia działań w tym zakresie. 

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,  … sierpnia 2015 r. 
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