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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Lidia Łucka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 95278 z 18 czerwca 2015 r.  

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

2. Aleksandra Obermiller, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 95303 z 14 lipca 2015 r. 

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

Jednostka 
kontrolowana 

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta1, 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 29/31  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Paweł Barański, p.o. dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta2 
(dowód: akta kontroli tom 1 str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie budowy Muzeum Historii Żydów 
Polskich w Warszawie4 oraz obsługi procesu realizacji umowy, zawartej przez 
Prezydenta m.st. Warszawy z projektantem Muzeum Sztuki Nowoczesnej5. 

SZRM w latach 2006-20136 wykonał wydatki majątkowe na budowę Muzeum Historii 
Żydów Polskich zgodnie z planem wydatków ustalonym w uchwałach budżetowych 
m.st. Warszawy na dany rok. Środki publiczne zostały wydatkowane prawidłowo, 
a osiągnięte efekty rzeczowe były zgodne z założeniami, w tym wynikającymi 
z wieloletnich programów rządowych i wieloletnich programów inwestycyjnych 
m.st. Warszawy. Inwestycja została zrealizowana z przekroczeniem pierwotnie 
zakładanych terminów.  

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych i na wprowadzenie zmian do podstawowej dokumentacji projektowej 
w ramach zadania „Budowa MHŻP” oraz na dodatkowe prace projektowe w zakresie 
budowy MSN przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych7. Aneksy przedłużające terminy realizacji 
zadań i umowy na roboty dodatkowe zawierano w uzasadnionych sytuacjach, 
których nie można było wcześniej przewidzieć. 

SZRM prowadził bieżące uzgodnienia z projektantami m.in. podczas spotkań 
koordynacyjnych, a w przypadkach wystąpienia trudności dążył do wypracowania 
kompromisowych rozwiązań w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 

                                                      
1 Dalej także: SZRM. 
2 Umowa o pracę zawarta 12 stycznia 2007 r. z Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy.  
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
4 Dalej także: MHŻP. 
5 Dalej także: MSN. 
6 Kontrolą zostały objęte również zdarzenia i dokumenty sprzed 1 stycznia 2007 r. o ile były niezbędne dla ustalenia stanu 
faktycznego. 
7 Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. Dalej ustawa Pzp. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła zastosowania w pomieszczeniach 
wystawowych MHŻP nieodpowiedniej instalacji przeciwpożarowej. 

Uwagi NIK, w przypadku MSN, dotyczyły ustalonych przez SZRM z projektantem 
MSN postanowień umowy dodatkowej, które nie w pełni zabezpieczały interes 
inwestora i właściwe wykonanie zamówionych prac projektowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie i przygotowanie budowy siedziby stałej 
muzeum oraz zapewnienie środków finansowych 
niezbędnych do jej terminowego zakończenia 

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta jest jednostką budżetową m.st. Warszawy 
nieposiadającą osobowości prawnej, nadzorowaną przez organy miasta w zakresie 
ich kompetencji. Przedmiotem działalności SZRM jest m.in. obsługa procesów 
inwestycyjnych wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy i pełnienie funkcji 
inwestora zastępczego w przyjętych do realizacji zadaniach inwestycyjnych8. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 4-7) 

Muzeum Historii Żydów Polskich 

1. Po utworzeniu9 w 2005 r. Muzeum Historii Żydów Polskich, SZRM sprawował 
w imieniu Skarbu Państwa i Miasta Stołecznego Warszawy10 obsługę procesu 
realizacji11 zadania pn. „Budowa MHŻP” na podstawie: 

 statutu SZRM, 

 umowy z 30 czerwca 2005 r. o współpracy12, dotyczącej realizacji inwestycji pod 
nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa 
(Ministrem Kultury), m.st. Warszawą i Stowarzyszeniem Żydowski Instytut 
Historyczny w Polsce13, 

 uchwały nr LVI/1496/2005 Rady m.st. Warszawy z 8 lipca 2005 r. w sprawie 
zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2005 r.14, wprowadzającej zadanie 
„Budowa MHŻP”, w tym SZRM jako jednostkę realizującą je (inwestor zastępczy) 
do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2005-2007, 

 zarządzenia nr 2844/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z 4 października 2005 r. 
w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Budowa MHŻP”, 

 pełnomocnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i pełnomocnictw 
Prezydenta m.st. Warszawy udzielonych dyrektorowi SZRM. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 8-42, 44-45, 48-56) 

2. Prezydent m.st. Warszawy zarządzeniem z 4 października 2005 r. powierzyła 
SZRM, w imieniu Skarbu Państwa15 i Miasta, przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych w celu realizacji zadania „Budowa 

                                                      
8 § 2 i 3 statutu SZREM, przyjętego uchwałą nr LVI/1519/2005 Rady m.st. Warszawy z 8 lipca 2005 r. w sprawie statutu 
jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą SZRM (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 183, poz. 5851 ze zm.).  
9 1/ Umowa z 25 stycznia 2005 r. o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich 
z siedzibą w Warszawie pomiędzy Ministrem Kultury, m.st. Warszawą i Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny 
(zmieniona aneksem z 30 czerwca 2005 r.) Dalej: umowa o utworzeniu MHŻP. 2/ Uchwała Nr LVI/1541/2005 Rady m.st. 
Warszawy z 11 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Historii Żydów Polskich”. 3/ MHŻP 
zostało zarejestrowanie 4 listopada 2005 r. w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez m.st. Warszawa. 
10 Dalej także: m.st. Warszawa, Miasto. 
11 Od momentu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
12 Dalej umowa o współpracy. Zmieniona aneksami z 20 maja 2008 r., 27 września 2010 r. i 6 listopada 2012 r. 
13 Dalej także: Stowarzyszenie ŻIH. 
14 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/585DD17C-B542-4EBC-B822-1C2E78198F31,frameless.htm (31.08.2015). 
15 Prezydent działała w imieniu Miasta oraz Skarbu Państwa (na podstawie pełnomocnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z 30 czerwca 2005 r.). 

Opis stanu 
faktycznego 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/585DD17C-B542-4EBC-B822-1C2E78198F31,frameless.htm
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MHŻP”, a dyrektorowi SZRM czynności kierownika zamawiającego, w rozumieniu 
prawa zamówień publicznych, w zakresie udzielonych pełnomocnictw.  
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego16 upoważnił dyrektora SZRM do 
zaciągania zobowiązania finansowego w kwocie 98 mln zł, w szczególności do 
podpisania umowy na roboty budowlane w ramach tego zadania.  
W umowie o współpracy z 30 czerwca 2005 r. Minister Kultury, m.st. Warszawa 
i Stowarzyszenie ŻIH ustaliły, że budowa MHŻP może być realizowana według 
koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu, opracowanej przez 
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamaki Oy17 z Finlandii. Majątkowe prawa 
autorskie do tej koncepcji zostały przeniesione na Skarb Państwa i m.st. Warszawa, 
pod warunkiem zawarcia umowy z projektantem na wykonanie projektu 
architektonicznego MHŻP. Zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej 
i przetargowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla potrzeb realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa MHŻP” dokonano w trybie z wolnej ręki.  
Skarb Państwa (Minister KiDN) i m.st. Warszawa (Dyrektor SZRM) zawarli 
9 września 2006 r. z L&M umowę nr 41/EFZ-2/2006 na wykonanie m.in. projektu 
budowlanego i wielobranżowej dokumentacji wykonawczej budynku MHŻP 
i zagospodarowania terenu oraz na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją 
robót budowlanych. 
Na etapie przygotowania budowy SZRM uzyskał decyzje Prezydenta 
m.st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (nr 32/ŚRÓ/07 z 22 stycznia 
2007 r.) i o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia SZRM na 
budowę MHŻP (nr 1010/ŚRD/A/2007 z 5 grudnia 2007 r.). SZRM uzyskał także18 
decyzje o zatwierdzeniu zmienionego projektu budowlanego w obszarze stałej 
wystawy i wydaniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych 
zmienionym projektem budowlanym (220/Śrd/A/2012 z 11 lipca 2012 r.) 
oraz o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego zagospodarowania terenu 
inwestycji „Budowa MHŻP” (nr 341/Śrd/A/2012 z 16 listopada 2012 r.). 
SZRM dokonywał uzgodnień z uczestnikami procesu inwestycyjnego 
i z projektantem, weryfikował i akceptował dokumentację projektowo-kosztorysową 
przedkładaną przez projektanta, a także rozliczył i uregulował zobowiązania 
wynikające z umowy zawartej z projektantem. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 32-33, 42, 44, 48-56, 69-112, 200-206) 

3. W 2005 r. w umowie o utworzeniu MHŻP i w umowie o współpracy Minister 
Kultury i m.st. Warszawa wstępnie zobowiązały się do zapewnienia po 40 mln zł 
każdy na realizację budowy MHŻP. Aneksem z 20 maja 2008 r. do umowy 
o współpracy, strony zobowiązały się do zapewnienia po 117,5 mln zł. Wzrost 
planowanych nakładów określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego, 
wykonanego przez L&M.  

Planowane nakłady SZRM (z budżetu m.st. Warszawy) na poszczególne lata 2005-
2013, określały Wieloletni Program Inwestycyjny i Wieloletnia Prognoza Finansowa 
m.st. Warszawy, ustalone i zmieniane uchwałami Rady m.st. Warszawy: 

 od 8 lipca 2005 r. do 6 września 2007 r. planowano wydatki w kwocie 40 mln zł 
na inwestycję prowadzoną w latach 2005-2009,  

 20 grudnia 2007 r. i 10 lipca 2008 r. zaplanowano wydatki w kwocie 80 mln zł 
w latach 2006-2010,  

                                                      
16 Dalej także: Minister KiDN. 
17 Dalej także: L&M. 
18 Ponadto SZRM uzyskał: decyzję 138/Ś/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z 29 lutego 2008 r. o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i wydaniu pozwolenia na przebudowę kabla średniego napięcia, decyzję 143/Śrd/A/2008 Prezydenta m.st. 
Warszawy z 29 kwietnia 2008 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na przebudowę kolektora 
ogólnościekowego, decyzję 287/Śrd/A/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z 2 października 2012 r. o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb kuchni MHŻP. 
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 od 23 października 2008 r. do 28 kwietnia 2009 r. planowano wydatki w kwocie 
117,5 mln zł w latach 2006-2012, 

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

Podstawę planowania w poszczególnych latach stanowiły: 
– harmonogram finansowania zadania na lata 2005-2010, stanowiący załącznik do 

umowy o współpracy ze zm., 

 harmonogram wydatkowania środków publicznych na lata 2006-2009, ustalony 
przez Radę Ministrów w programie wieloletnim pn. „Budowa MHŻP”19, 

 harmonogram wydatkowania środków na lata 2010-2012 ustalony przez Radę 
Ministrów w programie wieloletnim pod nazwą „Kontynuacja budowy MHŻP”20, 

 stan faktyczny kolejnych faz procesu inwestycyjnego. 
(dowód: akta kontroli tom 1 str. 24-27, 42-46, 57-65) 

4. Na realizację zadania „Budowa MHŻP” SZRM planował wydatki majątkowe 
w latach 2005-2013, wykonał je w latach 2006-2013 w łącznej kwocie 
88 327,9 tys. zł21. Plan wydatków w porównaniu do środków zaplanowanych 
w uchwale budżetowej corocznie (za wyjątkiem 2011 r.) był zmniejszany, ponadto 
przez cztery lata wykonanie wydatków majątkowych w porównaniu do planu po zm. 
było poniżej 90%22. Według wyjaśnień dyrektora SZRM wynikało to z przesunięcia 
terminu zakończenia projektu wykonawczego, opóźnień w przekazywaniu 
dokumentacji dotyczącej wystawy stałej przez Stowarzyszenie ŻIH i MHŻP,  
ze zmiany sposobu finansowania (ustalanego na dany rok przez MKiDN i SZRM), 
protestów i odwołań podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, wystąpienia robót dodatkowych 
i zamiennych.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 42-46, 57-59, 66-68) 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

5. SZRM, na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1453/200823  
z 26 marca 2008 r., prowadził całościową obsługę procesu realizacji umowy 
nr AM/C/OM/VII/7/7/101/08 z 12 kwietnia 2008 r. na opracowanie dokumentacji 
projektowej i przetargowej (realizacyjnej) budynku MSN oraz zagospodarowania 
terenu, na którym miał być wzniesiony budynek, wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową24. 
Umowa została zawarta przez Prezydenta m.st. Warszawy z ,,[…]’’25, po 
przeprowadzeniu przez Miasto konkursu architektonicznego, a następnie 
postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na 
opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej (realizacyjnej) budynku MSN. 
Ponadto SZRM w związku ze zmianą koncepcji m.st. Warszawy, polegającej na 
uwzględnieniu w budynku MSN siedziby Teatru Rozmaitości, przeprowadził 
postępowanie na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej i przetargowej 
Teatru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Sztuki Nowoczesnej” oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w oparciu o opracowaną 

                                                      
19 Załącznik do uchwały nr 191/2005 Rady Ministrów z 19 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod 
nazwą „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”, zmienionej uchwałą nr 200/2007 Rady Ministrów z 11 października 2007 r. 
w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich”. 
20 Uchwała nr 173/2009 Rady Ministrów z 29 września 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 
„Kontynuacja budowy MHŻP”. 
21 Różnica między nakładami m.st. Warszawa (88 259,5 tys. zł) a wydatkami majątkowymi (88 327,9 tys. zł) wynika  
ze zmniejszenia nakładów za sprzedaż przyłącza gazowego i sieci cieplnej. 
22 Wykonanie w 2006 r. stanowiło 0,4% planu po zm., w 2008 r. – 47,3%, w 2009 r. – 75,8%, w 2012 r. – 86,7%. 
23 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0AF69C19-A06D-454E-9836-DE497B588410,frameless.htm (31.08.2015). 
24 Dalej: umowa podstawowa na MSN. 
25 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 
ze zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0AF69C19-A06D-454E-9836-DE497B588410,frameless.htm
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dokumentację”, w wyniku czego 22 października 2009 r. zawarta została kolejna 
umowa z ,,[…]’’26 (nr 86/DZP/-2/200927).  

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 112-113,130-131, 146-187, 212-228) 

6. SZRM miał działać jako kierownik projektu w zakresie wszelkich czynności 
technicznych, organizacyjnych, faktycznych oraz prawnych pozostających 
w związku z kontrolą i nadzorem nad przebiegiem realizacji umowy podstawowej 
oraz wszelkich relacji umownych z projektantem, a także wykonywać czynności 
Miasta z zakresu gwarancji i rękojmi28. 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 112-113, 146-187, 335-338) 

7. W uchwałach budżetowych Rada m.st. Warszawy planowała dla SZRM wydatki 
związane z MSN w kwocie 14 020,0 tys. zł w 2009 r., 16 920,0 tys. zł w 2010 r., 
7 420,0 tys. zł w 2011 r. i 13 875,5 tys. zł w 2012 r. Podstawą planowania były 
Wieloletni Program Inwestycyjny i Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy. 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 3, 112-113, 146-187, 334) 

8. SZRM planował (plan po zmianach) wydatki na MSN w latach: 2008, 2010-2011. 
Wykonał je w 2008 r. w kwocie 1 872,0 tys. zł (37,5%) i 2010 r. w kwocie 
7 975,7 tys. zł (47,1%). Łączna kwota wydatków SZRM wyniosła 9 847,5 tys. zł. 
Powodem niewykonania wydatków było nieterminowa realizacja zobowiązań 
umownych przez projektanta. Od roku 2012 SZRM nie ponosił żadnych wydatków 
związanych z budową siedziby MSN.29 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 3, 334, 345) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

2. Prawidłowość wydatkowania środków publicznych na 
budowę muzeów 

2.1. Wybór wykonawców i realizacja inwestycji 

Muzeum Historii Żydów Polskich 

1. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa MHŻP” SZRM zawarł 46 umów 
sfinansowanych z rozdziału 92118 – Muzea, w tym m.in.: 

 trzy umowy z projektantem Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy S.A., 
tj.: na wykonanie projektu budowlanego i wielobranżowej dokumentacji 
wykonawczej z zagospodarowaniem terenu, na wprowadzenie zmian do 
podstawowej dokumentacji projektowej i wizualizacji oraz udzielanie 
konsultacji30, na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej 
projektu zagospodarowania terenu31, 

                                                      
26 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 
ze zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
 
27 Dalej także: umowa dodatkowa na MSN. 
28 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0AF69C19-A06D-454E-9836-DE497B588410,frameless.htm (31.08.2015). 
29 Aktualnie inwestycja prowadzona jest przez MSN. 
30 M.in. w związku z koniecznością wyeliminowania wątpliwości i zapewnienie bezpieczeństwa budynku w związku z oceną 
rzeczoznawcy ppoż., który 29.07.2009 r. stwierdził, że wykonanie ścian krzywoliniowych w zaprojektowanej technologii jest 
zbyt ryzykowne. Kierownik budowy wykonawcy wystąpił do SZRM o zmianę dokumentacji projektowej ścian krzywoliniowych 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa konstrukcji. Oceny te poparli inspektorzy nadzoru SZRM, którzy stwierdzili, że stosując 
prototypowe rozwiązanie ściany krzywoliniowej należy zastosować rozwiązania gwarantujące maksimum bezpieczeństwa. 
31 M.in. związku z utratą ważności Opinii Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy nr 205/07 z 23 lutego 2007 r. i wydaniu nowej Opinii 
Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy nr 712/11 z 8 lipca 2011 oraz istotnych różnic między tymi opiniami. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/0AF69C19-A06D-454E-9836-DE497B588410,frameless.htm
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 siedem umów z wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum „Polimex-Mostostal” 
S.A. i PBU „Interbud-West” Sp. z o. o., tj. umowę podstawową na wykonanie 
robót budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem 
terenu i sześć umów na wykonanie robót dodatkowych. 

Analiza dokumentacji dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 

 „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 
MHŻP" wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” 
w trybie przetargu ograniczonego, 

 „Wprowadzenie zmian do podstawowej dokumentacji projektowej i wizualizacji 
oraz udzielanie konsultacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa 
MHŻP” w trybie zamówienia z wolnej ręki, 

nie wykazała nieprawidłowości. Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego 
wynikał z przepisów ustawy Pzp, dopełniono obowiązku zamieszczenia ogłoszeń 
o postępowaniu, zawarte umowy były zgodne ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia i z ofertami wykonawcy, w umowach określono zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w formach odpowiadającym wymogom ustawy Pzp. 
Do komisji przetargowej w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych 
został powołany przedstawiciel MHŻP. Ponadto przedstawiciele Muzeum 
uczestniczyli w spotkaniach koordynacyjnych i w odbiorach. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 66, 113-119, 207-222, 283-307) 

2. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę MHŻP32 
stała się ostateczna 3 stycznia 2008 r. W dniu 1 sierpnia 2008 r. projektant L&M 
przekazał SZRM wielobranżową dokumentację wykonawczą budynku MHŻP 
i zagospodarowania terenu, projekt wnętrz, projekty przekładek uzbrojenia terenu.  
W wyniku postępowania, wszczętego 25 czerwca 2008 r., o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz zagospodarowaniem terenu MHŻP na wykonawcę budowy wybrano 
Konsorcjum „Polimex-Mostostal” S.A. i PBU „Interbud-West” Sp. z o. o.  
Skarb Państwa33 i m.st. Warszawa  (SZRM)  17 czerwca 2009 r. podpisały umowę 
nr 45/DZP-2/2009 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego „Budowa MHŻP”. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 93-97, 184-195, 283, 307)  

W dniu zawarcia umowy ustalono termin zakończenia robót do 17 marca 2012 r., 
a wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 152 293 637,43 zł brutto. Do umowy 
nr 45/DZP-2/2009 strony zawarły 14 aneksów, w tym cztery zmieniające termin 
zakończenia budowy i siedem zmieniających kwotę wynagrodzenia, w tym również 
harmonogram rzeczowo-finansowy. Ostatecznie ustalono zakończenie realizacji 
umowy do 29 marca 2013 r., a wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 
153 305 988,76 zł brutto, w tym z budżetu m.st. Warszawy 76 652 994,38 zł. 
Przyczyny zawarcia aneksów określone zostały w protokołach konieczności. Zmiany  
spowodowane były m.in. wystąpieniem robót zamiennych w zakresie: kanalizacji 
ogólnospławnej (aneks nr 1), konstrukcji podziemnej ściany krzywoliniowej oraz jej 
okładziny (aneks nr 4), technologii wykonywania izolacji pożarowej kanałów 
wentylacyjnych (aneks nr 6), koryt kablowych, posadzki, central wentylacyjnych, 
szaf klimatyzacji (aneks nr 7), przeprojektowania przeszklenia, zmian w projekcie 
wystawy stałej i opóźnienia z powodu trudnych warunków pogodowych w latach 
2009/2010 (aneks nr 8), robót instalacyjnych w maszynowniach i koniecznością 
zapobieżenia uszkodzeniu instalacji tryskaczowej oraz instalacji wody lodowej 

                                                      
32 Decyzja nr 1010/ŚRD/A/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 grudnia 2007 r. 
33 Reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz reprezentowanym przez m.st. Warszawa,  
w imieniu którego działał Paweł Barański (p.o. dyrektora SZRM). 
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(aneks nr 10), dostosowania budynku do potrzeb wystawy stałej (aneks nr 11 i 12), 
zmian instalacji pożarowej i dźwiękowej, zasilania elektrycznego wentylacji 
pożarowej, chłodzenia podłogowego i in. (aneks nr 13 i 14). 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 279-280, 307-404) 

Ponadto w trakcie realizacji umowy nr 45/DZP-2/2009 strony zawarły sześć umów 
na wykonanie robót dodatkowych, które również były zmieniane aneksami (łącznie 
osiem aneksów). Roboty dodatkowe wynikały z ośmiu protokołów konieczności.  
Dotyczyły one m.in.: 

 dostawy i montażu dodatkowych urządzeń w pomieszczeniach wystawy stałej 
(umowa nr 58/DZP-2/2011 z 27 października 2011 r.), 

 montażu dodatkowych klap przeciwpożarowych, instalacji sanitarnych i wentylacji 
(umowa nr 33/DZP-2/2012 z 16 lipca 2012 r.) 

 ogrzewania i ochrony przed zamrożeniem rurociągów (umowa nr 65/DZP-2/2012 
z 24 września 2012 r.), 

 dodatkowych robót budowlanych i instalacyjnych w celu zamontowania wystawy 
stałej (umowa nr 94/DZP-2/2012 z 20 listopada 2012 r.34, 

 montażu dodatkowych czujek i rozdzielnic w audytorium (umowa nr 99/DZP-
2/2012 z 30 listopada 2012 r.), 

 montażu dodatkowych elementów instalacji gazowej, kanalizacyjnej, 
wentylacyjnej i in. (umowa nr 109/DZP-2/2012 z 12 grudnia 2012 r.). 

Zakończenie realizacji ostatnich umów dodatkowych ustalono do 29 marca 2013 r., 
a wynagrodzenie wykonawcy z ich tytułu w łącznej kwocie 6 280 941,90 zł, w tym 
3 140 470,95 zł z budżetu m.st. Warszawy. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 107, 279-282, 429-503; tom 3 str. 1-62, 196, 229) 

3. Zadanie „Budowa MHŻP” realizowane było 8 lat: od 2006 r. do 2013 r. Łączne 
nakłady SZRM wyniosły 176 482,3 tys. zł, w tym nakłady MKiDN – 88 222,7 tys. zł 
i nakłady m.st. Warszawa – 88 259,5 tys. zł35.  
Według sporządzonego przez SZRM rozliczenia zadania „Budowa MHŻP”, 
przekazanego do MKiDN oraz do Miasta:  
–  wartość nieruchomości wyniosła 172 662,0 zł, w tym 86 312,6 tys. zł z budżetu 

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

państwa i z budżetu m.st. Warszawy. 
SZRM uzyskał zakładany efekt rzeczowy, tj. wybudował i wyposażył MHŻP 
w planowanym zakresie i w ramach środków z budżetu m.st. Warszawy i budżetu 
państwa. Koszt inwestycji był o ok. 25% niższy od kwoty zabezpieczonej przez 
inwestorów. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 66-68; tom 3 str. 148, 173-175, 191, 199-200) 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

4. Przeprowadzone przez SZRM postępowanie w trybie z wolnej ręki na 
opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej i przetargowej Teatru 
Rozmaitości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Sztuki Nowoczesnej” 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w oparciu 
o opracowaną dokumentację było zgodne z przepisami ustawy Pzp. 
W związku z podpisaniem przez SZRM umowy dodatkowej dla MSN, 8 października 
2009 r. zawarty został aneks nr 236 do umowy podstawowej MSN regulujący kwestie 

                                                      
34 W związku z decyzją nr 220/Śrd/A/2012 z 11 lipca 2012 r. o zatwierdzeniu zmienionego projektu budowlanego w obszarze 
stałej wystawy i wydaniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych zmienionym projektem budowlanym po 
otrzymaniu projektu wystawy stałej. 
35 Nakłady Miasta w kwocie 36,8 tys. zł wyższej niż MKIDN dotyczyły wydatków nieobjętych umową o współpracy (tłumaczenie 
dokumentów, odbitki z map, wypisy z rejestru gruntów, wypisy z KW, wydanie albumów dotyczących MHŻP). 
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projektowania przedmiotowego obiektu dla dwóch instytucji kultury. Przedstawiciele 
MSN brali udział w spotkaniach koordynacyjnych, na których omawiano postęp prac 
projektowych obiektu Centrum Sztuki Nowoczesnej. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 114-131, 146-258) 

5. Umowa podstawowa na MSN określała wynagrodzenie projektanta na kwotę 
maksymalną 26 000 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 12 kwietnia 2010 r. 
Umowa przewidywała opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  
w ośmiu etapach i harmonogram ich przekazywania, zaczynając od projektu 
koncepcyjnego (etap pierwszy i drugi) do projektów wykonawczych i dokumentacji 
przetargowej (etap siódmy i ósmy). Płatność za dokumentację danego etapu 
w wysokości 90% ustalonej ceny, miała następować po jej przekazaniu, a kolejne 
10% po zakończeniu wszystkich prac projektowych, weryfikacji i wprowadzeniu 
uwag zamawiającego na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Umowa dodatkowa na MSN na kwotę 1 198 040,00 zł brutto miała być zrealizowana 
do 8 lipca 2011 r., w związku z tym termin realizacji umowy podstawowej aneksem 
nr 2 (z 8 października 2009 r.) dostosowano do umowy dodatkowej (tj. przedłużono 
do 8 lipca 2011 r.). Umowa dodatkowa na MSN przewidywała cztery etapy realizacji 
prac, od projektu koncepcyjnego (etap pierwszy) do dokumentacji przetargowej 
(etap czwarty). Sposób regulowania płatności ustalono podobnie jak w umowie 
podstawowej na MSN. 
W trakcie trwania umowy podstawowej na MSN nastąpiło zawieszenie przez SZRM, 
z dniem 23 września 2008 r. do 8 października 2009 r., prac projektowych 
w związku z decyzją m.st. Warszawy o rozszerzeniu zakresu zadania o projekt 
Teatru Rozmaitości, który miał być zlokalizowany w tym samym obiekcie. Zgodnie 
z planami Miasta, wykorzystanie wolnych przestrzeni na cele drugiej instytucji 
kultury miało zapewnić kwalifikowalność kosztów budowy całego obiektu do 
sfinansowania ze środków europejskich. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str.25-28, 146-187, 188-202, 212-253) 

W związku z koniecznością przeprojektowania i dokonania uzgodnień z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa37 oraz modyfikacją 
położenia tunelu łączącego I i II linię metra, przebiegającego pod przyszłą siedzibą 
MSN i Teatru, zaistniała konieczność kolejnej zmiany harmonogramu38, co zostało 
dokonane 1 lipca 2010 r. aneksami nr 3 do umowy podstawowej i nr 1 do umowy 
dodatkowej. 
Jednakowoż 9 listopada 2010 r. uchwalony został nowy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie39, 
obejmujący m.in. nieruchomość, na której miało powstać CSN. Na tej podstawie 
SZRM (18 listopada 2010 r.) zwrócił się do projektanta o propozycję nowego 
harmonogramu prac. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 17-24, 203-211, 254-258) 

Projektant 16, 22 listopada i 3 grudnia 2010 r. poinformował o trudnościach 
z ustaleniem nowego harmonogramu m.in. z uwagi na brak możliwości ustalenia 
daty wejścia w życie nowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, trudności w uzgodnieniach z projektantem budowy II linii metra oraz 
brak porozumienia pomiędzy Teatrem Rozmaitości a MSN40. Ponadto postawił 

                                                                                                                                       
36 Aneks nr 1 do umowy podstawowej zawarty w dniu 5 września 2008 r. dotyczył zmiany danych projektanta oraz wskazania 
SZRM jako jednostki realizującej umowę ze strony m.st. Warszawy oraz zmieniał nazwę zadania z „Budowy Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej” na budowę „Centrum Sztuki Nowoczesnej”. 
37 Z uwagi na jego wymogi dotyczące sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykraczającej poza zakres nieruchomości, na której 
miało powstać MSN. 
38 Zmiana terminu oddania projektu budowlanego, ustalono ten termin na 8 września 2010 r. 
39 Uchwała nr XCIV/2749/2010 Rady m.st. Warszawy. 
40 W sprawie zagospodarowania przestrzeni projektowanego budynku. 
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warunki dotyczące m.in. wycofania naliczonych kar umownych na kwotę 
598,8 tys. zł za opóźnienia, zaakceptowania opracowanej dotychczas 
dokumentacji41 oraz akceptacji dodatkowego wynagrodzenia na kwotę 946,1 tys. zł 
netto za ponowne złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, z uwagi na 
zmiany wynikające z nowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W wyniku odrzucenia przez SZRM ww. warunków, projektant 
wstrzymał prace do czasu ich spełnienia. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 11-24) 

Negocjacje i uzgodnienia42 z projektantem trwały do października 2011 r. Dotyczyły 
uzgodnienia projektu MSN z budową II linii metra, proponowanej przez projektanta 
skomplikowanej i kosztownej technologii budowy obiektu, jego wysokości, kwestii 
zaprojektowania drogi dojazdowej i drogi podziemnej43, zakresu projektu uzbrojenia 
terenu44, co wynikało m.in. z rozbieżności w interpretacji zapisów umownych. 
Ponieważ projektant nie dotrzymywał ustalonych terminów na sporządzenie 
dokumentacji projektowej budowy CSN45, a opóźnienia przekraczały 45 dni46, SZRM 
na podstawie § 9 ust. 2 i 3 umowy podstawowej i dodatkowej odstąpił od realizacji 
obu umów i naliczył kary umowne. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 49-111) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

SZRM nie zrealizował inwestycji, dotyczących budowy MHZP i MSN/CSN 
w pierwotnie zakładanych terminach.  
Zadanie „Budowa MHŻP” prognozowane w umowie o współpracy do 30 września 
2010 r., a w umowie z wykonawcą robót budowlanych do 17 marca 2012 r. 
zakończone zostało uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obszaru wystawy stałej 
z 13 grudnia 2013 r. 
Zadanie dotyczące budowy MSN/CSN zakończyło się odstąpieniem od jego 
realizacji. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 26, 308, tom 2 str. 49-111, tom 3 str. 87-88) 

2.2. Wydatkowanie środków finansowych na inwestycje i ich 
rozliczenie 

Muzeum Historii Żydów Polskich 

1. SZRM zgodnie z umową podstawową i umowami dodatkowymi regulował 
zobowiązania wobec wykonawcy budowy MHŻP na podstawie protokołów 
częściowego odbioru wykonanych robót, protokołów zaawansowania procentowego 
robót, zestawienia wartości wykonanych robót i faktur wystawionych przez 
wykonawcę. Wykonanie prac przed dokonaniem płatności potwierdzali inspektorzy 
nadzoru. Zobowiązania z tytułu realizacji umowy podstawowej i umów na roboty 
dodatkowe SZRM zrealizował terminowo. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 279-282, 307-408, 433-505;  
tom 3 str. 1-57, 63, 114-116, 128, 266-269) 

Według danych SZRM w celu realizacji umowy 45/DZP-2/2009 na wykonanie robót 
budowlanych Polimex-Mostostal SA zawarł umowy z 32 podwykonawcami 

                                                      
41 Która zdaniem SZRM wymagała poprawek i uzupełnień. 
42 Spotkania koordynacyjne odbywały się co najmniej raz na miesiąc. 
43 Zdaniem projektanta nie wchodziło to w zakres jego zobowiązań umownych. 
44 Czy tylko na nieruchomości, na której miał być wzniesiony obiekt, jak uważał projektant, czy też na większym terenie, jak 
wymagało MPWiK. 
45 Tj. dopuścił się zwłoki w uzupełnieniu projektu koncepcyjnego, zgodnie z uwagami zamawiającego, poprawieniu projektu 
budowlanego, zgodnie z uwagami zamawiającego i w dostarczeniu zamawiającemu całości dokumentacji. 
46 Według SZRM z winy projektanta. 
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o wartości 64 014,4 tys. zł, z czego 14 podwykonawców zgłosiło roszczenia 
o wartości 3 404,1 tys. zł. W trakcie kontroli NIK (sierpień 2015 r.) nadal nie zostały 
zrealizowane roszczenia ośmiu podwykonawców na kwotę 1 632,2 tys. zł.47 
SZRM zabezpieczył na koncie depozytowym kwotę 1 632,2 tys. zł z ostatniej faktury 
wystawionej przez Polimex-Mostostal SA w celu ewentualnej realizacji roszczeń. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 176-178) 

2. SZRM prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową nakładów poniesionych na 
budowę MHŻP na koncie 080 – Środki trwałe w budowie. 
W latach 2013-2015 SZRM przekazywał do Miasta i do MKiDN wykaz składników 
majątkowych,  powstałych w wyniku realizacji zadania „Budowa MHŻP” w podziale 
na udział Miasta (86 349 410,10 zł) i MKiDN (86 312 638,51 zł) w celu ustalenia 
sposobu przekazania ich MHŻP. 
Zgodnie z zarządzeniem 5858/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 
2014 r.48, p.o. dyrektora SZRM, działając w imieniu Miasta, przeniósł49 nieodpłatnie 
22 maja 2014 r. na rzecz MHŻP udział Miasta w prawie własności 181 ruchomości 
na kwotę 1 910 101,49 zł.  
Prezydent m.st. Warszawy zarządzeniem 1088/2015 z 29 lipca 2015 r.50 
zobowiązała dyrektora SZRM do przyjęcia do ewidencji księgowej SZRM udziału 
Miasta w prawie własności składników majątkowych, tj. do wyksięgowania nakładów 
inwestycyjnych, poniesionych na wytworzenie składników majątkowych w kwocie 
86 349 410,10 zł (1/2 wartości – 285 pozycji) i przejęcia ich do ewidencji środków 
trwałych SZRM na podstawie dokumentów OT wraz z naliczoną amortyzacją.  
Według wyjaśnień dyrektora SZRM po przygotowaniu dokumentów stanowiących 
podstawę wprowadzenia składników majątkowych do ksiąg rachunkowych, udział 
Miasta zostanie wprowadzony na kontach 011 i 013 SZRM. 
SZRM 21 marca 2013 r. i 20 grudnia 2013 r., działając w imieniu MKiDN 
i m.st. Warszawa, przekazał do eksploatacji MHŻP budynek Muzeum wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz ruchomości, 
w które wyposażono nowo wybudowany budynek. W protokołach przekazania-
przejęcia MHŻP zobowiązało się do ponoszenia wszelkich kosztów z tytułu 
korzystania z budynku, bieżącej eksploatacji i utrzymania. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 89-97, 117-127, 173-175, 227, 230-233) 

3. SZRM w umowach z Polimex-Mostostal SA zabezpieczył swoje prawa w formie 
zabezpieczeń i kar umownych. Zgodnie z umową nr 45/DZP-2/2009 
wykonawca złożył do SZRM gwarancje należytego wykonania umowy na okres od 
17 czerwca 2009 r. do 28 kwietnia 2013 r., tj. z terminem ważności do dnia 
zakończenia przedmiotu umowy. Termin obowiązywania gwarancji i kwoty były 
aneksowane wraz ze zmianami umowy. Z tytułu nieterminowej realizacji 
postanowień umowy, tj. zwłoki w przekazaniu kosztorysu, SZRM naliczył 
i wyegzekwował od wykonawcy 12,5 tys. zł kary umownej. 
Polimex-Mostostal SA nie przedłożył SZRM, przed odbiorem końcowym przedmiotu 
umowy nr 45/DZP-2/2009, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w okresie 
rękojmi, tj. od 11 lipca 2013 r. do 11 lipca 2016 r. Zabezpieczenie to powinno 
wynosić 4 599,2 tys. zł. W związku z powyższym SZRM zatrzymał na koncie 
depozytowym kwotę 3 832,6 tys. zł z ostatniej faktury wystawionej przez wykonawcę 
w 2013 r., w tym 2 094,0 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie w okresie 
rękojmi i 1 738,6 tys. zł na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 
podwykonawców. 

                                                      
47 Kwoty sporne roszczeń pomiędzy wykonawcą robót budowlanych a podwykonawcami. W przypadku braku możliwości 
porozumienia miedzy stronami sporu ich zasadność zostanie rozstrzygnięta przez sąd. 
48 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/19313E5C-9E40-43B7-9217-E279CE1D1128,frameless.htm (31.08.2015). 
49 Umowa nr 30/DZP-2/2014 z 22 maja 2014 r. zawarta między Miastem a MHŻP. 
50 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/AACB7BE4-5237-40AA-AAD3-65988EC6C5C2,frameless.htm (31.08.2015 r.). 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/19313E5C-9E40-43B7-9217-E279CE1D1128,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/AACB7BE4-5237-40AA-AAD3-65988EC6C5C2,frameless.htm
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 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 321-325, 409-428; tom 3 str. 129-133, 179-186) 

Polimex-Mostostal SA przekazał SZRM kompletną i prawidłowo sporządzoną 
dokumentację powykonawczą, uzgodnioną z inspektorami nadzoru w danej branży 
wraz z niezbędną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą oraz zrealizował 
przedmiot umowy nr 45/DZP-2/2009 i umów na roboty dodatkowe. Potwierdzone to 
zostało protokołami odbioru końcowego przedmiotu umów oraz protokołami kontroli 
odbioru obiektu MHŻP, sporządzonymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dla m.st. Warszawy. 

                                                                   (dowód: akta kontroli tom 3 str. 64-78) 

4. Zasady wydatkowania środków na realizację inwestycji przez MKiDN i SZRM 
określone zostały umowach z wykonawcą robót budowlanych. Strony ustaliły,  
że wynagrodzenie wykonawcy zostanie pokryte w połowie przez Ministra i SZRM, 
na podstawie osobno wystawianych faktur51. Aneksami do umów strony ustalały 
kwoty z budżetu państwa i budżetu SZRM będące do dyspozycji wykonawcy na 
dany rok oraz sposób rozliczeń wykonawcy z MKiDN i z Miastem, w celu 
wydatkowania środków finansowych zaplanowanych w MKiDN na dany rok.  
Np. aneksem nr 14 z 12 grudnia 2012 r. do umowy nr 45/DZP-2/2009 ustalono 
m.in., że w 2013 r. Miasto stawia do dyspozycji wykonawcy kwotę 3 832,6 tys. zł  
a MKiDN – 0 zł. SZRM weryfikował również faktury wystawione na MKiDN. 
W ramach współpracy przedstawiciele MKiDN brali udział w spotkaniach 
koordynacyjnych, dotyczących procesu inwestycyjnego, na których oceniano postęp 
robót i podejmowano decyzje nt. aneksów do umów i robót dodatkowych 
z projektantem i wykonawcą robót budowlanych.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 42, 46-47, 120-122, 156-157, 279-282, 319, 402; 
tom 2 str. 336) 

5. SZRM nie poniósł wydatków związanych z wykonaniem wystawy stałej MHŻP. 
W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa MHŻP” SZRM wykonał roboty 
budowlane w pomieszczeniach przyszłej wystawy stałej za 2 500,0 tys. zł52. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 42, 47; tom 3 str. 1-28) 

6. SZRM współpracował ze Stowarzyszeniem ŻIH w zakresie uzgodnienia projektu 
MHŻP53 oraz projektu i realizacji wystawy stałej w celu zainstalowania jej równolegle 
z realizacją robót budowlanych. Przedstawiciele Stowarzyszenia ŻIH uczestniczyli 
w spotkaniach koordynacyjnych i w odbiorach robót. 
Zasady współpracy regulowały: umowa o współpracy, umowa tzw. wykonawcza 
z 21 lipca 2006 r.54 i porozumienie z 9 września 2006 r., zawarte między Skarbem 
Państwa, m.st. Warszawa i Stowarzyszeniem ŻIH. Stowarzyszenie zobowiązywało 
się w ww. dokumentach m.in. do instalacji na swój koszt wystawy stałej w MHŻP 
oraz do przekazania do SZRM do 14 stycznia 2007 r. i do 15 marca 2007 r. projektu 
wystawy stałej. W wyniku wezwań o przekazanie przedmiotowego projektu, 
Stowarzyszenie ŻIH 20 września 2007 r. przekazało dokumentację budowlaną 
wystawy stałej, do której SZRM zgłosił uwagi.  
Ostateczny protokolarny odbiór przez SZRM dokumentacji wystawy stałej, będącej 
podstawą do wystąpienia o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę dla 
obszaru wystawy stałej, nastąpił dopiero 15 czerwca 2012 r.  
Stowarzyszenie ŻIH poinformowało NIK, że jego zdaniem niedotrzymywanie terminów 
nie spowodowało żadnych negatywnych skutków. 

                                                      
51 Co nie oznaczało, że każda faktura była opłacana w połowie przez oba podmioty. 
52 Umowa nr 94/DZP-2/2012 z 20 listopada 2012 r. na wykonanie robót dodatkowych. 
53 W umowie nr 41/EFZ-2/2006 z 9 września 2006 r. zawartej przez SZRM z Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy na 
wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej budynku MHŻP, wykonawca wyraził gotowość (§ 2 ust. 16) do współpracy 
z MHŻP, Stowarzyszeniem ŻIH i autorami projektu wystawy stałej zgodnie z zasadami i harmonogramem, ustalonymi 
w dokumencie „Rules of Co-operation”, stanowiącym załącznik do ww. umowy. 
54 Akt notarialny Rep. A nr 2706/2006. 



 

13 

          (dowód: akta kontroli tom 1 str. 42, 46, 138, 200-206;tom 3 str. 28, 78, 191-225, 251-262) 

Zasady współpracy pomiędzy SZRM i MHŻP określało porozumienie 
z 7 października 2009 r., które m.in. zobowiązało strony do wzajemnego udzielania 
informacji na temat realizacji umów i ich zmian, dokumentacji technicznej, postępu 
robót, materiałów budowlanych. MHŻP miało prawo zgłaszania uwag i obowiązek 
składania do SZRM wniosków dotyczących zadania „Budowa MHŻP”.  

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 200-206; tom 3 str. 28, 78, 190, 194, 213-218) 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

7. Projektant budynku MSN/CSN, po przekazaniu SZRM dokumentacji projektowej 
trzech etapów umowy podstawowej (2 części projektu koncepcyjnego i projekt 
budowlany) oraz dwóch etapów umowy dodatkowej (projekt koncepcyjny i projekt 
budowlany), wystawił SZRM faktury na łączną kwotę 8 071,7 tys. zł netto55, tj. na 
90% wynagrodzenia umownego za te etapy. SZRM zapłacił projektantowi 
7 569,5 tys. zł, po potrąceniu (zgodnie z umową) 5,1% wartości (502,2 tys. zł) na 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Ponadto SZRM opłacił podatek VAT 
od ww. faktur na kwotę 1 775,8 tys. zł.  
Projektant nie zrealizował uwag zamawiającego do przekazanej dokumentacji za 
trzeci etap umowy podstawowej i drugi etap umowy dodatkowej, mimo zapłaty przez 
SZRM za te etapy 4 406,9 tys. zł netto łącznie,. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 3,146-258) 

Z uwagi na opóźnienia w przekazywaniu dokumentacji kolejnych etapów, na 
podstawie § 9 ust. 1 i ust. 6 pkt 2 umów (podstawowej i dodatkowej na MSN), SZRM 
wystawił projektantowi sześć not księgowych obciążając projektanta karami 
umownymi o łącznej wartości 7 684,7 tys. zł. Kary umowne na kwotę 627,2 tys. zł 
oraz odsetki naliczone od nieuregulowanych kar umownych na kwotę 145,2 tys. zł 
zostały pokryte ze środków zatrzymanych na zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, odsetek od nich i z gwarancji bankowych. Pozostała do zapłaty kwota kar 
umownych wyliczonych przez SZRM wynosi 7 057,5 tys. zł, a odsetek od 
nieuregulowanych kar umownych: 1 392,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 4-5) 

W okresie kwiecień – grudzień 2012 r.56 SZRM złożył do Sądu Okręgowego 
w Warszawie trzy pozwy o zapłatę od projektanta MSN łącznej kwoty 
11 567 tys. zł57. Postanowieniami z 3 kwietnia i 14 sierpnia 2014 r. Sąd umorzył 
postępowania z uwagi na wykreślenie, w czasie trwania procesu, pozwanej spółki 
projektanta z Rejestru Handlowego Kantonu Zurych i tym samym utraty przez nią 
zdolności sądowej. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 259-309) 

8. Ewidencja księgowa nakładów na projektowanie siedziby MSN prowadzona była 
w SZRM na wyodrębnionym dla tej inwestycji koncie analitycznym do konta 080 – 
Środki trwałe w budowie. Na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy  
nr 3629/2009 z 8 września 2009 r.58 Dyrektor SZRM 11 września 2009 r. przejął od 
Urzędu m.st. Warszawy dotychczas poniesione nakłady na realizację tego zadania 
inwestycyjnego na kwotę 1 403,0 tys. zł. Zostały one zaewidencjonowane 

                                                      
55 Projektant nie zarejestrował działalności gospodarczej w Polsce. Faktury wystawiano na wartości netto. 
56 W dniach 30 kwietnia, 10 lipca i 10 grudnia 2012 r. 
57 Tj.: 1 637,3 tys. zł wraz z odsetkami z tytułu naliczonych projektantowi i niezapłaconych kar umownych z tytułu opóźnień 
w realizacji poszczególnych faz umów, 4 490,1 tys. zł wraz z odsetkami z tytułu zwrotu wynagrodzenia uiszczonego przez 
SZRM zgodnie z postanowieniami umów, za złożenie przez projektanta kompletnej dokumentacji fazy 3. projektowania – 
projekt budowlany, w wysokości 90% należności za realizacje tej fazy57. Po sprawdzeniu przez SZRM złożona dokumentacja 
okazała się niespójna z zatwierdzonym projektem koncepcyjnym oraz wadliwa i nie została przez projektanta poprawiona, 
5 439,6 tys. zł wraz z odsetkami z tytułu kar umownych za odstąpienie m.st. Warszawa od umów (podstawowej i dodatkowej) 
z przyczyn leżących po stronie projektanta. 
58 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D837776B-677F-4FA7-895B-3ED6469E5F62,frameless.htm  (31.08.2015). 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D837776B-677F-4FA7-895B-3ED6469E5F62,frameless.htm
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w księgach SZRM. Następnie w związku z odstąpieniem od realizacji umów na MSN 
oraz na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 4501/201359 z ksiąg 
rachunkowych SZRM odpisano 20 czerwca 2013 r. nakłady na zaniechaną 
inwestycję w łącznej kwocie 11 250,7 tys. zł. 
SZRM prowadził wyżej opisaną ewidencję zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości60. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 310-332) 

9. Umowa podstawowa i dodatkowa dotycząca projektu budynku MSN nie zostały 
zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 7-10) 

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

Uwagi NIK dotyczą ustalonych przez SZRM z projektantem MSN postanowień 
umowy dodatkowej, które nie w pełni zabezpieczały interes inwestora i właściwe 
wykonanie zamówionych prac projektowych: 

a) w § 4 ust. 3 ustalono, iż projektant będzie uprawniony do wystawienia faktury na 
90% wynagrodzenia za daną fazę projektowania, wyłącznie po złożeniu przez 
niego dokumentacji danej fazy, tj. przed jej sprawdzeniem przez SZRM i korektą 
uwzględniającą uwagi inwestora. 

Skutkiem tego, zgodnie z postanowieniami umowy, faktura nr 005 na kwotę 
187,2 tys. zł została przez SZRM opłacona, mimo iż złożona dokumentacja po 
sprawdzeniu okazała się wadliwa, niespójna z zatwierdzonym uprzednio 
projektem koncepcyjnym i mimo uwag inwestora nie została przez projektanta 
poprawiona. Z uwagi na nieprawidłowości w przekazanej dokumentacji oraz 
niedokonanie poprawek, SZRM w pozwie sądowym z dnia 10 grudnia 2012 r. 
zażądał od projektanta zwrotu zapłaconej kwoty m.in. za przedmiotową fakturę. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 3, 212-258, 267-285) 

b) w § 7 ust. 1 ustalono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
jedynie 3% wartości umowy brutto, tj. 35,9 tys. zł. Ponadto tylko 30,05% wartości 
należytego wykonania umowy (10,8 tys. zł) zostało wniesione przez projektanta 
w formie gwarancji bankowej przed jej zawarciem. Pozostałe 69,95% miało być 
tworzone poprzez potrącenia 5,1% z wartości kolejnych faktur, wystawianych 
przez projektanta tak, aby nie później niż do dnia 2 czerwca 2010 r. (termin 
z umowy) uzyskać pełną kwotę zabezpieczenia. W przypadku nieuzyskania 
w tym terminie pełnej kwoty zabezpieczenia, miała ona zostać wpłacona przez 
projektanta na rachunek inwestora lub potrącona z następnych faktur. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 212-258) 

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Pzp zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy mogło wynosić do 10% wartości umowy. Ponadto zgodnie z art. 148 ust. 
1 i art. 150 ust. 3 tej ustawy podstawowymi formami wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy były m.in.: pieniądz oraz poręczenia i gwarancje. 
Zabezpieczenie poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi 
jest możliwe jedynie za zgodą zamawiającego oraz gdy okres realizacji 
zamówienia jest dłuższy niż rok. 

Ustalone w powyższy sposób kwoty zabezpieczenia nie były w stanie pokryć kar 
umownych na łączną kwotę 331,9 tys. zł naliczonych projektantowi za opóźnienia 
w realizacji poszczególnych etapów projektowania oraz kary za odstąpienia od 

                                                      
59 http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E6B1BCC8-5F48-4652-90A0-669741AEDC5F,frameless.htm (31.08.2015). 
60 Dz.U. z 2013 r. Nr 330 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E6B1BCC8-5F48-4652-90A0-669741AEDC5F,frameless.htm
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umowy z winy projektanta. Ponadto projektant nie wniósł zabezpieczenia na 
kwotę 0,3 tys. zł. Kwota ta miała być potrącona z kolejnej faktury wystawionej 
przez projektanta MSN, jednak do jej złożenia nie doszło. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 3-5, 136-138, 141) 

Dyrektor SZRM podał w wyjaśnieniach, iż postanowienia umów m.in. terminy 
przekazania opracowań oraz zasady odbioru i rozliczeń z projektantem ustalono 
w taki sam sposób jak w umowie podstawowej61. Zapisy te musiały być analogiczne, 
ponieważ dokumentacja projektowa i przetargowa Teatru nie mogła być odrębnym 
opracowaniem projektowym. Umowa dodatkowa obejmowała opracowania dla 
Teatru Rozmaitości, które miały stanowić spójną całość z dokumentacją MSN, 
stanowiącą przedmiot umowy podstawowej, w szczególności w zakresie obliczeń 
konstrukcyjnych i projektowanych instalacjach. Opracowania te miały być objęte 
jednym, wspólnym pozwoleniem na budowę. 
W umowie dodatkowej ustalono wartość zabezpieczenia w wysokości 3%,  
tj. analogicznie jak w umowie podstawowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych żądanie wniesienia 
przez wykonawcę zabezpieczenia nie jest obligatoryjne, w tym zabezpieczenia 
w maksymalnej wysokości 10%. Nawet w przypadku określenia zabezpieczenia na 
10%, wartość kar umownych przekroczyłaby wysokość zabezpieczenia, np. kara 
z tytułu odstąpienia od umowy przekraczała dwukrotnie ustawową granicę 
wysokości zabezpieczenia, jakiego mógł żądać Zamawiający. Ponadto sposób 
i termin wniesienia zabezpieczenia były wynikiem negocjacji z projektantem, który 
nie zgadzał się na wniesienie zabezpieczenia w pełnej wysokości przed zawarciem 
umowy. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 339-344) 

Zdaniem NIK, postanowienia umowy dodatkowej co do wysokości i terminu zapłaty 
za przekazywane przez projektanta dokumenty (90% ceny przed sprawdzeniem 
dokumentów), jak i wysokości i sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (jedynie 3% i wniesienie 70% zabezpieczenia w postaci potrąceń 
z wystawianych przez projektanta faktur), nie musiały być analogiczne do 
postanowień umowy podstawowej. Obowiązujące przepisy, w tym o zamówieniach 
publicznych, nie zawierają takich nakazów. Zatem nie było przeszkód do 
sformułowania ww postanowień w sposób bardziej korzystny dla zamawiającego. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

3. Zgodność efektów rzeczowych budowy MHŻP 
z założeniami 

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy 7 marca 2013 r. 
dokonał kontroli i odbioru zakończonej budowy obiektu MHŻP poza 
pomieszczeniami wystawy stałej, a 12 grudnia 2013 r. pomieszczeń wystawy stałej 
na poziomie minus 2. W protokołach stwierdził zgodność obiektu budowlanego 
z projektem zagospodarowania terenu i z projektem architektoniczno-budowlanym 
w zakresie parametrów technicznych, w tym kubatury, powierzchni zabudowy, 
wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji. 
Oględziny eksperta NIK również wykazały, że inwestycja została zrealizowana 
zgodnie z projektem budowlanym.  

                                                      
61 Za której przygotowanie odpowiadało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. 
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MHŻP w czerwcu 2013 r. poinformowało SZRM o zalaniu części poziomu minus 2, 
gdzie była realizowana wystawa stała. Użytkownik ocenił, że przyczyną zalania jest 
niezabezpieczenie sąsiadującego terenu, który obniża się w kierunku budynku.  
W związku z powyższym SZRM zrealizował zadanie „Zabezpieczenie terenu przy 
MHŻP” za 182,7 tys. zł, w ramach którego zawarł dwie umowy:  

 na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na zagospodarowanie 
północno-wschodniej części terenu parkowego, 

 na wykonanie zabezpieczenia terenu przy MHŻP. 
(dowód: akta kontroli tom 3 str. 64-69, 182-184, 187-189, 234-250) 

MHŻP w trakcie realizacji zadania zgłosiło uwagi do projektowanej i zastosowanej 
w pomieszczeniach wystawowych instalacji p.poż (tryskaczowej), która w przypadku 
użycia, może narazić zbiory na zniszczenie. Użytkownik zasugerował zastosowanie 
mgłowych urządzeń gaśniczych. Według odpowiedzi Dyrektora SZRM instalowany 
system p.poż wynikał z projektu wykonawczego62, do którego MHŻP nie zgłaszało 
uwag. Stowarzyszenie ŻIH poinformowało NIK, że zna problem MHŻP, a przy 
projektowaniu wystawy stałej zastosowało maksymalną ochronę obiektów 
w gablotach. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 236-262) 

2. Odbioru końcowego przedmiotu umowy nr 45/DZP-2/2009 na wykonanie robót 
budowlanych i umów na roboty dodatkowe z Konsorcjum „Polimex-Mostostal” S.A.  
i PBU „Interbud-West” Sp. z o. o., realizowanych m.in. na podstawie decyzji 
nr 1010/ŚRD/A/2007 z 5 grudnia 2007 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i wydaniu pozwolenia na budowę MHŻP oraz decyzji nr 341/Śrd/A/2012 
z 16 listopada 2012 r. o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego 
zagospodarowania terenu dokonano 21 marca 2013 r.  
Odbioru końcowego przedmiotu umowy nr 94/DZP-2/2012 na wykonanie nr robót 
dodatkowych na poziomie minus 2 (wystawy stałej), realizowanych na podstawie 
decyzji 220/Śrd/A/2012 z 11 lipca 2012 r. o zatwierdzeniu zmienionego projektu 
budowlanego w obszarze stałej wystawy i wydaniu pozwolenia na wykonanie robót 
budowlanych objętych zmienionym projektem budowlanym dokonano 11 lipca 
2013 r. Po odbiorze końcowym dokonano dwukrotnego – 28 marca 2014 r. 
i 9 kwietnia 2015 r. – rocznego przeglądu gwarancyjnego zadania.  
Odbiory końcowe potwierdzają protokoły podpisane przez przedstawicieli inwestora 
i wykonawcy przy uczestnictwie przedstawicieli Stowarzyszenia ŻIH i projektanta 
L&M, a przeglądy gwarancyjne – protokoły podpisane przez przedstawicieli MHŻP, 
wykonawcy i inwestora.  
Stwierdzone w trakcie przeglądów gwarancyjnych wady i usterki zostały opisane 
i usunięte przez SZRM w terminie wyznaczonym w protokole przeglądu 
gwarancyjnego. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 25-28, 71-78, 98-113) 

3. Po dokonaniu odbioru obiektu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego SZRM uzyskał dwie decyzje: 

  nr IOT/67/U/2013 z 12 marca 2013 r. udzielającą zgody na częściowe 
użytkowanie budynku Muzeum z wyłączeniem obszaru wystawy stałej 
zlokalizowanej na poziomie -2, 

  nr IOT/231/U/2013 z 13 grudnia 2013 r. udzielającą zgody na użytkowanie 
obszaru wystawy stałej na poziomie -2 w budynku MHŻP. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 64-69, 79-88) 

                                                      
62 Do projektu architektoniczno-budowlanego sporządzonego przez L&M. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość. 

W pomieszczeniach wystawowych MHŻP zastosowano niebezpieczną dla zbiorów 
instalację  tryskaczową, w związku z czym konieczna będzie modernizacja systemu. 
Dyrektor SZRM poinformował, że instalacja została wykonana zgodnie z przepisami 
i projektem skonsultowanym ze Stowarzyszeniem ŻIH i z MHŻP. Ponadto 
wprowadzenie sugerowanych przez użytkownika zmian doprowadziłoby do 
wydłużenia prac i znacznego zwiększenia kosztów, co było już niemożliwe. 

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że w 2014 r. ze środków dotacji MKiDN (85 tys. zł) 
i własnych MHŻP (75 tys. zł) Muzeum uzyskało projekt dokumentacji technicznej na 
potrzeby przebudowy instalacji ppoż. Ponadto, MKiDN w sierpniu 2014 r. ustalił 
wysokość dotacji celowej dla MHŻP w kwocie 2 000 tys. zł na modernizację sytemu 
gaszenia i sygnalizacji pożaru dla wybranych przestrzeni Muzeum. 

(dowód: akta kontroli tom 3 str. 227, 229-230, 251-258, 263-265) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli63 
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. 

Warszawa,       września 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

 
 

 

  

  

 

 

                                                      
63 Dz.U. z 2015 r., poz.1096. 
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