
 
 

 
 

 
 
LWA.410.017.01.2020 
 
                     

     Rafał Trzaskowski 

     Prezydent  
Miasta Stołecznego Warszawy 

     Pl. Bankowy 3/5 
     00-950 Warszawa 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

P/20/085 - Gospodarka finansowa instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Stołeczne 
Warszawa w latach 2018-2020 (I półrocze) 

 
 

  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa1 

 

Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy2 od 22 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła:  

Hanna Gronkiewicz – Waltz w okresie od 2 grudnia 2006 r. do 22 listopada 2018 r. 

 

1. Ustalenie wysokości dotacji dla nadzorowanych instytucji kultury. 

2. Ustalenie wysokości wynagrodzeń, nagród i innych świadczeń dla dyrektorów 
nadzorowanych instytucji kultury. 

3. Nadzór nad gospodarką finansową instytucji kultury, w tym nad wykorzystanie 
przekazanych dotacji. 

 

2018 – 2020 (I półrocze), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym 
okresie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu kontroli 

 

Art. 2 ust 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 

Marcin Mirończuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LWA/159/2020 z 6 października 2020 r. i LWA/207/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. 

 (akta kontroli tom I str.1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miasta, Urząd. 
2 Dalej również: Prezydent lub Prezydent Miasta. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 (I półrocze) Miasto Stołeczne Warszawa5, w ramach realizacji 
zadań określonych w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej6, podejmowało działania 
na rzecz zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania i realizacji zadań 
statutowych instytucjom kultury, dla których było organizatorem lub 
współorganizatorem, poprzez przekazywanie tym instytucjom dotacji w formach 
określonych w art. 28 ust. 3 tej ustawy. 
W Urzędzie m.st. Warszawy, do którego zadań należało sprawowanie nadzoru nad 
instytucjami kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, określono podział zadań w tym 
zakresie pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Urzędu. Biuro Kultury, 
któremu powierzono większość zadań, zajmowało się m.in.: ustalaniem wysokości 
dotacji podmiotowych, które należy przekazać na działalność ww. instytucji; 
rozpatrywaniem składanych przez te instytucje wniosków o przyznanie dotacji 
celowych; wdrażaniem do realizacji różnego rodzaju programów i projektów 
z udziałem instytucji kultury; oceną prawidłowości wykorzystania przekazanych 
dotacji podmiotowych i celowych; sprawowaniem bieżącego nadzoru nad 
gospodarką finansową tych instytucji; jak również dokonywaniem oceny działalności 
dyrektorów nadzorowanych przez to Biuro instytucji kultury, na etapie 
przygotowywania wniosków w sprawie przyznania im nagród rocznych. Z ustaleń 
kontroli wynika, że powyższe zadania były przez ww. Biuro na ogół realizowane 
w sposób prawidłowy.  
Stwierdzona w tym zakresie nieprawidłowość dotyczyła przyjęcia, przy ocenie 
wykorzystania dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury zasady, 
że dotację tę należy uznać za wykorzystaną w całości, w przypadku, gdy kwota 
poniesionych kosztów jest wyższa niż otrzymana dotacja, co jest niezgodne 
z  art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych7, 
w którym wskazano, że wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę 
za zrealizowane zadania.  
NIK zwraca również uwagę na brak szczegółowych uregulowań wewnętrznych 
określających zasady: 

 rozpatrywania wniosków instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym 
o przyznanie dotacji celowych na realizację zadań i programów (z wyłączeniem 
przypadków, w których dotacje te przyznawano w ramach organizowanych 
przez Urząd Miasta postępowań konkursowych na realizację zadań 
i projektów); 

 określania wysokości wynagrodzeń i nagród rocznych dla dyrektorów instytucji 
kultury (zagadnienie to uregulowano jedynie w sposób ogólnikowy). 

W ocenie NIK, skutkować to może nadmierną uznaniowością postępowania oraz 
utrudnia sprawowanie kontroli zarządczej w tym zakresie. Ponadto do czasu 
zakończenia niniejszej kontroli NIK (31 grudnia 2020 r.), nie wdrożono do realizacji 
jednolitych i kompleksowych zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, 
pomimo iż w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK z kontroli przeprowadzonej 
w Urzędzie Miasta w 2018 r.8 Zastępca Prezydenta Miasta poinformował NIK9 
o utworzeniu w maju 2018 r. zespołu, który miał te zasady opracować. 
 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Dalej także: Miasto.  
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 194, dalej także: ustawa o działalności kulturalnej.  
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
8 Kontrola LWA.410.003.01.2018, P/18/022, dotycząca działalności samorządowych instytucji kultury, której wyniki 

przedstawione zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 maja 2018 r., dalej także kontrola NIK z 2018 r. 
9 Pismo z 10 września 2018 r., znak: KU-F.1710.1.2018.KMO (15.KMO.KU-F). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Ustalanie wysokości dotacji na działalność 
nadzorowanych instytucji kultury 

1.1. W badanym okresie politykę i strategię działania Miasta w zakresie organizacji, 
prowadzenia i rozwoju działalności kulturalnej określał w szczególności program pn. 
„Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. 
Założenia11”, przyjęty uchwałą Nr XXXIV/839/2012 Rady Miasta z dnia 29 marca 
2012 r. Celem głównym PRK miał być rozwój kultury w jej zróżnicowanych 
przejawach. Cele szczegółowe obejmować miały: zwiększanie i pogłębianie 
uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie aktywności społecznej; wspieranie rozwoju 
twórczości oraz upowszechnienia kultury i sztuki, a także rozwoju sektora 
kreatywnego; poprawę stanu i dostępności infrastruktury kulturalnej, poprawę 
jakości przestrzeni publicznej i jej lepsze wykorzystanie na działania kulturalne; 
zbudowanie wizerunku Warszawy, jako liczącego się w Europie miasta kultury; 
zbudowanie współczesnej tożsamości warszawskiej z poszanowaniem tradycji 
i wielokulturowości; podniesienie jakości i efektywności zarządzania kulturą. 
Do każdego z celów przypisano działania, które należy podjąć w celu jego 
osiągnięcia, przykłady dobrych praktyk i projektów oraz oczekiwane efekty w formie 
opisu stanu oczekiwanego do uzyskania w danym obszarze w 2020 r.  

(akta kontroli tom I str. 11-68) 

W wyniku kontroli NIK z 2018 r. ustalono m.in., że wdrażanie do realizacji Programu 
rozwoju kultury odbywało się nie w pełni zgodnie z zasadami ustalonymi w tym 
Programie. Stwierdzono bowiem m.in., że do końca 2017 r. nie opracowano projektu 
ewaluacji ww. Programu (w którym miały być sprecyzowane kryteria skuteczności, 
efektywności i trafności oraz określone wskaźniki oceny kluczowych efektów 
i proponowane narzędzia ewaluacji, pomimo że taki dokument - zgodnie 
założeniami określonymi w PRK (część IV, pkt 5 pn. „Monitoring i ewaluacja”) - 
opracowany miał być w ciągu roku po przyjęciu ww. Programu. Ponadto do końca 
2017 r. nie opracowano szczegółowego projektu i harmonogramu prowadzenia 
koniecznych badań, który to dokument - zgodnie z harmonogramem określonym 
w PRK (część IV pkt 3) - przygotowany miał być w 2012 r. W tym okresie Urząd 
Miasta nie przeprowadził ani jednej ewaluacji wdrażania Programu rozwoju kultury, 
pomimo iż - zgodnie z harmonogramem określonym w PRK - do tego czasu 
ewaluacja taka miała być przeprowadzona dwukrotnie, pierwszy raz w latach 2012-
2014, a drugi raz (ewaluacja śródokresowa) w latach 2015-2016. Ponadto NIK 
zwrócił również uwagę, że do czasu zakończenia kontroli z 2018 r., dla Programu 
rozwoju kultury nie zostały określone wskaźniki (mierniki) mające służyć ocenie 
stopnia osiągnięcia określonych w nim celów, co może utrudniać monitorowanie, 
ewaluację i ocenę procesu jego wdrażania. 

 (akta kontroli tom V str. 515-523) 

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, w odpowiedzi z dnia 10 września 2018 r. 
na wystąpienie pokontrolne NIK z ww. kontroli, poinformował m.in., że proces 
ewaluacji ww. Programu został rozpoczęty w 2018 r. oraz, że jego wyniki zostaną 
wykorzystane do tworzenia dokumentów programujących rozwój kultury na kolejne 
lata. Wskazał również, że zgodnie ze standardami dokumentów programujących 
rozwój m.st. Warszawy, wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy 

                                                      
10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
11 Dalej także: Program rozwoju kultury, Program lub PRK. 
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Nr 1868/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. poszczególne przygotowane programy będą 
zawierały opis systemu monitoringu i ewaluacji, co zapewni systematyczną ocenę 
przebiegu wdrażania i efektów programów. 

(akta kontroli tom V str. 544-545) 

W Raporcie z 1 kwietnia 2019 r. z przeprowadzonej ewaluacji Programu Rozwoju 
Kultury (którą objęto okres od marca 2012 r. do listopada 2018 r.) wskazano m.in., 
że PRK jest dokumentem niejednorodnym, posiada elementy wymagane 
w przypadku programu, ale tylko niektóre z nich. PRK nie zawiera budżetu ani nie 
precyzuje zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych 
za wdrażanie. Wskazano, że przyjęcie PRK przyczyniło się do istotnego 
zwiększenia środków przekazywanych na finansowanie kultury, w tym na inwestycje 
w infrastrukturę kulturalną. Zwrócono jednak uwagę, że prace nad programami 
operacyjnymi, które zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w PRK powinny 
być zakończone do 2016 r. nie zakończyły się stworzeniem programów, które 
zostałyby przyjęte zarządzeniem Prezydenta lub uchwałą Rady Miasta. Efektem 
prac w tym zakresie, prowadzonych najintensywniej w latach 2015-2017, były dwa 
dokumenty programowe dotyczące zarządzania polityką kulturalną i rozwoju 
bibliotek (wdrażane przez Biuro Kultury od 2018 r.); robocza wersja programu 
dotyczącego rozwoju publiczności; zestawienie działań na rzecz wsparcia 
twórczości oraz wyniki analiz i badań dotyczących zarządzania polityką kulturalną, 
wsparcia twórców oraz uczestnictwa w kulturze. Status tych dokumentów nie jest 
jasny, ponieważ nie zostały przyjęte zarządzeniem Prezydenta bądź uchwałą Rady 
Miasta. Wykorzystywane były do bieżącej pracy przez Biuro Kultury. Podano, że do 
niesprzyjających uwarunkowań procesu tworzenia dokumentów programowych w 
ramach PRK należały m.in.: początkowy brak wytycznych dotyczących zawartości i 
struktury dokumentów programowych oraz brak doświadczeń Biura Kultury w 
sporządzeniu takich dokumentów; brak wyodrębnionego budżetu na finansowanie 
tych prac i niewystarczające zasoby kadrowe Biura Kultury. Wskazano, 
że po określeniu przez Prezydenta m.st. Warszawy (w zarządzeniu z grudnia 
2017 r.) standardów dotyczących dokumentów programujących rozwój 
m.st. Warszawy, wymagających tworzenia programów zgodnie z określoną w tych 
standardach procedurą, nie ma już możliwości uszczegółowiania PRK poprzez 
tworzenie programów. Rekomendacje sformułowane w Raporcie dotyczyły, m.in.:  

 zapewnienia w procesie tworzenia dokumentów programujących rozwój m.st. 
Warszawy takiej sekwencji prac nad poszczególnymi dokumentami, żeby 
polityka, dzięki opracowaniu jej przed programami, mogła faktycznie wpłynąć 
na ich treść, dzięki czemu poszczególne programy wynikałyby zarówno 
ze strategii i diagnoz, jak i z polityki; 

 wykorzystania dotychczasowych efektów (dokumentów programujących oraz 
wyników analiz i badań) w dalszych pracach. 

 (akta kontroli tom I str. 69-129) 

Zarządzeniem nr 107/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. Prezydent m.st. Warszawy 
wprowadził „Politykę Kulturalną Miasta Stołecznego Warszawy”12. Wskazano w niej 
m.in., że przedstawia ona wizję kultury służącej celom strategicznym Miasta 
w długofalowej perspektywie czasowej. Zgodnie z obowiązującym standardem 
dokumentów programowych dla rozwoju Warszawy, polityka służy wskazaniu 
najważniejszych wartości i zasad, które powinny charakteryzować kulturę miejską 
i wskazywać kierunek wyszczególnionych w Strategii programów wykonawczych. 
Wśród podanych w ww. dokumencie zasad umowy społecznej na rzecz kultury 
w Warszawie, wymieniono zasadę odpowiedzialnego organizowania publicznego 
mecenatu, zgodnie z którą samorząd pełni funkcję odpowiedzialnego organizatora 

                                                      
12 Dalej także: Polityka Kulturalna lub Polityka Kulturalna Miasta. 
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instytucji kultury i dystrybutora środków publicznych. Wydaje pieniądze publiczne 
przede wszystkim na działania zgodne z polityką kulturalną, które nie mogą być 
zrealizowane bez publicznego finansowania, a pozostałe wspiera w mniejszym 
stopniu lub w sposób niefinansowy. Wskazano, że wartości i zasady określone 
w Polityce będą realizowane przez programy wykonawcze przypisane do Strategii 
#Warszawa203013, a także przez programy i działania m.in. miejskich 
i dzielnicowych instytucji kultury. 

(akta kontroli tom I str. 329-373) 

Zastępca Dyrektora Biura Kultury wyjaśniła, że Politykę kulturalną opracowano 
opierając się na kierunkach rozwoju nakreślonych w Strategii #Warszawa2030. 
Polityka kulturalna różni się od PRK, jest innego rodzaju dokumentem. Program 
Rozwoju Kultury, choć zakładał, że programy operacyjne powstaną, zawierał 
kierunki, działania oraz przykładowe projekty. Polityka kulturalna – zgodnie 
z hierarchią dokumentów programujących rozwój Warszawy, jest dokumentem 
kierunkowym, wyznacza priorytety oraz opisuje zasady i wartości, którymi mają się 
kierować podmioty kultury i samorząd w organizacji działalności kulturalnej. 
Szczegółowe sposobu realizacji celów operacyjnych wskazanych w ww. Strategii 
określne zostaną w programach wykonawczych, za których opracowanie 
odpowiedzialne są biura Urzędu m.st. Warszawy. Prace na tymi programami mają 
być zakończone w 2021 r. 

(akta kontroli tom V str. 332-335) 

1.2. Wg stanu na koniec I półrocza 2020 r., m.st. Warszawa pełniło funkcję 
organizatora dla 69 instytucji kultury. Dla kolejnych sześciu instytucji kultury było 
jednym z organizatorów (współprowadzących)14, w tym trzech instytucji15 wpisanych 
do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego16 oraz trzech instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego 
przez Miasto. 
W latach 2018-2020 (I półrocze) liczba instytucji kultury, dla których m.st. Warszawa 
pełniło funkcję organizatora lub współorganizatora, wpisanych do rejestru 
prowadzonego przez Miasto, zwiększyła się z 70 do 72. Wg stanu na dzień 
30 czerwca 2020 r. rejestr obejmował: 17 teatrów; 4 muzea, 18 bibliotek, 26 domów 
i ośrodków kultury oraz siedem innego rodzaju instytucji kultury17.  
Nowymi instytucjami utworzonymi w 2018 r. i wpisanymi do ww. rejestru w okresie 
objętym kontrolą były Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie oraz Centrum Kultury 
Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Ponadto w 2019 r. dokonano zmiany nazwy 
i przedmiotu działalności jednej z instytucji kultury, przekształcając Teatr Scena 
Prezentacje na innego rodzaju instytucję artystyczną, o nazwie Biennale Warszawa.  

(akta kontroli tom I str. 391-418) 

Spośród ww. 72 instytucji kultury 29 - zostało uznanych przez Radę m.st. 
Warszawy18 za instytucje o znaczeniu ponaddzielnicowym, w tym: wszystkie teatry 
i muzea, dla których m.st. Warszawa pełniło funkcję organizatora lub 

                                                      
13 Przyjętej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXVI/1800/2-18 z dnia 10 maja 2018 r. 
14 Dotyczyło to: Muzeum Sztuki Nowoczesnej (którego współorganizatorem był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego):, 

Narodowego Muzeum Techniki (którego współorganizatorami byli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego); Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (którego współorganizatorami byli Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny); Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy 
Kamińskich w Warszawie (którego współorganizatorem był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego); Centrum Nauki 
Kopernik (którego współorganizatorami byli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Edukacji Narodowej); 
Muzeum Marii Skłodowskiej (którego współorganizatorem był Polskie Towarzystwo Chemiczne). 

15 Tj. Muzeum Sztuki Nowoczesnej; Narodowe Muzeum Techniki oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
16 Dalej także: MKiDN. 
17 Tj. Sinfonia Varsovia; Stołeczna Estrada, Centrum Myśli Jana Pawła II, Dom Spotkań z Historią; Centrum Nauki Kopernik, 

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oraz Biennale Warszawa. 
18 Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XLVI1423/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. (ze zm.) w sprawie określenia 

instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy o znaczeniu ponaddzielnicowym. 
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współorganizatora; jeden dom kultury (Staromiejski Dom Kultury) oraz siedem 
wskazanych wyżej innego rodzaju instytucji kultury. 

(akta kontroli tom I str. 391; tom VI str. 4-6) 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy19, sprawowanie 
nadzoru nad działalnością instytucji kultury, uznanych za instytucje o znaczeniu 
ponaddzielnicowym, przypisane zostało do zadań Biura Kultury, z wyłączeniem 
Centrum Nauki Kopernik, którego działalność podlegała nadzorowi ze strony Biura 
Edukacji oraz Stołecznej Estrady, która do grudnia 2019 r. nadzorowana była przez 
Biuro Marketingu. Do zadań Biura Kultury należało również sprawowanie nadzoru 
nad trzema instytucjami kultury (niewymienionymi w uchwale Rady m.st. Warszawy, 
jako instytucje o znaczeniu ponaddzielnicowym), które wpisane zostały do rejestru 
instytucji kultury prowadzonego przez MKiDN20.  

(akta kontroli tom VI str. 72-179) 

Wykonywanie zadań i kompetencji organizatora21 dla pozostałych 43 instytucji 
kultury (tj. 18 bibliotek oraz 25 ośrodków i domów kultury) Rada m.st. Warszawy 
przekazała Dzielnicom22. 

(akta kontroli tom I str. 391; tom VI str. 180-191) 

1.3. W okresie objętym kontrolą, łączne wydatki Miasta (bieżące i majątkowe) 
na finansowanie kultury kształtowały się następująco: w 2018 r. - 587,83 mln zł, 
tj. o 11,7% więcej niż w 2017 r. – 526,1 tys. zł), w 2019 r. – 583,03 mln zł (tj. o 0,8% 
mniej niż w 2018 r.). Udział ww. wydatków na kulturę w wydatkach Miasta w tych 
latach kształtował się następująco: 2018 r. – 3,5%; 2019 r. – 3,1%. Dla porównania 
w 2017 r. udział ten wynosił 3,4%. Wydatki na kulturę (bieżące i majątkowe) 
poniesione w I półroczu 2020 r. w kwocie ogółem 288,19 mln zł, stanowiły 42,7% 
kwoty wydatków planowanej do poniesienia na te cel, wg planu po zmianach 
na dzień 30 czerwca 2020 r. 
Wysokość wydatków Miasta na finansowanie działalności miejskich instytucji kultury 
(oraz ich udział w wydatkach Miasta na kulturę) kształtowały się w tym okresie 
następująco: 2018 r. – 487,87 mln zł (83,0%); 2019 r. – 488,7 mln (83,8%); 2020 r. 
(wg stanu na 30 czerwca) plan po zmianach – 523,67 mln zł (77,6%), wykonanie – 
250,64 mln zł (87,0%). Dla porównania w 2017 r. wydatki te wyniosły 449,14 mln zł 
(85,4%). 

(akta kontroli tom I str. 419) 

Dotacje z Urzędu m.st. Warszawy stanowiły dominujące źródło finansowania 
działalności miejskich instytucji kultury. Udział przekazanych przez Miasto dotacji 
podmiotowych i celowych w przychodach miejskich instytucji kultury, kształtował się 
następująco: w 2018 r. – 61,68%, 2019 r. - 61,04%. Dla porównania udział ten 
w 2017 r. wynosił 61,67%. Udział przychodów własnych w przychodach instytucji 
kultury kształtował się w tym okresie następująco: w 2018 r. – 23,26%; 2019 r. – 
23,39%. Dla porównania w 2017 r. wynosił on 22,53%. Pozostałymi źródłami 
finansowania ww. instytucji kultury były dotacje z budżetu państwa i innych źródeł.  
Znaczenie dotacji podmiotowych i celowych Miasta dla finansowania działalności 
poszczególnych rodzajów instytucji było zróżnicowane, uzależnione od możliwości 
pozyskiwania środków z innych źródeł, w tym w szczególności z prowadzonej 
działalności statutowej i gospodarczej.  
Udział dotacji podmiotowych oraz celowych (bez uwzględnienia dotacji celowych 
przekazanych na finansowanie zadań inwestycyjnych) w przychodach 

                                                      
19 Nadanym zarządzeniem Prezydenta Nr 312/2007 z 4 kwietnia 2007 r.   
20 Tj. Muzeum Sztuki Nowoczesnej; Narodowe Muzeum Techniki oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
21 Z wyłączeniem ich tworzenia, likwidacji i reorganizacji. 
22 Uchwałą nr XLVI/1422/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania 

niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. 
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poszczególnych rodzajów instytucji kultury w latach 2017-2019 kształtował się 
następująco:  

 teatry: 2017 r. – 57,43%, 2018 r. – 55,21%, 2019 r. – 53,92%; 

 muzea: 2017 r. – 59,55%, 2018 r. – 41,09%, 2019 r. – 54,04%; 

 centra i domy kultury: 2017 r. – 77,25%, 2018 r. – 79,18%, 2019 r. – 77,58%; 

 biblioteki: 2017 r. – 96,34%, 2018 r. – 96,83%, 2019 r. - 96,29%; 

 pozostałe instytucje kultury: 2017 r. – 39,17%, 2018 r. – 46,68%, 2019 r. – 
40,23%. 

Udział przychodów własnych w przychodach poszczególnych rodzajów instytucji 
kultury kształtował się następująco: 

 teatry: 2017 r. – 34,70%, 2018 r. – 37,12%, 2019 r. – 36,12%; 

 muzea: 2017 r. – 13,18%, 2018 r. – 15,99%, 2019 r. - 15,58%; 

 centra i domy kultury: 2017 r. – 19,12%, 2018 r. – 17,96%, 2019 r. - 19,31%; 

 biblioteki: 2017 r. – 0,76%, 2018 r. – 0,56%, 2019 r. – 0,96%; 

 pozostałe instytucje kultury: 2017 r. – 26,02%, 2018 r. – 30,50%, 2019 r. - 
27,58%. 

 (akta kontroli tom I str. 420) 

1.4. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy, zadania 
dotyczące przyznawania dotacji na prowadzenie działalności przez instytucje kultury 
o znaczeniu ponaddzielnicowym przypisano do zakresu działania Biura Kultury23. 
W kolejnych Regulaminach Organizacyjnych Biura Kultury, obowiązujących 
w okresie objętym kontrolą24, zadania dotyczące przygotowywania planu dotacji dla 
instytucji kultury przypisane zostały do zakresu działania Wydziału Instytucji Kultury 
oraz Działu Finansowego, a następnie Wydziału Finansowego, do którego zadań 
należało m.in. analizowanie, weryfikowanie i opiniowanie projektów planów oraz 
planów finansowych instytucji kultury. 
W ww. Regulaminach nie określono szczegółowych procedur postępowania 
dotyczących określania wielkości dotacji dla poszczególnych instytucji kultury.  

 (akta kontroli tom I str. 478-511, 515-540) 

1.5. Największy udział w wydatkach Miasta na finansowanie miejskich instytucji 
kultury miały dotacje podmiotowe, których wysokość w latach 2017-2020 (I półrocze) 
kształtowała się następująco:  

 2017 r. – 376,99 mln zł, co stanowiło 83,9% ogółu wydatków na finansowanie 
instytucji kultury oraz 71,7% wydatków ogółem na kulturę; 

 2018 r. – 425,66 mln zł, co stanowiło 87,2% wydatków na finansowanie 
instytucji kultury oraz 72,4% wydatków ogółem na kulturę;  

 2019 r. – 429,33 mln zł, co stanowiło 87,9% wydatków na finansowanie 
instytucji kultury oraz 73,6% wydatków ogółem na kulturę; 

 2020 r. (I półrocze) – 207,29 mln zł, co stanowiło 82,7% wydatków 
na finasowanie instytucji kultury oraz 71,9% wydatków ogółem na kulturę. 

Prawie połowę ww. wydatków stanowiły dotacje podmiotowe przekazane 
na działalność instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym25. W 2018 r. była 
to kwota 203,46 mln zł (co stanowiło 47,8% dotacji podmiotowych przekazanych 
w tym roku miejskim instytucjom kultury), a w 2019 r. – kwota 201,63 mln zł (46,9%). 

(akta kontroli tom I str. 419-423) 

W wyniku badania stopnia uwzględniania w uchwałach budżetowych Miasta 
zapotrzebowań na środki finansowe zgłaszanych przez instytucje kultury 
o znaczeniu ponaddzielnicowym stwierdzono, że: 

                                                      
23 Z wyłączeniem instytucji kultury wskazanych w pkt. 1.2. 
24 Wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy: Nr 5969/2014 z dnia 13 maja 2014 r. oraz Nr 1616/2019 z dnia 

28 października 2019 r.  
25 Z uwzględnieniem instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego przez MKiDN. 
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 w 2018 r. kwota dotacji ujęta w pierwotnej uchwale budżetowej dla 29 tych 
instytucji26 (tj. 186,95 mln zł), była o 14,96 mln zł (tj. o 7,4%) mniejsza od kwoty 
środków dotacji, o której przyznanie wnioskowały te instytucje na etapie 
opracowania wstępnych projektów planów finansowych na ten rok 
(201,91 mln zł), natomiast ostateczna kwota dotacji podmiotowych przyznanych 
i przekazanych tym instytucjom zgodnie uchwałą budżetową Miasta 
po zamianach (202,41 mln zł27), była o 0,5 mln zł większa (tj. o 0,2%) od kwoty 
wnioskowanej na etapie projektów planów finansowych; 

 w 2019 r. kwota dotacji ujęta w pierwotnej uchwale budżetowej dla 31 instytucji 
(tj. 191,24 mln zł), była o 14,76 mln zł (tj. o 7,2%) mniejsza od kwoty środków 
dotacji, o której przyznanie wnioskowały te instytucje na etapie opracowania 
wstępnych projektów planów finansowych na ten rok (206,00 mln zł), natomiast 
ostateczna kwota dotacji podmiotowych przyznanych i przekazanych tym 
instytucjom zgodnie uchwałą budżetową po zamianach (201,63 mln zł), była 
o 4,37 mln zł większa (tj. o 2,1%) od kwoty wnioskowanej na etapie projektów 
planów finansowych; 

 w 2020 r. kwota dotacji ujęta w pierwotnej uchwale budżetowej dla 31 instytucji 
(tj. 200,55 mln zł), była o 15,47 mln zł (tj. o 7,2%) mniejsza od kwoty środków 
dotacji, o której przyznanie wnioskowały te instytucje na etapie opracowania 
wstępnych projektów planów finansowych na ten rok (216,02 mln zł), natomiast 
kwota dotacji podmiotowych przyznanych tym instytucjom zgodnie z uchwałą 
budżetową na ten rok po zamianach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. 
(212,26 mln zł), była o 3,76 mln zł mniejsza (tj. o 1,7%) od kwoty wnioskowanej 
na etapie projektów planów finansowych. 

Wielkość dotacji podmiotowych przyznanych w pierwotnej uchwale budżetowej 
na dany rok poszczególnym instytucjom kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym 
w relacji do zgłoszonych przez nie zapotrzebowań kształtowała się w przedziale: 

 w 2018 r. – od 51,7% (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) do 112,8% 
(Teatr Żydowski); 

 w 2019 r. – od 64,4% (Muzeum Karykatury) do 163,1% (Biennale Warszawa); 

 w 2020 r. – od 73,5% (Dom Spotkań z Historią) do 114,6% (Teatr Ochoty). 
Wielkość dotacji podmiotowych przyznanych ostatecznie poszczególnym 
instytucjom kultury (wg uchwały budżetowej na dany rok po zmianach) w relacji 
do zgłoszonych przez nie zapotrzebowań kształtowała się natomiast w przedziale: 

 w 2018 r. – od 62,1% (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) do 218,8% 
(Stołeczna Estrada); 

 w 2019 r. – od 73,0% (Teatr Kwadrat) do 231,4% (Stołeczna Estrada); 

 w 2020 r., na dzień 30 czerwca – od 76,6% (Dom Spotkań z Historią) do 133,9% 
(Stołeczna Estrada). 

 (akta kontroli tom I str. 421-423; tom V str. 1-4) 

Dyrektor Biura Kultury wyjaśnił, że kwoty dotacji podmiotowych ustalane 
są corocznie m.in. w oparciu o wielkość środków ujętych w budżecie Miasta na dany 
rok, wskazanych przez instytucje kwot kosztów stałych, planowanej działalności 
statutowej oraz przychodów własnych instytucji. Zwiększenia środków dla instytucji 
kultury w trakcie roku wynikały m.in. ze zgłoszonych przez nie dodatkowych potrzeb. 
Zwiększenie dotacji podmiotowych w I półroczu 2020 r. wynikało głównie 
z dokonanych przesunięć środków w związku ze wzrostem kwoty płacy minimalnej, 

                                                      
26 W liczbie tych instytucji nie ma dwóch instytucji ponaddzielnicowych utworzonych w ciągu 2018 r. (tj. Muzeum 

M. Skłodowskiej-Curie i Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy) oraz Muzeum Techniki, na działalność którego m.st. 
Warszawa nie przyznawało dotacji w okresie objętym kontrolą, zgodnie z umową o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu tej 
instytucji z dnia 9 czerwca 2017 r. 

27 W kwocie tej nie ujęto dotacji podmiotowych przekazanych w 2018 r. w łącznej kwocie 1,05 mln zł dwóm instytucjom 
utworzonym w tym roku, tj. Muzeum M. Skłodowskiej-Curie i Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy.  
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obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. oraz trudnej sytuacji finansowej instytucji 
kultury, będącej następstwem wprowadzonych obostrzeń w związku z pandemią 
COVID-19. Odnosząc się do kwestii ponad dwukrotnego zwiększenia w ciągu 
2018 r. i 2019 r. kwoty dotacji podmiotowej przyznanej Stołecznej Estradzie, 
Dyrektor wyjaśnił, że dotacja pierwotnie przyznawana tej instytucji w uchwale 
budżetowej stanowiła tylko zabezpieczenie pokrycia kosztów i stałych i organizacji 
części przedsięwzięć. W trakcie roku Miasto zlecało Stołecznej Estradzie 
organizację różnego rodzaju przedsięwzięć (przygotowanie gal wręczenia nagród, 
przygotowanie oświetlenia/nagłośnienia miejskich eventów i/lub ich prowadzenie), 
co powodowało zwiększanie kwoty dotacji podmiotowej dla tej instytucji. 

(akta kontroli tom V str. 343, 345) 

Zasady postępowania przy określaniu wysokości dotacji podmiotowych dla instytucji 
kultury nadzorowanych przez Biuro Kultury, uregulowane zostały w opracowanej 
przez Biuro w 2015 r. „Procedurze przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji 
podmiotowych z budżetu m.st. Warszawy”, którą Dyrektor Biura Kultury (przy piśmie 
z 10 lutego 2015 r.) rozesłał do dyrektorów nadzorowanych instytucji. 
W dokumencie tym wskazano m.in., że instytucje, dla których Miasto jest 
organizatorem lub współorganizatorem zobowiązane są do przedłożenia 
w terminach i zakresie każdorazowo określonym przez Miasto projektu planu 
finansowanego na dany rok kalendarzowy wraz z załącznikiem opisującym 
planowane działania merytoryczne. Złożone projekty planów finansowych 
są przedmiotem indywidualnych rozmów z dyrektorami instytucji, poprzedzających 
podział środków dotacji podmiotowych. Przy podziale dotacji uwzględnia się kryteria 
dotyczące m.in.: kosztów stałych, przychodów własnych, przewidywanego 
wykonania planu roku poprzedzającego planowy, kosztów przygotowania nowych 
i kontynuowanych przedsięwzięć, działalności merytorycznej, zawartych umów 
o współprowadzeniu. Wysokość dotacji podmiotowej zostaje określona w projekcie 
budżetu Miasta, a następnie w budżecie Miasta. Instytucje kultury mogą ubiegać się 
o dodatkowe środki finansowe z budżetu Miasta w trakcie roku budżetowego tylko 
w przypadku realizacji dodatkowego, nieplanowego wcześniej zadania lub 
zaistnienia wyjątkowych okoliczności. Miasto może w porozumieniu z dyrektorem 
instytucji powierzyć jej dodatkowe zadanie (nieujęte w planie), które może być 
realizowane w ramach zatwierdzonego wcześniej planu finansowego lub poprzez 
jego zwiększenie. 

(akta kontroli tom I str. 424-455) 

W wyniku kontroli dokumentacji dziewięciu spraw (po trzy z każdego roku objętego 
kontrolą), w przypadku których wysokość dotacji podmiotowej przyznanej instytucji 
kultury była mniejsza lub większa od złożonego przez tę instytucję 
zapotrzebowania28 stwierdzono m.in., że postępowania w sprawie określenia 
wysokości dotacji podmiotowych dla ww. instytucji przeprowadzone zostały zgodnie 
z zasadami określonymi w ww. Procedurze, w tym każdorazowo: 

 wysokość zapotrzebowania na środki dotacji podmiotowej na dany rok 
dyrektorzy instytucji kultury określili w przekazanym do Biura Kultury projekcie 
planu finansowego na ten rok, załączając opis działań merytorycznych 
(mierników) planowanych do zrealizowania w danym roku; 

 określenie wysokości dotacji podmiotowej proponowanej dla instytucji kultury 
poprzedzone było przeprowadzeniem przez pracowników Biura Kultury analizy, 
w której pod uwagę brano m.in.: wysokość dotacji podmiotowej przyznanej 
instytucji w poprzednim roku, po uwzględnieniu zmian tej kwoty do czasu 

                                                      
28 Do kontroli wytypowano dokumentację dotyczącą procesu przyznawania dotacji podmiotowych na rzecz następujących 

instytucji kultury: dotacje podmiotowe na 2018 r. - Teatr Syrena, Teatr Kwadrat,  Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego; 
dotacje podmiotowe na 2019 r. - Teatr Kwadrat, Biennale Warszawa, Orkiestra Sinfonia  Varsovia; dotacje podmiotowe 
na2020 r. - Staromiejski Dom Kultury, Dom Spotkania z  Historią, Orkiestra Sinfonia Varsovia.   
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złożenia ww. projektu planu finansowego; zadania planowane do realizacji 
w danym roku; prognozowany wzrost kosztów stałych funkcjonowania 
instytucji, postanowienia umowy (zawartej przez Prezydenta Miasta 
z dyrektorem instytucji kultury) w sprawie warunków organizacyjno-finansowych 
oraz programu działalności instytucji kultury, określające prognozowaną 
wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury;  

 ostateczna wysokość proponowanej przez Biuro Kultury dotacji podmiotowej 
dla instytucji kultury uzgodniona została na spotkaniu z dyrekcją tej instytucji.  

Do udokumentowania wyników przeprowadzonych przez Biuro Kultury analiz 
projektu planu finansowego oraz dokonanych uzgodnień z dyrekcją instytucji 
w sprawie wielkości dotacji podmiotowych stosowano jednolity dokument pn. 
„Analiza projektu planu na (….)”. 

 (akta kontroli tom II str. 1- 264) 

1.6. Wysokość wydatków Miasta z tytułu dotacji celowych dla miejskich instytucji 
kultury z przeznaczeniem na finansowanie zadań i programów kształtowała się 
w latach 2017-2020 (I półrocze) następująco: 

 2017 r. – 12,03 mln zł, co stanowiło 2,7% ogółu wydatków Miasta 
na finansowanie miejskich instytucji kultury oraz 2,3% ogółu wydatków 
na kulturę; 

 2018 r. – 14,16 mln zł, co stanowiło 2,9% wydatków na finansowanie miejskich 
instytucji kultury oraz 2,4% wydatków ogółem na kulturę;  

 2019 r. – 12,98 mln zł, co stanowiło 2,7% wydatków na finansowanie miejskich 
instytucji kultury oraz 2,2% wydatków ogółem na kulturę; 

 2020 r. (I półrocze) – 5,65 mln zł, co stanowiło 2,3% wydatków na finasowanie 
miejskich instytucji kultury oraz 2,0% wydatków ogółem na kulturę. 

 (akta kontroli tom I str. 419) 

Większość z ww. dotacji otrzymały instytucje kultury o znaczeniu 
ponaddzielnicowym. Kwoty przyznanych im i wykorzystanych dotacji celowych 
na realizację zadań/programów kształtowały się następująco: 

 2018 r.: kwota dotacji przyznanych – 12,63 mln zł, z tego wykorzystano – 
12,35 mln zł, zwrócono – 0,28 mln zł;  

 2019 r.: kwota dotacji przyznanych – 11,48 mln zł, z tego wykorzystano – 
11,39 mln zł, zwrócono – 0,09 mln zł.  

 2020 r. (I półrocze): kwota dotacji przyznanych – 4,09 mln zł. 
(akta kontroli tom I str. 456-461) 

Dyrektor Biura Kultury wyjaśnił, że kwota przekazana instytucjom na realizację 
zadań w ramach dotacji celowych zależy od wielu czynników i zmienia się 
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez instytucje rocznic, jakie przypadają 
w danym roku kalendarzowym oraz możliwości finansowych Miasta. W 2018 r. 
na wysokość środków dotacji przyznanych instytucjom kultury znaczący wpływ miała 
dotacja przekazana Muzeum Warszawy w kwocie 2,24 mln zł w ramach realizacji 
trzyletniej umowy dotyczącej modernizacji, konserwacji oraz digitalizacji obiektów 
zabytkowych siedziby głównej tego Muzeum. Przekazane w tym roku środki dotacji 
celowej były niezbędne do udostępnienia zwiedzającym kolejnych etapów wystawy 
stałej. 

(akta kontroli tom V str. 345) 

Z łącznej kwoty 28,20 mln zł dotacji celowych przyznanych w latach 2018-2020 
(I półrocze) instytucjom kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym na realizację zadań 
i programów, kwotę 17,06 mln zł przyznano w wyniku pozytywnego rozpatrzenia 
52 wniosków tych instytucji. Stanowiło to 72,2% ogólnej liczby wniosków złożonych 
przez ww. instytucje w tym okresie (72) o przyznanie dotacji celowych na realizację 
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zadań i programów na łączną kwotę 22,06 mln zł. W poszczególnych latach okresu 
objętego kontrolą, relacja liczby wniosków złożonych do rozpatrzonych pozytywnie 
kształtowała się następująco: 

 na 24 wnioski złożone w 2018 r. (na łączną kwotę 9,24 mln zł) pozytywnie 
rozpatrzono 21, przyznając na ich realizację dotacje w kwocie 8,53 mln zł; 

 na 26 wniosków złożonych w 2019 r. (na łączną kwotę 8,31 mln zł) pozytywnie 
rozpatrzono 18, przyznając na ich realizację dotacje w kwocie 6,14 mln zł; 

 na 20 wniosków złożonych w I półroczu 2020 r. (na łączną kwotę 4,51 mln zł) 
pozytywnie rozpatrzono 13, przyznając na ich realizację dotacje w kwocie 
2,39 mln zł. 

Największe kwoty dotacji celowych przyznano na realizację następujących zadań 
(projektów):  

 w 2018 r.: „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych 
siedziby głównej Muzeum Warszawy” (dotacja w kwocie 2,24 mln zł); 
„38. Warszawskie Spotkania Teatralne” (dotacja w kwocie 1,50 mln zł); „Studio 
Plac Defilad” (dotacja w kwocie 0,70 mln zł); „Obchody Marca 68” (dotacja 
w kwocie 0,62 mln zł); 

 w 2019 r.: „39 Warszawskie Spotkania Teatralne” (dotacja w kwocie 
1,70 mln zł); „75. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego” (dotacja 
w kwocie 1,50 mln zł) „Studio Plac Defilad” (dotacja w kwocie 0,80 mln zł); 
„Warszawa w Budowie” 11 - Festiwal projektowania miasta” (dotacja w kwocie 
0,60 mln zł); 

 w I półroczu 2020 r.: „Festiwal Nowa Europa” (dotacja w kwocie 1,50 mln zł); 
„Dramaturgie społeczne” (dotacja w kwocie 0,30 mln zł); „11 edycja Festiwalu 
Nowe Epifanie” (dotacja w kwocie 0,20 mln zł). 

 (akta kontroli tom I str. 456-458) 

W przypadku 34 zadań (projektów), inicjatorem ich realizacji w okresie objętym 
kontrolą był Urząd m.st. Warszawy, który przyznał instytucjom kultury na ten cel 
dotacje w kwocie ogółem 11,14 mln zł. W poszczególnych latach tego okresu, liczba 
instytucji i zadań zleconych im do realizacji przez Urząd m.st. Warszawy oraz 
wielkość dotacji celowych przyznanych na ten cel kształtowała się następująco:  

 w 2018 r. siedmiu instytucjom kultury powierzono do realizacji łącznie 
13 zadań/projektów, przyznając dotacje celowe na ich realizację w kwocie 
ogółem 4,10 mln zł; 

 w 2019 r. ośmiu instytucjom kultury powierzono do realizacji łącznie 
15 zadań/projektów, przyznając dotacje celowe na ich realizację w kwocie 
ogółem 5,34 mln zł; 

 w I półroczu 2020 r. czterem instytucjom kultury powierzono do realizacji 
łącznie 6 zadań/projektów, przyznając dotacje celowe na ich realizację 
w kwocie ogółem 1,70 mln zł. 

Największe kwoty dotacji celowych Urząd przyznał na realizację następujących 
zadań (projektów):  

 w 2018 r.: „Lato w Sinfonii Varsovii” (dotacja – 1,50 mln zł), „Miasto Szczęśliwe” 
(dotacja – 1,13 mln zł);  

 w 2019 r.: „Lato w Sinfonii Varsovii” (dotacja – 1,49 mln zł), „Obchody 
30 Rocznicy Wolnych Wyborów 4 czerwca” (dotacja – 1,50 mln zł), „Miasto 
Szczęśliwe” (dotacja - 1,00 mln zł);  

 w I półroczu 2020 r.: „Sinfonia Varsovia swojemu Miastu – 1” (dotacja – 
0,50 mln zł), „Sinfonia Varsovia swojemu Miastu - 2” (dotacja – 0,50 mln zł), 
„Otwarta Rampa” (dotacja – 0,30 mln zł). 

Spośród ww. 34 projektów, 30 było tzw. projektami rewitalizacyjnymi, realizowanymi 
w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r., 
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przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XVII/367/2015 z 17 września 2015 r. 
Pozostałe cztery dotyczyły realizacji następujących zadań/projektów: „Laboratorium 
Edukacji Kulturalnej 2018 r. – program szkoleń dla pracowników dzielnicowych 
domów kultury”; organizacji „VI Warszawskiego Festiwalu Kultury bez Barier”,; 
organizacji „Obchodów 30 Rocznicy Wolnych Wyborów 4 czerwca”; organizacji 
„Ekopikniku”. 

 (akta kontroli tom I str. 459-461) 

Dyrektor Biura Kultury wyjaśnił, że dotacje celowe przyznawane instytucjom kultury 
z inicjatywy Urzędu dotyczyły finansowania: 

 tzw. „projektów rewitalizacyjnych” realizowanych przez instytucje kultury 
na terenie Kamionka, Nowej  i Starej Pragi, Szmulowizny, Targówka 
Mieszkaniowego i Fabrycznego w ramach Zintegrowanego Programu 
Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r., którego misją jest zrównoważenie 
szans rozwojowych dla tej części Warszawy; 

 wydarzeń realizowanych przez instytucje kultury w ramach różnego rodzaju 
uroczystości rocznicowych organizowanych przez m.st. Warszawę; 

 działań podejmowanych na rzecz realizacji Warszawskiego Programu Edukacji 
Kulturalnej 2015-2020, przyjętego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy 
nr 453/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. – w ramach programu zrealizowano m.in. 
Laboratorium Edukacji Kulturalnej 2018 – program szkoleń dla pracowników 
dzielnicowych domów kultury – zadanie to zostało zlecone Staromiejskiemu 
Domowi Kultury, który po zmianie statutu stał się instytucją prowadzącą 
systemowe działania wspierające dzielnicowe domy kultury;   

 zadań zlecanych przez Miasto do realizacji instytucjom kultury w ramach 
prowadzonego przez Biuro Kultury projektu „Kultura Bez Barier", którego celem 
jest zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych do wydarzeń 
kulturalnych. 

 (akta kontroli tom V str. 345-346) 

W Urzędzie Miasta do czasu zakończenia kontroli NIK (tj. do 31 grudnia 2020 r.) nie 
wprowadzono uregulowań wewnętrznych, określających zasady przyznawania 
dotacji celowych dla nadzorowanych instytucji kultury na realizację zadań 
i programów, określających m.in. wymagania stawiane wnioskom składanym przez 
ww. instytucje o przyznanie tych dotacji oraz tryb postępowania z takimi wnioskami, 
w tym sposób ich oceny i sposób udokumentowania wyników tej oceny. 

(akta kontroli tom V str. 336, 339-340) 

Sytuacja w tym zakresie nie uległa zmianie od czasu kontroli przeprowadzonej przez 
NIK w 2018 r., pomimo iż w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z tej kontroli, 
w którym NIK zwrócił uwagę na brak tego rodzaju uregulowań, Zastępca Prezydenta 
m.st. Warszawy poinformował o rozpoczęciu przez Urząd m.st. Warszawy prac nad 
Polityką nadzoru nad instytucjami kultury, której jednym z elementów miała być 
procedura dotycząca przyznawania i rozliczania dotacji celowych.  

  (akta kontroli tom V str. 353, 545) 

W opracowanym przez Biuro Kultury w 2020 r. Kodeksie dobrych praktyk, 
określającym sposób realizacji uprawnień i obowiązków organizatora instytucji 
kultury m.st. Warszawy (który to dokument, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Biura 
Kultury, miał być przekazany do podpisu Prezydenta m.st. Warszawy w styczniu 
2021 r.) zapisy dotyczące trybu przyznawania dotacji celowych dla instytucji kultury 
ograniczają się do prezentacji charakterystyki tej formy finansowania zadań 
realizowanych przez instytucje kultury oraz opisu umów, które powinny być zawarte 
z instytucjami kultury w sprawie przyznania tych dotacji. 

(akta kontroli tom I str. 462-470; tom V str. 348, 354, 377-396) 
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Procedury określające zasady rozpatrywania wniosków instytucji kultury 
o przyznanie dotacji celowych na realizację zadań i projektów określano wyłącznie 
w odniesieniu do organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy konkursów 
dotyczących realizacji określonych przez Urząd rodzajów projektów, takich jak np.: 

 przedsięwzięcia kulturalne organizowane wspólnie z organizatorami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie29(30); 

 różnego rodzaju projekty, których źródłem finansowania miały być środki 
Funduszu Animacji Kultury tworzonego w ramach realizacji Warszawskiego 
Programu Edukacji Kulturalnej31. 

(akta kontroli tom V str. 354-355, 445-512) 

Dyrektor Biura Kultury wyjaśnił, iż warunkiem otrzymania przez instytucje kultury 
dotacji celowej jest akceptacja wniosku lub w przypadku zadań zleconych przez 
Miasto podpisanie umowy o dotację celową. Wszystkie wnioski o dotacje celowe, 
które wpływają do Biura Kultury są rejestrowane oraz wpisywane do tabeli Excel 
pn. Rejestr wniosków o zwiększenie dotacji Instytucji Kultury. Na regularnych 
spotkaniach Dyrekcji Biura Kultury z pracownikami Wydziału Finansowego oraz 
Wydziału Instytucji Kultury, które odbywają się przed terminem zgłaszania zmian 
budżetowych na nadchodzące sesje budżetowe Rady m.st. Warszawy, każdy 
wniosek jest analizowany. Weryfikuje się jego klasyfikację – czy dyrektor instytucji 
słusznie określił, czy wnioskowana kwota powinna być przekazana w ramach dotacji 
celowej czy podmiotowej, zasadność przyznania dotacji we wnioskowanej kwocie. 
Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Biura oraz celowość wydatku, dyrekcja 
Biura podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji lub zmniejszeniu 
wnioskowanej kwoty. Wysokość środków, jaka zostanie przeznaczona w danym 
roku na dotacje celowe jest planowana z uwzględnieniem szeregu czynników: 

 wysokości budżetu przeznaczonego na dotacje celowe w latach ubiegłych, 

 potrzeb sygnalizowanych przez dyrektorów instytucji podczas rozmów 

budżetowych, 

 rocznic i jubileuszy, które przypadają w danym roku kalendarzowym,  

 jubileuszy powstania/nadania imienia instytucjom kultury,  

 wysokości środków przeznaczonych w latach ubiegłych na wydarzenia, 
uroczystości cykliczne, które wpisały się na stałe w kalendarz warszawskich 
wydarzeń kulturalnych (Rocznica Powstania Warszawskiego, Akcja Żonkile, 
Warszawskie Spotkania Teatralne, Festiwal Nowe Epifanie itp.). 

 (akta kontroli tom V str. 354-355) 

W odniesieniu do ww. wyjaśnień, NIK podtrzymuje ocenę sformułowaną 
w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w 2018 r., dotyczącą braku 
przejrzystości postępowania przy rozpatrywaniu wniosków instytucji kultury 
w sprawie udzielenia dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań lub 
projektów, z uwagi na brak uregulowań określających procedury postępowania 
Urzędu m.st. Warszawy w tej sprawie32. Brak procedur stwarza ryzyko nadmiernej 

                                                      
29 Dz.U. z 2020 r. poz. 1057. 
30 Zasady zgłaszania i rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania dotacji na realizację takich projektów określone zostały 

w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1706/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. Zgodnie z procedurą przetargową 
określoną tym zarządzeniem w ramach posiadanych środków przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy tworzony miał być 
fundusz dla instytucji kultury, których organizatorem lub współorganizatorem jest m.st. Warszawa, w ramach którego 
instytucje kultury otrzymywać miały dotacje celowe na realizację projektów. Cele i zadania do realizacji w każdym roku 
określane miały być przez Dyrektora Biura Kultury w ogłoszeniu konkursowym. W przedmiotowej procedurze określono 
m.in. wzór wniosku składanego przez instytucję kultury oraz zasady jego oceny. 

31 Zasady składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków tego Funduszu, jak i opis zadań, które 
mogły otrzymać dofinansowanie określane były w Regulaminach Funduszu Animacji Kultury, opracowywanych odrębnie na 
każdy rok. 

32 Z wyłączeniem przypadków, w których wnioski takie składane są w ramach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy 
postępowań konkursowych. 
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dowolności (uznaniowości) w dysponowaniu środkami publicznymi oraz utrudnia 
sprawowanie przez Prezydenta m.st. Warszawy kontroli zarządczej w tym obszarze. 

1.7. Wysokość wydatków m.st. Warszawy z tytułu dotacji celowych dla miejskich 
instytucji kultury na finansowanie zadań inwestycyjnych kształtowała się w okresie 
2017-2020 r. (I półrocze) następująco: 

 2017 r. – 60,12 mln zł, co stanowiło 13,4% ogółu wydatków na finansowanie 
instytucji kultury oraz 11,4% wydatków na kulturę; 

 2018 r. – 48,05 mln zł, co stanowiło 9,8% wydatków na finansowanie instytucji 
kultury oraz 8,2% wydatków na kulturę;  

 2019 r. – 46,39 mln zł, co stanowiło 9,5% wydatków na finansowanie instytucji 
kultury oraz 8,0% wydatków na kulturę; 

 2020 r. (I półrocze) – 37,70 mln zł, co stanowiło 15,0% wydatków 
na  finasowanie instytucji kultury oraz 13,1% wydatków ogółem na kulturę. 

 (akta kontroli tom I str. 419) 

Większość środków ww. dotacji trafiła do instytucji kultury o znaczeniu 
ponaddzielnicowym: w 2018 r. – 16 instytucji otrzymało 38,18 mln zł; w 2019 r. – 
16 instytucji otrzymało 43,27 mln zł; w I półroczu 2020 r. – 13 instytucji otrzymało 
36,18 mln zł. 

 (akta kontroli tom I str. 472-477) 

W wyniku kontroli dokumentacji, dotyczącej przyznania w 2019 r. i 2020 r. Teatrowi 
Żydowskiemu im. Estery Rachel i Idy Kamińskich dwóch dotacji celowych na zakup 
sprzętu technicznego w kwotach 500,0 tys. zł33 i 160,0 tys. zł34 stwierdzono, 
że wnioski Teatru o przyznanie ww. dotacji rozpatrywane były w Urzędzie m.st. 
Warszawy zgodnie z zasadami postępowania określonymi w następujących 
zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy:     

 w przypadku dotacji przyznanej w 2019 r. – nr 1629/2011 z 14 października 
2011 r. w sprawie prac nad planami inwestycyjnymi m.st. Warszawy; 

 w przypadku dotacji przyznanej w 2020 r. – nr 13/2020 z 5 lutego 2020 r. 
w sprawie systemu planowania i monitorowania projektów inwestycyjnych 
m.st. Warszawy (którym zastąpiono m.in. ww. zarządzenie z 14 października 
2011 r.).   

(akta kontroli tom V str. 15-37, 180-199, 353, 366-376; tom VI str. 192-197) 

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

Miasto podejmowało w okresie objętym kontrolą działania na rzecz zapewnienia 
właściwych warunków funkcjonowania i realizacji zadań statutowych instytucjom 
kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, dla których było organizatorem lub 
współorganizatorem, poprzez przekazywanie tym instytucjom dotacji w formach 
określonych w art. 28 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej. W przypadku 
przekazywanych tym instytucjom dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych 
na realizację zadań inwestycyjnych, w Urzędzie Miasta wprowadzono regulacje 
określające zasady ich przyznawania i rozliczania. Natomiast w przypadku dotacji 
celowych, przyznawanych instytucjom kultury na ich wniosek, z przeznaczeniem 
na realizację zadań i projektów takich uregulowań nie było (z wyłączeniem 
przypadków, w których ww. dotacje celowe przyznawano w ramach organizowanych 
przez Urząd postępowań konkursowych), co w ocenie NIK, skutkować może 
nadmierną dowolnością (uznaniowością) w dysponowaniu środkami publicznymi 
przeznaczanymi na ten cel oraz utrudnia sprawowanie przez Prezydenta m.st. 
Warszawy kontroli zarządczej w tym zakresie. 

                                                      
33 Umowa z dnia 12 lipca 2019 r. 
34 Umowa z dnia 6 lipca 2020 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Program rozwoju kultury uchwalony przez Radę Miasta w 2012 r., który określać 
miał politykę i strategię działania Miasta do 2020 r. w zakresie organizacji, 
prowadzenia i rozwoju działalności kulturalnej, jak wynika z Raportu z jego ewaluacji 
(z 1 kwietnia 2019 r.) przyczynił się do wzrostu nakładów na ten cel w okresie jego 
obowiązywania. Nie został jednak w pełni wdrożony do realizacji na zasadach w nim 
określonych, w szczególności z powodu jego niedoskonałości, jako dokumentu 
programowego, oraz różnego rodzaju uwarunkowań o charakterze organizacyjno-
finansowym, skutkujących opóźnieniami w procesie opracowania programów 
operacyjnych. 

2. Ustalenie wysokości wynagrodzeń, nagród i innych 
świadczeń dla dyrektorów nadzorowanych instytucji 
kultury 

2.1. Wysokość miesięcznych wynagrodzeń przyznanych przez Prezydenta m.st. 
Warszawy dyrektorom miejskich instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym 
kształtowała się w latach 2018-2019 w przedziale od 6 120 zł do 17 034 zł brutto, 
tj. nie przekraczała limitu35 określonego w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi36. Najwyższe 
wynagrodzenia miesięczne (wynoszące powyżej 15 tys. zł brutto), wg stanu 
na koniec 2019 r. przyznane mieli dyrektorzy Centrum Nauki Kopernik, Orkiestry 
Sinfonia Varsovia i Muzeum Powstania Warszawskiego oraz dyrektorzy teatrów: 
Rozmaitości, Dramatycznego, Kwadrat, Muzycznego Roma, natomiast najniższe 
(wynoszące poniżej 12 tys. zł brutto) dyrektorzy Biennale Warszawa, Muzeum 
Karykatury i Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oraz dyrektorzy teatrów: 
Syrena, Komedia, Ochota i Rampa. 

 (akta kontroli tom II str. 271-274) 

W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej ustalenia warunków płacy dla sześciu 
dyrektorów instytucji kultury37, stwierdzono, że w skład ich wynagrodzeń 
miesięcznych wchodziło wynagrodzenie zasadnicze (którego wysokość kształtowała 
się w przedziale od 6 100 zł do 9 550 zł), dodatek funkcyjny w wysokości 50% 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek za wysługę lat.  

(akta kontroli tom II str. 277-278, 290-291, 307-311, 319-320, 329-330, 342-343) 

W Urzędzie m.st. Warszawy nie wprowadzono wewnętrznych regulacji 
określających zasady ustalania wysokości wynagrodzeń dla dyrektorów miejskich 
instytucji kultury. Nie sporządzano też dokumentacji pozwalającej na ustalenie, 
jakimi kryteriami kierowano się w poszczególnych przypadkach przy określaniu 
wysokości wynagrodzeń dla ww. dyrektorów. 
Zastępca Dyrektora Biura Kultury wyjaśniła m.in., że o wysokości wynagrodzenia 
dyrektora decyduje wielkość instytucji, którą będzie on zarządzał, liczba 
zatrudnionych w niej osób czy złożoność działań prowadzonych przez tę instytucję, 
a także doświadczenie zawodowe kandydata na dyrektora. Miasto jest 
organizatorem dla ponad 70 instytucji kultury. Zakres ich działalności jest bardzo 
szeroki (teatry, muzea, orkiestra, domy kultury, biblioteki i inne) i różnorodny. 
Ponadto nadzór nad ich działalnością mają zarówno burmistrzowie 18 dzielnic, jak 
i dyrektorzy biur. Dlatego wprowadzenie wspólnej dla wszystkich, ujednoliconej 
siatki wynagrodzeń dla dyrektorów instytucji kultury nie jest możliwe. Ustalanie 
wynagrodzenia odbywa się zgodnie z przepisami prawa, biorąc pod uwagę 

                                                      
35 Sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 

w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
36 Dz. U. z 2019 r., poz. 2136. 
37 Do badania wybrano losowo dokumentację dotyczącą ustalenia wysokości wynagrodzeń dla dyrektorów  dwóch muzeów, 

dwóch teatrów i dwóch innych instytucji kultury. 
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możliwości finansowe instytucji oraz organizatora, a także w wyniku negocjacji 
z kandydatem na stanowisko dyrektora. 

 (akta kontroli tom V str. 340) 

Zdaniem NIK, brak opracowania zasad postępowania przy ustalaniu wysokości 
wynagrodzeń dyrektorom instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, 
nadzorowanych przez Miasto powoduje nieprzejrzystość postępowania Urzędu 
w tym zakresie oraz utrudnia sprawowanie kontroli zarządczej w tym obszarze.  

2.2. W 2019 r. nagrody roczne za poprzedni rok otrzymali dyrektorzy 25 instytucji 
kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym. Nie otrzymali ich dyrektorzy dwóch 
instytucji kultury utworzonych w 2018 r. (tj. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie 
i Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy) oraz dyrektorzy Teatru Syrena 
i Teatru Żydowskiego (obie te instytucje uzyskały w 2018 r. ujemne wyniki finansowe 
– w wysokości 196,2 tys. zł i 290,5 tys. zł). W 2020 r. do czasu kontroli NIK (16 
października 2020 r.) nagrodę roczną za 2019 r. otrzymał jedynie Dyrektor Centrum 
Nauki Kopernik. W stosunku do pozostałych dyrektorów nie podjęto jeszcze decyzji 
w tej sprawie. Wysokość nagród rocznych, o których mowa wyżej kształtowała się 
w przedziale od 10 000 zł (dyrektorzy Staromiejskiego Domu Kultury oraz Muzeum 
Karykatury) do 39 270 zł (dyrektor Stołecznej Estrady) i nie przekroczyła 
w poszczególnych przypadkach maksymalnego limitu wysokości tej nagrody 
określonego w art. 10 ust. 7 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi.  

 (akta kontroli tom II str. 271-274) 

Zasady postępowania przy przyznawaniu nagród rocznych dla dyrektorów instytucji 
kultury określone zostały w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy Nr 735/2007 
z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania 
nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury, dla których Miasto jest 
organizatorem oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. Wskazano w nim 
m.in., że nagrodę roczną można przyznać dyrektorowi za: wyniki finansowe 
instytucji; właściwą realizację zadań statutowych instytucji, sposób gospodarowania 
użytkowanym przez instytucję mieniem oraz za dodatkowe osiągnięcia, pod 
warunkiem, że pozwala na to sytuacja finansowa instytucji. Podano, 
że przedmiotowa nagroda mogła być przyznana dyrektorowi, który zajmował swoje 
stanowisko przez cały rok, oraz który nie naruszył swoich obowiązków w sposób 
skutkujący sankcjami wymienionymi w ww. zarządzeniu. Nagroda przyznawana 
miała być przez Prezydenta m.st. Warszawy na wniosek Dyrektora Biura Kultury 
(w stosunku do dyrektorów instytucji kultury nadzorowanych przez to Biuro) lub 
na wniosek właściwego Burmistrza (w stosunku do dyrektorów instytucji kultury 
nadzorowanych przez daną Dzielnicę), złożony w terminie trzech miesięcy od dnia 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.  
W ww. zarządzeniu nie zamieszczono szczegółowych wskazówek w sprawie zasad 
i kryteriów, które powinny być zastosowane przy ocenie działań poszczególnych 
dyrektorów pod kątem realizacji zadań statutowych instytucji, sposobu 
gospodarowania użytkowanym przez instytucję mieniem oraz z tytułu dodatkowych 
osiągnięć, co w ocenie NIK może skutkować nadmierną uznaniowością 
postępowania przy przyznawaniu tych nagród. 

(akta kontroli tom II str. 265-268) 

W siedmiu przypadkach nagrody roczne za 2018 r. przyznano dyrektorom instytucji 
kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, które w tym roku uzyskały ujemne wyniki 
finansowe. Dotyczyło to dyrektorów następujących instytucji kultury: Teatr 
Dramatyczny (strata 312,5 tys. zł) – nagroda w wysokości 23 tys. zł; Północne 
Centrum Sztuki – Teatr Komedia (strata 133,7 tys. zł) – nagroda w wysokości 
16 tys. zł; Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej (strata 43,4 tys. zł) – nagroda 
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w wysokości 12 tys. zł; Teatr Powszechny (strata 199,2 tys. zł) – nagroda 
w wysokości 14 tys. zł; Teatr Rampa (strata 860,1 tys. zł) – nagroda w wysokości 
14 tys. zł; Centrum Myśli Jana Pawła II (strata 99,9 tys. zł) – nagroda w wysokości 
12 tys. zł; Staromiejski Dom Kultury (strata 108,7 tys. zł) – nagroda w wysokości 
10 tys. zł. 

(akta kontroli tom II str. 271-272) 

Zastępca Dyrektora Biura Kultury wyjaśniła, że wynik finansowy jest tylko jednym 
z kryteriów oceny dyrektora podczas przyznawania nagrody rocznej i nie 
ma decydującego wpływu na jej przyznanie. 

 (akta kontroli tom V str. 340-341) 

W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej przyznania przez Prezydenta m.st. 
Warszawy nagród rocznych dyrektorom czterem instytucji kultury38 stwierdzono, 
że przed zwróceniem się do Prezydenta o przyznanie tych nagród w Biurach Urzędu 
m.st. Warszawy nadzorujących te instytucje39 analizowano m.in.40: wymiar i zakres 
prowadzonej działalności merytorycznej, uzyskiwane wyniki finansowe, dbałość 
o infrastrukturę instytucji, zaangażowanie w realizację projektów Miasta, 
poprawność i terminowość sporządzania sprawozdań merytorycznych i finansowych 
oraz dysponowanie przez instytucję środkami finansowych na wypłatę nagród.  

 (akta kontroli tom II str. 271-272, 349-368; tom V str. 355; tom VI str. 1-3) 

W latach 2018-2019 Prezydent m.st. Warszawy nie przyznawał dyrektorom instytucji 
kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym innych dodatkowych świadczeń, poza 
wynagrodzeniem miesięcznym i nagrodami rocznymi. 

(akta kontroli tom II str. 271-274) 

2.3. W latach 2018-2019 Prezydent m.st. Warszawy nie przyznawał dyrektorom 
instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym dodatkowych wynagrodzeń oraz 
ekwiwalentów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o działalności kulturalnej, 
z tytułu wykonywania przez nich dodatkowych zadań o charakterze artystycznym 
na rzecz instytucji kultury.  
Dyrektor Biura Kultury wskazał, iż zagadnienie to zostało uregulowane w umowach 
w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz 
programu działania instytucji kultury, podpisywanych z dyrektorami przed 
powołaniem ich na stanowisko. 

 (akta kontroli tom II str. 369-370) 

W umowach w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji 
kultury oraz programu działania instytucji kultury, zawieranych z dyrektorami 
instytucji kultury w latach 2016-2019 określono, że dyrektor poza pełnieniem funkcji 
dyrektora, może wykonywać inne zadania w instytucji, przy czym umowy 
z dyrektorem w zakresie innych zadań, zawierane są (przez zastępcę dyrektora lub 
głównego księgowego) po uprzednim poinformowaniu organizatora. Nie 
wprowadzono wymogu uzyskania zgody organizatora na zawarcie takiej umowy. 
Należy dodać, że postanowienia umowy w sprawie warunków organizacyjno-
finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury, 
zawartej w 2013 r. z kandydatem na dyrektora Teatru Kwadrat, zawierały wymóg 
uzyskania zgody organizatora na zawarcie umowy z Dyrektorem na realizację zadań 
artystycznych w tej instytucji. 

 (akta kontroli tom II str. 283, 288, 296, 316, 325, 335, 340, 347) 

                                                      
38 Do badania wybrano losowo dokumentację dotyczącą przyznania dwóch największych i dwóch najmniejszych kwotowo 

nagród rocznych za 2018 r. dla dyrektorów następujących instytucji kultury: Stołecznej Estrady, Muzeum Karykatury im. 
Eryka Lipińskiego, Staromiejskiego Domu Kultury, Centrum Nauki Kopernik. 

39 Działalność Stołecznej Estrady nadzorowało tym okresie Biuro Marketingu, działalność Centrum Nauki Kopernik 
nadzorowało Biuro Edukacji, natomiast działalność dwóch pozostałych instytucji kultury nadzorowało Biuro Kultury. 

40 Jak wynika z treści wniosków skierowanych do Prezydenta o przyznanie tych nagród lub sporządzonej dokumentacji 
z analizy wniosków otrzymanych z instytucji kultury w tej sprawie. 
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Zastępca Dyrektora Biura Kultury wyjaśniła m.in., że zapisy w tej sprawie 
zamieszczone w aktualnie zawieranych umowach umożliwiają organizatorowi 
monitorowanie, czy dodatkowe zadania nie kolidują z właściwym wykonywaniem 
powierzonej dyrektorowi funkcji i nie zagrażają ciągłości działania instytucji. 
Ponieważ dyrektor instytucji kultury jest pracownikiem instytucji, którą zarządza 
(a nie pracownikiem samorządowym) wydawanie przez organizatora zgody 
na zawieranie przez niego dodatkowych umów byłoby (w jej ocenie) przekroczeniem 
kompetencji ustawowych. Kontroli może podlegać jedynie jego zobowiązanie 
do informowania organizatora o podpisywaniu takich umów. Jeżeli organizator 
dowiedziałby się o zadaniach, których podejmuje się dyrektor, a które nie zostały 
zgłoszone, mogą zostać w stosunku do niego podjęte kroki prawne wynikające 
z niedotrzymania warunków umowy w sprawie warunków organizacyjno-
finansowych działalności instytucji kultury oraz programu jej działania. Wskazała 
ponadto, że w pierwszych podpisywanych tego rodzaju umowach (czyli 
od nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej w 2012 r.) zamieszczone zostały 
zapisy nakazujące uzyskanie zgody Organizatora na wykonywanie dodatkowych 
zadań. Jednak po analizie zostały one zmienione na obecnie obowiązujące.  

(akta kontroli tom II str. 288; tom V str. 341) 

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

Prezydent Miasta ustalając wysokość wynagrodzeń i nagród dla dyrektorów 
instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym stosował się do postanowień 
ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, 
określających maksymalne limity wysokości tych świadczeń oraz zasady ich 
przyznawania. NIK zwraca jednak uwagę na brak uregulowań wewnętrznych 
określających zasady ustalania wysokości wynagrodzeń oraz jedynie ogólnikowe 
uregulowania określające kryteria przyzwania nagród rocznych, co w ocenie NIK 
skutkować może nadmierną uznaniowością postępowania przy ustaniu ich 
wysokości. 

3. Nadzór nad gospodarką finansową miejskich instytucji 
kultury, w tym nad prawidłowością wykorzystania 
dotacji przekazanych na ich działalność 

3.1. Jak wskazano wyżej (pkt 1.2.), nadzór nad działalnością miejskich bibliotek oraz 
ośrodków i domów kultury należał w okresie objętym kontrolą do zadań Urzędów 
Dzielnic. Za nadzór na działalnością instytucji kultury o znaczeniu 
ponaddzielnicowym odpowiadały natomiast Biura Urzędu Miasta, w tym 
w szczególności Biuro Kultury, którego zadania zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu Miasta obejmowały prowadzenie spraw związanych z: 
przyznawaniem dotacji; sprawozdawczością; tworzeniem, łączeniem, podziałem 
i likwidacją instytucji kultury; powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów instytucji 
kultury; prowadzeniem rejestru i ksiąg rejestrowych instytucji kultury; opiniowaniem 
regulaminów organizacyjnych oraz koordynacją działań instytucji kultury.  

(akta kontroli tom VI str. 4-6, 122-124, 180-191) 

Zgodnie z kolejnymi Regulaminami Organizacyjny Biura Kultury obowiązującymi 
w okresie objętym kontrolą, do zadań Wydziału Instytucji Kultury (wchodzącego 
w skład struktury organizacyjnej Biura Kultury) należało m.in.: nadzorowanie 
działalności instytucji kultury pod względem merytorycznym; prowadzenie rejestru 
i dokumentacji rejestrowej instytucji kultury, dla których organizatorem jest 
m.st. Warszawa oraz prowadzenie wspólnie z Wydziałem Finansowym zbiorczej 
sprawozdawczości instytucji kultury. Do zadań Wydziału Finansowego należało 
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natomiast m.in.: nadzorowanie działalności instytucji kultury m.st. Warszawy 
w zakresie finansowym; opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań 
dotyczących realizacji budżetu w zakresie działalności Biura i instytucji kultury; 
weryfikowanie okresowych sprawozdań z zobowiązań i należności instytucji kultury 
m.st. Warszawy oraz instytucji kultury przekazanych do kompetencji dzielnic; 
weryfikowanie pod względem formalno-rachunkowym rocznych sprawozdań 
finansowych instytucji kultury; analizowanie, weryfikowanie i opiniowanie projektów 
planów finansowych oraz planów finansowych instytucji kultury oraz weryfikowanie 
sprawozdań z wykorzystania dotacji celowych. 

 (akta kontroli tom I str.  478-500) 

W związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez NIK w Urzędzie Miasta 
w 2018 r. (nr P/18/022), w wystąpieniu pokontrolnym z 18 maja 2018 r. NIK zwróciła 
uwagę, że do czasu zakończenia tej kontroli, Biuro Kultury nie zakończyło prac nad 
dokumentem określającym zasady wykonywania przez nie efektywnego nadzoru 
nad instytucjami kultury, którego opracowanie zaleciła Dyrektorowi Biura Prezydent 
Miasta w wystąpieniu pokontrolnym z 29 listopada 2016 r., po przeprowadzonej 
kontroli wewnętrznej (przez Biuro Kontroli) dotyczącej sposobu sprawowania przez 
Biuro Kultury nadzoru nad instytucjami kultury. 

(akta kontroli tom V str. 542) 

Stwierdzono, że do czasu zakończenia niniejszej kontroli NIK sytuacja w tej sprawie 
nie uległa zmianie, pomimo iż w odpowiedzi na ww. wystąpienie pokontrolne 
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy poinformował NIK o powołaniu w Urzędzie 
Miasta w maju 2018 r. zespołu, który opracować miał Politykę nadzoru nad 
instytucjami kultury, dla których Miasto jest organizatorem, w której zamieszczony 
miał być opis wszystkich działań i czynności realizowanych w obszarach: 
organizacyjnym, kadrowy, programowych oraz finansowym. 

(akta kontroli tom V str. 545) 

Zastępca Dyrektora Biura Kultury wyjaśniła, iż ze względu na specyfikę 
funkcjonowania Urzędu nie zostały określone jednolite zasad nadzoru nad 
działalnością instytucji kultury. Wskazała również, że trwają prace nad Kodeksem 
Dobrych Praktyk określającym jednolitą dla Miasta interpretację przepisów prawa 
w zakresie realizacji uprawnień i obowiązków organizatora instytucji kultury m.st. 
Warszawy oraz sposoby sprawowania nadzoru nad instytucjami. Dokument ten ma 
obowiązywać w całym m.st. Warszawa i instytucjach kultury m.st. Warszawy 
(zarówno tych ponaddzielnicowych, jak i dzielnicowych). 
W załączonym do ww. wyjaśnień projekcie Kodeksu dobrych praktyk określono 
sposób realizacji uprawnień i obowiązków organizatora w obszarze organizacyjnym, 
kadrowym i finansowo-merytorycznym. W tym ostatnim obszarze określono m.in. 
sposób przeprowadzania kontroli finansowej instytucji kultury, tryb postępowania 
przy udzieleniu, przekazywaniu i rozliczaniu dotacji podmiotowych, uprawnienia 
i obowiązki organizatora w zakresie sprawozdań finansowych instytucji kultury, 
ogólne zasady przyznawania dotacji celowych dla instytucji kultury, sposób 
sprawowania monitoringu działalności instytucji, sposób organizacji i realizacji 
innych uprawnień organizatora względem instytucji kultury (w tym m.in. w zakresie 
przeprowadzania kontroli w tych instytucjach).  

 (akta kontroli tom V str. 342, 377-396) 



 

21 

3.2. Urząd Miasta dysponował informacjami o sytuacji finansowej instytucji kultury, 
dla których pełnił funkcję organizatora lub współorganizatora (z wyłączeniem trzech 
wskazanych wyżej instytucji, które zarejestrowane były w rejestrze instytucji kultury 
prowadzonym przez MKiDN). Podstawowymi źródłami informacji w tym zakresie 
były: sprawozdania finansowe przekazywane przez te instytucje (wraz 
ze sprawozdaniami biegłych rewidentów z ich badania) do zatwierdzenia przez 
Prezydenta m.st. Warszawy, sprawozdania z wykonania planów finansowych oraz 
sprawozdania kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów 
finansowych i sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz 
poręczeń i gwarancji.  

(akta kontroli tom III str. 41-112, 133-191, 241-284, 334-391, 409-448, 485-497, 
545-556, 589-610) 

Spośród 29 instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielcowym (które przesyłały 
do Urzędu Miasta sprawozdania finansowe), ujemne wyniki finansowe w 2018 r. 
uzyskało dziesięć instytucji, a w 2019 r. – dziewięć. Trzy instytucje uzyskały ujemne 
wyniki finansowe zarówno w 2018 r., jak i w 2019 r. Były to: Północne Centrum 
Sztuki – Teatr Komedia (którego strata za 2018 r. wyniosła 133,7 tys. zł., 
a za 2019 r. – 132,9 tys. zł); Teatr Rampa (odpowiednio – 860,1 tys. zł i 347,0 tys. 
zł) oraz Teatr Syrena (196,2 tys. zł i 514,4 tys. zł). Łączny wynik finansowy uzyskany 
przez ww. instytucje kultury w poszczególnych latach był dodatni, ale z tendencją 
spadkową (14 556,6 tys. zł – w 2018 r. i 9 524,4 tys. zł – w 2019 r.). 

 (akta kontroli tom II str. 373) 

Dyrektor Biura Kultury wyjaśnił, iż powodem ujemnych wyników finansowych była 
w większości przypadków amortyzacja, która nie stanowi wydatku, jest natomiast 
uwzględniana w rachunku zysków i strat, przez co pomniejsza wynik finansowy 
jednostki. Każdorazowo ujemny wynik finansowy (po odjęciu amortyzacji) miał 
pokrycie w środkach finansowych na rachunku bankowym instytucji. W każdym 
przypadku w Biurze Kultury analizowano i omawiano wyniki finansowe 
poszczególnych instytucji. Wątpliwości wyjaśniano w bezpośrednich kontaktach 
z dyrektorami lub głównymi księgowymi. W przypadku kłopotów finansowych 
instytucji proszono dyrektorów o przygotowanie planu restrukturyzacji. Ostatnia taka 
restrukturyzacja została przeprowadzona, na wniosek Biura Kultury, w Teatrze 
Syrena w 2020 r.  

(akta kontroli tom V str. 349, 353) 

Łączna wysokość należności wymagalnych ww. 29 instytucji kultury o znaczeniu 
ponaddzielnicowym kształtowała się następująco (wg stanu na koniec roku): 
w 2018 r. – 1 767,0 tys. zł; w 2019 r. – 1 872,0 tys. zł. W 2018 r. należności 
wymagalne posiadało ogółem 20 instytucji (w kwotach od 0,1 do 617,8 tys. zł), a w 
2019 r. – 24 instytucje (w kwotach od 0,1 do 630,1 tys. zł). Największe kwoty 
należności wymagalnych posiadały w tym okresie następujące instytucje kultury:  

 w 2018 r.: Centrum Nauki Kopernik (617,8 tys. zł), Teatr Rozmaitości 
(268,4 tys. zł), Muzeum Sztuki Nowoczesnej (205,5 tys. zł); 

 w 2019 r.: Muzeum Powstania Warszawskiego (630,1 tys. zł), Centrum Nauki 
Kopernik (586,1 tys. zł), Teatr Rozmaitości (162,1 tys. zł). 

Łączna wysokość zobowiązań wymagalnych ww. instytucji kultury zmniejszyła się 
w ww. okresie z kwoty 14,3 tys. zł – na koniec 2018 r. do kwoty 4,8 tys. zł – na 
koniec 2019 r. W 2018 r. zobowiązania wymagalne posiadało ogółem pięć z ww. 
instytucji (w kwotach od 0,02 do 9,9 tys. zł), w 2019 r. – trzy instytucje (w kwotach 
od 0,1 do 2,9 tys. zł). Największe kwoty zobowiązań wymagalnych posiadały w tym 
okresie następujące instytucje kultury:  
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 w 2018 r.: Teatr Powszechny (9,9 tys. zł), Muzeum Karykatury (2,0 tys. zł); 
Teatr Rozmaitości (1,8 tys. zł); 

 w 2019 r.: Teatr Dramatyczny (2,9 tys. zł), Teatr Muzyczny Roma (1,8 tys. zł).  
(akta kontroli tom II str. 374) 

W wyniku badania wybranych losowo sprawozdań kwartalnych Rb-N oraz Rb-Z 
przesyłanych do Urzędu Miasta przez osiem instytucji kultury41, stwierdzono m.in., 
że były one sprawdzane przez pracowników Biura Kultury pod względem formalno-
rachunkowym, o czym świadczy umieszczona na sprawozdaniach stosowna 
adnotacja. Do poszczególnych sprawozdań dołączone były szczegółowe wykazy 
należności i zobowiązań wymagalnych, w których podawane były informacje 
obejmujące nazwę dłużnika lub wierzyciela; tytuł danej należności lub 
wierzytelności; jej wielkość i termin, w którym powinna być uregulowana. 
W dokumentacji przekazanej w tym zakresie do kontroli nie było pism Biura Kultury 
skierowanych do instytucji kultury o złożenie wyjaśnień odnośnie przyczyn 
powstania zobowiązań wymagalnych oraz działań podejmowanych w celu 
wyegzekwowania należności wymagalnych.  

(akta kontroli tom III str. 76-109, 169-188, 265-281, 366-388, 422-446, 485-497, 
545-556, 589-598; tom V str. 342) 

Zastępca Dyrektora Biura Kultury wyjaśniła m.in., iż stan zobowiązań i należności 
oraz sposób ich dochodzenia przez instytucje kultury był na bieżąco monitorowany. 
Nie było konieczności podejmowania działań wyjaśniających. 

(akta kontroli tom V str. 338, 342) 

3.3. W okresie objętym kontrolą, przy rozliczaniu wykorzystania dotacji 
podmiotowych przekazanych instytucjom kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, 
Biuro Kultury stosowało zasady postępowania określone w przywołanej wyżej 
Procedurze przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych 
z budżetu m.st. Warszawy, przekazanej do instytucji kultury przy piśmie 10 lutego 
2015 r. Wskazano w niej, że rozliczenie dotacji podmiotowej następuje na postawie 
złożonych przez instytucję sprawozdań z wykonania planów finansowych wraz 
z załącznikiem opisującym działania merytoryczne oraz oświadczeń o wykorzystaniu 
dotacji, których wzór określono w załączniku nr 4 do procedury. Podano ponadto, 
że w przypadku, gdy kwota poniesionych kosztów jest wyższa niż otrzymana dotacja 
podmiotowa, oznacza to, że dotacja została w całości wykorzystana. Dotacje 
w części niewykorzystanej podlegają zwrotowi w terminie do 31 stycznia 
następnego roku. W ww. Procedurze nie nałożono na instytucje kultury obowiązków 
dotyczących przechowywania otrzymanych środków dotacji podmiotowej 
na odrębnym rachunku bankowym lub obowiązku prowadzenia wyodrębnionej 
ewidencji księgowej dotyczącej wydatków dokonywanych ze środków dotacji 
podmiotowej, w celu umożliwienia kontroli sposobu i terminu wykorzystania tych 
środków.  

(akta kontroli tom I str. 424-455) 

W odniesieniu do ww. zasad rozliczania dotacji podmiotowych NIK zauważa, że na 
podstawie sprawozdań z wykonania planów finansowych nie można zbadać 
prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowych. Ponadto zapisy Procedury 
wskazujące, że w sytuacji gdy kwota poniesionych kosztów jest większa 
od otrzymanej dotacji podmiotowej oznacza to, że dotacja została w całości 
wykorzystana, są niezgodne z postanowieniami art. 251 ust. 4 ustawy o finansach 
publicznych, w których wskazano, że wykorzystanie dotacji następuje poprzez 

                                                      
41 Kontrolą objęto sprawozdania kwartalne Rb-N i Rb-Z złożone do Urzędu Miasta za poszczególne kwartały: 2018 r. - przez 

Teatr Dramatyczny; Centrum Sztuki – Teatr Komedia; 2019 r. - przez Nowy  Teatr, Teatr Muzyczny Roma, Centrum 
Nauki Kopernik; I półrocza 2020 r. – przez Teatr Ateneum im.  Stefana Jaracza, Teatr Lalek Guliwer i Centrum Myśli 
Jana Pawła II. 
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zapłatę za zrealizowane zadania (biorąc pod uwagę fakt, że nie ma w tym 
przypadku odrębnych przepisów regulujących w sposób odmienny zasady 
rozliczania tych dotacji). 

Zastępca Dyrektora Biura Kultury w wyjaśnieniach w ww. sprawie wskazała m.in., 
że instytucja kultury nie ma obowiązku przechowywania dotacji podmiotowej 
na odrębnym koncie bankowym lub założenia odpowiedniego konta analitycznego. 
W ocenie organizatora nie ma konieczności takiego działania. Nie istnieją również 
przepisy, wskazujące instytucjom kultury kolejność wydatkowania środków. 

(akta kontroli tom V str. 337-338, 341) 

W odniesieniu do ww. wyjaśnień NIK zauważa, że ustalone przez Urząd m.st. 
Warszawy zasady wykorzystania i rozliczania dotacji podmiotowych przez instytucje 
kultury powinny uwzględniać postanowienia przywołanego wyżej art. 251 ust. 4 
ustawy o finansach publicznych. W tym celu powinny być również przez Urząd m.st. 
Warszawy wdrożone instrumenty zapewniające możliwość kontroli przestrzegania 
przez instytucje kultury tych postanowień. Organizator nie może ustalać odmiennych 
zasad wykorzystania dotacji podmiotowych przekazywanych instytucjom kultury 
od wskazanych w tym przepisie.  

3.4. W wyniku badania dokumentacji dotyczącej siedmiu dotacji celowych (w kwocie 
ogółem 5 756,7 tys. zł), przyznanych przez Miasto w badanym okresie instytucjom 
kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym z przeznaczeniem na realizację 
zadań/programów42, na podstawie w art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy o działalności 
kulturalnej, stwierdzono, że we wszystkich tych przypadkach: 

 zgodnie z art. 250 ustawy o finansach publicznych, Urząd Miasta zawarł z tymi 
instytucjami umowy, w których określano: wysokość przyznanej dotacji celowej, 
jej przeznaczenie (w tym opis zadania/projektu, na który przyznano dotację), 
sposób i termin jej wykorzystania (nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku) 
i rozliczenia oraz termin zwrotu części dotacji niewykorzystanej;  

 w umowach, o których mowa wyżej, instytucje kultury zobowiązały się m.in. 
do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków 
finansowych otrzymanych na realizację zadania w sposób umożliwiający 
identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz przechowywania ww. 
dokumentacji przez okres pięciu lat, liczony od początku roku następującego 
po roku realizacji zadania;  

 dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone 
na zasadach określonych w umowach (z otrzymanych środków instytucje 
kultury wykorzystały na realizację zadań/programów łączną kwotę 
5 722,4 tys. zł, a pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 34,3 tys. zł 
zwróciły43). 

(akta kontroli tom IV str. 1-526) 
W wyniku badania dokumentacji dotyczącej dotacji celowej (w kwocie ogółem 
500 tys. zł), przyznanej Teatrowi Żydowskiemu przez Miasto na podstawie w art. 28 
ust. 3 pkt 3 ustawy o działalności kulturalnej z przeznaczeniem na zakupy sprzętu 
technicznego (komputery, mikrofony bezprzewodowe, projektory multimedialne, 
specjalistyczne skrzynie transportowe) stwierdzono, że: 
 zgodnie z art. 250 ustawy o finansach publicznych, Urząd Miasta zawarł 

z Teatrem umowę (z dnia 12 lipca 2019 r.), w której określano: wysokość 

                                                      
42 Do kontroli wytypowano losowo dotacje celowe przyznane następującym instytucją kultury: Teatr Dramatyczny (dotacja 

w kwocie1500 tys. zł - na podstawie umowy z dnia 26 kwietnia 2018 r.); Teatr Rozmaitości (dotacja w kwocie316,7 tys. zł - 
na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2018 r.); Dom Spotkań z Historią  (trzy dotacje w łącznej kwocie 2 350 tys. zł 
na podstawie umów z 7 czerwca, 13 sierpnia i 2 września 2019 r.); Muzeum Powstania Warszawskiego (dotacja w kwocie 
1500 tys. zł na podstawie umowy z dnia 10 lipca 2019 r.),  Muzeum Sztuki Nowoczesnej (dotacja w kwocie 600 tys. zł na 
podstawie umowy z dnia 1 sierpnia 2019 r.). 

43 W jednym przypadku od instytucji kultury która nie dokonała w terminie zwrotu dotacji wyegzekwowano odsetki za zwłokę 
w wysokości 70 zł. 
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przyznanej dotacji celowej, jej przeznaczenie, sposób i termin jej wykorzystania 
i rozliczenia;  

 w ww. umowie Teatr zobowiązał się m.in. do prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych 
na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych 
operacji księgowych;  

 zgodnie z umową środki dotacji przekazywane były do Teatru 
po zaakceptowaniu przez Urząd Miasta przedłożonych przez tę instytucję 
dokumentów dotyczących dokonanych zakupów sprzętu. 

 (akta kontroli tom V str. 15-179) 
3.5. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta, przeprowadzanie 
kontroli w Urzędzie m.st. Warszawy oraz w jednostkach nadzorowanych przypisane 
zostało do zadań Biura Kontroli. Przeprowadzanie badań audytowych w ww. 
podmiotach przypisano do zadań Biura Audytu Wewnętrznego.  

 (akta kontroli tom VI str. 72-179; tom V str. 352, 513) 

Zasady planowania i przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli uregulowane 
zostały w następujących zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy Nr  155/2010 
z 1 lutego 2010 r. (ze zm.), a następnie Nr 1837/2019 z 12 grudnia 2019 r. 
Określono w nich m.in., że kontrole przeprowadza się na podstawie rocznego planu 
kontroli44 zatwierdzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy. Oprócz kontroli 
planowych przewidziano również przeprowadzanie kontroli doraźnych na polecenie 
m.in. Prezydenta, zastępcy Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza lub Dyrektora Biura.  

 (akta kontroli tom VI str. 203-233, 377-421) 

Dyrektor Biura Kultury wyjaśnił, że nie określono wprost zasad współpracy Biura 
Kontroli z Biurem Kultury w zakresie typowania instytucji kultury do kontroli oraz 
wyboru zagadnień, które mają być objęte kontrolą. Biuro Kontroli określa plan 
kontroli na podstawie ww. zarządzenia i może, ale nie musi ująć w nim instytucji, 
wskazanych przez inne biura, w tym Biuro Kultury.  

(akta kontroli tom V str. 352, 513) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) Biuro Kontroli przeprowadziło dziewięć kontroli 
dotyczących działalności instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym (cztery 
w 2018 r., dwie w 2019 r., w trzy w I półroczu 2020 r.), w tym siedem planowych, 
i dwie doraźne. Objęto nimi działalność dziewięciu instytucji kultury, co stanowiło 
31% instytucji kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym ujętych w rejestrze instytucji 
kultury prowadzonym w Urzędzie Miasta. 

 (akta kontroli tom II str. 375-384; tom VI str. 340-376) 

Przedmiotem kontroli przeprowadzonych przez Biuro Kontroli w okresie objętym 
kontrolą było m.in.: wykorzystanie i rozliczenie dotacji ze środków finansowych m.st. 
Warszawy; realizacja zadań dotyczących programu stypendialnego m.st. Warszawy; 
przyznawanie służbowych kart płatniczych oraz dokonywanie i rozliczanie wydatków 
ze środków publicznych, przy użyciu tych kart; realizacja zadań statutowych oraz 
zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro. W związku 
z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli, Prezydent m.st. Warszawy 
skierował do dyrektorów skontrolowanych instytucji zalecenia pokontrolne dotyczące 
m.in.: udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro zgodnie 
z wewnętrznymi uregulowaniami, w szczególności w zakresie dokumentowania 
wyboru wykonawcy, dokonywania rozeznania rynku w celu wydatkowania środków 
finansowych w sposób zapewniający realizację zasad określonych w art. 44 ustawy 
o finansach publicznych; zlecania zadań podmiotom zewnętrznym po dokonaniu 
rzetelnej analizy potrzeb w zakresie prowadzonej działalności; ustalania dla 

                                                      
44 Pojęcie rocznego planu kontroli pojawiło się w zarządzeniu z 2019 r. W zarządzeniu z 2010 r. była mowa o rocznym 

harmonogramie kontroli. 
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wszystkich pracowników etatowych instytucji zakresów obowiązków i uprawnień; 
unikania zawierania z pracownikami instytucji umów cywilnoprawnych, których 
zakres i przedmiot pokrywa się z przyjętym zakresem obowiązków; egzekwowania 
od Głównego Księgowego dokonywania wstępnej kontroli dokumentów, przy 
wykorzystaniu uprawnień określonych w art. 54 ustawy o finansach publicznych. 
Z otrzymanych przez Urząd Miasta odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne z ww. 
kontroli wynika, że poszczególne instytucje kultury zrealizowały otrzymane zlecenia 
pokontrolne lub zobowiązały się do ich realizacji. 

(akta kontroli tom II str. 376-416) 

Zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego uregulowane zostały przez 
Prezydenta m.st. Warszawy w Regulaminie audytu wewnętrznego Miasta 
Stołecznego Warszawy wprowadzonym zarządzeniem Nr 4662/2010 z 19 maja 
2010 r. (ze zm.), a następnie w Karcie audytu wewnętrznego Miasta Stołecznego 
Warszawy wprowadzonej zarządzeniem Nr 1634/2019 z 31 października 2019 r.  

 (akta kontroli tom V str. 359-365; tom VI str. 234-251) 

W celu opracowania planu badań audytowych na kolejny rok, Biuro Audytu 
Wewnętrznego zwracało się do Dyrektorów Biur Urzędu o zgłoszenie propozycji 
tematów badań oraz wskazanie podmiotów, w których należy je przeprowadzić.  
W odpowiedzi na pytanie dotyczące planu badań audytowych na 2020 r. Dyrektor 
Biura Kultury (w piśmie z 17 września 2019 r.) zgłosił propozycję uwzględnienia 
w tym planie badania stanu obiektów w instytucjach kultury o znaczeniu 
ponaddzielnicowym pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzeń 
kulturalnych i pracowników tych instytucji.  

(akta kontroli tom V str. 349, 352, 357-358) 

Dyrektor Biura Kultury wyjaśnił, że Biuro Kultury zgłaszało do Biura Audytu 
Wewnętrznego propozycje tematów badań, opierając się na informacjach o stanie 
kontroli zarządczej przekazywanych co roku przez dyrektorów instytucji kultury. 
Ostateczną decyzje w sprawie tematów badań audytowych podejmował Prezydent 
m.st. Warszawy. 

  (akta kontroli tom V str. 349, 352) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) Biuro Audytu Wewnętrznego przeprowadziło sześć 
badań audytowych w instytucjach kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym (dwa 
w 2018 r. oraz cztery w 2019 r.), z których pięć wynikało z realizacji planów audytu, 
a jedno było badaniem pozaplanowym. Objęto nimi działalność sześciu instytucji 
kultury. 

(akta kontroli tom II str. 417-428; tom VI str. 252-330) 

Przedmiotem badań audytowych przeprowadzonych w okresie objętym kontrolą była 
m.in. ocena stanu kontroli zarządczej w wybranych instytucjach kultury (w czterech 
przypadkach). W wyniku ww. badań wydano 42 rekomendacje, które, jak wynika 
z informacji przekazanych przez dyrektorów instytucji kultury, zostały wdrożone 
do realizacji. Dotyczyły one m.in.: dokonania przeglądu wewnętrznych regulacji pod 
względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami; wdrożenia systemu 
zarządzania ryzykiem w instytucji kultury; wdrożenia mechanizmów zapewniających 
bieżącą aktualizację planu finansowego; prawidłowego wykonywania kontroli 
obiektu dokumentacji finansowo-księgowej; dokonania aktualizacji zakresów 
obowiązków i odpowiedzialności pracowników; opracowania i wdrożenia 
skutecznych mechanizmów nadzoru w obszarze zamówień publicznych, 
w szczególności w zakresie zapewnienia transparentności, przejrzystości 
i konkurencyjności tego procesu. 

 (akta kontroli tom II str. 417-477) 
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3.6. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Miasta zarejestrowane zostały dwie 
skargi dotyczące zagadnień objętych niniejszą kontrolą. Obie skargi wpłynęły 
do Urzędu Miasta w I półroczu w 2020 r. Ich autorem była ta sama osoba i w obu 
przypadkach dotyczyły one działalności Staromiejskiego Domu Kultury. 
W odpowiedzi na pierwszą z tych skarg (z 21 maja 2020 r.) p.o. Dyrektora 
Koordynatora ds. Kultury i Koordynacji Społecznej Urzędu Miasta poinformował jej 
autorkę m.in., że na wszystkie jej pytania skierowane w latach 2018-2019 do Biura 
Kultury zostały udzielone odpowiedzi. Wskazał również, że wszystkie kierowane 
do Urzędu Miasta pisma dotyczące działalności Staromiejskiego Domu Kultury, 
w tym także spraw kadrowych, zostały przesłane do dyrektora tej instytucji z prośbą 
o udzielenie odpowiedzi i złożenie wyjaśnień.   
Kolejną skargę ww. osoby (z 23 czerwca 2020 r.), która wpłynęła do Urzędu 
Dzielnicy Śródmieście, Burmistrz tej Dzielnicy przekazał przy piśmie z dnia 
29 czerwca 2020 r. do Biura Rady m.st. Warszawy. 

 (akta kontroli tom II str. 478-497) 

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

Określone przez Biuro Kultury w Procedurze przyznawania, przekazywania 
i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu m.st. Warszawy, kryterium do oceny 
wykorzystania dotacji podmiotowych przekazanych instytucjom kultury o znaczeniu 
ponaddzielnicowym, zgodnie z którym dotację podmiotową należy uznać 
za wykorzystaną w całości, w przypadku gdy kwota poniesionych kosztów jest 
wyższa niż otrzymana dotacja, jest niezgodne z postanowieniami art. 251 ust. 4 
ustawy o finansach publicznych, w których wskazano, że wykorzystanie dotacji 
następuje poprzez zapłatę za zrealizowane zadania.  

 (akta kontroli tom I str. 424-455; tom V str. 337-338, 341) 

Prezydent Miasta określił podział zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad 
instytucjami kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym, których Miasto jest 
organizatorem lub współorganizatorem. Zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi 
obowiązującymi w Urzędzie Miasta zadania w zakresie sprawowania bieżącego 
nadzoru nad instytucjami kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym przydzielone 
zostały w okresie objętym kontrolą, poza dwoma przypadkami, do zakresu działania 
Biura Kultury. Przeprowadzaniem kontroli i badań audytowych w instytucjach kultury 
zajmowały się dwa odrębne Biura Urzędu, tj. Biuro Kontroli i Biuro Audytu 
Wewnętrznego. Do czasu zakończenia kontroli NIK, w Urzędzie Miasta nie 
sfinalizowano jednak prac nad ustaleniem jednolitych zasad sprawowania nadzoru 
nad instytucjami kultury, pomimo iż w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK 
z kontroli przeprowadzonej w 2018 r. Zastępca Prezydenta Miasta poinformował NIK 
o powołaniu w maju 2018 r. zespołu, który miał opracować takie zasady. Biuro 
Kultury sprawowało nadzór nad gospodarką finansową ww. instytucji 
w szczególności poprzez analizę różnego rodzaju sprawozdań finansowych 
przekazywanych przez te instytucje. Prawidłowość wykorzystania przekazanych ww. 
instytucjom dotacji celowych weryfikowana była na zasadach określonych 
w umowach o ich przyznanie. Przy rozliczaniu dotacji podmiotowych Biuro Kultury 
stosowało zasady postępowania określone w opracowanej przez to Biuro w 2015 r. 
Procedurze przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu 
m.st. Warszawy. NIK zauważa jednak, że wskazane w tym dokumencie przesłanki 
do uznania dotacji podmiotowej za wykorzystaną (kwota poniesionych kosztów jest 
wyższa od kwoty przekazanych dotacji podmiotowych) są niezgodnie 
z postanowieniami art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w których 
wskazano, że wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę za zrealizowane 
zadania.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o dostosowanie stosowanych 
w Urzędzie m.st. Warszawy zasad oceny wykorzystania dotacji podmiotowych 
przekazywanych instytucjom kultury o znaczeniu ponaddzielnicowym 
do postanowień art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Warszawa, 12 lutego 2021 r. 

 

Kontroler 

Marcin Mirończuk 

główny specjalista kontroli 
państwowej 
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