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I. Dane identyfikacyjne 
Stołeczna Estrada1, ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa. 

 

Andrzej Matusiak, Dyrektor Stołecznej Estrady od 16 stycznia 1992 r.2 
(akta kontroli tom I str. 3, 11) 

 
1. Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej instytucji kultury wynikających  

z przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej3. 

2.  Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazanych przez organizatora. 
3. Przestrzeganie przepisów ustaw: z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach 

publicznych4, z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości5 i z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych6. 

Lata 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 Kontroli7, 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Warszawie. 

 
Tomasz Świstak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/158/2020 z 2 października 2020 r. 

 (akta kontroli tom I str. 1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
1  Dalej: Stołeczna Estrada, SE lub Instytucja. 
2  Dalej: Dyrektor Stołecznej Estrady, Dyrektor SE lub Dyrektor. 
3 Dz. U. z 2020 r., poz. 194, dalej: ustawa o działalności kulturalnej. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., obowiązująca do 31 grudnia 2020 r., dalej: ustawa Pzp. 
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna8 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 (I półrocze) Stołeczna Estrada prowadziła gospodarkę 
finansową na ogół zgodnie z zasadami postępowania określonymi w przepisach 
prawa regulujących zasady funkcjonowania instytucji kultury oraz jednostek sektora 
finansów publicznych. Zakres działalności prowadzonej przez SE oraz źródła jej 
finansowania były zgodne z określonymi w Statucie tej jednostki. Nieruchomości, 
którymi dysponowała Stołeczna Estrada, wykorzystywane były zgodnie 
z przeznaczeniem. Dotacje otrzymane z m.st. Warszawy wykorzystano i rozliczono 
zgodnie z zasadami postępowania określonymi przez Urząd m.st. Warszawy. Księgi 
rachunkowe prowadzone były zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 
Terminowo i rzetelnie sporządzano sprawozdania finansowe oraz o stanie 
należności i zobowiązań, a także terminowo regulowano zobowiązania. 
Przestrzegane były uregulowania wewnętrzne określające zasady organizacji 
i przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień publicznych niepodlegających, 
z uwagi na ich przedmiot i wartość, przepisom ustawy Pzp. Nieprawidłowości 
stwierdzone w działalności Stołecznej Estrady dotyczyły: 

- dokonania w dniu 23 grudnia 2019 r. zmiany planu finansowego na 2019 r. 
obejmującej obniżenie planowanych kosztów zmiennych z tytułu wynagrodzeń 
bezosobowych i honorariów, skutkiem czego zaciągnięte przez Stołeczną Estradę 
zobowiązania w tym zakresie okresowo przekroczyły o kwotę 88 071,17 zł wielkość 
kosztów zaplanowanych do poniesienia w tej pozycji, co stanowiło naruszenie art. 
46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;  

- nieegzekwowania od wykonawcy jednego z zamówień przedstawienia 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

- zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych 11 dni po terminie wskazanym w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej instytucji kultury 
wynikających z przepisów ustawy o działalności kulturalnej 

1.1. Zgodnie ze Statutem Stołecznej Estrady10 do podstawowych zadań tej 
Instytucji należy: rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych 
społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz 
prowadzenie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania; 
prowadzenie  działalności w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury 
zgodnej z przyjętymi kierunkami rozwoju m.st. Warszawy; prowadzenie działalności 
wielokierunkowej, uwzględniającej indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa 
w kulturze. Zadania te Estrada realizuje w szczególności poprzez: organizację 
imprez artystycznych i rozrywkowych o charakterze lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym; prowadzenie działalności fonograficznej i wystawienniczej; 
podejmowanie działań w zakresie polityki kulturalnej m.st. Warszawy (poprzez m.in. 
realizację zadań zleconych przez m.st. Warszawę); prowadzenie własnej 
działalności gastronomicznej w lokalach z programem kulturalnym Estrady; 

                                                      
8  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
9  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. 
10  Nadanym uchwałą Rady Miasta st. Warszawy Nr LXXX/2057/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r., ze zmianami wprowadzonymi 

uchwałą Nr V/94/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.    

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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zarządzanie nieruchomościami na cele kulturalne; prowadzenie innej działalności 
polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Wskazano, 
że Estrada może prowadzić działalność gospodarczą, która jednak nie może 
ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych tej Instytucji. 

 (akta kontroli tom I str. 209-213) 

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w sprawozdaniach z działalności merytorycznej 
za lata 2018-2019, liczba różnego rodzaju zdarzeń11, w których organizacji lub 
współorganizacji uczestniczyła Stołeczna Estrada kształtowała się w ww. latach 
następująco: 

 w 2018 r.  303 zdarzenia, w tym dziewięć poza granicami kraju, w których 
uczestniczyło ogółem 1 421,0 tys. osób; 

 w 2019 r.  254 zdarzenia, w tym dziewięć poza granicami kraju, w których 
uczestniczyło ogółem 1 332,9 tys. osób.  

Ponadto, ww. okresie SE, w oparciu o zespół i sprzęt Działu Techniki Estradowej, 
świadczyła różnego rodzaju usługi techniczne oraz wynajmowała sprzęt techniczny 
na rzecz innych podmiotów. 

(akta kontroli tom I str. 117-128, 287-296) 

Stwierdzono natomiast, że w okresie objętym kontrolą Stołeczna Estrada nie 
zajmowała się działalnością fonograficzną, o której mowa w Statucie tej Instytucji. 

P.o. Zastępcy Dyrektora wyjaśnił, że działalność fonograficzna Stołecznej Estrady 
nigdy nie miała istotnego znaczenia. W ostatnim dwudziestoleciu SE wydała dwie 
płyty na rynku komercyjnym „Trzej Polscy Tenorzy” oraz „Rock Loves Chopin” oraz 
płyty towarzyszące edycjom festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Ostatni raz płyty zostały 
wydane w 2017 r.  

(akta kontroli tom II str. 314, 317) 

1.2. W latach 2018-2019 Stołeczna Estrada uzyskała dodatni wynik finansowy (zysk 
netto), w wysokości odpowiednio: 1 692,6 tys. zł i 1 531,8 tys. zł. Dla porównania 
w 2017 r. dodatni wynik finansowy wyniósł 368,9 tys. zł netto. 

(akta kontroli tom I str. 73, 148, 316) 

Przychody SE w ww. okresie kształtowały się następująco: 2018 r. – 28 597 tys. zł 
(wzrost o 19,2% w stosunku do 2017 r. – 23 988 tys. zł); 2019 r. – 27 171 tys. zł 
(spadek o 5,0% w relacji do 2018 r.). Głównym źródłem przychodów były dotacje 
podmiotowe od organizatora (19 034 tys. zł w 2018 r. i 18 676 tys. zł w 2019 r.), 
które stanowiły odpowiednio: 66,6% i 68,7% przychodów ogółem. Przychody własne 
(8 254,0 tys. zł w 2018 r. oraz 6 501,0 tys. zł w 2019 r.) stanowiły odpowiednio: 
28,9% i 23,9% przychodów ogółem. 

Wysokość kosztów działalności SE kształtowała się następująco: w 2018 r. – 

26 898 tys. zł (wzrost o 13,9% w porównaniu do roku 2017  23 618 tys. zł); 

w 2019 r.  25 617 tys. zł (spadek o 4,8% w relacji do 2018 r.). Głównymi 
składnikami kosztów były koszty zakupu towarów i usług (20 767 tys. zł w 2018 r. 
i 19 416 tys. zł w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio: 77,2% i 75,8% kosztów 
ogółem oraz koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i honorariów 
oraz pochodnych od wynagrodzeń (4 717 tys. zł w 2018 r. oraz 4 923 tys. zł 
w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio: 17,5% i 19,2% kosztów ogółem.    

 (akta kontroli tom I str. 73) 

W latach 2018-2019 ogólna wartość aktywów i pasywów SE stopniowo rosła: 
z 17 843,4 tys. zł na koniec 2017 r. do 20 703,6 tys. zł na koniec 2018 r. 
i 22 143,9 tys. zł na koniec 2019 r. Wysokość należności w badanym okresie 

                                                      
11 Obejmujące koncerty, pikniki, festiwale, akcje, wystawy, występy artystyczne, pokazy i inne wydarzenia artystyczne, 

kulturalne i rozrywkowe.  
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stopniowo rosła: z 1 231,2 tys. zł na koniec 2017 r. do 1 507,6 tys. zł na koniec 
2018 r. i 1 741,7 tys. zł na koniec 2019 r. Ich udział w aktywach w tym okresie 
stopniowo się zwiększał z 6,9% na koniec 2017 r. do 7,3%  na koniec 2018 r., 
a następnie do 7,9% na koniec 2019 r. 

Wysokość zobowiązań wg stanu na koniec roku kształtowała się następująco: 
2017 r. – 4 124,1 tys. zł; 2018 r. – 5 283,7 tys. zł; 2019 r. – 5 200,2 tys. zł. Ich udział 
w pasywach kształtował się na zbliżonym poziomie i wynosił odpowiednio:  23,1%, 
25,5%, 23,5%. 

 (akta kontroli tom I str. 149-151, 317-319) 

Wielkość zatrudnienia w Stołeczne Estradzie w etatach (tj. w przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych) kształtowała się w latach 2018-2020 następująco (wg stanu 
na koniec roku/półrocza): 

 22,26 etatu w 2018 r., z czego pracownicy zajmujący się bezpośrednio 

realizacją zadań artystyczno-kulturalnych  7,26 etatu, pozostali pracownicy 

zajmujący się czynnościami administracyjno-technicznymi i obsługą  
15,00 etatów;  

 23,38 etatu w 2019 r., z czego pracownicy zajmujący się bezpośrednio 

realizacją zadań artystyczno-kulturalnych  8,38 etatu, pozostali pracownicy 

zajmujący się czynnościami administracyjno-technicznymi i obsługą  
15,00 etatów;  

 24,13 etatu w 2020 r. (I półrocze), z czego pracownicy zajmujący się 

bezpośrednio realizacją zadań artystyczno-kulturalnych  8,36 etatu, pozostali 
pracownicy zajmujący się czynnościami administracyjno-technicznymi i obsługą 
- 15,75 etatu.  

 (akta kontroli tom I str. 33, 74) 

1.3. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej oraz Statutem 
Stołecznej Estrady, podstawą gospodarki finansowej tej Instytucji, jest plan 
finansowy ustalany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

W Stołecznej Estradzie sporządzano i przekazywano do Urzędu m.st. Warszawy 
projekty planów finansowych oraz plany finansowe na poszczególne lata  okresu 
objętego kontrolą. Uwzględniano w nich dane, o których mowa w art. 31 ustawy 
o finansach publicznych. Po otrzymaniu informacji o zmianie wysokości dotacji 
podmiotowej przyznanej Instytucji na dany rok, dokonywano stosownych zmian 
w planie finansowym oraz przekazywano organizatorowi zmieniony plan finansowy. 
Ostatnia zmiana planu finansowego na 2018 r. i 2019 r. dokonana została w dniu 31 
grudnia danego roku.  

 (akta kontroli tom I str. 75-107, 242-278, 368-380) 

W wyniku badania realizacji planów finansowych za lata 2018-2019 ustalono, że 
koszty poniesione przez Stołeczną Estradę w tych latach nie przekraczały wielkości 
kosztów planowanych do poniesienia ogółem i w podziale na poszczególne rodzaje 
(pozycje) kosztów.  

(akta kontroli tom I str. 72) 

Stwierdzono jednak, że na skutek zmian wprowadzonych w dniu 23 grudnia 2019 r. 
do planu finansowego na 2019 r., obejmujących obniżenie planowanych kosztów 
zmiennych z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i honorariów z kwoty 1 656 tys. zł12 
na kwotę 1 556 tys. zł, zaciągnięte przez Stołeczną Estradę zobowiązania w tym 
zakresie wg stanu na dzień 30 grudnia 2019 r. przekroczyły o kwotę 88 071,17 zł 
netto wielkość kosztów zaplanowanych do poniesienia w tej pozycji. W przypadku 
kwoty 87 571,17 zł dotyczyło to zobowiązań zaciągniętych do 23 grudnia 2019 r., 

                                                      
12 Wg planu po zmianach z dnia 19 listopada 2019 r. 
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co oznacza, że w momencie ich zaciągania miały one pokrycie w zaplanowanych 
kosztach w tej pozycji. Po 23 grudnia 2019 r. z przekroczeniem limitu kosztów 
określonych dla tej pozycji kosztów zaciągnięto zobowiązania w kwocie 500 zł. 
Wykonanie kosztów w tej pozycji nie przekroczyło planu kosztów, ponieważ w dniu 
31 grudnia 2019 r. (w którym ujęto w kosztach operacje wynikające z ww. 
zobowiązań) w ramach zmiany planu finansowego na 2019 r. dokonano zwiększenia 
planu kosztów dla tej pozycji do kwoty 1 650 tys. zł 

(akta kontroli tom I str. 266-278, 281; tom IV str. 1-295) 

P.o. Zastępcy Dyrektora wyjaśnił m.in., że przeprowadzona w toku kontroli analiza 
zgodności wydatków honoraryjnych w relacji do planów nie jest zgodna ze stanem 
faktycznym. Plan finansowy dotyczy bowiem planu wydatków, a nie podjętych 
zobowiązań, a data podjętego zobowiązania nie równa się dacie obowiązku 
poniesienia wydatku, który związany jest z datą spełnienia świadczenia 
wynikającego z umowy. 

(akta kontroli tom III str. 253-255) 

W odniesieniu do ww. wyjaśnień NIK zauważa, że od dnia 23 grudnia 2019 r., 
w którym dokonano zmniejszenia planu kosztów w ww. pozycji do dnia następnej 
korekty planu finansowego, tj. do 31 grudnia 2019 r., zaciągnięte zobowiązania nie 
miały pokrycia w planie kosztów. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych, jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania 
do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub 
kosztów jednostki. Oznacza to również, że wielkość zobowiązań już zaciągniętych, 
nie może w żadnym okresie przewyższać, ujętych w planie kosztów. Zatem 
niedopuszczalne są zmiany w planie finansowym, które powodują, że zobowiązania 
nie mają pokrycia w zaplanowanych kosztach.  

1.4. Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o działalności kulturalnej, w ewidencji księgowej 
prowadzonej przez Stołeczną Estradę, utworzono odrębne konta księgowe funduszu 
instytucji kultury (konto 800) i funduszu rezerwowego (konto 803). Wg stanu 
na dzień 12 października 2020 r. na koncie funduszu instytucji kultury 
zaewidencjonowana była kwota 12 723,3 tys. zł, a na koncie funduszu rezerwowego 

 kwota 2 688,6 tys. zł.  

W latach 2018-2020, zmiany wysokości kwoty zaewidencjonowanej na koncie 
funduszu rezerwowego (tj. zwiększenia) wynikały z przeksięgowania w 2018 r. 

na to konto zysku uzyskanego w 2017 r. (w kwocie 368,9 tys. zł) oraz w 2019 r.  
zysku uzyskanego w 2018 r. (w kwocie 1 692,6 tys. zł). Księgowań tych dokonano 
na zasadach określonych w art. 29 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej. 

(akta kontroli tom II str. 1-8) 

1.5. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. Stołeczna Estrada na potrzeby 
prowadzonej działalności wykorzystywała następujące nieruchomości:  

 pomieszczenia biurowe (o powierzchni 339,75 m²) w budynku warsztatowo-
biurowym zlokalizowanym przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie, wynajęte 
(wraz z parkingiem o powierzchni 162 m²) od Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (na podstawie umowy najmu 
z 1 marca 2019 r. zawartej na czas nieokreślony), z przeznaczeniem 
na siedzibę tej Instytucji; 

 budynek magazynowo-biurowy (o powierzchni 2 152 m²), zlokalizowany przy ul. 
Jeziorki 74A w Warszawie, stanowiący własność SE, wykorzystywany 
na działalność statutową prowadzoną w ramach Działu Techniki Estradowej; 

 nieruchomość gruntową (o powierzchni 4 607 m²) położoną na Warszawie 
na Skwerze I Dywizji Pancernej WP, dzierżawioną od Zarządu Terenów 
Publicznych m.st. Warszawy (na podstawie umowy dzierżawy z dnia 
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28 sierpnia 2018 r., zawartej na okres od 3 września 2018 r. do 2 września 
2021 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej 
i statutowej (na terenie tym funkcjonowała kawiarnia wraz z ogródkiem 
plenerowym oraz Zespół Fontann Multimedialnych). 

(akta kontroli tom II str. 9, 12-42) 

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 15 października 2020 r. stwierdzono, 
że budynek położony przy ul. Jeziorki 74A w Warszawie, którego właścicielem była 
Stołeczna Estrada w całości wykorzystywany był na prowadzenie własnej 
działalności statutowej SE związanej z produkcją wydarzeń realizowanych przez 
tę Instytucję13. Wszystkie pomieszczenia były zagospodarowane.  

(akta kontroli tom II str. 10-11) 

Kawiarnia Artystyczna Stołecznej Estrady, zlokalizowana na Skwerze I Dywizji 
Pancernej WP, w okresie objętym kontrolą była wynajmowana wraz z przyległym 
ogródkiem (o powierzchni 100 m2) oraz terenem zielonym (o powierzchni 450 m2) 
innemu podmiotowi, na prowadzenie działalności gastronomicznej na podstawie 
kolejnym umów najmu z 20 maja 2016 r., a następnie z 18 października 2018 r., 
zawartych na czas określony. Zgodnie z umowami najemca, poza czynszem, 
zobowiązany był do uiszczania opłat za korzystanie z mediów (zimna woda, ścieki, 
energia elektryczna) zgodnie ze wskazaniami liczników. W umowach przewidziano 
możliwość waloryzacji ustalonych w nich stawek czynszu14, z której to możliwości 
w badanym okresie nie skorzystano. Jedyna dokonana w tym okresie zmiana stawki 
czynszu polegała na jej obniżeniu od kwietnia 2020 r. (na podstawie aneksu 
z 6 kwietnia 2020 r.), w związku ze stanem epidemii, na czas trwania tego stanu.  
W sierpniu 2020 r. ww. podmiot odstąpił od umowy najmu ww. nieruchomości.  

 (akta kontroli tom II str. 56-66, 325) 

P.o. Zastępcy Dyrektora wyjaśnił, że do waloryzacji stawki czynszu określonej 
w umowie z 18 października 2018 r. miało dojść w kwietniu 2020 r., ale sytuacja 
pandemii zniweczyła te plany. 

(akta kontroli tom II str. 318) 

Stołeczna Estrada była uprawniona do poddzierżawiania i wynajmowania ww. 
nieruchomości osobie trzeciej na prowadzenie działalności gastronomicznej, 
zgodnie z umowami dzierżawy zawartymi z m.st. Warszawą (reprezentowaną przez 
Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych). 

 (akta kontroli tom II str. 24, 32) 

1.6. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej, Stołeczna Estrada, 
przy zbywaniu środków trwałych, zobowiązana była do stosowania przepisów 
dotyczących przedsiębiorstw państwowych. 

W okresie objętym kontrolą SE sprzedała (za łączną kwotę 13,8 tys. zł brutto) dwa 
składniki majątkowe stanowiące środki trwałe, tj. dwa samochody (dostawczy 
i ciężarowy), wycofane z eksploatacji w związku z uszkodzeniami.  W dniu podjęcia 
decyzji o sprzedaży ww. środków trwałych, ich wartość księgowa wynosiła 0 zł, 
co zgodnie z § 28 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 
1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych 
przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu15, 

                                                      
13 W budynku biurowym znajdowały się pomieszczenia biurowe wykorzystywane przez Dział Techniki Estradowej. W 

przyległych halach magazynowych znajdowała się m.in. pracownia budowy dekoracji, scenografii, składowany był sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (w tym w szczególności oświetleniowy, nagłaśniający), a także konstrukcje służące do budowy 
scen, podestów, zadaszeń itp.  

14 Nie częściej niż raz do roku i nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych 
podawanych przez GUS. 

15 Dz. U. z 1993 r. Nr 97, poz. 443. 
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uprawniało SE do zbycia ww. samochodów bez przeprowadzania postępowania 
przetargowego na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu.   

Oferty sprzedaży ww. samochodów zamieszczono na portalach internetowych 
z ogłoszeniami dotyczącymi samochodów, po czym ich zbycia dokonano na rzecz 
podmiotu, który zaproponował najkorzystniejsze warunki cenowe. 

 (akta kontroli tom II str. 75-87) 

1.7. Obowiązujące w SE w badanym okresie zasady ustalania wysokości 
wynagrodzeń dla pracowników tej Instytucji określone zostały w Zakładowym 
Regulaminie Wynagradzania Pracowników Stołecznej Estrady16 wprowadzonym 
zarządzeniem Dyrektora Nr 1/95 z 18 grudnia 1995 r. (ze zm.). 

Zgodnie z ww. Regulaminem pracownicy Stołecznej Estrady, poza wynagrodzeniem 
zasadniczym, mieli prawo m.in. do następujących dodatków do wynagrodzenia, 
nagród i innych świadczeń: 

 dodatku funkcyjnego (pracownicy  zatrudnieni  na stanowiskach 
kierowniczych), którego wysokość określono w załączniku Nr 2 do Regulaminu; 

 dodatku specjalnego za wykonywanie czynności dodatkowych nieobjętych 
zakresem czynności; 

 dodatku za wysługę lat; 

 nagrody jubileuszowej; 

 jednorazowej odprawy z związku z przejściem na emeryturę lub rentę; 

 premii regulaminowej, ustalanej przez Dyrektora (jako procent wynagrodzenia 
zasadniczego) na zasadach określonych w Zakładowym Regulaminie 
Premiowania stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu; 

 premii dodatkowej, przyznawanej po wypracowaniu przez SE ponadplanowego 
zysku; 

 premii za realizację imprez artystycznych i usług technicznych poza godzinami 
pracy, przyznawanej na zasadach ustalonych w załączniku Nr 4 
do Regulaminu; 

 nagrody indywidualnej ze środków funduszu załogi (tworzonego z zysku), 
przyznawanej na zasadach określonych w załączniku Nr 7 do Regulaminu. 

Wysokość: dodatku za wieloletnią pracę, dodatku funkcyjnego, dodatku 
specjalnego, jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 
jak i zasady ich przyznawania, określone w ww. Regulaminie, były zgodne 
z przepisami art. 31, art. 31c ustawy o działalności kulturalnej oraz 
w rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 
2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury17. Natomiast 
regulacje,  określające zasady przyznawania nagród jubileuszowych były 
korzystniejsze od ustalonych w art. 31b ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej. 
Przewidziano w nich przyznanie pierwszej nagrody jubileuszowej, dla pracowników, 
o których mowa w tym przepisie, w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego 
po osiągnięciu 20 lat pracy i zwiększanie jej wysokości po każdym następnym 
pięcioletnim okresie pracy o 50%, aż do osiągniecia 250% a następnie 
przyznawanie jej w wysokości 300% wynagrodzenia za lata powyżej wskazanych 
wyżej okresów pięcioletnich.  

 (akta kontroli tom II str. 98-122) 

W wyniku analizy wypłat różnego rodzaju świadczeń (m.in. wynagrodzeń, dodatków 
do wynagrodzeń oraz nagród i premii) na rzecz sześciu pracowników SE (po dwie 
osoby z każdego roku objętego kontrolą) stwierdzono, że ich przyznawanie 

                                                      
16 Dalej także: Zakładowy Regulamin Wynagradzania.  
17 Dz. U. z 2015 r. poz. 1798. 
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w zbadanych sprawach odbywało się zgodnie z postanowieniami ww. Zakładowego 
Regulaminu Wynagradzania.     

(akta kontroli tom II str. 98-122, 172-203) 

Zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania, pracownicy Stołecznej 
Estrady mieli ponadto możliwość otrzymania następujących dodatków 
do wynagrodzenia: za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub 
w warunkach szkodliwych; za znajomość języków obcych na stanowiskach, na 
których taka znajomość jest niezbędna; za upowszechnianie kultury; za kierowanie 
zespołem pracowników, pracownią, brygadą; za pełnienie funkcji inspektora 
orkiestry, chóru, baletu lub prowadzenia biblioteki muzycznej; za obsługę dwóch lub 
więcej przedstawień (koncertów) w tym samym dniu.   

W  okresie objętym kontrolą, dodatków tych nie wypłacano ze względu, jak wyjaśnił 
Dyrektor, na brak przesłanek do ich wypłaty. 

 (akta kontroli tom II str. 103-104, 133, 137, 172-203) 

1.8. Przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi18, miały w okresie objętym kontrolą zastosowanie 
do wynagrodzeń, nagród i innych świadczeń przyznanych osobom zatrudnionym 
w Stołecznej Estradzie na stanowiskach Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz 
Głównej Księgowej.  

Ustalono, że wysokość wynagrodzeń miesięcznych przyznawanych w latach 2018 -
2020 (I połowa) Zastępcy Dyrektora i Głównej Księgowej nie przekraczała limitów 
określonych w art. 8 pkt 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi. Wysokość nagród rocznych wypłaconych w latach 2018-
2019 ww. osobom nie przekroczyła limitu określonego w art. 10 ust. 7 ww. ustawy. 

Zgodnie z warunkami płacy ustalonymi dla Zastępcy Dyrektora i Głównej Księgowej, 
w skład ich wynagrodzenia miesięcznego, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, 
wchodziły: dodatek funkcyjny, premia regulaminowa, dodatek za wysługę lat. 
W przypadku Głównej Księgowej w skład jej wynagrodzenia, zgodnie z warunkami 
umowy o pracę, wchodził ponadto do końca 2019 r. dodatek specjalny (który od dnia 
1 stycznia 2020 r. został włączony do jej wynagrodzenia zasadniczego). 

Wysokość dodatkowych świadczeń przyznanych Zastępcy Dyrektora i Głównej 
Księgowej w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą, z tytułu objęcia ich 
dodatkową opieką medyczną oraz Pracowniczym Programem Emerytalnym, nie 
przekroczyła limitu określonego w art. 11 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

(akta kontroli tom I str. 11-19, 21-27; tom II str. 147-171) 

1.9. Pracownicy Stołecznej Estrady nie otrzymywali w latach 2018-2020 (I połowa) 
dodatkowego wynagrodzenia, na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy o działalności 
kulturalnej, za wykonywanie zadań artystycznych. W SE nie wprowadzono 
wewnętrznych regulacji określających zasady wypłaty takich wynagrodzeń.  

(akta kontroli tom II str. 204, 212) 

P.o. Zastępcy Dyrektora wyjaśnił, że SE nie jest instytucją artystyczną i nie 
zatrudnia na umowę o pracę pracowników artystycznych. Zajmuje się organizacją 
wydarzeń artystycznych od strony organizacyjnej i realizacyjnej. Pracownicy 
merytoryczni odpowiedzialni są do dobór wykonawców 

(akta kontroli tom II str. 204) 

1.10. Ustalono, że w latach 2018-2020 (I półrocze) Stołeczna Estrada zawarła 
z Dyrektorem (jako osobą fizyczną) 10 umów (na łączną kwotę 57,0 tys. zł brutto), 
których przedmiotem było przygotowanie scenariusza lub/i wyreżyserowanie 

                                                      
18 Dz.U. z 2019 r., poz. 2136. 
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imprezy realizowanej przez SE. Umowy te w imieniu Stołecznej Estrady podpisał 
Zastępca Dyrektora, w ramach posiadanego pełnomocnictwa ogólnego do działania 
w imieniu Stołecznej Estrady, w tym składania oświadczeń woli i rozporządzania 
prawem i zaciągania zobowiązań będący w przedmiocie działania Stołecznej 
Estrady. Podstawę wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace stanowił 
każdorazowo wniosek do wypłaty, zawierający potwierdzenie wykonania prac 
zgodnie z zawartą umową, zaakceptowany do wypłaty przez Zastępcę Dyrektora. 
Wypłacone kwoty były tożsame z określonymi w poszczególnych umowach o dzieło. 
W ww. umowach każdorazowo wskazywano, że w ramach wynagrodzenia, 
wykonawca przenosi na rzecz zleceniodawcy prawo do dzieła oraz całość 
autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych19. 

 (akta kontroli tom II str. 211-275, 280-287) 

W Stołecznej Estradzie nie było dokumentacji pozwalającej ustalić w jaki sposób 
dokonano wyboru wykonawcy ww. dzieł oraz ustalono wysokość wynagrodzenia 
z tego tytułu. 

P.o. Zastępcy Dyrektora wyjaśnił m.in., że wysokość wynagradzania z tytułu umowy 
o dzieło ustalano każdorazowo w drodze negocjacji, w oparciu o obowiązujący w SE 
Regulaminu procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości poniżej 
30 tys. euro. Wyliczenia stawki usługi, każdorazowo dokonywał Kierownik Produkcji 
danego wydarzenia. Wpływ na wysokość honorarium miała złożoność wydarzenia 
artystycznego, jego wielkość i budżet. Ze względu na wysokość ustalonego 
wynagrodzenia procedura ta nie wymagała dokumentowania. Wysokość 
wynegocjowanego z Dyrektorem honorarium nigdy nie przekraczała 50% stawek 
funkcjonujących na rynku. Wskazał ponadto, że przyczyną zlecenia tych zadań 
do realizacji Dyrektorowi był fakt, że posiada on niezwykle bogate, ponad 40-letnie 
doświadczenie w dziedzinie kultury, co umożliwia mu wykonywanie czynności 
artystycznych, jakimi m.in. są pisanie scenariuszy i reżyserowanie wydarzeń 
artystycznych. Włączenie scenarzysty z zewnątrz było w tej sytuacji niecelowe oraz 
w znaczący sposób podwyższające koszty przygotowania widowiska.  

 (akta kontroli tom II str. 205-208) 

W umowie z 22 grudnia 2014 r., zawartej pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy, 
a Dyrektorem SE, w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności 
Instytucji Kultury oraz Programu działania Instytucji Kultury (obowiązującej 
do 31 grudnia 2020 r.) nie zamieszczono uregulowań określających tryb zawierania 
przez Stołeczną Estradę umów cywilnoprawnych z Dyrektorem tej Instytucji, w tym 
nie nałożono obowiązku występowania do Prezydenta m.st. Warszawy o zgodę 
na zawieranie z Dyrektorem SE bądź informowania Prezydenta o takim zamiarze. 

(akta kontroli tom I str. 4-9) 

W okresie objętym kontrolą, na podobnych zasadach Stołeczna Estrada zawarła 
w dniu 2 września 2019 r. z jedną z pracownic tej Instytucji umowę cywilnoprawną, 
której przedmiotem był jej występ wokalny, podczas koncertu z okazji upamiętnienia 
zakończenia walk powstańczych, w ramach Obchodów Rocznicy Powstania 
Warszawskiego w 2019 r.  

(akta kontroli tom II str. 204-205, 211, 276-279) 

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

Na skutek zmian, wprowadzonych w dniu 23 grudnia 2019 r. do planu finansowego 
SE na 2019 r., obejmujących obniżenie planowanych kosztów zmiennych z tytułu 

                                                      
19 Dz. U. z 2019 r. poz. 1231. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

11 

 

wynagrodzeń bezosobowych i honorariów, zaciągnięte przez Stołeczną Estradę 
zobowiązania w tej pozycji, wg stanu na dzień 30 grudnia 2019 r., przekroczyły 
o kwotę 88 071,17 zł netto wielkość kosztów zaplanowanych do poniesienia, przy 
czym w przypadku kwoty 87 571,17 zł dotyczyło to zobowiązań zaciągniętych przez 
tę Instytucję do 23 grudnia 2019 r. Oznacza to, że w momencie dokonywania ww. 
zmian planu finansowego, zaciągnięte  zobowiązania przekroczyły planowane 
koszty. Dopiero w wyniku kolejnej zmiany przedmiotowego planu finansowego 
dokonanej w dniu 31 grudnia 2019 r. dostosowano plan finansowy do kwoty 
zaciągniętych zobowiązań, dzięki czemu wykonanie kosztów w tej pozycji planu nie 
przekroczyło planu kosztów. 

W odniesieniu do ww. sytuacji NIK wskazuje, że zobowiązania jednostki sektora 
finansów publicznych, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
powinny mieścić się w planie finansowym kosztów, i to nie tylko w momencie ich 
zaciągania, ale również w okresie późniejszym.  

(akta kontroli tom I str. 266-278, 281; tom IV str. 1-295) 

W Stołecznej Estradzie stosowano się do zasad prowadzenia gospodarki finansowej 
określonych w ustawie o działalności kulturalnej. Zakres prowadzonej działalności 
oraz źródła jej finansowania były zgodne z określonymi w Statucie. Opracowywano 
plany finansowe na poszczególne lata, z zachowaniem wysokości dotacji 
organizatora. Utworzono fundusz instytucji kultury oraz fundusz rezerwowy. Będące 
w dyspozycji SE nieruchomości wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem. 
Zbywanie środków trwałych odbywało się z zachowaniem zasad określonych 
w przepisach prawa. Wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń oraz nagrody 
i premie dla pracowników SE ustalane były zgodnie z regulaminem wynagradzania 
i zasadami premiowania. Wynagrodzenia i nagrody roczne wypłacane osobom 
zatrudnionym na stanowisku Zastępcy Dyrektora i Głównej Księgowej nie 
przekraczały dopuszczalnego limitu. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 
wprowadzenia zmiany do planu finansowego na 2019 r., skutkiem której zaciągnięte 
przez SE zobowiązania dotyczące wynagrodzeń bezosobowych i honorariów, 
przekroczyły okresowo wielkość kosztów planowanych do poniesienia w tej pozycji. 

2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazanych przez 
organizatora 

2.1. Wysokość dotacji podmiotowej, przyznanej Stołecznej Estradzie przez 
organizatora w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą, kształtowała się 

następująco: w 2018 r.  19 034,5 tys. zł, 2019 r. – 18 675,8 tys. zł, 2020 r. (koniec 
I półrocza) – 11 698,1 tys. zł. Kwota pierwotnie przyznanej dotacji podmiotowej była 

w ciągu roku zwiększana: w 2018 r. pierwotna kwota  8 700 tys. zł, była 
czterokrotnie zwiększana o łączną kwotę 10 334,5 tys. zł; w 2019 r. kwota pierwotna 

 8 200 tys. zł, była pięciokrotnie zwiększana o łączną kwotę 10 475,8 tys. zł; 

w I półroczu 2020 r., kwota pierwotna  5 510,0 tys. zł, została w marcu 2020 r. 
zwiększona przez organizatora o 6 474,9 tys. zł, a następnie w czerwcu 2020 r. 
zmniejszona o kwotę 286,8 tys. zł. 

Po otrzymaniu informacji o zmianie kwoty dotacji podmiotowej Stołeczna Estrada 
dokonywała stosownej zmiany planu finansowego. Powyższym zmianom 
towarzyszyły również zmiany wartości mierników odnoszących się do rzeczowego 
zakresu realizowanych zadań statutowych. W ramach kolejnych zmian planu 
finansowego na dany rok, zwiększana była liczba przedsięwzięć planowanych 
do zorganizowania przez SE. W 2018 r. planowana liczba przedsięwzięć zwiększyła 
się ze 130 do 225 (a liczba ich uczestników z 850 tysięcy do 1 300 tysięcy). 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

12 

 

W 2019 r. planowana liczba przedsięwzięć zwiększyła się ze 160 do 220 (a liczba 
ich uczestników z 880 tysięcy do 1 050 tysięcy).  

 (akta kontroli tom I str. 72, 79-107, 244-278, 374-380) 

P.o. Zastępcy Dyrektora wyjaśnił, że zwiększanie kwoty dotacji podmiotowej w ww. 
latach, każdorazowo spowodowane było rozszerzeniem zadań dla Stołecznej 
Estrady przez m.st. Warszawę. Każde zwiększenie było decyzją organizatora. 
Proces decyzyjny związany ze zwiększeniem poszczególnych dotacji sprowadzał 
się do zgłaszania przez Miasto lub jego struktury zapotrzebowania na organizację 
wydarzenia kulturalnego, na które Miasto miało określone środki finansowe. 
Ewentualnie proszono SE o przygotowanie programu wraz z kosztorysem. Każde 
zwiększenie dotacji wiązało się ze zmianą mierników. 

(akta kontroli tom II str. 321) 

Po zakończeniu 2018 r. i 2019 r. Stołeczna Estrada przekazała do Urzędu m.st. 
Warszawy wymagane sprawozdania z wykonania planu finansowego, sprawozdania 
z działalności merytorycznej w danym roku oraz oświadczenia dotyczące 
wykorzystania dotacji podmiotowej w całości na działalność statutową 
i merytoryczną. Ze sprawozdań z działalności merytorycznej wynika, że w latach 
2018-2019 Stołeczna Estrada uzyskała zaplanowane wartości mierników. W 2018 r. 
zorganizowała 303 zdarzenia artystyczne w których uczestniczyło 1 421 tysięcy 
widzów, a w 2019 r. – 254 zdarzenia artystyczne, w których uczestniczyło 
1 332,9 tysięcy widzów.   

(akta kontroli tom I str. 114-128, 281-296) 

W Stołeczne Estradzie nie prowadzono odrębnego rachunku bankowego dla dotacji 
podmiotowych otrzymanych od organizatora, jak również nie prowadzono 
wyodrębnionej ewidencji księgowej (analitycznej), w zakresie wydatków 
finansowanych ze środków dotacji podmiotowej przekazywanej przez Urząd m.st. 
Warszawy. Na kontach kosztów zespołu 5, wyodrębniano natomiast koszty 
ponoszone na realizację poszczególnych przedsięwzięć (zadań) finansowanych 
ze środków dotacji. 

(akta kontroli tom III str. 256-257) 

2.2. W okresie objętym kontrolą Stołeczna Estrada otrzymała od organizatora jedną 
dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań/programów, o której mowa 
w art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy o działalności kulturalnej.  

(akta kontroli tom I str. 73, 114, 254, 281, 381) 

Na podstawie umowy z 12 czerwca 2019 r., SE otrzymała dotację celową w kwocie 
300 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację w dniu 15 czerwca 2019 r. zadania pn. 
„Ekopiknik”. Stwierdzono, że środki dotacji zostały wykorzystane i rozliczone 
zgodnie z ww. umową. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 294,5 tys. zł, 
a niewykorzystaną cześć dotacji (5,5 tys. zł) zwrócono dysponentowi środków 
w dniu 24 lipca 2019 r., tj. terminie określonym w umowie20. W ramach rozliczeń 
z wykorzystania dotacji do Urzędu m.st. Warszawy przekazano m.in. wymagane 
oświadczenie o wydatkowaniu środków dotacji oraz sprawozdanie z realizacji 
zadania, w skład którego, oprócz opisu zrealizowanych działań merytorycznych, 
wchodziło zestawienie faktur opłaconych ze środków dotacji. 
W piśmie z dnia 31 lipca 2019 r. Biuro Marketingu Urzędu m.st. Warszawy 
poinformowało Dyrektora SE o akceptacji przedłożonego sprawozdania z wykonania 
ww. zadania oraz o uznaniu dotacji celowej za rozliczoną, a umowę w sprawie 
przyznania dotacji za wykonaną. 

(akta kontroli tom II str. 288-313) 

                                                      
20 Do 31 sierpnia 2019 r.   
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2.3. W okresie objętym kontrolą Stołeczna Estrada nie otrzymała od organizatora 
dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań 
inwestycyjnych. 

(akta kontroli tom I str. 73, 114, 281, 381) 

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

W Stołecznej Estradzie prawidłowo wykorzystywano i rozliczano dotacje 
przekazywane przez organizatora. Dotacje podmiotowe zostały wykorzystane 
w całości na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań 
statutowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności kulturalnej. Dotację 
celową wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o jej 
przyznanie oraz terminowo rozliczono. Niewykorzystaną część dotacji celowej 
zwrócono w wymaganym terminie.  

3. Przestrzeganie przepisów ustaw: o finansach publicznych, 
o rachunkowości i zamówieniach publicznych 

3.1. W badanym okresie w Stołecznej Estradzie obowiązywały zasady 
funkcjonowania kontroli zarządczej, określone w zarządzeniu Dyrektora Nr 3/2010 
z 30 sierpnia 2010 r. Wskazano w nim, że kontrola zarządcza w SE realizowana jest 
poprzez stosowanie procedur wewnętrznych obowiązujących w tej jednostce. 
W dokumencie pn. Procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej 
w Stołecznej Estradzie stanowiącym integralną część ww. zarządzenia, wskazano 
m.in., że Dyrektor SE organizuje i zapewnia funkcjonowanie skutecznego 
i efektywnego systemu kontroli zarządczej. Kluczowym elementem systemu kontroli 
zarządczej jest wyznaczanie celów i zadań Stołecznej Estrady oraz zarządzanie 
związanym z tym ryzykiem. Kontrola zarządcza w Stołecznej Estradzie obejmuje: 
kontrolę wewnętrzną; nadzór sprawowany przez Dyrekcję Estrady oraz kierowników 
działów; kontrolę finansową sprawowaną przez Głównego Księgowego oraz osoby 
przez niego upoważnione; audyt wewnętrzny i zewnętrzny. Załącznikiem do ww. 
procedur był Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. 
w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych21. 

(akta kontroli tom II str. 363-375) 

W Stołecznej Estradzie sporządzono raporty z oceny kontroli zarządczej za 2018 r. 
i 2019 r., W obu raportach, na podstawie przeprowadzonej analizy funkcjonowania 
kontroli zarządczej w pięciu obszarach22, sformułowano pozytywną ocenę systemu 
kontroli zarządczej. 

(akta kontroli tom II str. 382-403; tom III str. 256) 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym SE, obowiązki Dyrektora w zakresie 
nadzoru nad gospodarką finansową SE obejmowały m.in.: koordynację i kontrolę 
wykonania zadań; gospodarowanie majątkiem; dokonywanie podziału otrzymanych 
dotacji i kontrolowanie prawidłowości ich wykorzystania; dbanie o przestrzeganie 
zasad prawidłowości, legalności, celowości i efektywnej gospodarki. Do zadań 
Zastępcy Dyrektora należało m.in.: kierowanie pionem finansowo-księgowym, 
działem techniki estradowej oraz działem zarządzania i współpracy z zagranicą 
w części dotyczącej zarządzania; opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia 
Dyrektorowi planów ekonomiczno-finansowych SE; nadzorowanie wszystkich sfer 
działania od strony ekonomiczno-finansowej; sprawowanie nadzoru nad 
sporządzaniem obowiązującej sprawozdawczości oraz nad prawidłowym 

                                                      
21 Dz.U. MF Nr 15, poz. 84. 
22 Tj.: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i 

ocena. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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wykorzystaniem dotacji celowych. Zadania Głównego Księgowego obejmowały 
natomiast m.in.: pełnienie nadzoru nad działalnością finansową SE; sprawowanie 
funkcji kierownika działu finansowo-księgowego; sporządzanie planu finansowego 
i sprawozdań z jego wykonania; prowadzenie rachunkowości; wykonywanie 
dyspozycji środkami pieniężnymi; sporządzanie bilansu, sprawozdawczości 
budżetowej i podatkowej; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji 
gospodarczych i finansowych z planem finansowym; kontrolę kompletności 
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz 
windykację należności. 

 (akta kontroli tom I str. 37-60) 

W Zakresach obowiązków opracowanych dla Zastępcy Dyrektora i Głównego 
Księgowego uwzględniono zadania przypisane do tych stanowisk w ww. 
Regulaminie Organizacyjnym. 

 (akta kontroli tom I str. 234-238) 

3.2 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Stołeczna Estrada posiadała 
dokumentację określającą zasady rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg 
rachunkowych w zakresie wskazanym w tym przepisie. Zagadnienia te uregulowane 
zostały w zarządzeniu Dyrektora Nr 4/2019 z 19 września 2019 r. w sprawie 
aktualizacji planu kont i zasad rachunkowości przyjętych w Stołecznej Estradzie23. 

 (akta kontroli tom III str. 319-336) 
W wyniku badania dokumentacji księgowej prowadzonej przy wykorzystaniu 
systemu finansowo-księgowego, stwierdzono, że księgi rachunkowe zawierały 
elementy, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj.: m.in. 
dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald oraz wykaz 
składników aktywów i pasywów.  

(akta kontroli tom III str. 256-270) 

Zasady kontroli i oceny wydatkowania środków publicznych w Stołecznej Estradzie 
określone zostały w Regulaminie wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora 
Nr 2/2001 z 7 maja 2001 r. Określono w nim m.in., że wydatki mogą być ponoszone 
na cele i w wysokościach ustalonych w planie działalności Estrady; dokumenty 
stanowiące podstawę zapłaty zobowiązań wynikających z umów podlegają 
sprawdzeniu przez właściwe komórki organizacyjne SE pod względem 
merytorycznym. Zasady obiegu dokumentacji finansowej w Stołecznej Estradzie 
określają odrębne przepisy wewnętrzne. 

(akta kontroli tom II str. 376-380) 

Obowiązujące w Stołecznej Estradzie zasady kontroli i obiegu dokumentów 
księgowych, ustalone zostały w Instrukcji wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora 
Nr 1 z 30 marca 1998 r. Określono w nich m.in.: wymagania stawiane dowodom 
księgowym, zasady kontroli dowodów księgowych pod względem merytorycznym 
i formalnym i rachunkowym, osoby uprawnione do akceptowania dowodów 
(Dyrektor i Główny Księgowy) oraz obieg poszczególnych rodzajów dokumentów 
księgowych wystawianych w SE.  

(akta kontroli tom III str. 337-364) 

Badanie siedmiu faktur VAT za usługi i dostawy świadczone na rzecz Stołecznej 
Estrady w związku z organizowanymi przez tę Instytucję wydarzeniami (na łączną 
kwotę 1 471,1 tys. zł brutto24) wykazało, że zostały one każdorazowo sprawdzone 
pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zaakceptowane 
przez osoby do tego uprawnione.  

                                                      
23 Wcześniej obowiązywały zasady rachunkowości wprowadzone zarządzeniem Dyrektora nr 1 z 9 czerwca 1995 r. (ze zm.). 
24 Badaniem objęto trzy dowody z 2018 r. i cztery z 2019 r. 
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Koszty wynikające z poszczególnych faktur zostały właściwie zakwalifikowane do 
ujęcia na kontach księgowych. 

 (akta kontroli tom II str. 340-360) 

3.3. Stołeczna Estrada sporządziła i przekazała Prezydentowi m.st. Warszawy 
sprawozdania finansowe za 2018 r. i 2019 r.25, z zachowaniem terminów 
określonych w art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz w Statucie tej Instytucji. 
Sprawozdania uzyskały pozytywne opinie biegłego rewidenta i zostały zatwierdzone 
przez Prezydenta m.st. Warszawy.  

(akta kontroli tom I str. 172-173, 212, 340-341, 409-418; tom II str. 430) 

Sporządzone przez SE 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, dotyczące okresu 2018-2020 
(I półrocze), zostały przekazane do Urzędu m.st. Warszawy z zachowaniem 
terminów, o których mowa w załączniku nr 8 (tabela B) do rozporządzenia Rady 
Ministrów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych26.  

 (akta kontroli tom I str. 208) 

3.4. Zgodnie z danymi podanymi w sprawozdaniach Rb-Z za lata 2018-2020 
(I półrocze), Stołeczna Estrada nie posiadała zobowiązań wymagalnych wg stanu 
na koniec okresów sprawozdawczych. W ww. okresie SE nie ponosiła dodatkowych 
kosztów z tytułu zapłaty odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań. 

(akta kontroli tom I str. 73-74, 177, 182, 187, 195, 206, 345, 350, 355, 360, 399, 
404) 

Analiza terminowości wypłaty wynagrodzeń dla pracowników SE za maj w latach: 
2018 r., 2019 r. i 2020 r., wykazała, że zobowiązania z tego tytułu zostały 
uregulowane w terminie określonym w § 21 Regulaminu Pracy Stołecznej Estrady.  

(akta kontroli tom II str. 92, 410-429) 

W wyniku badania terminowości zapłaty za wykonane prace na rzecz Stołecznej 
Estrady w ramach czterech umów zleceń i czterech umów o dzieło z lat 2018-2020 
(I półrocze) o największej wartości (na łączną kwotę 99,5 tys. zł brutto), stwierdzono, 
że we wszystkich tych sprawach zobowiązania z tego tytułu uregulowano 
w terminach umownych. 

 (akta kontroli tom II str. 361-362) 

3.5. Zgodnie z danymi podanymi w sprawozdaniach kwartalnych Rb-N wysokość 
należności wymagalnych Stołecznej Estrady zmniejszała się w okresie objętym 

kontrolą: z 93,2 tys. zł wg stanu na koniec 2017 r. i 100,6 tys. zł  wg stanu 

na koniec 2018 r., do 68,6 tys. zł  wg stanu na koniec 2019 r. i 43,3 tys. zł  wg 
stanu na koniec I półrocza 2020 r.  

(akta kontroli tom I str. 174, 203, 342, 396; tom II str. 404-406) 

Istotny wpływ na zmniejszenie wielkości należności wymagalnych SE miało 
umorzenie w grudniu 2019 r. należności w stosunku do podmiotu, który zalegał 
z zapłatą kwoty w łącznej wysokości 53,8 tys. zł. Umorzenia dokonano w związku 
z postanowieniem komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego w stosunku do ww. podmiotu wobec stwierdzenia bezskuteczności 
egzekucji.  

(akta kontroli tom I str. 348; tom II str. 324, 404-408) 

                                                      
25 Sprawozdanie finansowe za 2018 r. przekazano przy piśmie z dnia 28 marca 2019 r., a za 2019 r. przy piśmie z dnia 31 

marca 2020 r. 
26 Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 
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W skład należności wymagalnych na koniec I półrocza 2020 r. wchodziły: należność 
z terminem płatności w grudniu 2014 r. (na kwotę 28,5 tys. zł), za organizację 
koncertu; należność z terminem płatności w listopadzie 2015 r. (na kwotę 
1,2 tys. zł), za wynajem sprzętu technicznego; należność z terminem płatności 
w czerwcu 2017 r. (na kwotę 3,1 tys. zł), za wynajem krzeseł; należność z terminem 
płatności w marcu 2018 r. (na kwotę 2,8 tys. zł), za wynajem krzeseł; należność 
z terminem płatności w listopadzie 2019 r. (na kwotę 4,7 tys. zł), za obsługę 
techniczną eventu oraz trzy należności z terminem płatności w I kw. 2020 r. 
(na łączną kwotę 3,0 tys. zł), za usługi promocyjno-reklamowe oraz za wynajem 
sprzętu. Spośród ww. zaległości, do dnia zakończenia kontroli NIK (7 grudnia 
2020 r.) uregulowane zostały w całości należności, który termin zapłaty upłynął 
w I kwartale 2020 r. W pozostałych przypadkach podejmowane przez SE działania 
windykacyjne (obejmujące m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw 
do sądu i do egzekucji komorniczej) nie przyniosły do ww. dnia rezultatu. 

(akta kontroli tom I str. 396-408; tom II str. 323-325, 406-409) 

3.6. Z danych podanych w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach, 
sporządzonych dla Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 98 ustawy Pzp, 
wynika, że Stołeczna Estrada na zasadach określonych w ww. ustawie udzieliła 
w 2018 r.: 

 pięciu tzw. „zamówień klasycznych”27 na łączną kwotę 1 158,5 tys. zł netto 
(wszystkie w trybie przetargu nieograniczonego);  

 dwóch zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości 
mniejszej, równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 
ustawy oraz w art. 138o ustawy Pzp, na łączną kwotę 378,1 tys. zł netto.  

Wartość zamówień udzielonych w 2018 r. z wyłączeniem procedur określonych 
przepisami ustawy Pzp wyniosła 22 076,7 tys. zł netto, z czego kwota 2 277,9 tys. zł 
netto dotyczyła dziewięciu zamówień, których przedmiotem były dostawy i usługi 
kulturalne, o których mowa w art. 4d ust. 1 ustawy Pzp. 

W 2019 r. SE na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp udzieliła: 

 czterech „zamówień klasycznych” na łączną kwotę 1 146,6 tys. zł netto 
(wszystkie w trybie przetargu nieograniczonego); 

 dwóch zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości 
mniejszej, równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 
ustawy oraz w art. 138o ustawy Pzp, na łączną kwotę 427,4 tys. zł netto.  

Wartość zamówień udzielonych w 2019 r. z wyłączeniem procedur określonych 
przepisami ustawy Pzp wyniosła 20 502,3 tys. zł netto, z czego kwota 2 788,9 tys. zł 
netto dotyczyła dziewięciu udzielonych zamówień, których przedmiotem były 
dostawy i usługi kulturalne. 

  (akta kontroli tom III str.  16-25) 

W okresie objętym kontrolą w SE nie opracowywano i nie publikowano w BIP 
planów zamówień publicznych, na zasadach określonych w art. 13a ustawy Pzp. 

P.o. Zastępcy Dyrektora wyjaśnił m.in., że w pierwotnych planach finansowych 
Stołecznej Estrady nie zakładano przeprowadzenia zamówień publicznych 
na podstawie przepisów ustawy Pzp. Konieczność przeprowadzenia takich 
zamówień powstała później w ciągu roku, co było konsekwencją wielokrotnie 
zwiększanych dotacji podmiotowych dla SE ze względu na rozszerzenie zakresu 
działalności. 

(akta kontroli tom III str. 249) 

                                                      
27 Tj. zamówienia, których wartość przekraczała równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp i była mniejsza 

od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 
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W wyniku kontroli dokumentacji czterech postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych o największej wartości (na łączną kwotę 1 892,6 tys. zł brutto)28, 
przeprowadzonych przez SE w okresie objętym kontrolą w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy PZP, stwierdzono, że we 
wszystkich tych przypadkach w sposób prawidłowy oszacowano wartość 
zamówienia oraz wybrano ofertę najkorzystniejszą. We wszystkich ww. 
postępowaniach umowa zawarta z podmiotem wybranym do realizacji danego 
zadania była zgodna ze złożoną ofertą, a udzielone zamówienia zostały 
zrealizowane i opłacone zgodnie z umowami. 

(akta kontroli tom III str. 26-29, 83-86, 125-128, 172-114) 
Występowanie odstępstw od przepisów ustawy Pzp regulujących zasady udzielania 
zamówień publicznych bądź od postanowień zawartych umów stwierdzono 
w przypadku jednego z ww. zamówień. Dotyczyło to zamówienia na wykonywanie 
usług w zakresie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną (umowa z 31 grudnia 2019 r. na kwotę 
377,3 tys. zł brutto), w przypadku którego stwierdzono, że:  

 ogłoszenie o udzieleniu ww. zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 10 lutego 2020 r., tj. po 41 dniach od daty zawarcia umowy 
z wykonawcą, co stanowiło naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie 
z którym czynność ta powinna być dokonana w ciągu 30 dni od daty zawarcia 
umowy; 

 od wykonawcy tego zamówienia nie egzekwowano przedstawienia 
wymaganego umową zabezpieczania należytego wykonania umowy (na kwotę 

37,7 tys. zł)  przedmiotowe zabezpieczanie w formie gwarancji 
bankowej29 zostało przekazane przez wykonawcę do SE, dopiero 
20 października 2020 r., tj. w trakcie kontroli NIK, w związku z jej ustaleniami.  

 (akta kontroli tom III str. 26-82) 
P.o. Zastępcy Dyrektora wyjaśnił m.in., że ogłoszenie o udzieleniu tego zamówienia 
zamieszczono w BZP w dniu 10 lutego 2020 r., gdyż był to najwcześniejszy termin, 
w którym pracownicy delegowani do wprowadzania takich informacji byli w stanie 
zająć się tą sprawą (miesiąc styczeń był miesiącem szczególnym ze względu 
na rozliczania jednego z największych projektów Stołecznej Estrady – Sylwestra 
oraz przygotowywanie innych, nowych zdarzeń artystycznych). Wskazał ponadto, 
że w chwili podpisania umowy (31 grudnia 2019 r.) obowiązywała jeszcze 
poprzednia gwarancja bankowa tego samego wykonawcy z terminem ważności 
do 31 stycznia 2020 r. Po upływie tego terminu wykonawca nie przedstawił 
natychmiast następnej gwarancji, a zamawiający, w związku z dużym zakresem 
zadań bieżących, nie zarejestrował tego braku.  

(akta kontroli tom III str. 28-29) 

W SE wprowadzono wewnętrzne uregulowania określające zasady organizacji 
udzielania zamówień niepodlegających przepisom ustawy Pzp, ze względu na ich 
wartość lub przedmiot. Zagadnienia te uregulowane zostały w Regulaminie procedur 
udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 30000 euro oraz kwoty 207 000 euro dla zamówień z zakresu 

                                                      
28 Kontrolą objęto po dwa postępowania z 2018 r i 2019 r., których przedmiotem były następujące zamówienia: montaż, 

demontaż, transport, konserwacja w sezonie, serwis po sezonie oraz magazynowanie instalacji świetlnej do pokazów 
w Multimedialnym Parku Fontann (umowa z 21 lutego 2018 r. na kwotę 501,0 tys. zł brutto); wynajem, montaż, obsługa, 
demontaż oraz transport hal namiotowych i namiotów szybko rozkładanych na potrzeby imprezy (umowa z 23 maja 2018 r. 
na kwotę 353,0 tys. zł brutto); wykonanie prac konserwatorskich zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną (umowa z 31 grudnia 2019 r. na kwotę 377,3 tys. zł brutto); wykonanie remontu pomieszczeń 
biurowych w budynku przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie (umowa z 16 września 2019 r. na kwotę 661,3 tys. zł brutto). 

29 Gwarancją objęto zobowiązania wykonawcy z tytułu realizacji umowy za okres od 1 stycznia 2020 r. do 1 lutego 2021 r. 
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działalności kulturalnej30, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2014 z dnia 
3 listopada 2014 r. Wskazano w nim m.in., że do zamówień: 

 o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 tys. zł netto - zamawiający stosuje 
negocjacje z co najmniej jednym wykonawcą; 

 o wartości powyżej 10 do 50 tys. zł netto – zamawiający prowadzi rozeznanie 
cenowe; 

 o wartości powyżej 50 tys. zł netto, nieprzekraczających wartości 30 tys. euro 
netto – zamawiający prowadzi zapytanie ofertowe; 

 na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartości powyżej 
30 tys. euro netto i nieprzekraczającej 207 tys. euro (od 1 stycznia 2020 r. – 
214 tys. euro) - zamawiający prowadzi negocjacje; 

 dotyczących działalności twórczej, objętych ustawą Pzp, Regulaminu nie 
stosuje się. 

Zgodnie z ww. Regulaminem rozeznanie cenowe winno być przeprowadzone 
w formie sondażu telefonicznego, internetowego lub pisemnego na podstawie 
wszelkich możliwych źródeł informacji (np. aktualnych katalogów cenowych) u co 
najmniej trzech wykonawców. Podstawę udokumentowania dokonania wyboru 
wykonawcy dostawy, usługi stanowić miała notatka służbowa podpisana przez 
Kierownika Projektu, której wzór określono w załączniku nr 1 do Regulaminu.  
Udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego następować miało poprzez 
zaproszenie (w formie, faksowej, mailowej, pisemnej) do składnia ofert, takiej liczby 
wykonawców (jednak nie mniejszej aniżeli trzech), która zapewnia konkurencję oraz 
wybór najkorzystniejszej oferty. Każdy z wykonawców mógł zaproponować tylko 
jedną cenę i nie mógł jej zmienić. Wskazano, że negocjacji nie prowadzi się 
do momentu wyłonienia ostatecznej oferty. Z wyników tego postępowania Kierownik 
Projektu sporządzić miał protokół, którego wzór określono w załączniku Nr 3 
do Regulaminu. 
Określając zasady udzielania zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro na usługi 
i dostawy z zakresu działalności kulturalnej wskazano, że zamawiający prowadzi 
negocjacje, co powinno być pisemnie uzasadnione przez Kierownika Projektu, 
w notatce sporządzonej zgodnie z wzorem notatki stanowiącym załącznik Nr 4 
do Regulaminu i zaakceptowane przez członka Dyrekcji. 

 (akta kontroli tom III str. 1-15) 
W wyniku badania dokumentacji czterech zamówień o największej wartości, 
dotyczący zlecanych przez SE innym podmiotom usług związanych z organizacją 
koncertów i widowisk na łączną kwotę 2 067,5 tys. zł brutto31 (wyłączonych 
ze stosowania procedur określonych przepisami ustawy Pzp, na podstawie art. 4d 
ust. 1 pkt 2 tej ustawy), stwierdzono, że we wszystkich tych przypadkach, zgodnie 
z Regulaminem procedur udzielania zamówień publicznych, sporządzono notatkę 
z przeprowadzonych negocjacji na realizację usługi, w której wskazano m.in. 
przyczyny wyboru danego podmiotu do realizacji zamówienia32. Poszczególne 
notatki zostały zatwierdzone przez Dyrektora. Usługi objęte ww. zamówieniami 
zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami. Zobowiązania wynikające 

                                                      
30 Dalej także: Regulamin procedur udzielania zamówień publicznych. 
31 Kontrolą objęto po dwa postępowania z 2018 r i 2019 r., których przedmiotem były następujące zamówienia: 

zaprojektowanie i wykonanie oprawy oświetleniowej wraz z realizacją własnym sprzętem na potrzeby koncertu pn. 
Warszawa Stolica Sylwestra 2018 (umowa z 17 grudnia 2018 r. na kwotę 512,0 tys. zł brutto); zaprojektowanie i wykonanie 
oprawy multimedialnej wraz z realizacją własnym sprzętem na potrzeby koncertu jw. (umowa z 28 grudnia 2018 r. na kwotę 
468,9 tys. zł brutto); zaprojektowanie oraz wykonanie wraz z montażem i demontażem scenografii do koncertu pn. 
Warszawa Stolica Sylwestra 2019 (umowa z 2 grudnia 2019 r. na kwotę 553,1 tys. zł brutto); zaprojektowanie i wykonanie 
oprawy oświetleniowej wraz z realizacją własnym sprzętem na potrzeby koncertu jw. (umowa z dnia 17 grudnia 2019 r. na 
kwotę 533,5 tys. zł brutto). 

32 Uzasadniając w notatkach wybór danej firmy do negocjacji wskazywano m.in., że przedstawiła ona najciekawsze 
rozwiązania. Powoływano się również na pozytywne doświadczenia z wcześniejszej współpracy z firmą oraz jej duże 
doświadczenie w realizacji podobnych usług. 
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z realizacji ww. umów, SE uregulowała w wymaganych terminach, na podstawie 
przedłożonych faktur.          

(akta kontroli tom III str. 201-248) 

3.7. W okresie objętym kontrolą do SE nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące 
gospodarki finansowej tej Instytucji.  

(akta kontroli tom III str. 256) 

3.8. W latach 2018-2020 (I półrocze) funkcjonowanie Stołecznej Estrady w zakresie 
zagadnień dotyczących gospodarki finansowej objęte zostało jedną kontrolą 
zewnętrzną (przeprowadzoną w 2019 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych) 
oraz jednym zewnętrznym badaniem audytowym (przeprowadzonym w 2019 r. 
przez Biuro Audytu Urzędu m.st. Warszawy). 

(akta kontroli tom II str. 431) 

W wyniku kontroli przeprowadzonej w okresie od 26 lutego do 15 marca 2019 r. 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzono m.in., że SE zawierała umowy 
o dzieło, które biorąc pod uwagę ich przedmiot (rozstawienie krzeseł oraz 
rozstawienie podestów) nie były umowami o dzieło, tylko umowami o świadczenie 
usług. Powyższe spowodowało naliczenie przez ZUS dodatkowych składek oraz 
odsetek z tego tytułu.    

(akta kontroli tom II str. 431-448) 

W wyniku badań audytowych przeprowadzonych w okresie od 14 do 31 stycznia 
2019 r. przez Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy, których 
przedmiotem była ocena działalności SE ze szczególnym uwzględnieniem 
efektywności finansowej oraz kulturalnej, w sprawozdaniu z 26 lutego 2019 r. 
wskazano na m.in. następujące zidentyfikowane problemy odnoszące się 
funkcjonowania tej Instytucji: 

 brak aktualizacji uregulowań wewnętrznych; 

 brak bieżących przeglądów i aktualizacji zakresów obowiązków 
i odpowiedzialności pracowników; 

 nieaktualne procedury funkcjonujące w zakresie gospodarki finansowej; 

 duża rozbieżność między pierwotnie zaplanowaną dotacją podmiotową, a jej 
wysokością/wykonaniem na koniec roku budżetowego; 

 brak dokumentowania faktu przeprowadzenia kontroli wstępnej przez 
Głównego Księgowego na projektach zawieranych umów; 

 brak wyodrębnienia na koncie bankowym środków z dotacji podmiotowej 
i własnych dochodów; 

 wieloskładnikowy system wynagradzania. 
(akta kontroli tom II str. 449-481) 

W pismach z 27 czerwca i 27 września 2019 r. skierowanych do Biura Audytu 
Urzędu m.st. Warszawy, Dyrektor Stołecznej Estrady poinformował o podjęciu m.in. 
następujących działań na rzez realizacji części rekomendacji sformułowanych 
w sprawozdaniu z badań audytowych: 

 dokonaniu przeglądu przyjętych w Stołecznej Estradzie wewnętrznych regulacji 
pod względem ich aktualności i zgodności z przepisami prawa, w wyniku czego 
wprowadzono: zmiany do Regulaminu procedur udzielania zamówień; tekst 
jednolity w zakresie obowiązujących w SE zasad rachunkowości i sposobu 
prowadzenia ksiąg rachunkowych; tekst jednolity zaktualizowanego 
Regulaminu Pracy;  

 dokonaniu przeglądu dokumentacji pracowniczej oraz ujednoliceniu zakresów 
czynności z uwzględnieniem postanowień Regulaminu organizacyjnego; 

 włączeniu Głównej Księgowej we wstępną kontrolę sporządzania umów 
i udzielania zamówień. 
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Dyrektor poinformował również o przyczynach niepodjęcia działań na rzecz realizacji 
części rekomendacji wskazując m.in., że:  

 w przypadku rekomendacji dotyczącej zwrócenia się do Biura Marketingu 
Urzędu m.st. Warszawy o wypracowanie zasad umożliwiających racjonalne 
planowanie finansowe – adresatem tej rekomendacji, w jego ocenie, powinny 
być władze m.st. Warszawy; 

 w przypadku rekomendacji dotyczącej przeanalizowania możliwości i korzyści 
zawarcia umów w zakresie współpracy ze stałymi dostawcami usług i towarów - 
dynamiczny charakter działalności SE utrudnia wiązanie się ze stałymi 
dostawcami towarów i usług oraz, że rozwiązanie takie stosowane jest tam 
gdzie jest to możliwe; 

 w przypadku rekomendacji dotyczącej przeanalizowania możliwości i korzyści 
ze zmiany systemu wynagrodzeń i rozliczania czasu pracy oraz wykonywania 
większej ilości prac w ramach umów o pracę z uwzględnieniem umów o dzieło 
zawieranych z pracownikami – Dyrekcja SE przeanalizowała obowiązujący 
system wynagradzania i rozliczania czasu pracy i uznała, że obowiązujące 
w Instytucji rozwiązania są optymalne. 

 (akta kontroli tom II str. 482-485) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Ogłoszenie o udzieleniu przez Stołeczną Estradę zamówienia na prace 
konserwacyjne zespołu fontann multimedialnych zamieszczone zostało w Biuletynie 
Zamówień Publicznych po 41 dniach od daty zawarcia umowy z podmiotem 
wybranym do realizacji tego zamówienia, tj. z 11 dniowym opóźnieniem w stosunku 
do 30 dniowego terminu wskazanego w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. 

(akta kontroli tom III str. 26-58) 

2. Od podmiotu wybranego do realizacji ww. zamówienia dotyczącego 
wykonywania do 31 grudnia 2020 r. prac konserwacyjnych zespołu fontann 
multimedialnych nie wyegzekwowano przedstawienia, wymaganego umową, 
zabezpieczania należytego wykonania umowy na kwotę 37,7 tys. zł. Przedmiotowe 
zabezpieczanie w formie gwarancji bankowej z zostało przekazane przez ten 
podmiot dopiero w trakcie kontroli NIK, w związku z jej ustaleniami.  

(akta kontroli tom III str. 26-58) 

W Stołecznej Estradzie na ogół w sposób prawidłowy stosowano się do zasad 
postępowania określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach 
publicznych oraz ustawie Pzp, w zakresie zagadnień objętych kontrolą. Zgodnie 
z przepisami ustawy o rachunkowości opracowano dokumentację określającą 
obowiązujące w tej instytucji zasady rachunkowości oraz prowadzono księgi 
rachunkowe. Terminowo sporządzano sprawozdania finansowe oraz kwartalne 
sprawozdania o stanie należności i zobowiązań, jak również terminowo regulowano 
zobowiązania. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wprowadzono 
uregulowania określające zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli 
zarządczej. Stwierdzone pojedyncze nieprawidłowości podczas udzielania 
i realizacji jednego z zamówień publicznych, dotyczyły niewyegzekwowania od 
wykonawcy tego zamówienia przedstawienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP po terminie 
wskazanym w ustawie Pzp. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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1) uwzględnianie kwot zaciągniętych zobowiązań przy dokonywaniu zmian planu 
finansowego; 

2) egzekwowanie wnoszenia wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umów, od podmiotów wybranych do realizacji zamówień 
publicznych; 

3) zamieszczanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w terminach 
wskazanych w przepisach prawa regulujących zasady udzielania zamówień. 

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.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, 25 stycznia 2021 r. 
        
 
       Kontroler 
                               Najwyższa Izba Kontroli 
   Tomasz Świstak         Delegatura w Warszawie  
 
główny specjalista k.p.            p.o. wicedyrektora  
                                                                                   Michał Musioł       
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