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I. Dane identyfikacyjne 
 Teatr Muzyczny Roma1, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa 

 

Wojciech Kępczyński, Dyrektor Teatru, w całym badanym okresie2 

(akta kontroli tom I str. 3, 470) 

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 przekazywanych 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 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 

1. Justyna Goszcz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWA/147/2020 z 11 września 2020 r. i nr LWA/187/2020 
z 10 listopada 2020 r. 

2. Łukasz Jarocki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/189/2020 z 17 listopada 2020 r. 

  (akta kontroli tom I str. 1-2; tom II str. 1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dalej: Teatr. 
2 Dalej: 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. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 



 

3 

 

II. Ocena ogólna8 kontrolowanej działalności 
W latach 2018–2020 (I półrocze) Teatr prowadził gospodarkę finansową na ogół 
zgodnie z zasadami postępowania określonymi w przepisach prawa regulujących 
zasady funkcjonowania instytucji kultury oraz jednostek sektora finansów 
publicznych. Zakres działalności Teatru oraz źródła jej finansowania były zgodne 
z określonymi w Statucie tej jednostki. Nieruchomości wykorzystywane były zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w umowie dzierżawy. Zbywanie środków trwałych 
odbywało się z zachowaniem zasad postępowania określonych w przepisach prawa. 
Wynagrodzenia dla pracowników Teatru na ogół ustalane były zgodnie z przepisami 
prawa i uregulowaniami wewnętrznymi. Dotacje podmiotowe 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. Udzielając zamówień publicznych Teatr przestrzegał 
przepisów ustawy Pzp. 

Stwierdzona nieprawidłowość w działalności Teatru polegała na zawieraniu ze 
Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS umów licencyjnych na publiczne wykonanie 
utworów scenicznych (przedstawień) i rozliczenie należnych autorom tantiem za ich 
eksploatację, które nie uwzględniały postanowień umów o dzieło zawartych 
wcześniej przez Teatr z tymi samymi autorami, a dotyczących rozporządzenia przez 
nich na rzecz Teatru majątkowymi prawami autorskimi w zakresie objętym ww. 
umowami licencyjnymi. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1.  Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej 
wynikających z przepisów ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej 

1.1. Zgodnie ze Statutem Teatru10, zakres działalności tej instytucji obejmuje m.in. 
przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych, muzycznych 
i musicalowych; udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach 
kulturalnych, organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych, prowadzenie 
działalności edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru, 
współpracę z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami przy realizacji 
zadań statutowych. W Statucie określono, że przychodami Teatru są: dotacje 
podmiotowe i celowe z budżetu samorządu terytorialnego i z budżetu państwa; 
przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników mienia; 
przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; środki otrzymane od osób 
fizycznych i prawnych oraz środki z innych źródeł. Wskazano, że prowadzona przez 
Teatr działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania jego 
zadań statutowych.    

(akta kontroli tom I str. 4-9) 

                                                      
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 W treści ustalonej uchwałą nr XXXVIII/989/2012 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. 
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Ze sprawozdań GUS K-0111 za 2018 r. i 2019 r. wynika, że w ww. okresie 
działalność statutowa Teatru obejmowała m.in.: 

 organizowanie przedstawień i koncertów (w 2018 r. zrealizowano 512 
przedstawień/koncertów z udziałem 269,9 tysięcy widzów, a 2019 r, - 428 
przedstawień/koncertów z udziałem 199,4 tys. widzów); 

 prowadzenie działalności wydawniczej (w 2018 r. Teatr wydał cztery 
afisze/plakaty w nakładzie 0,9 tysiąca egzemplarzy; cztery programy 
w nakładzie 7,5  tysięcy egzemplarzy oraz jedno inne wydawnictwo w nakładzie 
1,0 tysiąca egzemplarzy, a w 2019 r. – jeden afisz/plakat w nakładzie 
0,8 tysiąca egzemplarzy, pięć programów w nakładzie 12,8 tysięcy 
egzemplarzy oraz jedno inne wydawnictwo w nakładzie 0,4 tysiąca 
egzemplarzy). 

  (akta kontroli tom I str. 46-55) 

1.2. W 2018 r. Teatr uzyskał dodatni wyniki finansowy w wysokości 7 239,7 tys. zł 
(netto), a w 2019 r., ujemny wynik finansowy w wysokości 2 678,9 tys. zł. Dla 
porównania, w 2017 r. Teatr również uzyskał ujemy wynik finansowy w wysokości 
2 080,8 tys. zł. 

  (akta kontroli tom I str. 44; tom II str. 251, 285) 

Główna Księgowa wyjaśniła, że wynik finansowy jest zdeterminowany produkcją 
nowej premiery na dużej scenie. W roku produkcji musicalu, z uwagi na wysokie 
koszty, Teatr odnotowuje stratę, natomiast w kolejnym, z uwagi na intensywność 
grania - zysk. Taki model zarządzania umożliwia generowanie wysokich 
przychodów, a następnie inwestowanie środków w nową produkcję oraz rozwój 
technologiczny Teatru. Jednocześnie każda produkcja teatralna jest tak planowana 
pod kątem kosztorysowym oraz eksploatacyjnym, aby w pełnym okresie eksploatacji 
była zyskowna.  

(akta kontroli tom III str. 271) 

Przychody Teatru w 2018 r. (39 805,9 tys. zł) były o 25,5% wyższe niż w 2017 r. 
(31 716,8 tys. zł), a w 2019 r. (33 590,1 tys. zł) o 15,6% niższe niż w 2018 r. 
Głównym źródłem przychodów były przede wszystkim przychody własne 
(29 758,4 tys. zł w 2018 r. i 22 826,0 tys. zł w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio: 
74,8% i 68,0% przychodów ogółem. Dotacje podmiotowe przekazane przez m.st. 
Warszawę12 (6 370,9 tys. zł w 2018 r. i 2019 r.) stanowiły odpowiednio 16,0% oraz 
18,9% przychodów ogółem. Pozostałe przychody stanowiły 9,2% w 2018 r. oraz 
13,1% w 2019 r. przychodów ogółem.  
Wysokość kosztów działalności Teatru kształtowała się w tym okresie następująco: 

2018 r.  32 566,3 tys. zł (spadek o 3,6% w stosunku do 2017 r.  33 797,5 tys. zł); 

2019 r.  36 269,0 tys. zł tys. zł (wzrost o 11,4% w stosunku do 2018 r.). Głównymi 

składnikami kosztów były: koszty zakupu towarów i usług  17 457,9 tys. zł 
w 2018 r., 20 682,6 tys. zł w 2019 r., które stanowiły odpowiednio: 53,6% i 57,0% 
kosztów ogółem oraz koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i honorariów 

oraz pochodnych od wynagrodzeń  11 447,8 tys. zł w 2018 r., 11 428,6 tys. zł 
w 2019 r., które stanowiły odpowiednio: 35,2% i 31,5% kosztów ogółem. 

  (akta kontroli tom I str.  44) 

W latach 2018-2019 ogólna wartość aktywów i pasywów Teatru wzrosła 
z 36 475,6 tys. zł, wg stanu na koniec 2017 r., do 40 083,9 tys. zł, wg stanu 
na koniec 2018 r., a następnie zmniejszyła się do 38 910,3 tys. zł wg stanu 
na koniec 2019 r. Udział należności w aktywach zmniejszył się z 6% na koniec 

                                                      
11 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej. 
12 Dalej także: organizator. 
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2017 r. do 3,1% na koniec 2018 r., a następnie wzrósł do 3,6% na koniec 2019 r.13. 
Udział zobowiązań w pasywach zmniejszył się z 18,4%, wg stanu na koniec 2017 r., 
do 11,6%, wg stanu na koniec 2018 r., a następnie wzrósł do 22,8%, wg stanu 
na koniec 2019 r.14.  

  (akta kontroli tom II str. 246-249, 280-283) 

Główna Księgowa wyjaśniła m.in., że na wysokość stanu zobowiązań w sposób 
istotny wpływa przedsprzedaż biletów teatralnych. Na koniec 2018 r. wysokość 

zobowiązań z tego tytułu wyniosła 2 286 tys. zł, a w 2019 r.  5 335 tys. zł.   
  (akta kontroli tom III str. 272) 

W latach 2018-2019 wielkość zatrudnienia w Teatrze w etatach (w przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych) kształtowała się następująco: 

 49 etatów w 2018 r., z czego kierownictwo Teatru  3 etaty, pracownicy 
zajmujący się bezpośrednio obsługą rzeczową realizacji zadań statutowych 
(pracownicy merytoryczni, pracownik artystyczny/muzyk i pracownicy zespołu 

technicznego)  22,5 etatu, pozostali pracownicy obsługi i administracji  
23,5 etatu;  

 52,5 etatu w 2019 r., z czego kierownictwo Teatru  3 etaty, pracownicy 
zajmujący się bezpośrednio obsługą rzeczową realizacji zadań statutowych 
(pracownicy merytoryczni, pracownik artystyczny/muzyk i pracownicy zespołu 

technicznego)  23,75 etatu, pozostali pracownicy obsługi i administracji  
25,75 etatu. 

  (akta kontroli tom III str. 234) 

Zastępca Dyrektora wyjaśniła m.in., że Teatr nie posiada stałego zespołu etatowych 
pracowników artystycznych. Zespół artystyczny każdorazowo wybierany był 
w drodze castingów do konkretnych przedstawień. Angaż artystów był ściśle 
związany z eksploatacją przedstawień i odbywał się na podstawie umów o dzieło.  

  (akta kontroli tom III str. 235) 

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

Teatr sporządził i przekazał do Urzędu m.st. Warszawy projekty planów finansowych 
oraz plany finansowe na poszczególne lata badanego okresu, w terminach 
wskazanych przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Po otrzymaniu informacji 
o zmianie wysokości dotacji podmiotowej przyznanej Teatrowi na dany rok, 
dokonywano stosownych zmian w planie finansowym oraz przekazywano 
organizatorowi zmieniony plan finansowy. Ostatnie zmiany (korekty) planów 
finansowych na lata 2018-2019 dokonane zostały w ostatnim dniu danego roku. 
Przekazano je do Biura Kultury wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu 
finansowego. Opracowane w poszczególnych latach badanego okresu plany 
finansowe zawierały wymagane dane, wskazane w art. 31 ustawy o finansach 
publicznych. 

  (akta kontroli tom I str.  56-65, 72-86 91-100, 107-123, 132-143) 

Zgodnie z danymi podanymi w sprawozdaniach z wykonania planów finansowych 
wysokość kosztów poniesionych przez Teatr w latach 2018-2019 nie przekroczyła 
wysokości planowanych kosztów ujętych w planach finansowych na dany rok, 
po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do tych planów. 

 (akta kontroli tom I str. 86-94, 118-131)  

                                                      
13 Należności ogółem wg stanu na koniec roku: 2017 r. – 2 400,7 tys. zł; 2018 r. – 1 229,9 tys. zł; 2019 r. – 

1 404,1 tys. zł. 
14 Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec roku: 2017 r. – 6 705,1 tys. zł; 2018 r. – 4 667,9 tys. zł; 2019 r. – 

8 879,6 tys. zł. 
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1.4. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, w ewidencji księgowej 
prowadzonej przez Teatr utworzono odrębne konta księgowe funduszu instytucji 
kultury (konto 802) i funduszu rezerwowego (konto 803). 

Wg stanu na dzień 20 listopada 2020 r. na koncie funduszu instytucji kultury 
zaewidencjonowana była kwota 4 962,6 tys. zł, a na koncie funduszu rezerwowego - 
kwota 13 380,5 tys. zł. W latach 2018-2020 (do 20 listopada) na koncie funduszu 
instytucji kultury nie były wykonywane żadne księgowania. Dokonane w tym okresie 
zmiany wysokości kwoty zaewidencjonowanej na koncie funduszu rezerwowego 
wynikały z przeksięgowania na to konto strat poniesionych przez Teatr w 2017 r. 
i 2019 r. oraz zysku uzyskanego w 2018 r. Księgowań tych dokonano na zasadach 
określonych w art. 29 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej. 

  (akta kontroli tom I str. 396; tom II str. 252-253, 286-287; tom III str. 427-432) 

1.5. W okresie objętym kontrolą Teatr prowadził działalność statutową 
w pomieszczeniach (o łącznej powierzchni użytkowej 8 030,60 m2), zlokalizowanych 
w budynkach przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie, których właścicielem była 
Archidiecezja Warszawska, na podstawie umowy dzierżawy z 24 października 
2013 r.  
W umowie dzierżawy określono m.in., że w wydzierżawionych pomieszczeniach 
Teatr będzie prowadził działalność kulturalną polegającą na prezentowaniu 
przedstawień teatralnych, muzycznych, musicalowych oraz festiwali, koncertów 
i innych przedsięwzięć artystycznych oraz inną działalność związaną z działalnością 
kulturalną tj. biura, garderoby, pracownie.  

  (akta kontroli tom I str. 265-272, 310-324) 

Ponadto Teatr wynajmował, na podstawie kolejnych umów zawieranych na okres 
roczny, lokal użytkowy położony w Okuniewie o powierzchni 600 m2 w celu 
przechowywania elementów dekoracji scenicznych. 

  (akta kontroli tom I str. 325-335) 

Oględziny przeprowadzone w dniu 12 października 2020 r. w wydzierżawianych 
pomieszczeniach przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie wykazały, że były one 
utrzymane we właściwym stanie technicznym i wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem, na prowadzenie działalności statutowej. Znajdowały się w nich 
m.in. sceny, kabiny akustyków, garderoby, magazyny rekwizytów, kasy biletowe, 
ślusarnie, stolarnie, pomieszczenia charakteryzatorek, perukarek, pomieszczenia 
techniczne i biurowe.  

  (akta kontroli tom I str. 274-275) 

W okresie objętym kontrolą Teatr podnajmował osobom trzecim sale 
i pomieszczenia15. Wpływy uzyskane z tego tytułu w 2018 r. wyniosły 2 287,3 tys. zł, 
a w 2019 r. 1 483,3 tys. zł. 

  (akta kontroli tom III str. 414-420) 

Dyrektor wyjaśnił, że Teatr z wyprzedzeniem planuje swoje działania artystyczne, 
najem sal i pomieszczeń jest jednym ze źródeł przychodów Teatru i odbywa się 
wyłącznie w terminach, które nie kolidują z realizacją zadań statutowych. Najem jest 
dokonywany w celu organizacji wydarzeń artystycznych przez podmioty trzecie, 
a także na cele edukacyjne w zakresie muzyki i tańca.  

   (akta kontroli tom III str. 459) 

W Teatrze wprowadzone zostały uregulowania wewnętrzne określające zasady 
najmu podmiotom trzecim sal i urządzeń należących do Teatru na potrzeby 
organizacji imprez oraz stawki odpłatności z tego tytułu (np. za wynajem Dużej 
Sceny, Nowej Sceny, Sali prób, multimediów, oświetlenia). Zagadnienia te 

                                                      
15 Możliwość podnajmu sal i pomieszczeń była przewidziana w umowie dzierżawy z 2013 r. 
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uregulowane zostały w kolejnych zarządzeniach Dyrektora w sprawie regulaminu 
wynajmowania sal i urządzeń Teatru16. Określone w tych zarządzeniach cenniki 
najmu pomieszczeń i urządzeń były okresowo aktualizowane. 

  (akta kontroli tom II str. 156-203) 

1.4. W badanym okresie Teatr zbył w drodze sprzedaży następujące składniki 
majątkowe stanowiące środki trwałe: 

 w 2018 r. sprzedano 32 używane kolumny głośnikowe i dwa procesory dźwięku 
(o wartości księgowej 235 tys. zł netto) za kwotę 290,3 tys. zł brutto oraz jedną 
konsoletę mikserską (o zerowej wartości księgowej) za kwotę 61,5 tys. zł 
brutto; 

 w 2019 r. sprzedano konsoletę mikserską (o zerowej wartości księgowej) 
za kwotę 8,6 tys. zł brutto. 

Wyboru nabywcy kolumn głośnikowych i procesorów dźwięku dokonano w trybie 
przetargu pisemnego, przeprowadzonego na zasadach określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad 
organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa 
państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu17. Przetarg przeprowadzała 
trzyosobowa komisja przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Nr 7/2018 
z 28 sierpnia 2018 r. Zgodnie z regulaminem przetargu, udział w nim wymagał 
wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Do przetargu zgłoszona 
została jedna oferta. Została ona zaakceptowana, gdyż zaoferowano w niej cenę 
za ww. sprzęt wyższą od ceny wywoławczej.  
W przypadku konsolet mikserskich, wg wyjaśnień Dyrektora, na podstawie art. 28 
ust. 2 ww. rozporządzenia, odstąpiono od organizowania przetargu. Oferty na ich 
zakup pozyskano w wyniku kontaktów telefonicznych z firmami z branży eventowej. 

  (akta kontroli tom II str. 49-72; tom III str. 458-466) 

W Teatrze nie wprowadzono wewnętrznych uregulowań określających zasady 
sprzedaży składników majątkowych.  
Dyrektor wyjaśnił, że brak takich uregulowań wynika z faktu, iż dotychczas taka 
sprzedaż miała charakter incydentalny. 

  (akta kontroli tom III str. 459) 

1.6.  Obowiązujące w badanym okresie w Teatrze zasady ustalania wysokości 
wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i innych 
świadczeń pieniężnych dla pracowników tej instytucji określone zostały 
w Regulaminie wynagradzania w Teatrze wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora 
nr 2a z 16 kwietnia 2014 r., ze zm. Uregulowania zawarte w Regulaminie, 
określające wysokość dodatków do wynagrodzeń (m.in.: dodatku za wieloletnią 
pracę, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego), nagród jubileuszowych 
i jednorazowych odpraw w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jak 
i zasady ich przyznawania były zgodne z regulacjami określonymi w art. 31, art. 31b, 
art. 31c ustawy o działalności kulturalnej oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników instytucji kultury18. 

  (akta kontroli tom I str. 401-428) 

W wyniku badania umów o pracę zawartych z dziewięcioma pracownikami Teatru 
stwierdzono, że wskazane w nich składniki wynagrodzeń poszczególnych 

                                                      
16 W badanym okresie obowiązywały kolejno następujące zarządzenia Dyrektora w tej sprawie: nr 3 z 4 lutego 

2013 r.; nr 9/2018 z 31 sierpnia 2018 r.; nr 8/2019 z 9 maja 2019 r. 
17 Dz.U. Nr 97, poz. 443. 
18 Dz. U. z 2015 r. poz. 1798. 
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pracowników, w tym przyznane im dodatki do wynagrodzeń mieściły się w limitach 
określonych w ww. Regulaminie wynagradzania w Teatrze.  

  (akta kontroli tom I str. 401-428; tom II str. 73-81; tom III str. 230-231) 

1.7. Wysokość wynagrodzeń miesięcznych i nagród rocznych przyznanych w latach 
2018-2020 (I półrocze) Zastępcy Dyrektora oraz Głównej księgowej nie przekraczała 
limitów określonych w art. 8 pkt 2 i art. 10 ust. 7 ustawy o wynagrodzeniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prywatnymi19.  
Stałymi składnikami wynagrodzeń miesięcznych otrzymywanych przez ww. osoby 
w ww. okresie z tytułu zajmowania stanowisk, o których mowa wyżej, poza 
wynagrodzeniem zasadniczym, były: dodatek funkcyjny w wysokości 50% 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatek stażowy.  
Ponadto Zastępca Dyrektora oraz Główna Księgowa otrzymywały okresowo dodatek 
specjalny do wynagrodzeń, w związku z powierzaniem im przez Dyrektora 
dodatkowych zadań. Przykładowo pismem z 28 listopada 2018 r. Dyrektor 
poinformował Zastępcę Dyrektora o przyznaniu jej dodatku specjalnego na okres 
od listopada 2018 r. – do lutego 2019 r. (w wymiarze od 12 do 35% wynagrodzenia 
zasadniczego w poszczególnych miesiącach), w związku z powierzeniem jej 
dodatkowo obowiązków kierownika produkcji spektaklu „Robinson Crusoe”. Pismem 
z 25 marca 2019 r. poinformował Zastępcę Dyrektora o przyznaniu jej na okres 
od 1 kwietnia do 30 listopada 2019 r. dodatku specjalnego (w wymiarze 40% 
wynagrodzenia zasadniczego), w związku ze zwiększeniem jej obowiązków 
o koordynację przygotowań oraz produkcję spektaklu „AIDA”. Pismem z dnia 
30 marca 2020 r. Dyrektor poinformował Główną Księgową o przyznaniu jej dodatku 
specjalnego w marcu 2020 r. (w wymiarze 40% wynagrodzenia zasadniczego), 
w związku z powierzeniem jej dodatkowych obowiązków dotyczących wykonania 
analityki utraconych przychodów oraz przejęciem części obowiązków podległych 
pracowników, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia 
epidemicznego, a następnie stanu epidemii. Jako podstawę do przyznania tego 
dodatku Dyrektor każdorazowo wskazywał, w pismach w sprawie jego przyznania, 
jako podstawę prawną art. 31 ust. 4 ustawy o działalności kulturalnej oraz § 7 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 
2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. Pisma w tej 
sprawie każdorazowo podpisane zostały przez osoby otrzymujące dodatek 
specjalny, z adnotacją, że przyjmują i potwierdzają powyższe warunki przyznania 
im dodatku specjalnego. 
Łączna kwota wynagrodzenia z tytułu dodatku specjalnego wypłacona w latach 
2018-2020 (I półrocze) Zastępcy Dyrektora wyniosła 39,0 tys. zł (z czego w 2018 r. 
4,1 tys. zł, a w 2019 r. 34,9 tys. zł), a w przypadku Głównej Księgowej - 3,2 tys. zł 
(całość w I półroczu 2020 r.). 

  (akta kontroli tom I str. 27-40; tom II str. 5-6; tom III str. 230-231, 404-413) 
1.8. Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, pracownicy 
artystyczni instytucji kultury, mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, 
w szczególności za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, 
za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia. 

Zasady ustalania wysokości dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników 
artystycznych Teatru uregulowane zostały w Regulaminie wynagradzania w Teatrze. 
Wskazano w nim m.in., że wynagrodzenie za pracę pracowników artystycznych, 
pracowników technicznych obsługi sceny oraz inspicjenta składa się 
z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków oraz wynagrodzeń dodatkowych 
za udział w przedstawieniu ponadnormatywnym lub za udział w wydarzeniu 

                                                      
19 Dz. U z 2019 r. poz. 2136. 
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organizowanym przez organizatora zewnętrznego. W ramach wynagrodzenia 
zasadniczego ww. pracownicy obowiązani byli do udziału w próbach oraz 
w określonej w umowie o pracę miesięcznej normie przedstawień. Za udział 
w przedstawieniu lub koncercie ponad ustaloną normę, przysługiwało im dodatkowe 
wynagrodzenie, którego stawki określone zostały w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

  (akta kontroli tom I str. 401-428) 

W badanym okresie (w latach 2018 i 2019) Teatr zatrudniał jednego pracownika 
artystycznego (muzyk orkiestrowy), któremu wypłacał wynagrodzenie dodatkowe 
za udział w przedstawieniach ponadnormatywnych na zasadach określonych 
w Regulaminie wynagradzania w Teatrze. W umowie o pracę miesięczna norma 
przedstawień dla tej osoby określona została w wymiarze trzech przedstawień 
na miesiąc. 

  (akta kontroli tom I str. 45, 475-477; tom III str. 234-235) 

W latach 2018-2020 (I półrocze) ww. pracownik artystyczny nie otrzymywał 
ekwiwalentu, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej. 

  (akta kontroli tom I str. 45) 

1.9. W latach 2018-2020 (I półrocze) Teatr zawierał z Dyrektorem Teatru (jako 
osobą fizyczną) umowy o dzieło, których przedmiotem było wykonanie tłumaczenia 
tekstu z języka angielskiego na polski oraz wyreżyserowanie i przygotowanie 
koncepcji inscenizacji przedstawień AIDA, ONCE i WAITRESS, a także 
opracowanie choreografii spektaklu AIDA. W umowach o dzieło, dotyczących 
wykonania tłumaczenia tekstu oraz opracowania chorografii, Dyrektor występował 
jako jeden z dwóch wykonawców tych prac, natomiast w umowach dotyczących 
wyreżyserowania i przygotowania koncepcji inscenizacji dyrektor występował jako 
jedyny wykonawca. Łączne wynagrodzenie wypłacone w latach 2018-2020 
(I półrocze) przez Teatr bezpośrednio Dyrektorowi z tytułu realizacji tych umów 
wyniosło 117,0 tys. zł.  

  (akta kontroli tom I str.  45,167-228) 

Zgodnie z postanowieniami kolejnych umów zawartych przez Dyrektora z m.st. 
Warszawą20 w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji 
kultury oraz programu działania instytucji kultury, Dyrektor mógł, poza pełnieniem 
funkcji dyrektora, wykonywać inne zadania w Teatrze, z tym że umowy na realizację 
tych zadań zawierane miały być przez zastępcę Dyrektora po uprzednim 
poinformowaniu organizatora. 
Ustalono, że we wszystkich ww. przypadkach, Zastępca Dyrektora przed zawarciem 
umów z Dyrektorem na realizację dodatkowych zadań poinformowała pisemnie 
Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy o zamiarze ich zawarcia.   

  (akta kontroli tom I str. 179, 189, 200, 213, 228, 278-279, 285) 

We wszystkich przypadkach w ww. umowach o dzieło zamieszczono zapisy, 
w których twórcy dzieł przenosili na Teatr autorskie prawa majątkowe do korzystania 
i rozporządzania dziełem w kraju i za granicą bez jakichkolwiek ograniczeń 
czasowych i terytorialnych w całości lub we fragmentach na wszystkich znanych 
polach eksploatacji oraz udzielali zezwolenia na wykonywanie praw zależnych 
w odniesieniu do tych dzieł. Łączna wysokość wynagrodzenia dla twórców 
za wykonanie poszczególnych dzieł oraz za przeniesienie na Teatr praw autorskich 
określona została w umowach w formie kwoty ryczałtowej (której wysokość 
kształtowała się w przedziale od 20 do 60 tys. zł).  
W przypadku umów, których przedmiotem było wykonanie tłumaczenia tekstu oraz 
opracowanie choreografii, twórcy zastrzegli sobie również prawo do dodatkowego 

                                                      
20 Tj. w umowie z dnia 19 grudnia 2014 r. zawartej na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz 

w umowie z dnia 26 czerwca 2019 r., zawartej na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. 
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wynagrodzenia, w formie tantiem stanowiących określony w umowie procent 
wpływów ze sprzedaży biletów na przedstawienie, przy czym w przypadku twórców 
będących członkami organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim ZAIKS, 
zapłata należnych tantiem płatna miała być na podstawie odrębnej umowy zawartej 
przez Teatr z ZAIKS. Określona w poszczególnych umowach łączna wysokość 
tantiem należnych twórcom poszczególnych dzieł kształtowała się w przedziale 
od 3 do 4,5% wpływów ze sprzedaży biletów na przedstawienie. 

  (akta kontroli tom I str.  45, 167-228) 

Zastępca Dyrektora wyjaśniła, że mając na uwadze, iż Teatr intensywnie 
eksploatuje nabyte prawa, rozliczenie wynagrodzenia poprzez zapłatę tantiem 
uwzględnia przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych21, zasadę sprawiedliwego wynagrodzenia twórcy. Wysokość 
wynagrodzenia tantiemowego dla autorów była uzgadniania i negocjowana 
na etapie zamawiania utworu, z uwzględnieniem stosowanych przez ZAIKS tabel 
stawek wynagrodzeń autorskich, w których określany jest procent wynagrodzenia 
tantiemowego. Negocjacje prowadzone były z każdy autorem, niezależnie od tego, 
czy jego prawa były chronione przez ZAIKS, czy nie.  

  (akta kontroli tom I str.  165-212, 233-235, 245-251) 

W celu realizacji postanowień ww. umów o dzieło dotyczących zapłaty tantiem, 
Teatr zawierał umowy z ZAIKS, w których określano m.in. wysokość należnego 
wynagrodzenia autorskiego z tytułu eksploatacji poszczególnych dzieł oraz zasady 
prowadzenia rozliczeń z tego tytułu. 
Zasady rozliczeń z ZAIKS z tytułu eksploatacji utworu scenicznego „ONCE” 
określała umowa z 18 maja 2018 r. (nr 40083), zawarta na okres do dnia 
30 czerwca 2020 r., a następnie umowa z 16 lipca 2020 r., zawarta 
na okres do 30 czerwca 2021 r. Natomiast zasady rozliczeń z tytułu eksploatacji 

utworu „AIDA”  umowa z 30 października 2019 r. (nr 45568), zawarta na okres 
do 30 września 2020 r. Określona w tych umowach wysokość wynagrodzenia 
autorskiego za eksploatację ww. przedstawień (odpowiednio 4% i 5,5% wpływów 
ze sprzedaży biletów na przedstawienie) była zgodna z łączną wysokością tantiem 
należnych (na podstawie umów o dzieło) twórcom, którzy wskazali, że rozliczenia 
z tego tytułu dokonywane będą na podstawie umów zawartych z ZAIKS.  

  (akta kontroli tom I str.  165-212, 233-235, 245-251) 

Pomimo, że Teatr już wcześniej uzyskał część majątkowych praw autorskich 
niezbędnych do wystawiania ww. utworów (tłumaczenia oraz choreografia), ta 
okolicznośc nie została uwzględniona w umowach zawartych z ZAIKS. Zgodnie 
z umowami o dzieło dotyczącymi tłumaczenia oraz opracowania choreografii, 
przedmiotem umów z ZAIKS miały być jedynie rozliczenia tantiem należnych 
autorom tych dzieł. 
Należy dodać, że w umowach zawartych z ZAIKS zamieszczono zapisy 
ograniczające nabyte przez Teatru prawa do dysponowania poszczególnymi 
utworami, poprzez np. wskazanie, że wystawienie utworu poza siedzibą Teatru 
wymaga każdorazowo pisemnej zgody ZAIKS-u. Ponadto podane w nich zasady 
rozliczeń z tytułu wynagrodzeń autorskich, w których określono minimalną liczbę 
spektakli (przedstawień) w okresie obowiązywania umowy licencyjnej, za które 
należne będzie wynagrodzenie autorskie na rzecz ZAiKS, wychodziły poza 
postanowienia umów o dzieło, określające zasady rozliczeń tantiem, w których 
wskazano jedynie wysokość należnych tantiem.  

  (akta kontroli tom I str.  165-212, 233-235, 245-251) 

                                                      
21 Dz. U. z 2019 r. poz. 1231. 
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Z ramach realizacji postanowień umów licencyjnych dotyczących utworów ONCE 
i AIDA, Teatr przekazał na rzecz ZAIKS w latach 2018-2020 (I półrocze) kwotę 
ogółem 932,9 tys. zł, w tym 96,7 tys. zł – z tytułu realizacji umowy licencyjnej 
z 2018 r. dotyczącej korzystania z praw do utworu ONCE oraz 836,2 tys. zł – z tytułu 
realizacji umowy z 2019 r. dotyczącej korzystania z praw do utworu AIDA. 

  (akta kontroli tom II str. 37) 

Zastępca Dyrektora wyjaśniła m.in., że Teatr jako właściciel praw autorskich nie 
potrzebował zawierania dodatkowej umowy licencyjnej dotyczących nabytych praw, 
ale w związku z zawartą z autorem umową zobowiązany był do rozliczenia 
należnego autorowi wynagrodzenia. Umowy z ZAIKS zawierane były w celu 
dokonania stosownego rozliczenia z autorami zrzeszonymi w ZAIKS. Miały 
charakter wtórny wobec postanowień umów zawartych zawartej poprzednio 
z autorami. ZAIKS nie pozostawiał wiele miejsca na negocjacje postanowień 
umowy, gdyż jak twierdził stosuje druki umów jednolite dla wszystkich 
użytkowników. Treść umowy została zaproponowana przez ZAIKS i była traktowana 
przez Teatr jako forma niezbędna do dokonywania rozliczeń wynagrodzeń 
autorskich. W umowach z ZAKIS Teatr zwracał szczególna uwagę na zapisy 
dotyczące wysokości wynagrodzenia, aby mieć pewność, że wskazane w tych 
umowach wynagrodzenie autorskie zgadza się z uzgodnionymi z autorem.  

  (akta kontroli tom III str. 241-269, 274-276) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że Teatr zawierał z ZAIKS umowy 
licencyjne na publiczne wykonanie utworów scenicznych (przedstawień) i rozliczenie 
należnych autorom tantiem za ich eksploatację, które nie uwzględniały postanowień 
umów o dzieło zawartych wcześniej przez Teatr z tymi samymi autorami, 
dotyczących rozporządzenia przez nich na rzecz Teatru prawami autorskimi 
w zakresie objętym ww. umowami licencyjnymi.  

  (akta kontroli tom I str.  165-212, 233-235, 245-251) 

W Teatrze 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. Podstawę prowadzonej 
działalności Teatru stanowiły w ww. okresie plany finansowe, ustalone przez 
Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Zgodnie z ustawą 
o działalności kulturalnej utworzono fundusz instytucji kultury i fundusz rezerwowy. 
Nieruchomości wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w umowie najmu. Zbywanie środków trwałych odbywało się z zachowaniem zasad 
postępowania określonych w przepisach prawa. Wynagrodzenia oraz nagrody 
i premie dla pracowników Teatru ustalane były zgodnie z Regulaminem 
wynagradzania w Teatrze. Wysokość wynagrodzeń miesięcznych i nagród rocznych 
przyznanych Zastępcy Dyrektora i Głównej Księgowej nie przekraczała 
dopuszczalnych limitów. Stwierdzona nieprawidłowość polegała na zawieraniu 
z ZAIKS umów licencyjnych na wystawianie przez Teatr przedstawień, które nie 
uwzględniały postanowień umów o dzieło wcześniej zawartych przez Teatr 
z autorami części utworów wykorzystywanych w tych przedstawieniach. 

2.   Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazanych przez 
organizatora 

2.1. Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej i przekazanej Teatrowi przez 
m.st. Warszawę w latach 2018-2019, wg planu po zmianach, wynosiła 
po 6 370,9 tys. zł w każdym roku. W 2020 r. wg stanu na dzień 30 czerwca, kwota 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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dotacji podmiotowej przyznanej na ten rok wynosiła 6 874,4 tys. zł. W 2018 r. kwota 
pierwotnie przyznanej dotacji podmiotowej (6 200,0 tys. zł), została przez 
organizatora zwiększona o 170,9 tys. zł, z przeznaczeniem na podwyżki 
wynagrodzeń pracowników. W 2019 r. wysokość przyznanej dotacji podmiotowej nie 
uległa zmianie. W I półroczu 2020 r., kwota pierwotnie przyznanej datacji na ten rok 
(6 371,0 tys. zł) była dwukrotnie zwiększana przez organizatora, o łączną kwotę 
503,4 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników 
(3,4 tys. zł) oraz na pokrycie kosztów stałych w związku z zamknięciem Teatru 
w okresie pandemii (500 tys. zł). 

  (akta kontroli tom I str. 60-143; tom III str. 473) 

Zgodnie z przekazaną przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy (przy piśmie 
z 10 lutego 2015 r.) Procedurą przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji 
podmiotowych z budżetu m.st. Warszawy, rozliczenie dotacji podmiotowej 
następować miało na podstawie złożonych przez Teatr sprawozdań z wykonania 
planów finansowych wraz z załącznikiem opisującym działania merytoryczne oraz 
oświadczeń o wykorzystaniu dotacji. W procedurze określono, że w przypadku gdy 
kwota poniesionych kosztów jest wyższa niż otrzymana dotacja podmiotowa 
oznacza to, że dotacja została w całości wykorzystana. Dotacje udzielone z budżetu 
m.st. Warszawy w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają 
zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. 

 (akta kontroli tom III str. 400-403) 

Po zakończeniu każdego roku Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy zwracało się 
pisemnie22 do dyrektorów artystycznych instytucji kultury o przekazanie 
w wyznaczonych terminach sprawozdania z wykonania planu finansowego, 
sprawozdania merytorycznego z działalności, sprawozdania z wykonania mierników 
wraz z kwotą poniesionych kosztów oraz oświadczenia w sprawie stopnia 
wykorzystania dotacji podmiotowej na działalność statutową i merytoryczną. 

 (akta kontroli tom I str. 85, 118) 

Dyrektor Teatru w oświadczeniach przekazanych organizatorowi podał, 
że przyznane tej instytucji dotacji podmiotowe w 2018 r. i 2019 r. zostały w całości 
wykorzystane na działalność statutową i merytoryczną. 

  (akta kontroli tom II str. 38, 41) 

Z informacji podanych w załącznikach do sprawozdań z wykonania planów 
finansowych za lata 2018-2019, wynika m.in., że w 2018 r. Teatr przekroczył 
zaplanowane wartości mierników odnoszących się do rzeczowego zakresu 
realizowanych zadań, tj. liczby spektakli własnych w siedzibie (plan – 470 spektakli, 
wykonanie – 512 spektakle) oraz liczby widzów spektakli własnych w siedzibie (plan 
– 235 tysięcy osób; wykonanie – 269 tysięcy osób).  
W 2019 r. Teatr nie osiągnął natomiast zaplanowanych wartości dla dwóch 
z czterech mierników, tj. liczby spektakli własnych (plan – 470 spektakli; wykonanie 
– 428 spektakli) oraz liczebności publiczności na spektaklach własnych (plan – 
228,0 tysięcy osób, wykonanie 198,4 tysięcy osób). Przekroczono natomiast 
planowane wartości mierników dotyczących liczby wydarzeń innych niż spektakle 
(plan - 15 wydarzeń, wykonanie – 19 wydarzeń) oraz liczebności publiczności 
na tego rodzaju wydarzeniach (plan - 4,3 tysięcy osób, wykonanie - 5,5 tysięcy 
osób). 

 (akta kontroli tom I str. 130; tom II str. 39; tom III str. 394-399) 

Zastępca Dyrektora wyjaśniła, że na niższe wykonanie w 2019 r. miernika 
dotyczącego liczby planowanych spektakli wpływ miało m.in. ograniczenie liczby 
organizowanych spektakli PILOCI z uwagi na powolne wyczerpanie się 

                                                      
22 Pisma z 14 styczna 2019 r. i 24 stycznia 2020 r. 
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zainteresowania tym utworem, dla którego był to już drugi sezon artystyczny. 
Mniejsza niż planowana liczba spektakli wpłynęła na niższą niż planowano liczbę 
publiczności. Wskazała ponadto, że zmniejszenie popytu jest sygnałem, że utwór 
wyczerpał swoje możliwości. Ogranicza się wówczas intensywność grania 
spektaklu. Bywają również sytuacje, że spektakle z uwagi na niską frekwencję 
zostają odwołane. 

  (akta kontroli tom III str. 477) 

2.2. W okresie objętym kontrolą Teatr nie otrzymał od organizatora środków 
w formie dotacji celowej.  

  (akta kontroli tom I str. 43) 

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

W Teatrze wykorzystywano i rozliczano w latach 2018-2020 (I półrocze) dotacje 
podmiotowe przekazane przez m.st. Warszawę zgodnie z dyspozycjami 
otrzymanymi w tej sprawie z Urzędu m.st. Warszawy. NIK zwraca jednak uwagę, 
że w 2019 r. Teatr nie osiągnął części zaplanowanych na ten rok 
mierników/wskaźników, dotyczących rzeczowej realizacji zadań 
współfinansowanych z tych środków. 

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

3.1. Zarządzeniami Dyrektora Nr 5A z 20 czerwca 2012 r., a następnie Nr 7/2019 
z 24 kwietnia 2019 r. w Teatrze wprowadzono Politykę zarządzania ryzykiem. 
Określono w niej m.in. obowiązki dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych 
i pracowników Teatru w zakresie zarządzania ryzykiem; procedury postępowania 
w zakresie wyznaczania celów, identyfikacji, analizy, oceny i hierarchizacji ryzyka, 
reakcji na ryzyko, raportowania ryzyka oraz wzory dokumentów, które miały być 
wykorzystywane do realizacji ww. zadań. 

  (akta kontroli tom II str. 117-142) 

Zgodnie z ww. zasadami, w Teatrze dokonywano identyfikacji ryzyka związanego 
z realizacją wyznaczanych na dany rok celów i zadań, poprzez określenie mierników 
służących realizacji wyznaczonych celów lub zadań. Do każdego z mierników 
określano planowany do osiągnięcia poziom, prawdopodobieństwo wystąpienia 
ryzyka dotyczącego nieosiągnięcia tego poziomu oraz siłę oddziaływania tego 
ryzyka. W wykonywanych po upływie półrocza i roku analizach dokonywano oceny 
stanu wykonania mierników, służących do oceny zmaterializowania się 
poszczególnych ryzyk oraz określano działania, które należy podejmować w reakcji 
na ryzyko. W badanym okresie oceną objęte były ryzyka w zakresie realizacji zadań 
statutowych, dotyczących m.in. wystawiania spektakli i planowanych w danym roku 
premier oraz planowanych do realizacji zadań o charakterze inwestycyjnych 
(np. zakup konsolet i systemu nagłaśniającego dla „Sceny Dużej”). Przypisane 
do tych zadań ryzyka (mierniki) dotyczyły liczby spektakli, premier i widzów, 
a w przypadku zadań inwestycyjnych, stopnia (odsetka) wykonania zadania. Wśród 
zadań/celów objętych ocenami ryzyka w latach 2018-2020 nie było zagadnień 
dotyczących organizacji prowadzenia gospodarki finansowej.  

  (akta kontroli tom II str.  91-116) 

Strukturę organizacyjną Teatru oraz zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych tej instytucji, osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach 
pracy oraz na stanowiskach kierowniczych określono w Regulaminie 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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organizacyjnym tej instytucji. W badanym okresie obowiązywały kolejno Regulaminy 
organizacyjne wprowadzone zarządzeniami dyrektora Nr 3/2010 z 17 maja 2010 r., 
a następnie Nr 4/2019 z 7 marca 2019 r. W ww. Regulaminach obowiązki z zakresu 
gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych oraz obsługi finansowej 
i księgowej Teatru przypisane zostały w szczególności do zadań zastępcy dyrektora 
i głównego księgowego, pracowników Działu Księgowości, a także do zadań osób 
zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do spraw kadrowych i ds. zamówień 
publicznych. Zgodnie z Regulaminem wprowadzonym zarządzeniem Nr 4/2019, 
zadania zastępcy dyrektora obejmowały m.in.: dysponowanie mieniem Teatru, 
w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Teatru, w ramach pełnomocnictwa 
udzielonego przez Dyrektora; współpracę z głównym księgowym w zakresie 
opracowania projektów i wykonania budżetu; systematyczną kontrolę nad 
przychodami, kosztami i wydatkami Teatru; nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
w zakresie zamówień publicznych; nadzór nad realizacją prowadzonych inwestycji, 
remontów i zakupów inwestycyjnych; nadzór nad działaniami impresaryjnymi 
i licencjami udzielanymi przez Teatr; nadzór nad wynajmem sal i pomieszczeń 
Teatru. Zadania głównego księgowego obejmowały natomiast m.in.: zorganizowanie 
i prowadzenie rachunkowości Teatru zgodnie z przepisami; organizację i nadzór nad 
pracą działu księgowego oraz koordynację współpracy z innymi działami Teatru; 
organizację i kontrolę systemu obiegu dokumentów finansowych; opracowanie 
analiz, sprawozdań i planów finansowych; kontrolę prawidłowości decyzji 
i dokumentów wywołujących skutki finansowego. 

(akta kontroli tom I str. 10-25; tom II str. 9-19) 

Ustalono, że ww. zadania określone w Regulaminie organizacyjnym uwzględnione 
zostały w zakresach czynności i obowiązków zastępcy dyrektora i głównego 
księgowego oraz w zakresach czynności i obowiązków osób zatrudnionych w Dziale 
księgowości, jak również osoby zatrudnionej na stanowisku ds. zamówień 
publicznych.  

  (akta kontroli tom I str. 29-30, 39-40, 471-474; tom II str. 7-8) 

3.2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Teatr posiadał 
dokumentację określającą zasady rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg 
rachunkowych w zakresie wskazanym w tym przepisie. Zagadnienia te uregulowane 
zostały w zarządzeniu Dyrektora Nr 2/2014 z 2 stycznia 2014 r., ze zm. w sprawie 
ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości 
w Teatrze. 

  (akta kontroli tom I str. 336-399) 

Zasady obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Teatrze określały 
instrukcje wprowadzone zarządzeniami Dyrektora Nr 15/2016 z 27 listopada 2001 r. 
(instrukcja obowiązująca do 31 grudnia 2018 r.), a następnie Nr  18/2018 
z 20 grudnia 2018 r. (instrukcja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.). W instrukcji 
wprowadzonej zarządzeniem nr 18/2018 określono m.in. wymagania stawiane 
dowodom księgowym (w tym m.in. zakres danych, które powinny zawierać), rodzaje 
dowodów księgowych w odniesieniu do poszczególnych operacji gospodarczych, 
zasady przeprowadzania kontroli dowodów księgowych pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz dokumentowania wyników tych 
kontroli, a także zasady ich zatwierdzania i dekretowania.  

  (akta kontroli tom I str. 463-469) 

W wyniku kontroli ewidencji księgowej prowadzonej w Teatrze w systemie 
informatycznym stwierdzono, że dokumentacja księgowa prowadzona była zgodnie 
z zasadami postępowania określonymi w ustawie o rachunkowości i uregulowaniach 
wewnętrznych. Księgi rachunkowe zawierały wymagane elementy, o których mowa 
w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości.  
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  (akta kontroli tom II str. 86-90, 238-241, 329-339, 350-362, 375-382) 

W wyniku badania sześciu dokumentów księgowych23 stwierdzono, że spełniały one 
wymogi określone w art. 20–22 ustawy o rachunkowości. Zostały sprawdzone 
w sposób udokumentowany pod względem formalno-rachunkowym 
i merytorycznym. Operacje księgowe z nich wynikające zostały opisane 
i zadekretowane do ujęcia w ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi 
w Teatrze zasadami postępowania. 

  (akta kontroli tom II str.  220-231) 

3.3. Teatr, z zachowaniem terminu określonego w art. 52 pkt 1 ustawy 
o rachunkowości, sporządził i przekazał do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy 
sprawozdania finansowe za 2018 r. i 2019 r., które uzyskały pozytywne opinie 
biegłego rewidenta i zostały zatwierdzone przez Prezydenta m.st. Warszawy. 

  (akta kontroli tom II str. 242-310) 

Sporządzone przez Teatr 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 lat 2018-2020 
(I półrocze), zostały przekazane do Urzędu m.st. Warszawy z zachowaniem 
terminów, o których mowa w załączniku nr 8 i 9 (tabela B) do rozporządzenia Rady 
Ministrów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych24. Informacje o stanie należności i zobowiązań 
podane w sprawozdaniach były zgodne z danymi w ewidencji księgowej Teatru. 

(akta kontroli tom II str.  314-383) 

3.4. Zgodnie z danymi podanymi w sprawozdaniach Rb-Z, Teatr nie posiadał 
zobowiązań wymagalnych na koniec 2018  r. Zobowiązania wymagalne wystąpiły 
natomiast na koniec 2019 r. (w kwocie 1,7 tys. zł) oraz na koniec I półrocza 2020 r. 
(w kwocie 29,4 tys. zł). Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w załącznikach do 
sprawozdań Rb-Z, przyczyną powstania zobowiązań wymagalnych na koniec 
2019 r. była zapłata przez Teatr za fakturę na niewłaściwe konto bankowe (po 
zwrocie środków dokonano przelewu na właściwe konto). Zobowiązania wymagalne 
wykazane na koniec I półrocza 2020 r. dotyczyły natomiast dwóch faktur za roboty 
budowlane i artykuły biurowe, które wpłynęły do Teatru w dniach 29 i 30 czerwca 
2020 r., tj. po terminach płatności (15 i 19 czerwca 2020 r.). Zapłaty za te faktury 
Teatr dokonał w dniu 1 lipca 2020 r. Teatrowi nie naliczono odsetek za zwłokę 
w uregulowaniu ww. zobowiązań. 

 (akta kontroli tom II str.  319, 345, 349, 369, 373) 

W wyniku badania terminowości uregulowania przez Teatr zobowiązań (na kwotę 
ogółem 3 027,6 tys. zł brutto) z trzech faktur, których przedmiotem były: rozliczenia 
z tytułu udzielonej Teatrowi licencji przez teatr zagraniczny na korzystanie z praw 
do utworu scenicznego, zrealizowanych na rzecz Teatru usług dotyczących obsługi 
prób i spektakli oraz z tytułu dostaw sprzętu stwierdzono, że zapłaty 
za przedmiotowe faktury dokonano terminowo.  

(akta kontroli tom II str. 20-26) 

3.5. Zgodnie z danymi podanymi w sprawozdaniach Rb–N wysokość należności 
wymagalnych Teatru kształtowała się w badanym okresie następująco: koniec 
2018 r. – 69,6 tys. zł; na koniec 2019 r. - 45,2 tys. zł; na koniec I półrocza 2020 r. – 
68,9 tys. zł.  

 (akta kontroli tom II str.  315, 318, 341, 348, 371, 374) 

                                                      
23 Baniem objęto faktury na łączną kwotę 1 398,5 tys. zł brutto, dotyczące zapłaty za: usługi obsługi prób 

i spektakli, usługi telefoniczne i internetowe oraz czynsz i energię cieplną. 
24 Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 
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W skład należności wymagalnych na koniec I półrocza 2020 r. wchodziły dwie 
należności z terminem płatności w 2016 r. (na łączną kwotę 4,9 tys. zł), z tytułu 
rozliczeń barterowych za usługi reklamy; dwie należności z terminem płatności 
w 2018 r. (na łączną kwotę 15,7 tys. zł) za wynajem sali; jedna należność 
z terminem płatności w 2019 r. (na kwotę 20,6 tys. zł) za wynajem sali; trzy 
należności z terminem płatności w I półroczu 2020 r. (na łączną kwotę 27,7 tys. zł), 
w skład których wchodziła należność z tytułu rozliczeń za odtwarzanie w Player 
utworu PILOCI (na kwotę 24,0 tys. zł) oraz dwie należności za wynajem środków 
inscenizacji (na łączną kwotę 3,7 tys. zł).  
Ustalono, że spośród ww. należności do 20 października 2020 r. uregulowane 
zostały w całości należności, których termin płatności przypadał w I półroczu 2020 r. 
Z tytułu opóźnień w ich zapłacie Teatr naliczył zobowiązanym odsetki za zwłokę 
w wysokości ogółem 150,71 zł. W pozostałych przypadkach podejmowane przez 
Teatr działania windykacyjne (obejmujące m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty, 
a następnie kierowanie spraw do egzekucji komorniczej) nie przyniosły do ww. dnia 
rezultatu. 

  (akta kontroli tom II str. 85, 311-312; tom III str. 415, 418, 421-425) 

3.6. Zasady organizacji i przeprowadzania w Teatrze postępowań w sprawie 
udzielania zamówień publicznych określały w szczególności następujące 
uregulowania wewnętrzne: 

 Regulamin realizacji kosztów w Teatrze (w badanym okresie obowiązywały 
kolejno Regulaminy realizacji kosztów wprowadzone zarządzeniami Dyrektora 
Nr 4 z 9 maja 2014 r. oraz Nr 10/2018 z 17 września 2018 r.); 

 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Teatrze wprowadzony 
zarządzeniem Dyrektora Nr 3 z 3 stycznia 2017 r., 

 Regulamin udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej w Teatrze 
wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/A/2014 z 3 lipca 2014 r. 

W kolejnych Regulaminach realizacji kosztów określono m.in. zasady postępowania 
w zakresie: zgłaszania, opiniowania i weryfikacji przyszłych kosztów; ustalania 
szacunkowej wartości zamówień, organizacji postępowań o udzielenie zamówień 
w zależności od ich przedmiotu i wartości; dokumentowania w formie pisemnej 
udzielonych zamówień oraz dalszego postępowania z taką dokumentacją. 
W Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Teatrze z 2017 r. określono 
zasady organizacji i przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień 
publicznych, które ze względu na wartość szacunkową zamówienia podlegają 
przepisom ustawy Pzp, w tym m.in. wzór wniosku o wszczęcie postępowania 
o udzielenie zamówienia, zasady organizacji i tryb prac komisji przetargowej oraz 
zasady organizacji nadzoru nad prawidłowością realizacji zamówienia. 
W Regulaminie udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej w Teatrze 
z 2014 r, określono zasady organizacji i przeprowadzania zamówień, których 
przedmiotem są dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej o wartości 
przekraczającej równowartość 30 tys. euro, ale mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Wskazano w nim 
m.in.: przesłanki, w przypadku których możliwe jest zastosowanie 
niekonkurencyjnego trybu postępowania przy wyborze wykonawcy zamówienia 
(m.in., gdy dotyczy to zamówień w zakresie działalności artystycznej lub twórczej); 
możliwe do zastosowania tryby postępowania w przypadku udzielania zamówień 
w ramach procedury konkurencyjnej; sposób udokumentowania postępowań 
przeprowadzonych wg poszczególnych procedur.   

   (akta kontroli tom III str. 1-53) 
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Z danych podanych w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach, 
sporządzonych na podstawie art. 98 ustawy Pzp, wynika, że Teatr w 2018 r. 
na zasadach określonych w ustawie Pzp udzielił: 

 czterech „zamówień klasycznych”25 na łączną kwotę 1 625,4 tys. zł, w tym 
trzech – w trybie przetargu nieograniczonego i jednego – w trybie zapytania 
o cenę;  

 dwóch zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na łączną kwotę 
3 232,2 tys. zł, 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 914,2 tys. zł.  

Wartość zamówień udzielonych w 2018 r. z wyłączeniem procedur określonych 
przepisami ustawy Pzp wyniosła 9 259,0 tys. zł, z czego kwota 572,3 tys. zł 
dotyczyła dwóch zamówień, których przedmiotem były dostawy i usługi kulturalne, 
o których mowa w art. 4d ust. 1 ustawy Pzp. 

W 2019 r. Teatr na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp udzielił: 

 pięciu zamówień klasycznych na łączną kwotę 4 242,9 tys. zł, w tym cztery 
w trybie przetargu nieograniczonego i jedno w trybie zapytania o cenę; 

 czterech zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na łączną 
kwotę 12 280,2 tys. zł, w tym jednego – w trybie przetargu nieograniczonego 
i trzech – w trybie zamówienia z wolnej ręki; 

 trzech zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości 
mniejszej, równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138 g. ust. 1 
ustawy oraz w art. 138 o ustawy na łączną kwotę 2419,5 tys. zł.  

Wartość zamówień udzielonych w 2019 r. z wyłączeniem procedur określonych 
przepisami ustawy Pzp wyniosła 22 276,6 tys. zł, z czego kwota 5 860,0 tys. zł 
dotyczyła 21 udzielonych zamówień na dostawy i usługi kulturalne, o których mowa 
w art. 4d ust. 1 ustawy Pzp. 

  (akta kontroli tom III str.  56-60) 

W wyniku badania czterech postępowań podlegających przepisom ustawy Pzp, 
dotyczących udzielonych przez Teatr w badanym okresie zamówień o największej 
wartości (na łączną kwotę 17,432,1 tys. zł brutto)26 stwierdzono, że we wszystkich 
tych przypadkach: przesłanki, które stanowiły podstawę do podjęcia decyzji 
o udzieleniu zamówienia zostały udokumentowane; decyzje w sprawie udzielenia 
tych zamówień podjęły uprawnione osoby z kierownictwa Teatru; na etapie 
podejmowania decyzji o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 
instytucja miała zabezpieczone odpowiednie środki finansowe na jego 
sfinansowanie; postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzono 

                                                      
25 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. 
26 Badaniem objęto:  

 dwa zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące: dostawy systemu 
cyfrowego miksowania dźwięku wraz z montażem, konfiguracją, uruchomieniem i szkoleniem na potrzeby 
Teatru Muzycznego Roma (szacunkowa wartość zamówienia 1 929,4 tys. zł) oraz rozbudowy systemu 
nagłośnieniowego umieszczonego na widowni głównej sceny w Teatrze (szacunkowa wartość zamówienia 
2 870,6 tys. zł); 

 dwa zamówienia przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, dotyczące: nabycia praw wyłącznych (licencji) 
na wystawienie przedstawienia musicalowego „AIDA” (szacunkowa wartość zamówienia 5 896,8 tys. zł) 
oraz obsługi techniczna wydarzeń artystycznych (repertuarowych i pozarepertuarowych), spektakli, prób 
oraz konferencji prasowych (szacunkowa wartość zamówienia 7 117,0 tys. zł). 
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zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w sposób gwarantujący przejrzystość 
i zachowanie uczciwej konkurencji. W każdym przypadku prawidłowo określono 
rodzaj i przedmiot zamówienia oraz zastosowano właściwe tryby postępowania. 

  (akta kontroli tom III str. 143-196) 

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych z 2017 r., w Teatrze 
opracowywano plany zamówień na dany rok, które po ich podpisaniu przez 
Dyrektora publikowane były na stronie internetowej w terminie określonym 
w art. 13a ust. 1 ustawy Pzp.  

  (akta kontroli tom III str.  36-55, 61-62,125-126) 

3.8. W okresie objętym kontrolą zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej były 
przedmiotem kontroli przeprowadzonej w okresie od 14 maja do 13 czerwca 2018 r. 
przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy, której przedmiotem były wybrane 
zagadnienia z działalności Teatru. W wystąpieniu pokontrolnym z 19 października 
2018 r. Prezydent m. st. Warszawy zobowiązała Dyrektora Teatru do:  

 powołania Zastępcy Dyrektora Teatru zgodnie z Kodeksem Pracy, ustawą 
o działalności kulturalnej oraz Statutem Teatru (w związku z stwierdzeniem, 
że Zastępca Dyrektora została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
zamiast w drodze powołania, co było niezgodne z postanowieniami Statutu 
określającymi tryb obsadzenia tego stanowiska); 

 podjęcia działań zmierzających do realizacji zobowiązań umownych wobec 
organizatora w zakresie ilości realizowanych premier w sezonie artystycznym 
oraz liczby widzów spektakli (w związku ze stwierdzeniem, że w przypadku 
dwóch z trzech badanych sezonów artystycznych nie zrealizowano w pełnym 
zakresie umowy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie warunków organizacyjno 
– finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji 
kultury); 

 zmiany pełnomocnictw udzielonych Głównemu Księgowemu w celu 
doprowadzenia do zgodności z ustawą o finansach publicznych w zakresie 
posiadanych uprawnień (w związku z ustaleniem, że zakres uprawnień 
przysługujących Głównemu Księgowemu w oparciu o udzielone mu 
pełnomocnictwo obejmował składanie w imieniu Teatru oświadczeń woli 
o charakterze majątkowym, co było niezgodne z art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o finansach publicznych); 

 unikania zawierania z pracownikami Teatru umów cywilnoprawnych, których 
zakres i przedmiot pokrywa się z przyjętym zakresem obowiązków (w związku 
z ustaleniem, że w przypadku jednego z pracowników Teatru zakres zleconego 
mu zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej pokrywał się z jego zakresem 
obowiązków w ramach umowy o pracę); 

 unikania zawierania z pracownikami Teatru umów cywilnoprawnych w sytuacji 
konfliktu interesów Teatru i zleceniobiorców (w związku z ustaleniem, że Z-ca 
Dyrektora Teatru zaopiniowała zasadność zakupu odpłatnych usług będąc 
jednocześnie przyszłym ich wykonawcą); 

 ujednolicenia zapisów umów zawartych z podmiotami zaangażowanymi 
w organizację imprez obcych w Teatrze w sposób zapewniający ich właściwe 
wykonanie (w związku ze stwierdzeniem braku spójności postanowień umów 
na świadczenie usług ochrony Teatru z postanowieniami umów dotyczących 
koordynacji działań związanych z organizacją imprez obcych);  

 przestrzeganie uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Teatrze, 
w szczególności regulaminu realizacji kosztów (w związku z ustaleniem, 
że w ośmiu przypadkach przy zlecaniu usług z zakresu kierownictwa produkcji, 
nie udokumentowano faktu przeprowadzenia rozeznania rynku w sposób 
zgodny z Regulaminem realizacji kosztów); 
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 precyzyjnego określania przedmiotu umów cywilnoprawnych (w związku 
ze stwierdzeniem nieprecyzyjnego i niejednoznacznego określenia przedmiotu 
umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem Teatru). 

  (akta kontroli tom II str. 390-405) 

Dyrektor Teatru, w odpowiedzi z 26 listopada 2018 r. na ww. wystąpienie 
pokontrolne, poinformował Prezydenta m.st. Warszawy o podjętych oraz 
planowanych do podjęcia działaniach na rzecz realizacji wszystkich zaleceń 
pokontrolnych, w tym m.in. o wręczeniu Zastępcy Dyrektora powołania 
na to stanowisko oraz odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego Głównemu 
Księgowemu. 

 (akta kontroli tom II str. 388-389) 

W okresie od 14 stycznia do 8 lutego 2019 r. Biuro Audytu Wewnętrznego m.st. 
Warszawy przeprowadziło w Teatrze badanie audytowe, którego przedmiotem była 
ocena stanu kontroli zarządczej. W wyniku audytu pozytywnie oceniono prowadzone 
w Teatrze działania w celu zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej. Zidentyfikowano słabość polegającą na braku aktualizacji podstawy 
prawnej w polityce zarządzania ryzykiem oraz regulacji dotyczącej archiwizacji.  

 (akta kontroli tom III str. 197-221)  

W związku z rekomendacjami sformułowanymi w wyniku ww. audytu Dyrektor 
wprowadził nową Politykę Zarządzania ryzykiem, zarządzeniem Nr 7/2019 r. z dnia 
24 kwietnia 2019 r. 

 (akta kontroli tom II str. 124-142) 

W kontrolowanym okresie do Teatru nie wpłynęły skargi i wnioski dotyczące 
gospodarki finansowej prowadzonej przez tę instytucję. 

  (akta kontroli tom II str. 232-237) 

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

W Teatrze, w sposób prawidłowy stosowano zasady postępowania określone 
w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i w ustawie Pzp 
(w zakresie zagadnień objętych szczegółowymi badaniami kontrolnymi w tym 
obszarze). 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 Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań, jak 
również terminowo regulowano zobowiązania. Zamówienia publiczne w wybranych 
do kontroli sprawach, udzielono zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o uwzględnianie w umowach 
licencyjnych zawieranych z ZAIKS na wystawianie utworów scenicznych 
i rozliczanie należnych tantiem za ich eksploatację postanowień umów o dzieło 
zawartych z autorami tych utworów, na mocy których rozporządzili oni majątkowymi 
prawami autorskimi do tych utworów na rzecz Teatru.  

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 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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 
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,  13 stycznia 2021 r. 

 

           Kontroler               Najwyższa Izba Kontroli 

         Łukasz Jarocki             Delegatura w Warszawie 

    główny specjalista k.p.                 Dyrektor 

               /…/                                           /…/

 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: Michał Musioł p.o. Dyrektora 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie 

 

                                                                        Najwyższa Izba Kontroli 

                                                                     Delegatura w Warszawie 

 

                         

                   ……………………………….. 
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