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I. Dane identyfikacyjne 

Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy1, ul. Wysockiego 11,  

03-371 Warszawa 

 
Lidia Krawczyk, Dyrektor Domu Kultury od 11 lipca 2019 r. 2  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 

Jacek Białek, Dyrektor Domu Kultury od 1 sierpnia 1985 r. do 10 lipca 2019 r.3   
(akta kontroli tom I str. 6-8) 

1. Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej instytucji kultury wynikających 
z przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej4. 

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

publicznych5, z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości6 i z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych7. 

 
Okres objęty kontrolą: 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 Kontroli8 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 
Michał Maliński, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/160/2020 z dnia 6 października 2020 r.   

 (akta kontroli tom I str. 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dalej: Dom Kultury lub DKŚ.  
2 Dalej: Dyrektor, Dyrektor Domu Kultury lub Dyrektor DKŚ. 
3 Dalej: były Dyrektor, były Dyrektor Domu Kultury lub były Dyrektor DKŚ. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 194, dalej: ustawa o działalności kulturalnej. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm. 
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., obowiązująca do 31 grudnia 2020 r., dalej ustawa Pzp. 
8 Dz.U. z 2020 r. poz.1200, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 
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II. Ocena ogólna9 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 (I półrocze) Dom Kultury "Świt” 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 prowadzonej przez DKŚ oraz źródła jej 
finansowania były zgodne z określonymi w Statucie. Koszty ponoszone 
w poszczególnych latach nie przekraczały ich wielkości określonej w planach 
finansowych. Nieruchomości w dyspozycji DKŚ utrzymywano w należytym stanie 
i wykorzystywano do wykonywania zadań statutowych. Prawidłowo ustalano 
wysokość wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń oraz nagród i premii dla 
pracowników Domu Kultury. Dotacje otrzymane od  organizatora wykorzystano 
zgodnie z przeznaczeniem i  prawidłowo rozliczono. Księgi rachunkowe prowadzone 
były zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Terminowo regulowano 
zobowiązania oraz sporządzano sprawozdania (m.in. finansowe, z wykonania planu 
finansowego oraz o stanie należności i zobowiązań).  

Stwierdzone nieprawidłowości w działalności DKŚ dotyczyły: 

 niewaloryzowania stawek opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni 
w przypadku czterech umów zawartych w latach 2006-2013 na czas 
nieokreślony; 

 niezastosowania przy sprzedaży w 2019 r. jednego ze środków trwałych 
(o wartości wg wyceny - 45,0 tys. zł) procedur postępowania 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 przetargu10, co stanowiło naruszenie 
art. 27 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej; 

 nieopublikowania na stronie internetowej DKŚ planu zamówień publicznych 
na 2018 r., co stanowiło naruszenie art. 13a ust. 1 ustawy Pzp; 

 zastosowania niewłaściwej podstawy prawnej zmian umowy na modernizację 
Sali widowiskowo-kinowej, dotyczących rozszerzenia zakresu prac objętych 
tą umową.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
10 Dz.U. Nr 97, poz. 443; dalej także rozporządzenie w sprawie organizacji przetargu na sprzedaż środków 

trwałych. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe11 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Zgodnie ze Statutem12 zakres działalności DKŚ obejmował, w okresie objętym 
kontrolą, m.in: rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz 
zainteresowań kulturalnych mieszkańców; tworzenie warunków do rozwoju 
aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz 
zainteresowania sztuką; prezentację i promocję amatorskiego ruchu artystycznego 
oraz twórczości profesjonalnej; działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej, 
a także edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę. Realizacja ww. zadań 
następować miała m.in. poprzez: prowadzenie systematycznej działalności 
tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej, prezentowanie dokonań 
kulturalnych (m.in. organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów 
filmowych, wystaw, pokazów, aukcji) oraz działalność wydawniczą. 

 (akta kontroli tom II str. 371-373) 

Ze sporządzonych przez DKŚ sprawozdań GUS K-0713 i K-0814 za 2018 r. i 2019 r. 
wynika, że w ww. okresie działalność statutowa tej Instytucji obejmowała m.in.: 

 organizację różnego rodzaju imprez, m.in. wystaw, koncertów, konkursów 
pokazów teatralnych, prelekcji, spotkań i wykładów (w 2018 r. – zorganizowano 
ogółem 244 imprez, w których uczestniczyło 59,1 tysięcy osób; w 2019 r. – 191 
imprez, w których uczestniczyło 63,1 tysięcy osób);  

 prowadzenie zajęć dla grup artystycznych (w 2018 r. – funkcjonowało 17 grup 
liczących 0,8 tysięca członków; w 2019 r. – 18 grup liczących 0,7 tysięca 
członków);  

 organizację różnego rodzaju kół zainteresowań, sekcji, klubów (w 2018 r. – 
funkcjonowało 109 grup liczących 2,9 tysiące członków; w 2019 r. - 62 grupy 
liczące 3,1 tysiące członków);   

 organizację kursów, w szczególności językowych, komputerowych (w 2018 r. – 
zorganizowano 21 kursów dla 0,2 tysięca osób; w 2019 r. – 10 kursów dla 
0,2 tysiąca osób); 

 organizację seansów kinowych (w 2018 r. – zorganizowano 311 seansów dla 6,5 
tysięcy osób; w 2019 r. – 631 seansów dla 12,1 tysięcy osób).  

 (akta kontroli tom I str. 81-108; tom II str. 419-421) 

Zgodnie ze Statutem, źródłami finansowania działalności Domu Kultury miały być 
dotacje budżetowe, wpływy z prowadzonej działalności, środki otrzymane od osób 
prawnych i fizycznych oraz środki uzyskane z innych źródeł. Wskazano, że  DKŚ 
może prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem, że nie będzie ona 
ograniczała i utrudniała wykonywania zadań statutowych. 

 (akta kontroli tom II str. 371-373) 

1.2. W latach 2018-2019 DKŚ uzyskał dodatnie wyniki finansowe w wysokości 
odpowiednio: 1,4 tys. zł i 4,3 tys. zł (netto). 

(akta kontroli tom I str. 15; tom II str. 487, 491) 

                                                      
11 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. 
12 Stanowiącym załącznik nr 9 do Uchwały Rady m.st. Warszawy XXXII/715/2004 z dnia 1 lipca 2004 r  
13 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy.  
14 Sprawozdanie kina.  

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przychody DKŚ stopniowo rosły w okresie objętym kontrolą: w 2018 r. 
(4 502,0 tys. zł) były o 0,3% wyższe niż w 2017 r. (4 486,6 tys. zł), a w 2019 r. 
(5 463,5 tys. zł) o 21,4% wyższe niż w 2018 r. Głównymi źródłami przychodów były 
dotacje podmiotowe i celowe z budżetu m.st. Warszawy (2 331,4 tys. zł w 2018 r., 
2 789,1 tys. zł w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio: 51,8% oraz 51,1% 
przychodów ogółem oraz przychody własne z działalności oraz najmu i dzierżawy 
składników majątkowych (2 023,4 tys. zł w 2018 r. oraz 2 452,8 tys. zł w 2019 r.), 
które stanowiły 44,9% przychodów ogółem w 2018 r. i 2019 r. Pozostałe przychody 
i zwiększenia stanowiły 3,3% w 2018 r. oraz 4,1% w 2019 r. przychodów ogółem.  
Rosły również koszty prowadzonej działalności, których wysokość w okresie objętym 
kontrolą kształtowała się następująco: 2018 r. – 4 500,6 tys. zł (wzrost o 0,3% 
w stosunku do 2017 r. (4 485,7 tys. zł); 2019 r. – 5 459,2 tys. zł (wzrost o 21,3% 
w stosunku do 2018 r.). Głównymi składnikami kosztów były: koszty wynagrodzeń 
osobowych, bezosobowych i honorariów oraz pochodnych od wynagrodzeń 
(2 802,0 tys. zł w 2018 r., 2 895,8 tys. zł w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio: 
62,3% i 53,1% kosztów ogółem oraz koszty zakupu towarów i usług (1 359,2 tys. zł  
w 2018 r.; 2 078,1 tys. zł w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio: 30,2% i 38,1% 
kosztów ogółem.  

    (akta kontroli tom I str. 14-15) 

W latach 2018-2019 ogólna wartość aktywów i pasywów DKŚ zmieniała się 
następująco: z 1 713,7 tys. zł – na koniec 2017 r. do 4 639,4 tys. zł na konie 2018 r. 
(wzrost o 170,7%), oraz 4 432,3 tys. zł na koniec 2019 r.  (spadek o 4,4% w relacji 
do 2018 r.). Wysokość należności DKŚ w okresie objętym kontrolą kształtowała się 
następująco (wg stanu na koniec roku): 2017  r. – 36,3 tys. zł, 2018 r. – 59,3 tys. zł, 
2019 r. – 35,7 tys. zł. Ich udział w aktywach wynosił: 2,1% na koniec 2017 r., 1,2% 
na koniec 2018 r., 0,8% na koniec 2019 r. Wysokość zobowiązań ww. Instytucji 
kształtowała się w tym okresie następująco (wg stanu na koniec roku): 2017 r. – 
78,3 tys. zł; 2018 r. – 111,0 tys. zł; 2019 r. – 67,5 tys. zł. Udział zobowiązań 
w pasywach zmniejszył się z 4,6% na koniec 2017 r. do 2,4% na koniec 2018 r., 
a następnie do 1,5% na koniec 2019 r. 

    (akta kontroli tom II str. 484-486, 488-490) 

Wielkość zatrudnienia w Domu Kultury w etatach (tj. w przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych) kształtowała się następująco:   

 24,90 etaty w 2018 r., z czego pracownicy zajmujący się bezpośrednio realizacją 
zadań statutowych – 13,00 etatów, pozostali pracownicy obsługi i administracji - 
11,90 etatów;  

 28,00 etatów w 2019 r., z czego pracownicy zajmujący się bezpośrednio 
realizacją zadań statutowych – 14,25 etatów, pozostali pracownicy obsługi 
i administracji – 13,75 etatów.   

    (akta kontroli tom I str. 15) 

1.3. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej oraz Statutem DKŚ 
podstawę gospodarki finansowej tej Instytucji stanowić miał plan finansowy ustalony 
przez Dyrektora. W latach 2018-2020 (I półrocze) Dom Kultury sporządzał 
i przekazywał do Urzędu Dzielnicy Targówek15 projekty planów finansowych oraz 
plany finansowe na poszczególne lata. Uwzględniano w nich dane, o których mowa 
w art. 31 ustawy o finansach publicznych. Po otrzymaniu z Urzędu Dzielnicy 

                                                      
15 Dalej: Urząd Dzielnicy lub organizator. 
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informacji o zmianie wysokości dotacji przyznanej na dany rok, dokonywano 
stosownych zmian w planie finansowym16.  

(akta kontroli tom I str. 9-11; tom II str. 373, 517, 526-563) 

Wysokość kosztów poniesionych przez DKŚ w ww. okresie nie przekroczyła 
wysokości planowanych kosztów ujętych w planach finansowych na dany rok, 
po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do tych planów.  
W DKŚ prowadzono ewidencję księgową kosztów w układzie rodzajowym 
tożsamym do przyjętego w planie finansowym, co umożliwiało sprawowanie 
bieżącej kontroli stanu wykonania planu finansowego.  

 (akta kontroli tom I str. 14; tom II str. 384-395, 407-414) 

1.3. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, w ewidencji księgowej 
prowadzonej przez DKŚ utworzono odrębne konta księgowe funduszu instytucji 
kultury (konto 800) i funduszu rezerwowego (konto 802). 

Zmiany w latach 2018-2020 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 0,9 tys. zł), w 2019 r. – zysku 
uzyskanego w 2018 r. (w kwocie 1,4 tys. zł) oraz w 2020 r. – zysku uzyskanego 
w 2019 r. (w kwocie 4,3 tys. zł). 

 (akta kontroli tom I str. 215-219, 222-225) 

1.4. Dom Kultury do prowadzenia działalności statutowej wykorzystywał 
dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1,8 tys. m2, zlokalizowany 
w Warszawie, przy ul. Wysockiego 11, w którym mieściły się m.in. sale kinowe, 
muzyczne, wykładowe oraz pomieszczenia administracyjne i magazynowe.  

(akta kontroli tom I str. 121-129) 

W okresie objętym kontrolą Dom Kultury nie posiadał żadnej umowy zawartej 
z właścicielem ww. budynku oraz nieruchomości gruntowej, na której jest 
on usytuowany, regulującej zasady korzystania z ww. obiektu.  

Dopiero 30 października 2020 r. pomiędzy Domem Kultury i m.st. Warszawą 
zawarta została umowa dzierżawy tego budynku wraz z gruntem, na którym jest 
on usytuowany, na okres od 30 października 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. 

W 2016 r. Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy 
Targówek poinformował byłego Dyrektora Domu Kultury17, że oddanie 
przedmiotowych nieruchomości w użytkowanie na rzecz tej Instytucji możliwe jest 
jedynie odpłatnie. Ponadto, z uwagi na toczące się postępowania administracyjne 
dotyczące tej nieruchomości, brak jest możliwości zadysponowania nimi na okres 
dłuższy niż trzy lata. W odpowiedzi były Dyrektor podał18, że Dom Kultury nie jest 
zainteresowany ustanowieniem odpłatnego użytkowania na okres trzech lat, 
wskazując m.in., że taka forma prawa do tych nieruchomości nie tylko nie służyłaby 
osiągnięciu celów przez tę Instytucję, ale również generowałoby dodatkowe 
i niepotrzebne koszty trzyletniego prawa użytkowania. 

(akta kontroli tom II str.  669-685, 688-701) 

Dyrektor wyjaśniła, że DKŚ od 2012 r. starał się bezskutecznie o przekazanie 
budynku na własność tej Instytucji. Dodała, że w sierpniu 2020 r. wszczęto 

                                                      
16 Plan finansowy na 2018 r. zmieniano 10 razy, w tym pięć razy w związku ze zmianą kwoty dotacji przyznanej 

przez organizatora, a pozostałe pięć razy z własnej inicjatywy. Plan finansowy na 2019 r. zmieniano siedem 
razy, w tym cztery razy w związku ze zmianą kwoty dotacji przyznanej przez organizatora oraz trzy razy 
z własnej inicjatywy. Plan finansowy na 2020 r., w I półroczu tego roku zmieniono trzy razy, w tym dwa razy w 
związku ze zmianą kwoty dotacji przyznanej przez organizatora, a jeden raz z własnej inicjatywy.         

17 W piśmie z 26 sierpnia 2016 r. 
18 W piśmie z 13 września 2016 r. 
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ponownie procedury w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa w celu nabycia praw 
do nieruchomości. 

(akta kontroli tom II str.  688) 

W wyniku przeprowadzonych 27 listopada 2020 r. oględzin budynku, w którym 
mieści się siedziba DKŚ ustalono, że pomieszczenia znajdujące się w tym obiekcie 
(w tym: sala widowiskowa, małe kino, sale wykładowe, sale muzyczne, pracownie 
plastyczne, pracownie fotograficzne, klub komputerowy) były w stanie bardzo 
dobrym lub dobrym (ze śladami codziennego użytkowania). Nie stwierdzono, aby 
którekolwiek pomieszczenie w ww. budynku przeznaczone na działalność kulturalną 
było nieużytkowane.  

(akta kontroli tom II str. 417) 

Nieruchomości, którym dysponował DKŚ były w okresie objętym kontrolą 
wynajmowane lub użyczane przez tą Instytucję innym podmiotom.  

W latach 2018-2020 (I półrocze), na podstawie umów zawartych na okres jednego 
roku lub na czas nieokreślony, DKŚ wynajmował pomieszczenia (na stałe lub 
okazjonalnie19) ośmiu podmiotom. Ponadto z trzema podmiotami zawarto umowy 
na okres roczny lub dłuższy, których przedmiotem było wynajem powierzchni 
z przeznaczeniem na nośniki reklamowe i paczkomat. Ustalono, że w siedmiu 
przypadkach, spośród ww. 11, w umowach zawarto zapisy o naliczaniu odsetek 
za zwłokę w zapłacie za wynajem pomieszczeń lub powierzchni. Spośród sześciu 
umów zawartych w tym zakresie na czas nieokreślony, w przypadku których czynsz 
za najem określony został w formie kwoty ryczałtowej20, w czterech przypadkach 
zamieszczono w umowach zapisy w sprawie waloryzacji stawki opłat za wynajem, 
przy czym tylko w jednym przypadku, dotyczącym wynajmu pomieszczeń przez 
Bibliotekę Publiczną, przewidziano systematyczną waloryzację tej stawki21. 
W pozostałych trzech przypadkach (dotyczących umów najmu zawartych 
w 2006 r.22, 2012 r.23 i 2013 r.24 na czas nieokreślony), w umowach zamieszczono 
jedynie zapisy o możliwości aktualizacji kwoty najmu w miarę zmiany warunków 
ekonomicznych (bez dookreślenia tej okoliczności), z której to możliwości do czasu 
zakończenia niniejszej kontroli NIK ani razu nie skorzystano. Jedyne zmiany stawki 
czynszu, które dokonane zostały w przypadku dwóch z ww. umów dotyczyły: 
w przypadku umowy z 2006 r. – zmiany w 2011 r. stawki opłaty brutto z uwagi 
na wzrost stawki VAT z 22% na 23%; w przypadku umowy z 2013 r. – obniżenia 
na wniosek najemcy miesięcznej stawki opłaty w 2015 r. z kwoty 246 zł brutto 
na  123 zł brutto i następnie w 2017 r. na 61,50 zł brutto. 

Waloryzacji stawki opłaty nie dokonano również, do czasu zakończenia kontroli NIK, 
w przypadku umowy zawartej w dniu 15 lipca 2011 r. na czas nieokreślony z osobą 

                                                      
19 Dotyczy to umów, których przedmiotem było udostępnianie określonego pomieszczenia wyłącznie we 

wskazanych w umowie dniach i godzinach. 
20 W liczbie tej nie uwzględniono jednej umowy, zawartej w 2019 r. z Biurem Podróży, w przypadku której 

wysokość opłaty za wynajem okazjonalny pomieszczeń ustalona została, w wymiarze 10% od uzyskanych 
wpłat od uczestników wycieczek. 

21 Zgodnie z umową zawartą 1 maja 1998 r. z Biblioteka Publiczną gm. Targówek stawka czynszu podlegała 
korekcie co trzy miesiące o wielkość kwartalnego wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS. 

22 Umowa z dnia 5 maja 2006 r. zawarta ze Stowarzyszeniem, której przedmiotem było udostępnienie temu 
podmiotowi lokalu nr 10 na cele biurowo-szkoleniowe i powierzchni magazynowej w części piwnicznej, w 
każdą sobotę miesiąca w godzinach od 18 do 20.. 

23 Umowa z dnia 2 stycznia 2012 r. zawarta z osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, dotycząca 
wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na postawienie nośnika reklamowego typu bilbord, rozwiązana z 
dniem 11 lutego 2019  r. 

24 Umowa z dnia 19 grudnia 2013 r. zawarta z Fundacją, której przedmiotem było udostępnienie temu 
podmiotowi lokalu nr 9 na cele statutowe Fundacji, w uzgodnionych termiach (w umowie nie podano tych 
terminów). 
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fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której przedmiotem był25 wynajem 
części poczekalni kina o powierzchni 20 m2, lokalu użytkowego nr 27 o powierzchni 
10 m2 oraz okresowo (od kwietnia do września) część dziedzińca, z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gastronomicznej. W przedmiotowej umowie nie 
zamieszczono zapisów dotyczących waloryzacji stawki opłaty za najem. 

 (akta kontroli tom I str. 122-123; tom II str. 499, 723-776) 

Dyrektor wyjaśniła, że dotychczasowi najemcy to w większości partnerzy społeczni, 
fundacje i podmioty uczestniczące w wydarzeniach kulturalnych. Działalność 
instytucji kultury oparta jest na wspieraniu inicjatyw, w tym tworzeniu warunków 
i współdziałaniu z innymi instytucjami i partnerami w zakresie zaspakajania potrzeb 
kulturalnych. Wynajmowana przestrzeń nie generuje kosztów dla DKŚ. Wskazała, 
że do kolejnych umów zostaną wprowadzone zapisy dotyczące waloryzacji stawek 
czynszu oraz naliczania odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat 
za najem. 

(akta kontroli tom II str. 708) 

W odniesieniu do ww. wyjaśnień NIK zauważa, że DKŚ zobowiązany jest 
do zachowania szczególnej staranności przy dysponowaniu mieniem publicznym, 
dlatego w przypadku wynajmu składników majątkowych na czas nieokreślony, 
niezbędne jest dokonywanie okresowej waloryzacji stawek opłat za wynajem (przy 
uwzględnianiu wskaźników inflacji) ustalonych w formie kwoty ryczałtowej, aby 
utrzymać  ich realną wartość. Odstąpienie od tej zasady może nastąpić 
w przypadkach szczególnych, a okoliczności stanowiące podstawę do podjęcia 
takiej decyzji powinny być dokumentowane w formie pisemnej w celu zapewnienia 
przejrzystości i weryfikalności postępowania w tym zakresie. 

Pomieszczenia znajdujące się w budynku stanowiącym siedzibę DKŚ były również 
w okresie objętym kontrolą przedmiotem najmu krótkoterminowego, 
z przeznaczeniem na organizowanie spektakli teatralnych, pokazów, koncertów. 
Do ustalania wysokości opłat z tego tytułu zastosowanie miały stawki opłat podane 
w cennikach wynajmu sal, sprzętu, obsługi zatwierdzonych przez Dyrektora DKŚ, 
które były okresowo aktualizowane. Zgodnie z zapisami zamieszczonymi 
w cennikach, przy wynajęciu sal na większą liczbę godzin lub przez organizację 
pozarządową albo inicjatywy społeczne, ceny za wynajem mogły być negocjowane. 
Ostateczną decyzję odnośnie stawki najmu podejmować miał Dyrektor DKŚ.  

(akta kontroli tom I str. 122-123, 129; tom II str. 564)  

1.5. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej, Dom Kultury przy 
zbywaniu środków trwałych zobowiązany był do stosowania przepisów dotyczących 
przedsiębiorstw państwowych.  

W okresie objętym kontrolą DKŚ sprzedał jeden składnik majątkowy stanowiący 
środek trwały, tj. projektor cyfrowy Barco DP-1500, którego sprzedaż, z uwagi 
na jego wartość (45,0 tys. zł wg wyceny), powinna być przeprowadzona w drodze 
przetargu publicznego zorganizowanego na zasadach określonych 
w rozporządzeniu w sprawie organizacji przetargu na sprzedaż środków trwałych.  

 (akta kontroli tom I str. 176-208) 

Dyrektor wyjaśniła, że ww. sprzęt na skutek wieloletniego użytkowania (od 2007 r.) 
często ulegał awariom powodując przerwy w organizowanych projekcjach oraz 
powodował znaczny spadek jakości dźwięku oraz nie był kompatybilny z nową 
akustyką sali widowiskowo-kinowej. Na decyzję o jego sprzedaży wpłynął również 

                                                      
25 Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych aneksem z 20 sierpnia 2012 r. 
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fakt uzyskania przez DKŚ dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup 
projektora i modernizację nagłośnienia kinowego.  

(akta kontroli tom I str. 176) 

Stwierdzono, że przy sprzedaży tego sprzętu nie stosowano zasad postępowania 
określonych w rozporządzeniu w sprawie przetargu na sprzedaż środków trwałych. 
Sprzedaży ww. projektora dokonano na rzecz jedynego zainteresowanego zakupem 
podmiotu, który pierwotnie zaoferował za ww. projektor kwotę 21,5 tys. zł, tj. 
o ponad połowę niższą od wskazanej w ogłoszeniu, a następnie po dokonanej 
weryfikacji jego stanu technicznego obniżył ją do kwoty 20,0 tys. zł.  

 (akta kontroli tom I str. 176-208) 

Dyrektor DKŚ wyjaśniła, że w okresie kiedy przeprowadzono sprzedaż ww. 
projektora nie znane były pracownikom przepisy dotyczące sprzedaży środka 
trwałego na podstawie ww. rozporządzenia. Dopiero w opracowanej w czerwcu 
2020 r. instrukcji gospodarowania majątkiem doprecyzowane zostały przepisy 
dotyczące sprzedaży majątku znacznej wartości. 

 (akta kontroli tom II str. 509-510)  

Instrukcja, o której mowa w ww. wyjaśnieniach wprowadzona została do stosowania 
w Domu Kultury zarządzaniem Dyrektora Nr 12/2020 z 29 czerwca 2020 r. 
Określone w niej zasady sprzedaży składników majątkowych o znacznej wartości 
były zgodne z zasadami postępowania określonymi w rozporządzeniu w sprawie 
organizacji przetargu na sprzedaż środków trwałych. 

 (akta kontroli tom II str. 613-629) 

1.6. Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, nagród 
jubileuszowych i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników DKŚ określone 
zostały w Regulaminie wynagradzania, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora 
Nr 20/2016 z 30 grudnia 2016 r.26. Zgodnie z Regulaminem pracownicy Domu 
Kultury, poza wynagrodzeniem zasadniczym, mieli prawo do dodatku za wieloletnią 
pracę, dodatku funkcyjnego (w przypadku pracowników pełniących funkcje 
kierownicze), dodatku specjalnego, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy oraz 
premii uznaniowej. Zamieszczone w ww. Regulaminie uregulowania – określające 
wysokość dodatków do wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz jednorazowej 
odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jak i zasady ich 
przyznawania – były zgodne z określonymi w art. 31, art. 31b ust. 3 oraz 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 kultury27.  
Zgodnie z § 1 ust. 3 Regulaminu wynagradzania, obejmował on wszystkich 
pracowników, za wyjątkiem Dyrektora oraz Głównego Księgowego.  

 (akta kontroli tom I str. 135-149) 

W wyniku analizy wypłat różnego rodzaju świadczeń (m.in. wynagrodzeń 
zasadniczych, dodatków do wynagrodzeń oraz nagród) na rzecz czterech 
pracowników DKŚ stwierdzono, że w zbadanych sprawach ich przyznawanie 
odbywało się zgodnie z ww. Regulaminem wynagradzania.  

 (akta kontroli tom I str. 135-149, tom II str. 518) 

1.7. Przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi28, miały w okresie objętym kontrolą zastosowanie 

                                                      
26 W dniu 8 września 2017 r. Zarządzeniem Dyrektora DKŚWIT wprowadzono aneks nr 1 do Regulaminu 

wynagradzania zmieniający tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego brutto. 
27 Dz.U. z 2015 r., poz. 1798.  
28 Dz.U. z 2019 r., poz. 2136. 
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do wynagrodzeń nagród i innych świadczeń przyznanych osobom zatrudnionym 
w DKŚ na stanowiskach Dyrektora oraz Głównej Księgowej (w Statucie 
i Regulaminie organizacyjnym Domu Kultury nie przewidziano stanowiska zastępcy 
dyrektora).  
W latach 2018-2020 (I półrocze) wysokość miesięcznego wynagrodzenia Głównej 
Księgowej nie przekraczała limitu określonego w art. 8 pkt 2 ww. ustawy. Zgodnie 
z umową o pracę w skład jej wynagrodzenia miesięcznego wchodziło 
wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wysługę lat. 
Wysokość nagród rocznych przyznanych Głównej Księgowej w poszczególnych 
latach badanego okresu nie przekraczała limitu określonego w art. 10 ust. 7 ustawy 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Główna 
Księgowa nie otrzymywała w tym okresie dodatkowych świadczeń, o których mowa 
w art. 11 ww. ustawy oraz innych nagród i świadczeń z naruszeniem przepisów 
art. 5 tej ustawy.  

 (akta kontroli tom II str. 371-377, 398, 438-439, 512) 
1.8. W kontrolowanym okresie Dyrektor oraz pracownicy DKŚ nie otrzymywali 
dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań artystycznych na rzecz tej 
instytucji oraz ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych instrumentów, akcesoriów, 
ubiorów, rekwizytów lub narzędzi do wykonywania ww. zadań.  

(akta kontroli tom I str. 12) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) Przy sprzedaży w 2019 r. projektora cyfrowego Barco DP-1500 (o wartości 
45,0 tys. zł) nie zastosowano zasad postępowania określonych w rozporządzeniu 
w sprawie organizacji przetargu na sprzedaż środków trwałych, co stanowiło 
naruszenie art. 27 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej.  

(akta kontroli tom I str. 176-208) 

2) Dom Kultury nie waloryzował stawek opłat za wynajem pomieszczeń lub 
powierzchni innym podmiotom, ustalonych w czterech umowach zawartych 
w okresie od 2006 r. do 2013 r. na czas nieokreślony i obowiązujących  w okresie 
objętym kontrolą, przy czym  w treści trzech z tych umów, DKŚ zastrzegł sobie 
możliwość dokonania takiej waloryzacji, z czego jednak nie skorzystał. 
Niewaloryzowanie stawek czynszu przez kilka lat oznacza spadek realnej wartości 
opłat pobieranych przez DKŚ za wynajem nieruchomości.   

 (akta kontroli tom I str. 122-123; tom II str. 499, 723-776) 

W Domu Kultury stosowano się na ogół 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 z zachowaniem dotacji przyznanych przez 
organizatora. Utworzono fundusz instytucji kultury i fundusz rezerwowy. 
Nieruchomości w dyspozycji DKŚ utrzymano w należytym stanie i wykorzystywano 
do wykonywania zadań statutowych. Wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń oraz 
nagrody i premie dla pracowników Domu Kultury ustalane były zgodnie 
z Regulaminem wynagradzania. Wysokość wynagrodzenia i nagród rocznych 
przyznanych Głównej Księgowej nie przekraczała dopuszczalnych limitów. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast niestosowania się 
do obowiązujących zasad postępowania przy sprzedaży jednego ze środków 
trwałych oraz niedokonywania waloryzacji stawek opłat za wynajem pomieszczeń 
lub powierzchni innym podmiotom, ustalonych w umowach zawartych na czas 
nieokreślony. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazanych przez 
organizatora 

2.1. Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej DKŚ przez organizatora 
w poszczególnych latach badanego okresu kształtowała się następująco: w 2018 r. 
– 2 298,1 tys. zł, 2019 r. – 2 666,5 tys. zł, 2020 r. (wg stanu na koniec I półrocza) – 
2 895,0 tys. zł. W 2018 r. kwota pierwotnie przyznanej dotacji podmiotowej 
(2 800,0 tys. zł) była w ciągu roku pięciokrotnie zmieniana. W 2019 r. kwota 
pierwotnie przyznanej dotacji podmiotowej (2 550,0 tys. zł) była czterokrotnie 
zmieniana. W I półroczu 2020 r., kwota pierwotnie przyznanej datacji na ten rok 
(2 550,0 tys. zł) była dwukrotnie zmieniana.  

(akta kontroli tom I str. 14-15; tom II str.  517) 

O zmianie kwoty dotacji DKŚ był informowany drogą mailową przez Urząd Dzielnicy. 
Uchwały Rady m.st. Warszawy o zmianie budżetu stanowiły załączniki do maili w tej 
sprawie.  

(akta kontroli tom I str. 245-246, 249-252; tom II str.  530, 539, 551-553, 559, 565-
570, 589) 

Dom Kultury przekazywał do Urzędu Dzielnicy, w formie i terminie określonym przez 
Urząd, wymagane dokumenty rozliczeniowe z wykorzystania dotacji podmiotowych 
za okres pierwszego półrocza danego roku i za cały rok. Obejmowały one m.in. 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego w okresie rozliczeniowym, rozliczenie 
z wykorzystania dotacji podmiotowej w podziale na poszczególne rodzaje kosztów 
działalności bieżącej, dane dotyczące wymiaru realizowanych zadań 
merytorycznych sfinansowanych przy udziale środków dotacji (obejmujące liczbę 
i rodzaje przeprowadzonych zajęć i liczbę ich uczestników).  
Z informacji zamieszczonych w przesłanych do Urzędu Dzielnicy dokumentach 
rozliczeniowych za 2018 r. i 2019 r. wynika, że całość otrzymanych środków dotacji 
w tych latach została wykorzystana na sfinansowanie kosztów bieżących 
działalności statutowej. 

 (akta kontroli tom I str. 16-42, 150-175; tom II str. 413-414) 

Do dokonywania rozliczeń z wykorzystania otrzymanych środków dotacji 
podmiotowych w podziale na poszczególne rodzaje kosztów DKŚ wykorzystywał 
dane z prowadzonej w tym zakresie ewidencji na koncie pozabilansowym „980” 
(analityka według poszczególnych rodzajów tytułów wykorzystania dotacji).  

(akta kontroli tom I str. 232-242, 245; tom II str. 589) 

Burmistrz Dzielnicy Targówek poinformował kontrolera NIK, że przekazane do DKŚ 
zalecenia dotyczące sposobu i terminu sporządzania sprawozdań rzeczowo-
finansowych z wykorzystania dotacji podmiotowych wynikały z Instrukcji obiegu 
i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie m. st. Warszawy – 
w prowadzonej zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 5475/2010 z dnia 
29 października 2010 r., ze zm. 

 (akta kontroli tom II str. 586) 

2.2. W latach 2018-2019 DKŚ na realizację zadań i programów wydatkował ogółem 
kwotę 155,9 tys. zł ze środków dotacji celowych przekazanych przez m.st. 
Warszawa na podstawie art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy o działalności kulturalnej. 

W 2018 r., ze środków dotacji celowej w kwocie 33,4 tys. zł, sfinansowano realizację 
jednego projektu pn. Zielony Park dla rodzin. Natomiast w 2019 r., ze środków 
dotacji celowych w łącznej kwocie 122,5 tys. zł, sfinansowano realizację 
następujących pięciu projektów/zadań: 

 Ogród społeczny przy Domu Kultury Świt (dotacja w kwocie 47,6 tys. zł); 

OBSZAR 
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 Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Bródna (dotacja w kwocie 40,7 tys. zł); 

 Orientalny Targówek dla każdego – zajęcia tańca (dotacja w kwocie 9,7 tys. zł); 

 Nicią Malowane (dotacja w kwocie 14,5 tys. zł); 

 ZGRAne różnice29 (dotacja w kwocie 10,0 tys. zł). 
(akta kontroli tom I str. 248) 

Tylko w przypadku ostatniego z ww. projektów/zadań, została zawarta przez DKŚ 
umowa (7 listopada 2019 r.) z m.st. Warszawą, reprezentowanym przez Burmistrza 
Dzielnicy Targówek, w której określono zasady wykorzystania i rozliczenia 
przyznanej na ten cel dotacji celowej. 

(akta kontroli tom I str. 248, 265-267) 

Dyrektor DKŚ wyjaśniła, że o przyznaniu dotacji celowych w pozostałych 
przypadkach dowiadywano się z Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy oraz 
z uchwał Rady m.st. Warszawy.  

(akta kontroli tom I str. 245-246; tom II str. 589) 

Burmistrz Dzielnicy Targówek w wyjaśnieniach dla kontrolera NIK wskazał m.in., 
że brak podpisanych umów w sprawie przyznania dotacji celowych 
z przeznaczeniem na zadania i programy wynikał z błędnej interpretacji przepisów. 
Błąd ten został naprawiony w 2019 r. i od tej pory z instytucjami kultury w Dzielnicy 
Targówek zawierane są umowy w tej sprawie. Wskazał ponadto, że informacje 
o założeniach programów dotacyjnych, sposobie ich rozliczania i terminach 
sprawozdawczych przekazywane były droga mailową lub wynikały wprost z założeń 
programu, w ramach którego Dom Kultury otrzymał dotację celową. 

(akta kontroli tom II str. 586) 

Dom Kultury przekazał do Urzędu Dzielnicy rozliczenia z wykorzystania 
poszczególnych dotacji celowych przyznanych w latach 2018-2019 na realizację 
zadań i programów. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2018 r. 
DKŚ przekazał do Urzędu Dzielnicy przy piśmie z 6 lutego 2019 r., wraz m.in. 
ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego na 2018 r. oraz dokumentacją 
rozliczeniową z wykorzystania dotacji podmiotowych przyznanych na ten rok. 
W 2019 r. rozliczenia z wykorzystania poszczególnych dotacji celowych przesyłano 
do Urzędu Dzielnicy w ciągu tego roku.  

 (akta kontroli tom I str. 24, 253-264, 268-269; tom II str. 783-784) 

Urząd Dzielnicy nie zgłosił uwag do przekazanych przez DKŚ rozliczeń 
z wykorzystania w latach 2018-2019 dotacji celowych m.st. Warszawy na realizację 
zadań i projektów. 

 (akta kontroli tom I str. 245-246; tom II str. 589-590) 

Do sporządzania rozliczeń z wykorzystania otrzymanych środków dotacji celowych 
DKŚ wykorzystywał dane z prowadzonej w tym zakresie ewidencji na koncie 
pozabilansowym „981”.  

 (akta kontroli tom I str. 226-236, 589) 

W I półroczu 2020 r. DKŚ zawarł z m.st. Warszawą umowy, których przedmiotem 
było udzielenie tej Instytucji dotacji celowych w łącznej kwocie 102,5 tys. zł 
z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji następujących dwóch 
zadań/projektów: 

 Beekeepers – Sąsiedzka Pasieka! Wspólne Miodobranie! Pszczela Edukacja! 
Festyn Miodu! DK ŚWIT (dotacja w kwocie 96,5 tys. zł30); 

                                                      
29 Umowa nr TAR-10/WKP/1/1/2019 z dnia 7 listopada 2019 r.  
30 Umowa nr TAR-10/WKP/1/1/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. 
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 Ekowarsztaty dla dzieci i dorosłych w „Świetlicy” w Domu Kultury Świt  
(dotacja w kwocie 6,0 tys. zł31). 

Termin, do którego powinny być zrealizowane ww. projekty oraz wykorzystane 
dotacje wyznaczony został na dzień 31 grudnia 2020 r. 

(akta kontroli tom I str. 248, 273-276) 

2.3. W okresie objętym kontrolą, DKŚ – na podstawie art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy 
o działalności kulturalnej – otrzymał dwie dotacje celowe w kwocie ogółem 
2 811,0 tys. zł (całość w 2018 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań 
inwestycyjnych, z czego wykorzystano kwotę 2 740,9 tys. zł. 

(akta kontroli tom I str. 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41) 

Z dotacji przyznanej w 2018 r. w kwocie 2 736,0 tys. zł (na podstawie umowy z dnia 
2 lutego 2017 r., ze zmianami), z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej w Domu 
Kultury Świt wraz z budową parkingu, DKŚ wykorzystał kwotę 2 666,2 tys. zł. 
Ze środków tych sfinansowano m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, wykonanie prac budowlanych, zakup projektora cyfrowego, dostawę 
i montaż sprzętu nagłaśniającego, zakup foteli kinowych. 

Z drugiej dotacji przyznanej w 2018 r. w kwocie 75,0 tys. zł (na podstawie umowy 
z dnia 26 września 2018 r.), z przeznaczaniem na zakupy inwestycyjne dla Domu 
Kultury, DKŚ wykorzystał 74,7 tys. zł. Ze środków tych sfinansowano m.in.: dostawę 
i montaż ławki dla matek karmiących oraz urządzenia do zabaw dla osób 
niepełnosprawnych. 

W obu ww. przypadkach, zgodnie z umowami, środki dotacji podlegały przekazaniu 
na rachunek Domu Kultury na podstawie pisemnego wniosku zawierającego 
wskazanie kwoty dotacji do przekazania oraz terminu realizacji płatności 
wynikających z faktury (z dołączoną kserokopią faktury lub rachunku).  

Dom Kultury przekazał do Urzędu Dzielnicy sprawozdania finansowo-rzeczowe 
z wykorzystania ww. dotacji w terminie określonym w umowach, sporządzone wg 
wzoru określonego w załącznikach do umów. W skład sprawozdań wchodziły m.in. 
zestawienia faktur/rachunków dotyczących poszczególnych kosztów 
sfinansowanych ze środków dotacji oraz oświadczenia, że środki otrzymane z m.st. 
Warszawy nie podlegają rozliczeniu w innych jednostkach i zostały wykorzystane 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych.  

(akta kontroli tom I str. 279-295, 302-304, 312-316, 319-324) 

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

W Domu Kultury prawidłowo wykorzystywano i rozliczano w latach 2018-2020 
(I półrocze) dotacje przekazywane przez organizatora, tj. m.st. Warszawę. 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. Dotacje celowe otrzymane od organizatora 
na zadania/programy i inwestycje zostały wydatkowane przez DKŚ zgodnie 
z przeznaczeniem oraz rzetelnie rozliczone. 
 
 
 
 

                                                      
31 Umowa nr TAR-10/WKP/1/2/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

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

3.1. Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w DKŚ zostały uregulowane 
w Regulaminie Kontroli Zarządczej wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora 
Nr 9/2010 z dnia 20 września 2010 r. Określono w nim m.in., że dokumentację 
systemu kontroli zarządczej stanowią procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, 
regulaminy, które wprowadzane są w życie zarządzeniem Dyrektora, dokumenty 
określające zakres obowiązków pracowników, ich uprawnień i odpowiedzialności 
oraz inne dokumenty wewnętrzne. Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez 
identyfikację ryzyka, monitorowanie realizacji zadań, analizowanie ryzyka 
i podejmowanie działań zaradczych.  
Szczegółowe zasady zarządzania ryzykiem w DKŚ określone zostały w Instrukcji 
zarządzania ryzykiem wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Nr 11 z dnia 
20 września 2010 r. Określono w niej m.in. zasady opracowania „raportu 
identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko” oraz wzór tego raportu. 

 (akta kontroli tom II str. 573-585) 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym DKŚ, wprowadzonym zarządzeniem 
Dyrektora Nr 21/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., obowiązki dyrektora obejmują 
m.in.: kierowanie bieżącą działalnością tej instytucji przy udziale kierowników 
Działów, prowadzenie efektywnej gospodarki powierzonym mieniem i środkami 
finansowymi, wydawanie przepisów wewnętrznych, przedstawianie organizatorowi 
i właściwym instytucjom planów i sprawozdań finansowych. W skład struktury Domu 
Kultury wchodzą następujące Działy: Finansowo-Księgowy, Administracyjno-
Techniczny, Programowy ds. Zajęć Stałych, Programowy ds. Imprez oraz 
Techniczny. Zadania Działu Finansowo-Księgowego, którym kieruje Główny 
Księgowy obejmują m.in.: kontrolę przestrzegania dyscypliny finansowej oraz 
prawidłowości, rzetelności i legalności wykorzystywania środków finansowych; 
opracowywanie planów finansowych i zapewnienie ich prawidłowej realizacji; 
kierowanie i nadzór nad gospodarką finansową, rachunkowością  
i gospodarką rzeczowo-materialną. Do zadań Departamentu Administracyjno-
Technicznego przypisano m.in.: administrowanie budynkiem i majątkiem DKŚ; 
prowadzenie zagadnień związanych z procedurą zamówień publicznych; 
zajmowanie się zagadnieniami kontroli zarządczej. 

 (akta kontroli tom II str. 374-377) 
W zakresach obowiązków kierowników i pracowników ww. dwóch Działów 
uwzględniono zadania, do których realizacji zobowiązane były te komórki 
organizacyjne zgodnie z Regulaminem organizacyjnym DKŚ. 

 (akta kontroli tom II str. 440-456) 

W zarządzeniu Dyrektora Nr 2/2002 z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych procedur nadzoru i kontroli w zakresie gospodarki środkami pod 
względem legalności, celowości, rzetelności, gospodarności i zgodności z planem 
finansowym, wskazano m.in., że nadzór w zakresie gospodarowania wszystkimi 
środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i zgodności  
z planem finansowym sprawuje Dyrektor DKŚ. Główny Księgowy zobowiązany 
został do dokonywania wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych 
i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów 
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Wskazano, że fakt dokonania 
przez Głównego Księgowego wstępnej kontroli udokumentowany powinien być jego 
podpisem. 

(akta kontroli tom I str. 133-134) 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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3.2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, DKŚ posiadał dokumentację 
określającą zasady rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 
w zakresie wskazanym w tym przepisie. Zagadnienia te uregulowane zostały 
w zarządzeniu Dyrektora nr 27/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad 
prowadzenia polityki rachunkowości32.  

(akta kontroli tom II str. 500-506) 

Przeprowadzone w dniu 27 listopada 2020 r. oględziny wykorzystywanego przez 
Dom Kultury systemu finansowo – księgowego, wykazały, że księgi rachunkowe 
zawierały elementy, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj.: 
m.in. dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze. Księgi były należycie oznakowane 
i przechowywane, zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 4 ustawy 
o rachunkowości. Prowadzone w ewidencji księgowej konta ksiąg pomocniczych 
wynikały z przyjętej w tej jednostce polityki rachunkowości. 

 (akta kontroli tom II str. 416) 

Obowiązujące w Domu Kultury zasady kontroli i obiegu dokumentów księgowych 
ustalone zostały w Instrukcji wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Nr 28 
z 31 grudnia 2019 r.33. Określono w niej m.in. organizację i funkcjonowanie kontroli 
finansowej. Wskazano, że kontrola finansowa sprawowana jest w postaci kontroli 
wstępnej, kontroli bieżącej i kontroli następnej oraz określono zasady 
przeprowadzania każdej z ww. kontroli. Określono również zasady przeprowadzania 
kontroli dowodów księgowych pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym oraz ich zatwierdzania do wypłaty, ze wskazaniem osób 
uprawnionych do wykonywania tych czynności oraz opisem sposobu 
dokumentowania tych czynności na dowodzie.  

 (akta kontroli tom II str. 630-666) 

Szczegółowe badanie 27 zapisów księgowych dotyczących kosztów wynagrodzeń 
osobowych, bezosobowych i kosztów usług (o łącznej wartości 564,6 tys. zł) 
wykazało, że dowody księgowe stanowiące podstawę tych zapisów zostały 
sprawdzone pod względem merytorycznym przez uprawnione osoby, podpisane 
przez Głównego Księgowego oraz zatwierdzone przez Dyrektora DKŚ.  

 (akta kontroli tom II str. 415) 

3.3. Sprawozdania finansowe DKŚ za 2018 r. i za 2019 r., które sporządzono 
w terminach określonych w art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zostały 
zatwierdzone przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (odpowiednio 
7 maja 2019 r. i 28 kwietnia 2020 r.). 

 (akta kontroli tom II str. 484-491, 777-782) 

Rzetelność danych podanych w tych sprawozdaniach nie była badana przez 
biegłego rewidenta. 

Dyrektor wyjaśniła, że Dom Kultury nie miał obowiązku poddawania sprawozdań 
finansowych tego rodzaju badaniom, gdyż nie spełniał dwóch z trzech warunków 
wskazanych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Wskazała ponadto, 
że począwszy od sprawozdania finansowego za 2020 r. badanie takie będzie 
przeprowadzane w związku z faktem wprowadzenia do kontraktu zawartego przez 
Dyrektora z organizatorem, obowiązku jego przeprowadzania. 

 (akta kontroli tom II str. 589) 

                                                      
32 Przed wejściem w życie tego zarządzenia, zasady prowadzenia rachunkowości w DKŚ uregulowane były 

w zarządzeniach Dyrektora: Nr 16/2016 z 28 grudnia 2016 r. oraz Nr 6/2018 z 12 kwietnia 2018 r. 
33 Przed wejściem w życie tego zarządzenia, zasady konr5oli i obiegu dokumentacji w DKŚ uregulowane były 

w zarządzeniach Dyrektora: Nr 19/2016 z 30 grudnia 2016 r., Nr 19/2017 z 9 października 2017 r. oraz 
nr 2/2018 z 8 stycznia 2018 r. 
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Sporządzone przez DKŚ 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 2018-2019 
(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 finansowych34.  

(akta kontroli tom I str.119-120; tom II str. 327-339) 

3.4. DKŚ nie posiadał zobowiązań wymagalnych wg stanu na koniec 2018 r. 
i 2019 r. W latach 2018-2020 (I półrocze) Dom Kultury nie ponosił dodatkowych 
kosztów z tytułu zapłaty odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań. 

(akta kontroli tom I str. 14-15; tom II str. 418) 

W wyniku przeprowadzonego badania dokumentacji z wypłaty wynagrodzeń dla 
pracowników Domu Kultury za maj 2018 r., 2019 r. i 2020 r. stwierdzono, że zostały 
one wypłacone terminowo.  

(akta kontroli tom II str. 415) 

3.5. DKŚ nie posiadał należności wymagalnych na koniec 2018 r., natomiast 
na koniec 2019 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 2,7 tys. zł, które 
wynikały ze zwłoki w zapłacie faktury z dnia 13 grudnia 2019 r. za bilety wstępu 
na koncert, której termin płatności upłynął w dniu 20 grudnia 2019 r. Powyższa 
należność została uregulowana 14 stycznia 2020 r.  

 (akta kontroli tom I str. 15; tom II str. 401-406) 

W wyniku analizy terminowości uregulowania sześciu losowo wybranych faktur, 
wystawionych przez DKŚ za wynajem Sali widowiskowo-kinowej (pięć faktur) oraz 
Sali nr 29 (jedna faktura) stwierdzono, że należności z tego tytułu w kwocie ogółem 
35,3 tys. zł, zostały uregulowane terminowo, poza jednym przypadkiem, gdzie 
wystąpiło jednodniowe opóźnienie35.   

 (akta kontroli tom II str. 564) 

3.6. W DKŚ wprowadzono wewnętrzne uregulowania określające zasady organizacji 
udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, do których nie stosuje się 
przepisów Pzp, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy. Zagadnienia te uregulowane zostały 
w Regulaminie udzielania zamówień, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora 
Nr 7/2014 z dnia 28 czerwca 2014 r. Wskazano w nim m.in., że do zamówień 
o wartości szacunkowej: 

 poniżej 3 000 euro nie stosuje się przedmiotowego Regulaminu (zamawiający 
prowadzi negocjacje z jednym wykonawcą);  

 od 3 001 euro do 15 000 euro – stosuje się rozeznanie cenowe;  

 od 15 001 euro do 30 000 euro – stosuje się zapytanie ofertowe. 

Zgodnie z ww. Regulaminem, podstawę rozpoczęcia zakupu dostaw, usług i robót 
budowlanych w ramach procedur rozeznania cenowego oraz zapytania ofertowego 
stanowić miał wniosek w sprawie dokonania określonego rodzaju zakupu (którego 
wzór określono w załączniku do Regulaminu). W przypadku postępowania w trybie 
rozeznania cenowego wniosek ten podlegać miał akceptacji ze strony Dyrektora lub 
osoby upoważnionej, a w przypadku zapytania ofertowego – wymagał uzyskania 
dodatkowo akceptacji Głównego Księgowego. Z dokonanego rozeznania rynkowego 
należało sporządzić notatkę służbową, przy wykorzystaniu wzoru notatki określonej 

                                                      
34 Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 
35 Dotyczy faktury FV 291/2018 z 10 sierpnia 2018 r. na kwotę 6,4 tys. zł, za wynajem sali nr 29 w sierpniu 

2018 r. 
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w załączniku do Regulaminu. Przedmiotowa notatka wraz z wnioskiem podlegała 
akceptacji Dyrektora lub osoby upoważnionej. Wyłonienie wykonawców w trybie 
zapytania ofertowego polegać miało natomiast na skierowaniu zaproszenia 
do składania ofert do wybranych wykonawców (nie określono minimalnej liczby 
podmiotów), z których każdy mógł złożyć tylko jedną ofertę, która nie podlegała 
negocjacjom. Do realizacji zadania wybrany miał być wykonawca, który złożył 
najkorzystniejsza ofertę i spełnił warunki określone w zaproszeniu do składania ofert 
oraz w szczegółowych wymaganiach ofertowych. Z przeprowadzonego w tym trybie 
postępowania należało sporządzić notatkę służbową, przy wykorzystaniu wzoru 
notatki określonej w załączniku do Regulaminu. Dokumentacja ta podlegać miała 
akceptacji Dyrektora lub osoby upoważnionej.  

 (akta kontroli tom II str. 378-382) 

W DKŚ nie wprowadzono uregulowań wewnętrznych określających zasady 
udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Pzp, z uwagi 
na ich przedmiot (tj. np. zamówień na różnego rodzaju usługi kulturalne), jak również 
uregulowań określających organizację postępowań w sprawie zamówień o wartości 
szacunkowej powyżej 30 tys. euro.  

Dyrektor wyjaśniła, iż Dom Kultury przy udzielaniu zamówień o wartości 
szacunkowej powyżej 30 tys. euro stosuje procedury i tryby określone w ustawie 
Pzp. Wskazała ponadto, że DKŚ jest instytucją otwartą na artystów i różne gatunki 
działalności. Nie ma regulaminu określającego warunki wejścia danej inicjatywy 
do repertuaru. Pracownicy Działu Imprez na bieżąco aktualizują ofertę  
w oparciu o zapotrzebowanie. Artyści w całym kraju wysyłają swoje propozycje 
współpracy do wszystkich instytucji kultury. Każdorazowo, pracownicy DKŚ kierują 
się interesem publicznym oraz gospodarnością przy podejmowanej współpracy nad 
danym wydarzeniem kulturalnym. Nie są to nigdy oferty porównywalne i nie istnieje 
żaden taryfikator usług, który w sposób jednolity potrafiłby pozwolić spozycjonować 
atrakcyjność jednej oferty względem pozostałych.  

 (akta kontroli tom II str. 587) 

Ze sporządzonych przez Dom Kultury rocznych sprawozdań o udzielonych 
zamówieniach wynika, że w 2018 r. DKŚ udzielił trzech zamówień o łącznej wartości 
2 583,0 tys. zł netto, podlegających przepisom ustawy Pzp - jednego na roboty 
budowlane i dwóch na dostawy. Wszystkie ww. zamówienia udzielone zostały 
w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówień udzielonych w  2018 r., 
z wyłączeniem procedur określonych w ustawie Pzp, wyniosła 2 235,4 tys. zł.  

W 2019 r. Dom Kultury nie udzielał zamówień podlegających procedurom 
określonymi w ustawie Pzp. Wartość zamówień udzielonych w tym roku, 
z wyłączeniem procedur określonych w ustawie Pzp, wyniosła 2 848,5 tys. zł. 

(akta kontroli tom I str. 110-117) 

Dom Kultury nie wywiązał się z obowiązku określonego w art. 13a ust. 1 Pzp, 
dotyczącego zamieszczenia planu zamówień publicznych na 2018 r. na stronie 
internetowej tej instytucji. 

(akta kontroli tom I str. 14, 279-280; tom II str. 588) 

Dyrektor wyjaśniła, iż wynikało to z przeoczenia. Były to pierwsze zamówienia 
o wartości powyżej 30 tys. euro, co spowodowało brak wiedzy na temat 
konieczności publikacji przedmiotowego planu. 

(akta kontroli tom II str. 588) 

W wyniku kontroli dokumentacji zamówienia na roboty budowlane (o wartości 
szacunkowej 1 597,5 tys. zł netto), którego przedmiotem była modernizacja Sali 
widowiskowo-kinowej, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
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stwierdzono że: w sposób rzetelny dokonano oszacowania wartości szacunkowej 
zamówienia; do realizacji zadania wybrano ofertę (jedyną złożoną) spełniającą 
warunki udziału w postępowaniu; umowa z dnia 27 czerwca 2018 r. (na kwotę 
1 980,3 tys. zł brutto) zawarta z podmiotem wybranym do realizacji zadania była 
zgodna z ofertą złożoną przez ten podmiot.   

Stwierdzono jednak, że dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w ww. 
postępowaniu żądano przedstawienia przez wykonawców zainteresowanych 
udziałem w tym postępowaniu, wykazu robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie. NIK zwraca jednak uwagę, że w § 2 ust. 4 
pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia36, okres ten wynosi 5 lat.   

(akta kontroli tom II str. 457-469, 492-498, 603-607, 709-722) 

Dyrektor wyjaśniła, iż prawdopod5 lat czy nie wcześniej niż 5 latobnie przy 
sporządzaniu SIWZ posłużono się wzorem dotyczącym zakupów. 

(akta kontroli tom II str. 510) 

Ustalono, że na podstawie aneksów do ww. umowy na roboty budowlane Dom 
Kultury zwiększył zakres prac zleconych wykonawcy, zwiększając również kwotę 
jego wynagrodzenia o 210,9 tys. zł brutto (aneks z dnia 1 października 2018 r.), 
a następnie dodatkowo o 70,3 tys. zł brutto (aneks nr 2 z dnia 19 listopada 2018 r.). 
Jako podstawę do udzielenia dodatkowych zamówień w tym zakresie powołano się 
na art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp stanowiący, że możliwe są zmiany postanowień 
umowy w przypadku, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest 
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.  

W protokołach konieczności jako przesłanki wprowadzenia zmian do umowy 
wskazano następujące okoliczności: 

 w przypadku aneksu nr 1 - ujawnione w trakcie prac głębokie spękania ścian 
i słupów konstrukcyjnych w strefie zaplecza sceny, w piwnicy i na antresoli 
budynku, wskazujące na zły stan technicznych tych elementów konstrukcji oraz 
na konieczność wykonania dodatkowych prac (które nie były uwzględnione 
w dokumentacji projektowej) związanych z dostosowaniem budynku 
do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony pożarowej, warunkujących 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tego obiektu po zakończeniu prac 
budowanych; 

 w przypadku aneksu nr 2 - konieczność wykonania prac uzupełniających ściśle 
związanych z pracami prowadzonymi w strefie Sali widowiskowo-kinowej, 
obejmujących m.in.: malowanie sufitu i ścian w holu wejściowym do budynku, 
wykonanie daszka nad drzwiami wejściowymi, dostosowanie zjazdu dla osób 
niepełnosprawnych.  

 (akta kontroli tom II str. 365-370, 492-498, 606-607) 

Dyrektor wyjaśniła, iż zastosowano w tych przypadkach art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp, jako odpowiedź na zaistniałą sytuację kryzysową w projekcie. Wszystkie 
wymienione prace nie zostały przewidziane w kosztorysach inwestorskich, bowiem 

                                                      
36 Dz. U z 2020 r. poz. 1282.  
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zamawiający w momencie udzielania zamówienia nie miał wiedzy o konieczności ich 
wykonania.  

(akta kontroli tom II str. 340-341, 347-360) 

W odniesieniu do wyjaśnień NIK zauważa, iż wskazane w ww. protokołach 
konieczności przesłanki do zlecenia dodatkowych prac, dotyczące konieczności 
dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz wykonania prac 
uzupełniających nie stanowią okoliczności, których zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Należy jednak zaznaczyć, 
że wykonanie ww. prac przez dotychczasowego wykonawcę było możliwe 
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy o Pzp, zgodnie z którym możliwa jest 
zmiana umowy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty 
budowlane. 

Ustalono, ze DKŚ nie zamieścił w BZP ogłoszeń o dokonanych w ww. przypadkach 
zmianach umowy, na podstawie aneksów nr 1 oraz nr 2 co stanowiło naruszenie 
art.  144 ust. 1c ustawy Pzp.  

(akta kontroli tom II str. 606) 

Dyrektor wyjaśniła, iż trudno podać przyczyny takiego stanu, ale prawdopodobnie 
wynikało to z niedoinformowania i niewiedzy pracowników.  

(akta kontroli tom II str. 325) 

W wyniku analizy dokumentacji czterech postępowań niepodlegających przepisom 
ustawy Pzp (oszacowana wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro netto), w wyniku 
których udzielono w latach 2018-2020 (I półrocze) zamówień na łączną kwotę 
341,8 tys. zł brutto37, stwierdzono, że zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie udzielania zamówień dotyczącymi zapytań ofertowych, 
każdorazowo: podstawę wszczęcia postępowania stanowił wniosek zaakceptowany 
przez Dyrektora DKŚ; zapytania ofertowe zostały skierowane do trzech 
wykonawców (z czego w dwóch postępowaniach wpłynęły trzy oferty, 
a w pozostałych dwóch – dwie oferty); do realizacji zadania wybrano ofertę 
najkorzystniejszą, wg przyjętych w danym postępowaniu kryteriów; sporządzono 
notatkę z przeprowadzonego postępowania, która została zaakceptowana przez 
Dyrektora DKŚ. 

 (akta kontroli tom II str. 378-382, 508) 

3.7. W latach 2018-2020 (I półrocze) do DKŚ nie wpłynęły skargi i wnioski, których 
przedmiotem była gospodarka finansowa. Zagadnienie to nie było również w tym 
okresie przedmiotem kontroli zewnętrznych i audytu. 

(akta kontroli tom I str. 247) 

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

1. Dom Kultury nie opublikował na swojej stronie internetowej planu zamówień 
publicznych na 2018 r., co stanowiło naruszenie art. 13a ust. 1 ustawy Pzp. 

(akta kontroli tom I str. 14, 279-280; tom II str. 588) 

2. Na podstawie dwóch aneksów, DKŚ zwiększył zakres prac będących 
przedmiotem umowy z dnia 27 czerwca 2018 r. na roboty budowlane dotyczące 

                                                      
37 Badaniem objęto zamówienia, których przedmiotem była: realizacja w 2020 r. projektu „Beekeepres”, 

finansowanego ze środków Budżetu obywatelskiego w roku (za kwotę 96,5 tys. zł brutto); remont w 2019 r. 
pomieszczenia nr 17 (za kwotę 92,3 tys. zł brutto); remont w 2019 r. dachu nad salą widowiskową (za kwotę 
83,9 tys. zł brutto); dostawa i montaż w 2018 r. ławki dla matek karmiących (za kwotę 69,2 tys. zł brutto). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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modernizacji Sali widowiskowo-kinowej oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
wykonawcy z tego tytułu o łączną kwotę 281,2 tys. zł, powołując się 
na postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, pomimo iż nie były spełnione 
przesłanki zastosowania tego przepisu. Natomiast zlecenie aneksami tych prac było 
możliwe na podstawie art. art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy, ponieważ ich wartość nie 
przekraczała 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie na roboty 
budowlane.  

(akta kontroli tom II str. 340-341, 347-360; 365-370, 492-498, 606-607) 
3. Dom Kultury nie przekazał do BZP ogłoszeń o ww. zmianach w umowie z dnia 
27 czerwca 2018 r. na roboty budowlane dotyczące modernizacji Sali widowiskowo-
kinowej co stanowiło naruszenie art. art. 144 ust 1c tej ustawy. 

(akta kontroli tom II str. 325, 606) 

W Domu Kultury na ogół w sposób prawidłowy stosowano się do zasad określonych 
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 
niepodlegające, z uwagi na ich wartość, przepisom ustawy Pzp, w wybranych 
do kontroli sprawach, zorganizowano z zachowaniem zasad konkurencyjności. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wprowadzono uregulowania określające 
zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Stwierdzone 
w trakcie kontroli nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły nieopublikowania 
na stronie internetowej DKŚ planu zamówień publicznych na 2018 r., co stanowiło 
naruszenie art. 13a ust. 1 ustawy Pzp oraz wskazania błędnej podstawy prawnej 
zmian umowy zawartej z wykonawcą ww. modernizacji, dotyczących rozszerzenia 
zakresu prac objętych umową.  

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

1) okresowe waloryzowanie stawek opłat za najem składników majątkowych 
ustalonych w umowa wynajmu zawieranych na okresy dłuższe niż jeden rok; 

2) sprzedawanie środków trwałych na zasadach określonych w rozporządzeniu 
w sprawie organizacji przetargu na sprzedaż środków trwałych, zgodnie 
art. 27 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej; 

3) stosowanie się do przepisów prawa dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, w zakresie publikowania planu zamówień, zmian umów zawartych 
z wykonawcami i ogłoszeń o zamówieniach.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
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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,  15  stycznia 2021 r . 
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