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Zdjęcie na okładce:
MWP

Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
3 bzab
AMW
Biuro

BAW
budowa
budynek
CPR

CPIB
Cytadela

decyzja w sprawie CPR

3 Batalion Zabezpieczenia DWL;
Agencja Mienia Wojskowego;

Biuro ds. Budowy Nowej Siedziby MWP – komórka organizacyjna MWP
utworzona (ustalona w regulaminie organizacyjnym MWP), w związku z zapisem
pkt 3 decyzji Nr 584/MON, w celu zapewnienia obsługi inwestycyjnej MWP;
Biuro Audytu Wewnętrznego MON;

wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu; obejmuje także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

centralne plany rzeczowe – sporządzane na okres objęty programowaniem
rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i aktualizowane corocznie przez
Zarząd Planowania Rzeczowego P8 SGWP;
Centralny Plan Inwestycji Budowlanych – jeden z CPR; obejmuje planowanie
inwestycji budowlanych w resorcie ON;

Cytadela Warszawska – twierdza w Warszawie, zbudowana w latach 1832–1834;
na terenie Cytadeli znajdują się Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz
Muzeum Katyńskie oraz trwa budowa MHP i MWP;
poniższe decyzje:

decyzja Nr 149/MON – decyzja Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów
rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 89) – uchylona 11 lutego 2008 r.,

decyzja Nr 7/MON – decyzja Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów
rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6, ze zm.) – uchylona 31 marca 2014 r.,
decyzja Nr 103/MON – decyzja Nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów
rzeczowych (Dz. Urz. MON poz. 105) – uchylona 23 czerwca 2016 r.,

decyzja
w sprawie lokalizacji
dla budowy MWP
(decyzja Nr 406/MON,
decyzja Nr 418/MON)
decyzja w sprawie
planowania
i wykonywania
budżetu resortu ON
decyzja w sprawie
powołania
Pełnomocnika
decyzja w sprawie
zniesienia funkcji
Pełnomocnika
decyzja Nr 98/MON
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decyzja Nr 202/MON – decyzja Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów
rzeczowych (Dz. Urz. MON poz. 112, ze zm.);

decyzja Nr 406/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2006 r.
w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska
Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 19 poz. 250) lub decyzja Nr 418/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyboru lokalizacji
dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 20,
poz. 257) decyzje o tej samej treści;
decyzja Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz.
MON poz. 149) i wcześniejsze analogiczne decyzje;

decyzja Nr 213/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie
powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw budowy Muzeum
Wojska Polskiego (niepublikowana);
decyzja Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie
zniesienia funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw budowy
Muzeum Wojska Polskiego (niepublikowana);

decyzja Nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie
zmian organizacyjnych dotyczących Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
(Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 69);

decyzja Nr 385/MON

decyzja Nr 584/MON

DEKiD MON lub DEKiD
DI MON lub DI
DKS MON lub DKS
DK MON lub DK
dokumentacja budowy

dokumenty
planistyczne
Dowódca WL
DWiPO MON lub DWiPO
DWL, DWLąd

dysponent

inspektor nadzoru
inwestorskiego

inwestor

inwestor zastępczy

IWspSZ
jednoznaczne
podzielenie terenu
kaponiera

decyzja Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji opuszczenia
kompleksu wojskowego K-0009 (Cytadela) przez instytucje i jednostki wojskowe
(Dz. Urz. MON poz. 276);

decyzja Nr 584/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie przygotowania realizacji i finansowania budowy siedziby Muzeum
Wojska Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 257);
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego MON; następca DKS
MON;
Departament Infrastruktury MON;

Departament Komunikacji Społecznej MON; następca DWiPO MON;
Departament Kontroli MON;

pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;
dokumenty planowania wieloletniego i dokumenty planowania rocznego;
Dowódca Wojsk Lądowych;

Departament Wychowania i Promocji Obronności MON; poprzednik DKS MON;
Dowództwo Wojsk Lądowych;

dysponent części budżetowej – przez pojęcie dysponentów części budżetowej
rozumie się kierowników jednostek oraz organy wymienione w art. 139
ust. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp) właściwych ministrów, kierowników
urzędów centralnych, wojewodów oraz kierowników państwowych jednostek
organizacyjnych, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2 ufp, dysponujących
częściami budżetu państwa; w przypadku MWP – Minister ON, który udziela MWP
dotacji;
jeden z uczestników procesu budowlanego; może zostać ustanowiony dobrowolnie
przez inwestora lub obligatoryjnie, jeśli roboty są szczególnie skomplikowane
lub z uwagi na warunki gruntowe; musi posiadać uprawnienia budowlane
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną
oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót
budowlanych; jego powołanie ma ograniczać ryzyko nienależytego wykonania
robót budowlanych przez wykonawcę;
jeden z uczestników procesu budowlanego; do jego obowiązków należy
zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zgodzie z przepisami Prawa budowlanego;
w przypadku budowy siedziby MWP inwestorem jest MWP;

osoba lub firma, która na podstawie umowy z inwestorem, podejmuje wszystkie
czynności, do których inwestor zobowiązany jest w ramach procesu budowlanego,
czyli zastępuje inwestora (w zakresie określonym w umowie zawartej
z inwestorem); inwestorem zastępczym w przypadku budowy siedziby MWP jest SZI
(od 2016 r.);
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych;

precyzyjne i dokładne określanie linii rozgraniczających w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego i w umowach, uzgodnieniach między
podmiotami;
przykryta budowla fortyfikacyjna np. kaponiera pierwszego bastionu na terenie
Cytadeli Warszawskiej, w której mieści się siedziba Muzeum Katyńskiego;
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kierownik budowy
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Cytadeli Warszawskiej
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jeden z uczestników procesu budowlanego; do jego ustanowienia zobowiązany
jest inwestor; w przypadku, gdy wykonanie budowy zlecił wykonawcy, zwykle
jest pracownikiem wykonawcy; do jego podstawowych obowiązków należy
m.in.: protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi itd., prowadzenie
dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz
zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób
zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym technicznobudowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy ;
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.1740);

obszar (z nieruchomościami) znajdujący się na terenie Cytadeli Warszawskiej
będący w gestii resortu ON;
Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF
Nr 15, poz. 84);

przyrzeczenie publiczne, udzielone w trybie Pzp, w którym zamawiający, przez
publiczne ogłoszenie, przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa
do pracy konkursowej wybranej przez sąd konkursowy;
porozumienie samodzielnych podmiotów, którego celem jest ich zobowiązanie
się do wspólnej realizacji określonego zadania np. w celu realizacji zamówienia
publicznego (np. wykonawca „budowy MWP – I etap” konsorcjum dwóch
spółek: „IDS-BUD” S.A. (lider konsorcjum) oraz „Mar-Bud” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k.;
Muzeum Historii Polski w Warszawie – państwowa instytucja kultury utworzona
w 2006 r. przez Ministra KiDN; zgodnie z uchwałą RM będzie miało siedzibę na
terenie Cytadeli, obok Muzeum X Pawilonu oraz Muzeum Katyńskiego oraz MWP;
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Minister Obrony Narodowej;

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Muzeum Narodowe w Warszawie – muzeum sztuki w Warszawie, założone
w 1862 r. jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury;
od 1933/1934 r. jego skrzydło wschodnie zajmuje MWP;
Ministerstwo Obrony Narodowej;

muzea, których organizatorem jest Minister ON: Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Sił Powietrznych
w Dęblinie, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy;
muzeum martyrologiczne w Warszawie upamiętniające zbrodnię katyńską, będące
oddziałem (Oddziałem Martyrologicznym) MWP; znajduje się na terenie Cytadeli
(w kaponierze);

Muzeum Niepodległości w Warszawie – od 1 stycznia 1999 r. jest samorządową
instytucją kultury (organizatorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego);
jeden z jego oddziałów (poświęcony walkom narodowowyzwoleńczym w czasie
zaboru rosyjskiego) – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – ma swoją
siedzibę na terenie Cytadeli;

jeden z oddziałów Muzeum Niepodległości w Warszawie (oddział poświęcony
walkom narodowowyzwoleńczym w czasie zaboru rosyjskiego) mieści się
na terenie Cytadeli (w X Pawilonie);

MWP

nadzór autorski

nadzór budowlany

nadzór inwestorski
obiekt budowlany

oddziały MWP

organy administracji
architektoniczno-budowlanej

organizator muzeum

państwowa instytucja
kultury

Pełnomocnik

PIB

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum w Warszawie, prezentujące
zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski; powołane zostało
dekretem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego w dniu 22 kwietnia 1920 r.;
organizatorem MWP jest Minister ON; od 1933/1934 muzeum zajmuje skrzydło
wschodnie Muzeum Narodowego w Warszawie; nową siedzibę MWP zlokalizowano
w 2006 r. w kompleksie wojskowym K-9 „Cytadela” przy ulicy Dymińskiej 1 w
Warszawie – obecnie trwa jej budowa; jedno z muzeów nadzorowanych przez
Ministra ON;
zgodnie z Prawem budowlanym – sprawowany jest na żądanie inwestora lub
organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie: stwierdzania
w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego; zwykle sprawuje go projektant;

tu: zadania nadzoru budowlanego (opisane w Prawie budowlanym) wykonują:
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda przy pomocy
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego
nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji
wojewódzkiej, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
nadzór sprawowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
w skład struktury organizacyjnej Muzeum (na mocy zarządzenia MON w sprawie
statutu MWP) wchodzą oddziały: Oddział – Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej
z siedzibą w Warszawie, Oddział Martyrologiczny – Muzeum Katyńskie z siedzibą w
Warszawie (na terenie Cytadeli Warszawskiej), Oddział – Muzeum Broni Pancernej
z siedzibą w Poznaniu; Oddział – Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Ossowie
(od 2017 r.);

wykonują zadania administracji architektoniczno-budowlanej określone w Prawie
budowlanym (np. wydawanie pozwoleń na budowę): starosta, wojewoda, Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organy te m.in. kontrolują posiadanie przez
osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień
do pełnienia tych funkcji. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może
w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania
obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko;

organ lub podmiot tworzący (muzeum może być tworzone przez ministrów
i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby
fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej); organizatorem MWP jest Minister ON;

instytucja, której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem
statutowym, utworzona przez organizatora (ministra lub kierownika urzędu
centralnego) w ramach organizowania działalności kulturalnej (zagadnienie
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej uregulowano m.in. w ustawie
o organizowaniu działalności kulturalnej); MWP jest państwową instytucją kultury
– muzeum, którego organizatorem jest Minister ON;

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw budowy Muzeum Wojska
Polskiego – pełnomocnik Ministra ON powołany przez Ministra ON na mocy
decyzji w sprawie powołania Pełnomocnika i odwołany na mocy decyzji w sprawie
zniesienia funkcji Pełnomocnika;
Plan inwestycji budowlanych; CPIB;
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odrębna jednostka organizacyjna, ale także – dla potrzeb programu kontroli
– komórka organizacyjna MON (np. departament, zarząd SGWP);
decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333);

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2052);

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1064);

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

ustawa z dnia z dnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, ze zm.);

część procesu inwestycyjnego – zespół określonych Prawem budowlanym
powinności, związanych z budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektu budowlanego

szereg zasadniczych działań m.in. zaplanowanie i zrealizowanie zamierzenia
(np. wybudowanie obiektu budowlanego) oraz przekazanie (np. obiektu
budowlanego) inwestorowi do użytkowania. Zawiera także zespół
zróżnicowanych czynności przede wszystkim o charakterze analityczno-koncepcyjnym, ekonomicznym (np. zabezpieczenie środków na finansowanie
inwestycji) i administracyjnym (np. uzyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń,
przeprowadzenie procedur przetargowych). Składa się z faz: przedinwestycyjnej,
planowania i projektowania, kontraktowania zadań, realizacji inwestycji,
eksploatacji inwestycji;
opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych, które określa wymagania i oczekiwania
zamawiającego dotyczące zadania budowlanego (przeznaczenia wykonywanych
robót oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe,
funkcjonalne i architektoniczne); podstawa ustalania planowanych kosztów prac
projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim
w zakresie obliczania jej ceny oraz wykonania prac projektowych;
dokument, o którym mowa w rozporządzeniu RM z 2010 r., który – po uzgodnieniu
z dysponentem – musi posiadać inwestor, aby realizacja inwestycji budowlanej
mogła być finansowana lub dofinansowana ze środków budżetu państwa;

jeden z uczestników procesu budowlanego; do jego obowiązków należy
m.in. opracowanie projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej; może być zobowiązany przez inwestora do sprawowania
nadzoru autorskiego;
zamierzenie składające się z więcej niż jednego zadania inwestycyjnego, które
realizowane są bezpośrednio po sobie lub w tym samym czasie lub w krótkim
odstępie czasu, a faktycznie zadania te, pomimo ich jednostkowego wyodrębnienia
w planie inwestycji budowlanych, mogą stanowić razem całość realizowanej
inwestycji (np. budowa MWP i budowa wjazdu do Cytadeli);

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843); została zastąpiona z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019);

regulamin
organizacyjny MON

regulamin
organizacyjny MWP

resort ON
roboty budowlane
rozliczenie dotacji
rozporządzenie
RM z 2010 r.
RM
SGWP
SZI
teren budowy
uczestnicy procesu
budowlanego
ufp,
ustawa o finansach
publicznych:
uPb, Prawo budowlane
ustawa o muzeach
ustawa o NIK
ustawa o gospodarce
nieruchomościami
ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
ustawa o ochronie
zabytków
ustawa o ochronie
przyrody
ustawa
o organizowaniu
działalności
kulturalnej
zadanie nr 91115
Warszawa K-0009
zadanie nr 91245
Warszawa K-0009

kolejne regulaminy organizacyjne MON wraz ze zmianami – wprowadzane
zarządzeniami Ministra ON: zarządzenie Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa
Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON poz. 250, ze zm.) i wcześniejsze analogiczne
zarządzenia;
kolejne regulaminy organizacyjne MWP nadawane przez Dyrektora MWP na
podstawie statutu (zarządzeń MON w sprawie statutu MWP), po zasięgnięciu m.in.
opinii Ministra Obrony Narodowej – określają organizację wewnętrzną MWP, w tym
zakres działania komórek organizacyjnych (m.in. Biura ds. Budowy Nowej Siedziby
MWP), stanowisk pracy oraz oddziałów, a także zasady ich funkcjonowania;

resort obrony narodowej;

budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego;

ogół czynności dotującego mających na celu merytoryczną, formalną i rachunkową
kontrolę dokumentów przekazanych przez podmiot, który dotację otrzymał;

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238,
poz. 1579);
Rada Ministrów;

Sztab Generalny Wojska Polskiego (składa się z zarządów, w tym ZPR P-8)
– wchodzi w skład Ministerstwa Obrony Narodowej;
Stołeczny Zarząd Infrastruktury;

przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

inwestor, inspektor nadzoru budowlanego, projektant, kierownik budowy
lub kierownik robót;

ufp z 2009 r. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869, ze zm.), wcześniej: ufp z 2005 r. – ustawa z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.);
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902);

ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200);
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1990, ze zm.);

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.);
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2020 r. poz. 282, ze zm.);
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55,
ze zm.);

ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.);
Budowa MWP – I etap;

Przebudowa i adaptacja kaponiery na potrzeby Oddziału MWP „Muzeum
Katyńskie”;
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zadanie nr 91516
Warszawa K-0009
zarządzenie
Nr 1/MON
zarządzenie
Nr 28/MON

zarządzenia MON
w sprawie
statutu MWP

ZPR P-8

10

Budowa wjazdu na teren Cytadeli Warszawskiej;

zarządzenie Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 16);

zarządzenie Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października
2013 r. w sprawie nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz
jednostkom podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. MON
poz. 291, ze zm.);
zarządzenie Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Dz. Urz.
MON Nr 3, poz. 30), zarządzenie Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
24 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie (Dz. Urz. MON poz. 177), zarządzenie Nr 34/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON poz. 182), zarządzenie Nr 11/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON poz. 79);
Zarząd Planowania Rzeczowego (P-8) SGWP.

Zdjęcia nr 1–4
Muzeum Wojska Polskiego – powołanie i obecnie

Źródło:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski_-_Dekret_o_pow
o%C5%82aniu_do_%C5%BCycia_oraz_Statut_Muzeum_Wojska_-_701-001-058-263.pdf (zdj. 1-2), MWP (zdjęcia 3–4).
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1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy budowa Muzeum
Wojska Polskiego
przebiega prawidłowo?

Pytania definiujące
cele szczegółowe
kontroli
1. Czy należycie
przygotowano
dokumentację procesu
inwestycyjnego
i prawidłowo
wyłoniono wykonawcę?
2. Czy zapewniono
finansowanie
budowy i rozliczenie
wykonywanych prac?
3. Jak wykonywano
nadzór, w tym nadzór
inwestorski?
4. Czy proces
inwestycyjny przebiegał
terminowo?

Jednostki
kontrolowane
Ministerstwo Obrony
Narodowej
Muzeum Wojska Polskiego
Stołeczny Zarząd
Infrastruktury

Okres objęty kontrolą
2008–2020
(30 września)1
– MON, MWP
2016–2020 (30 września)
– SZI

Państwo polskie powinno stwarzać warunki upowszechnienia i równego
dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego,
jego trwania i rozwoju2.

Państwowa instytucja kultury MWP jest muzeum historycznym, które ukazuje dzieje narodu i państwa polskiego od jego początków do współczesności. Przedmiotem działania MWP jest m.in. pozyskiwanie oraz zachowanie
gromadzonych zabytków kultury narodowej, dzieł sztuki oraz materiałów
dokumentacyjnych związanych z dziejami oręża polskiego oraz należyte ich
utrzymanie oraz udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych w ramach prowadzenia działalności wystawienniczej, promocyjnej, edukacyjnej, a także popularyzacja wiedzy o polskiej historii wojskowej.
Organizatorem MWP jest Minister ON, który ma zapewnić środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju (poprzez udzielanie dotacji).

Muzeum Wojska3 powołane zostało „do życia” dekretem Naczelnego
Wodza Józefa Piłsudskiego w dniu 22 kwietnia 1920 r.4, a reaktywowane
rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego w dniu
22 sierpnia 1945 r.
Od 1984 r., tj. od momentu wygaśnięcia umowy w sprawie użytkowania,
resort obrony narodowej ponosi koszty najmu obiektu od Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW) przy Al. Jerozolimskich 3 i zobligowany jest
do zwolnienia około 6,8 tys. m2 zajmowanych (od 1933 r./1934 r.) pomieszczeń MNW. W związku z zajmowaniem części powierzchni obiektów MNW
przez MWP oba muzea mają trudną sytuację w zakresie przechowywania
i wystawiania rosnących zbiorów.

Budowę nowej siedziby MWP w Cytadeli Warszawskiej rozważano od lat
60-70 XX w., a w latach 90-tych wmurowano na terenie Cytadeli Warszawskiej kamień węgielny. Ostatecznie w 2006 r. Minister ON podjął decyzję
o lokalizacji nowej siedziby MWP w kompleksie wojskowym K-9 „Cytadela”
przy ulicy Dymińskiej 1 w Warszawie.
W grudniu 2007 r. Minister ON funkcję inwestora powierzył MWP.

Tymczasem proces inwestycyjny trwał już ponad 12 lat5. Długo trwała
faza przygotowawcza (pierwszy program inwestycji zatwierdzono dopiero
w 2015 r.). Ostatecznie proces budowlany rozpoczął się: w latach 2016–2017
– zrealizowano zadanie „Budowa wjazdu na teren Cytadeli” (etap I),
a w 2018 r. MWP podpisało umowę z wykonawcą na budowę swojej siedziby („Budowa MWP – etap I”). W toku przygotowania i realizacji inwestycji ulegały zmianom terminy jej oddania do użytkowania. Ostatecznie
planowane zakończenie robót ustalono na 2021 r. (w umowie MWP z generalnym wykonawcą oraz w uzgodnionym z MON programie inwestycji).

W związku z powyższym NIK podjęła inicjatywę przeprowadzenia kontroli, której rezultatem miała być odpowiedź na pytanie czy budowa MWP
1

Z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.

4

Dziennik Rozk.M.S.Wojsk.Nr.15, z dn. 11.V.1920 r.; w dniu 10.02.2021 r.: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/a/ad/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski_-_Dekret_o_powo%C5%82aniu_
do_%C5%BCycia_oraz_Statut_Muzeum_Wojska_-_701-001-058-263.pdf .

2

3

12

5

Art. 6 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
Początkowa nazwa Muzeum to „Muzeum Wojska”, obecne: „Muzeum Wojska Polskiego”.
I trwał nadal także po zakończeniu kontroli NIK.

WPROWADZENIE
przebiega prawidłowo, tj. czy przygotowanie i realizacja budowy MWP,
w aspekcie dokumentacji, finansowania, nadzoru i terminowości6, były
zgodne z przepisami prawa, ustalonych regulacji, zapisami umów oraz
zamierzeniami planistycznymi.
Zdjęcia nr 5–8
Muzeum Wojska Polskiego – zbiory

Źródło: MWP.

6

Zgodnie z – wyżej przedstawionymi – pytaniami definiującymi cele kontroli.
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2. OCENA OGÓLNA
Nie w pełni prawidłowe
działania w zakresie
przygotowania i realizacji
budowy Muzeum Wojska
Polskiego skutkowały
przewlekłością procesu
inwestycyjnego,
trwającego już
od ponad 12 lat

Proces inwestycyjny budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego
na terenie Cytadeli jest zbyt przewlekły. Od wyznaczenia Muzeum jako
inwestora (w grudniu 2007 r.), trwa on już ponad 12 lat (w tym budowa
siedziby dopiero od połowy 2018 r.). Jego długotrwałość spowodowana była
m.in. działaniami inwestora (MWP) – skutkującymi zapewnieniem zatwierdzenia programu inwestycji dopiero w 2015 r. – oraz decyzją (w 2015 r.)
o wyznaczeniu siedziby Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli.
W badanym okresie działania Ministra ON podejmowane w zakresie przygotowania inwestycji były właściwe (wyznaczenie podmiotów i osób
odpowiedzialnych za realizację inwestycji, rozpoznanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz przygotowanie terenu Cytadeli). Proces opuszczania Cytadeli przez dotychczasowych użytkowników terenu (tj. jednostki
wojskowe), choć przebiegał z zakłóceniami (zwłaszcza przed 2016 r.), to ostatecznie został pozytywnie zakończony. Właściwe były działania MWP w zakresie
wyboru wykonawców prac budowlanych. Jednak działania w zakresie przygotowania dokumentacji procesu inwestycyjnego i sposób wyłonienia
wykonawców nie zawsze były właściwe, bowiem MWP w niewłaściwy sposób
dokonywało wyboru osób i podmiotów w ramach zamówień poniżej progu
stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projektanta.

Zapewniono finansowanie budowy i rozliczenie wykonywanych prac.
Działania Ministra w zakresie finansowania inwestycji ze środków publicznych
w formie dotacji celowych były właściwe. Podobnie jak działania beneficjenta
tych środków (MWP) w zakresie ich wykorzystania i rozliczenia. Niewłaściwe
jednak było sporządzanie pierwszych programów inwestycji, nieodpowiadających założeniom finansowym obowiązującego planu inwestycji budowlanych,
co skutkowało ich niezatwierdzaniem.

Nadzór inwestorski wykonywany przez SZI był właściwy, lecz inne
działania w zakresie nadzoru nie zawsze były wystarczające. Działania
Ministra ON i MWP w zakresie nadzoru nad wykorzystaniem udzielonych dotacji oraz rocznego rozliczania finansowego i rzeczowego zadania były wystarczające. Niejasny był natomiast podział kompetencji w tym zakresie w MON.
Z kolei do niewłaściwych działań MWP należały: niezaakceptowanie (od marca
2019 r.), mimo umownego wymogu, projektu porozumienia generalnych
wykonawców budów Muzeów (Wojska Polskiego oraz Historii Polski), a także
niezapewnienie przeprowadzenia badania sprawdzającego umożliwiającego
wydłużenie okresu eksploatacji kotew ścianki berlińskiej (zabezpieczającej
wjazd do Cytadeli) oraz przekazywania informacji o jej stanie generalnemu
wykonawcy pomimo zgłoszeń.
Proces inwestycyjny, m.in. w stosunku do pierwotnych zamierzeń (zakończenia w 2012 r.), nie przebiegał terminowo. Sytuacja poprawiła się
po rozpoczęciu budowy, ale zakończenie budowy (I etapu) w 2021 r. jest
niepewne (m.in. w zakresie dokończenia wjazdu). Działania MWP (zatwierdzenie programu inwestycji dopiero w 2015 r.) i zmiany zakresu inwestycji
(np. w związku z budową MHP) opóźniły możliwość rozpoczęcia procesu
budowlanego. Z kolei niedoprowadzenie przez MWP do uregulowania na nowo
w umowie z generalnym wykonawcą (konsorcjum) kwestii prac związanych
z dokończeniem wjazdu powoduje, że zakończenie budowy w 2021 r. jest
zagrożone.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Budowa nowej siedziby MWP została zlokalizowana w 2006 r. w kompleksie wojskowym K-0009 „Cytadela” przy ul. Dymińskiej 1 w Warszawie.
Na tym terenie budowana jest również siedziba MHP w związku z decyzją7
podjętą w 2015 r.

Lokalizacja nowej
siedziby MWP

Jednak w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego i wyłonienia
wykonawców stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Nieprawidłowości:

2. Wydane zostały dwie tożsame, co do treści, decyzje Ministra ON w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska
Polskiego: Nr 406/MON z dnia 6 października 2006 r.8 i Nr 418/MON
z dnia 19 października 2006 r.9 Decyzje te różniły się jedynie numerem,
datą i danymi promulgacyjnymi.
Minister ON dopiero – po zakończeniu kontroli – w dniu 12 października
2020 r. podpisał decyzję Nr 141/MON uchylającą decyzję w sprawie wyboru
lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego10, zgodnie z którą decyzja Nr 418/MON utraciła moc. Już w sprawozdaniu
z przeprowadzonych przez BAW11 czynności doradczych (październik
2008 r.)12 wskazano rekomendację dla dwóch departamentów MON13:
Należy uporządkować stan prawny dotyczący wskazania pełnienia funkcji
inwestora, w tym uchylenie jednej z decyzji 406 lub 418.
[str. 30]

wydanie dwóch decyzji
tożsamych co do treści

W ramach kontroli stwierdzono, że zapewniono wyznaczenie właściwych podmiotów i osób odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z przygotowaniem inwestycji. W toku prac przygotowawczych
właściwie został rozpoznany stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz
inne uwarunkowania. Opuszczanie terenu Cytadeli, dla potrzeb budowy MWP, przez dotychczasowych użytkowników (instytucje i jednostki
wojskowe) zostało zrealizowane, chociaż przebiegało z zakłóceniami
(zwłaszcza przed 2016 r.). Poprawnie przygotowano i udostępniono wykonawcom teren budowy oraz zapewniono jego jednoznaczny podział wraz
z podziałem odpowiedzialności podmiotów na nim funkcjonujących. Wyłonienie wykonawców generalnych prac budowlanych (siedziby MWP i wjazdu) było właściwe.

Przygotowanie
dokumentacji procesu
inwestycyjnego
i wyłonienie
wykonawców

1. MWP sporządziło z uchybieniami protokół z postępowania nr ZP-7/2017
dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy prac budowlanych siedziby
MWP na terenie Cytadeli Warszawskiej.
[str. 28–29]

uchybienia w protokole
z postępowania
o udzielenia zamówienia

7 Lokalizacja MHP na terenie Cytadeli została ustalona na podstawie dokumentów z dnia 21 lipca
2015 r.: Listu intencyjnego w sprawie budowy siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie,
którego sygnatariuszami byli Minister ON, Minister KiDN oraz dyrektorzy MWP i MHP oraz
uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum
Historii Polski w Warszawie”. Pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, przy udziale dyrektorów MWP i MHP, została zawarta w dniu
4 października 2017 r. umowa w sprawie budowy nowej siedziby MWP i MHP („umowa
czterostronna”).

8 Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 250.
9 Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 257.

10 Dz.Urz. MON poz. 164.

11 Biuro Audytu Wewnętrznego MON.

12 „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – organizacja biura i ocena harmonogramu inwestycji”.

13 Departamentu Wychowania i Promocji Obronności (DWiPO) i Departamentu Infrastruktury (DI).
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
problematyczne
„powiernictwo”

ułomna procedura
wyboru projektanta

zlecanie usług w sposób
niekonkurencyjny

niezrealizowanie zadań
przez Zespół zadaniowy

Zapewnienie
finansowania
budowy i rozliczenia
wykonywanych prac

Nieprawidłowości:

3. W punkcie 3 decyzji Nr 584/MON z 17 grudnia 2007 r.14 użyto nieostrego (niezdefiniowanego prawnie) pojęcia „powiernictwo”. Użyto
je w sformułowaniu: W celu zapewnienia sprawnej obsługi inwestycyjnej
Muzeum Wojska Polskiego, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego utworzy
komórkę organizacyjną do realizacji tego zadania. Przy realizacji robót
specjalistycznych dopuszcza się możliwość obsługi inwestycyjnej w trybie
powiernictwa. Doprecyzowania tego pojęcia nie ma także w uzasadnieniu
do tej decyzji, ani w innych aktach prawnych. Taki stan prawny skutkował
różnym podejściem w rozumieniu sposobu realizacji przepisu punktu
3 zdania 2 ww. decyzji przez Departament Kontroli MON (DK) i MWP.
NIK zwraca uwagę, że mimo kontroli DK z 2015 r., nie doprecyzowano
znaczenia terminu powiernictwa na gruncie decyzji Nr 584/MON z 2007 r.

[str. 30–31]

4. W Regulaminie konkursu na koncepcję urbanistyczno–architektoniczną
kompleksu MWP w Cytadeli Warszawskiej, mającego na celu wyłonienie
projektanta, zamieszczono nieprecyzyjne i niewystarczające zapisy
w zakresie maksymalnego, planowanego łącznego kosztu wykonania
robót realizowanych na podstawie prac konkursowych. [str. 31–33]

5. MWP zlecało usługi o wartości niższej niż określona w art. 4 pkt 8 Pzp
w sposób niekonkurencyjny, tj. niezgodny z zasadami określonymi
w art. art. 43 i 44 ust. 3 i 4 ufp15 oraz §§ 6 i 13 załącznika do decyzji
Nr 145/MON16.
[str. 35–37]

6. Zespół zadaniowy do spraw opracowania koncepcji opuszczenia kompleksu wojskowego K-0009 (Cytadela) przez instytucje i jednostki wojskowe
nie opracował i nie uzgodnił harmonogramu oraz oszacowania kosztów
opuszczenia kompleksu wojskowego K-0009 przez te podmioty. Ponadto
nie przedłożył Ministrowi ON, w terminie trzech miesięcy (tj. do 29 grudnia
2015 r.), analizy uwarunkowań prawnych i organizacyjnych, a także koncepcji i harmonogramu oraz kalkulacji szacunkowych kosztów opuszczenia
kompleksu wojskowego K-0009 przez ww. podmioty.
[str. 41]

W ramach kontroli stwierdzono, że zapewniono finansowanie budowy MWP i właściwe rozliczenie wykonywanych prac. We właściwy sposób wyznaczono podmioty i osoby odpowiedzialne za proces rozliczania
finansowego i sprawozdawczości inwestycji. W MWP przyjęto i realizowano właściwy system rozliczania wykonywanych prac i zadań inwestycyjnych, a także realizowano w sposób zgodny z przepisami prawa zadania
z zakresu sprawozdawczości i obsługi księgowej inwestycji.
Jednak w zakresie zapewnienia finansowania budowy i rozliczenia wykonywanych prac stwierdzono następujące nieprawidłowości:

14 Decyzja Nr 584/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie
przygotowania realizacji i finansowania budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego
(Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 257).

15 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.).
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16 Decyzja Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad
postepowania w kontaktach z wykonawcami. (Dz. Urz. MON poz. 157, ze zm.).

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
1. Zadanie inwestycyjne (budowa siedziby MWP) nie zostało ujęte w średniookresowym „Planie zamierzeń inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamierzeń inwestycyjnych realizowanych
w ramach NSIP w latach 2007–2012”, co było niezgodne z pkt 4 decyzji
Nr 584/MON.
[str. 48–49]

2. Sporządzanie17 programu inwestycji nieodpowiadającego założeniom
finansowym obowiązującego PIB, tj. w sposób niezgodny z decyzją
Nr 7/MON Ministra ON z dnia 14 stycznia 2008 r.18
[str. 49–51]

nieujęcie zadania
inwestycyjnego
w dokumencie
planistycznym

sporządzanie
programu inwestycji
nieodpowiadającego
założeniom PIB

Infografika nr 1
Porównanie wielkości środków (w mln zł) na budowę siedziby MWP określonych w różnych
dokumentach

1 400,0
1 200,0

Regulamin konkursu
(MWP)

1 000,0

Zwycięska praca
konkursowa (WXCA)

800,0
600,0

Program inwestycji
(WXCA na zlecenie MWP)

400,0
200,0
0,0

2011

2013

2015

2016

Plan inwestycji
budowlanych

2011, 2013 – programu inwestycji nie uzgodniono i nie zatwierdzono;
2015, 2016 – program inwestycji uzgodniono i zatwierdzono*.
*Realizacja inwestycji budowlanej może być finansowana lub dofinansowana ze środków budżetu
państwa, jeżeli inwestor posiada uzgodniony z dysponentem program inwestycji.
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Przedmiotem kontroli było m.in. sprawowanie nadzoru, w tym przez
Ministra ON (jako donatora dotacji i dysponenta środków budżetowych,
po części także jako organizatora MWP) oraz nadzór MWP (jako inwestora
i zamawiającego), nadzór autorski projektanta oraz nadzór inwestorski
(sprawowany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego z SZI). Przedmiotem kontroli nie było sprawowanie nadzoru budowlanego i działania
organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Nadzór,
w tym nadzór
inwestorski

Stwierdzono, że działania podjęte przez Ministra ON w zakresie nadzoru
nad wydatkowaniem środków dotacji celowych przeznaczonych na inwestycję były wystarczające. W sposób prawidłowy, tj. zgodny z wymogami
określonymi w decyzjach o pozwoleniu na budowę i przepisach Prawa
budowlanego, wyznaczono podmioty i osoby odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru i kontroli w ramach inwestycji. Zarówno nadzór inwestorski jak i autorski były realizowane w sposób odpowiadający założeniom
17 Dwukrotnie (kolejno: w 2011 r. i w 2013 r.).

18 Decyzja Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad
opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6, ze zm.).
Szacunkowy koszt inwestycji brutto w programie inwestycji (pierwszym i drugim) był znacząco
wyższy niż przewidziane środki w planie inwestycji budowlanych na to zadanie.
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Nieprawidłowości:
niejasny podział
kompetencji w MON
niesprawdzenie przez
MON prawidłowości
dokonania odbioru
i przekazania obiektów
do użytkowania

brak akceptacji przez
MWP, mimo wymogu,
projektu porozumienia
wykonawców
nieprzeprowadzenie
wymaganego badania
sprawdzającego

Terminowość przebiegu
procesu inwestycyjnego

zawartych w tym zakresie umów. Koordynacja i kontrola prac podmiotów
realizujących powyższe czynności nadzoru były właściwie prowadzone
przez pracowników Biura i osoby, którym powierzono zadania doradców
inwestycyjnych.

Jednocześnie w zakresie nadzoru stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Niejasny był podział kompetencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi
MON (DI i DEKiD) w zakresie nadzoru nad wykorzystaniem dotacji
celowych udzielonych MWP.
[str. 55–56]

2. Mimo zakończenia dwóch zadań związanych z realizowaniem inwestycji
na Cytadeli Warszawskiej, tj. zadań: „Adaptacja kaponiery na potrzeby
Oddziału MWP – Muzeum Katyńskie” (2010–2019) i „Budowa wjazdu
do Cytadeli Warszawskiej” (2011–2017), nie sprawdzono – w ramach nadzoru nad przebiegiem procesu inwestycyjnego (DI MON) – prawidłowości
dokonania odbioru i przekazania obiektów do użytkowania.
[str. 57]
3. Nie realizowano zapisu § 4 ust. 6 umowy pomiędzy MWP a wykonawcą
generalnym (konsorcjum), tj. brakowało akceptacji przez MWP od marca
2019 r. projektu porozumienia generalnych wykonawców (budów MWP
i MHP) w zakresie ich współpracy na terenie Cytadeli.
[str. 58–59]

4. Nie przeprowadzono badania sprawdzającego umożliwiającego wydłużenie okresu eksploatacji kotew ścianki berlińskiej (zabezpieczającej
wjazd na teren Cytadeli) oraz brak było przekazywania informacji o jej
stanie generalnemu wykonawcy pomimo zgłoszeń.
[str. 59–60]

Sposób realizacji inwestycji, trwającej 12 lat, wskazuje na konieczność
zwiększenia nadzoru przez MON w celu zmniejszenia ryzyka niedotrzymania kolejnych terminów zakończenia inwestycji.
W 2006 r. Minister ON podjął decyzję o lokalizacji nowej siedziby MWP
w kompleksie wojskowym K-9 „Cytadela” przy ulicy Dymińskiej 1 w Warszawie. W 2007 r. zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 201219.
W grudniu 2007 r. Minister ON funkcję inwestora powierzył MWP20.
Jednak po raz pierwszy program inwestycji zatwierdzony został dopiero
w 2015 r.21 W latach 2016–2017 zrealizowano zadanie „Budowa wjazdu
na teren Cytadeli”, a w 2018 r. MWP podpisało umowę z wykonawcą
na budowę MWP („Budowa MWP – etap I”). Aktualnie planowany termin
zakończenia robót przewiduje się (w umowie MWP z generalnym wykonawcą oraz w uzgodnionym z MON programie inwestycji z 2017 r.)
na 2021 r. NIK ocenia, że nie jest to jednak termin pewny (ostateczny),
bow iem za końc zenie budow y w t y m ter minie jes t zag rożone,
m.in. w związku z niepodjęciem przez MWP wystarczających działań

19 W „Harmonogramie działań związanych z budową Muzeum Wojska Polskiego”, zaakceptowanym
na posiedzeniu Kierownictwa MON w dniu 3 września 2007 r., przejęto m.in., że planowane
zakończenie realizacji inwestycji nastąpi do 31.03.2012 r., a planowany termin uzyskania
pozwolenia na użytkowanie do 31.07.2012 r.

20 W decyzji Nr 584/MON.
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21 We wcześniej proponowanych programach inwestycji wartość inwestycji ustalano w wysokości
znacznie (ponad dwukrotnie) przewyższającej założenia PIB.
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na rzecz umożliwienia rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących ukończenia wjazdu na teren Cytadeli.

W zakresie terminowości przebiegu procesu inwestycyjnego stwierdzono
nieprawidłowość polegającą na tym, że nie uregulowano22 w umowie
MWP z generalnym wykonawcą budowy siedziby MWP kwestii prac związanych z dokończeniem wjazdu.
[str. 65]

Zdaniem NIK, na gruncie art. 175 ust. 1 pkt 3 ufp, od dysponenta
części budżetowej, należy oczekiwać sprawowania odpowiedniego nadzoru
(i kontroli) nad realizacją zadań finansowanych z budżetu państwa, także
w zakresie jej terminowości. Choć explicite ustawodawca nie wspomniał
w tym konkretnie miejscu o terminowości realizacji zadań, to jednak dysponent części budżetowej, który przekazuje środki publiczne w celu otrzymania efektu (na gruncie art. 44 ufp)23, powinien sprawować należyty
nadzór nad realizacją ww. zadań w aspekcie terminowości ich zakończenia. To nie ustawowo określony katalog działań (którego zresztą nie ma),
lecz konieczność sprawowania skutecznego nadzoru powinna determinować wykorzystanie określonych, dostępnych środków. Narzędzi takich
dostarcza m.in. kontrola oraz prawo do uzyskiwania informacji24 i środki
restrykcji (np. zapisane umownie). Bowiem dysponent udostępnia środki publiczne (np. w formie dotacji), więc powinien wymagać dobrego ich
użycia, także pod kątem terminowości.

Nieprawidłowość:

brak ostatecznego
uregulowania kwestii
dokończenia wjazdu

Uwaga

22 Według stanu na dzień 30 września 2020 r. (tj. do dnia zakończenia kontroli NIK).

23 W postaci siedziby MWP i jednocześnie jako organizator instytucji kultury (organizator MWP),
który oczekuje zapewnienia odpowiedniego (zgodnego np. z wymaganiami organizacyjnoużytkowymi) miejsca dla gromadzenia i udostępniania zbiorów.

24 Np. od podmiotu otrzymującego środki (np. dotację), w tym odpowiedniej informacji
o rzeczywistej przyczynie nierozpoczęcia lub opóźnienia prac.
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4. WNIOSKI
W związku z wynikami kontroli:

− w celu zakończenia inwestycji (I etapu) w terminie określonym
m. in. w programie inwestycji,
− w związku z zajmowaniem części powierzchni obiektów MNW przez
MWP, co powoduje trudną sytuację w zakresie przechowywania
i wystawiania rosnących zbiorów obu muzeów;
Minister Obrony
Narodowej
i dyrektor MWP

niezależnie od wniosków pokontrolnych25 i uwag sformułowanych
w wystąpieniach pokontrolnych, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o:

1. Wzmocnienie działań nadzorczych w celu ukończenia inwestycji („Budowa
MWP – etap I”) w 2021 r.
2. Uregulowanie w decyzji Ministra ON i / lub w umowie zawartej pomiędzy
Ministrem ON (jako dysponentem części budżetowej i organizatorem
MWP) a dyrektorem MWP kwestii praw i obowiązków stron w zakresie
sprawowania nadzoru przez dysponenta nad terminowością przebiegu
i zakończenia inwestycji.

25 Wnioski pokontrolne skierowane w wystąpieniach pokontrolnych zamieszczono w załączniku
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Przygotowanie dokumentacji procesu inwestycyjnego
i wyłonienie wykonawców
W ramach kontroli stwierdzono, że zapewniono wyznaczenie właściwych podmiotów i osób odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z przygotowaniem inwestycji. W toku prac przygotowawczych
właściwie został rozpoznany stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz
inne uwarunkowania. Opuszczanie terenu Cytadeli, dla potrzeb budowy
MWP, przez dotychczasowych użytkowników (instytucje i jednostki wojskowe) zostało zrealizowane, chociaż przebiegało z zakłóceniami (zwłaszcza przed 2016 r.). Poprawnie przygotowano i udostępniono wykonawcom
teren budowy oraz zapewniono jego jednoznaczny podział wraz z podziałem odpowiedzialności podmiotów na nim funkcjonujących. Wyłonienie
wykonawców generalnych (siedziby MWP i wjazdu) NIK ocenia jako
właściwe. Jednak jako niewłaściwy ocenia proces wyboru części innych
wykonawców. W tym zakresie stwierdzono nieprawidłowości dotyczące
procedury wyboru projektanta (konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną kompleksu MWP w Cytadeli Warszawskiej) oraz
obowiązujących w MWP procedur dotyczących zamówień o wartości niższej
niż określona w art. 4 pkt 8 Pzp26 (tj. zamówień poniżej progu stosowania
tej ustawy). Nieprawidłowość w badanym obszarze stanowiło także
niewłaściwe przygotowanie protokołu z postępowania w sprawie wyboru
generalnego wykonawcy.

Podsumowanie
wyników kontroli
w zakresie
przygotowania
dokumentacji procesu
inwestycyjnego
i wyłonienia
wykonawców

Proces inwestycyjny rozpoczął się w 2007 r. złożeniem wniosku o wydanie
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakończy się w momencie wydania decyzji o użytkowaniu obiektu27. Częścią procesu inwestycyjnego jest proces budowlany. Rozpoczął się on w 2017 r. od przekazania
wykonawcy terenu budowy.

Proces inwestycyjny

Proces przedinwestycyjny (trwający do 2007 r.) nie był objęty zakresem
kontroli. Proces ten rozpoczął się od pomysłu i czynności przede wszystkim o charakterze analityczno-koncepcyjnym i zakończył się z momentem
złożenia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
(warunków zabudowy). Budowę nowej siedziby MWP rozważano od lat
60. XX w., a w latach 90-tych wmurowano na terenie Cytadeli Warszawskiej kamień węgielny. Ostatecznie w 2006 r. Minister Obrony Narodowej
podjął decyzję o budowie nowej siedziby MWP w kompleksie wojskowym
K-9 „Cytadela” przy ulicy Dymińskiej 1 w Warszawie.

Proces
przedinwestycyjny

26 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);
została zastąpiona z dniem 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
27 Podział przyjęty dla potrzeb niniejszej kontroli.
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Zdjęcia nr 9 i 10
Muzeum Wojska Polskiego – przygotowanie inwestycji (prace archeologiczne)

Źródło: MWP.

5.1.1. Wyznaczenie podmiotów i osób odpowiedzialnych
Pełnomocnik Ministra
ON i AMW

Zanim Muzeum Wojska Polskiego (MWP) wyznaczone zostało jako inwestor, wiodącą rolę w zakresie dotyczącym budowy nowej siedziby MWP
powierzono Pełnomocnikowi Ministra Obrony Narodowej i Agencji
Mienia Wojskowego (AMW).

Z dniem 1 czerwca 2006 r. Minister ON, na mocy decyzji Nr 213/MON z dnia
31 maja 2006 r.28 (dalej jako: „decyzja Nr 213/MON”), powołał Pełnomocnika
Ministra Obrony Narodowej do spraw budowy Muzeum Wojska Polskiego
(dalej jako „Pełnomocnik”), na okres trzech lat [tj. do 31 maja 2009 r.].

Pełnomocnik miał zająć się29 koordynacją prac związanych z planowaniem, projektowaniem i budową Muzeum, natomiast realizacja budowy
nowej siedziby Muzeum została powierzona AMW30. Prezes AMW miał
wydzielić niezbędne środki na sfinansowanie opracowania planu inwesty-

28 Decyzja Nr 213/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie powołania
Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw budowy Muzeum Wojska Polskiego
(niepublikowana).

29 Szczegółowe informacje w załączniku 6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych.
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30 Według zapisu w uzasadnieniu do decyzji Nr 213/MON.
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cyjnego oraz konkursu na projekt budowy MWP31. Budowa MWP miała być
realizowana przez AMW w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
(według wstępnych założeń przyjętych przez Kierownictwo MON w marcu
2006 r.). Jednak ówczesna ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
z 2005 r.32 (i jej kolejne nowelizacje) tworzyła bariery i stanowisko AMW
dotyczące możliwości finansowania budowy MWP w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Prezes AMW przedstawił Kierownictwu MON
dopiero w grudniu 2006 r. Zawarte w nim wnioski i propozycje finalnie
nie zostały zaakceptowane przez Kierownictwo MON. Ponadto nie doszło
do uzgodnienia przez MON i AMW zasad powierzenia AMW funkcji inwestora, a tym samym do przedstawienia ww. uzgodnionego projektu umowy przez Pełnomocnika33. Wewnętrzne problemy AMW34 jakie miały
miejsce wiosną 2007 r. wykluczyły na tym etapie realizację inwestycji przez
AMW. W pierwszym półroczu 2007 r. Kierownictwo MON zdecydowało
o zasadniczym znaczeniu środków budżetowych w finansowaniu inwestycji. W konsekwencji w 2008 r. rola Agencji w budowie MWP zakończyła się35.

Funkcję Pełnomocnika Minister ON, od początku tj. z dniem 1 czerwca
2006 r., powierzył (pkt 3 decyzji Nr 213/MON) Panu Dariuszowi Matlakowi
(od 1 lipca 2004 r. pełniącemu funkcję dyrektora Domu Żołnierza Polskiego).
Pan D. Matlak z dniem 1 czerwca 2006 r. został również doradcą Prezesa AMW.

Funkcja Pełnomocnika, mimo, że została powołana na okres trzech lat
[tj. do 31 maja 2009 r.], jednak przed upływem tego okresu – z dniem
9 maja 2008 r. [tj. przed upływem dwch lat] została zniesiona (decyzją
Nr 229/MON36). Konieczność zlikwidowania funkcji Pełnomocnika uzasadniono37 tym, że z dniem 1 stycznia 2008 r. osoba będąca Pełnomocnikiem
została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora MWP ds. inwestycyjnych o zakresie obowiązków pokrywającym się z zadaniami Pełnomocnika
i z uwagi na konflikt interesów związany z podległością służbową38.
„W celu podjęcia działań związanych z przygotowaniem realizacji i finansowania budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego” Minister ON
wydał decyzję Nr 584/MON Ministra Obrony Narodowej z 17 grudnia

MWP jako inwestor

31 W uzasadnieniu do decyzji 406/MON zapisano, że tak ustalono na naradzie Kierownictwa MON
w dniu 24 marca 2006 r.
32 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420,
ze zm.) – straciła moc 27 lutego 2009 r.

33 Zgodnie z decyzją Nr 406/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2006 r.
w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego, Pełnomocnik
(niepublikowana), do 30 listopada 2006 r., miał przedstawić uzgodniony projekt umowy Ministerstwa
Obrony Narodowej z AMW o zarządzanie częścią kompleksu wojskowego K-9 „Cytadela”
oraz realizacji przez AMW wszystkich zadań związanych z budową nowej siedziby MWP.

34 W związku z prowadzonymi przez organy ścigania dochodzeniami dotyczącymi nieprawidłowości
w funkcjonowaniu AMW i zmiana kierownictwa AMW.
35 Na podstawie informacji z MON i AMW.

36 Decyzja Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zniesienia
funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw budowy Muzeum Wojska Polskiego
(niepublikowana).
37 Uzasadnienie do decyzji Nr 229/MON.

38 Więcej informacji w załączniku 6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych.
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2007 r.39 (dalej jako: „decyzja Nr 584/MON”), w której m.in. ustalił
(w pkt 1), że funkcję inwestora budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego
(MWP) w kompleksie wojskowym nr 9 „Cytadela” przy ul. Dymińskiej 1
w Warszawie pełni (z dniem 17 grudnia 2007 r.) państwowa instytucja
kultury40 – MWP reprezentowana przez Dyrektora MWP.

Biuro ds. Budowy
Nowej Siedziby MWP

W momencie wyznaczenia MWP, jako inwestora, Muzeum nie miało przez
pewien okres potencjału do sprawowania funkcji inwestora – nie funkcjonowały w nim takie działy jak: księgowości, kadry i inwestycje, które
mogłyby podjąć się działań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji
budowy siedziby MWP.

W decyzji Nr 584/MON (w pkt 3) ustalono, że w celu zapewnienia sprawnej obsługi inwestycyjnej Muzeum Wojska Polskiego, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego utworzy komórkę organizacyjną do realizacji tego zadania.
Przy realizacji robót specjalistycznych dopuszcza się możliwość obsługi inwestycyjnej w trybie powiernictwa. W związku z tym Dyrektor MWP w dniu
1 lipca 2008 r.41 dokonał zmian w Regulaminie organizacyjnym MWP, tworząc w strukturze Muzeum komórkę organizacyjną pn. Biuro ds. Budowy
Nowej Siedziby (dalej jako „Biuro”). W ww. Regulaminie określono w sposób
jednoznaczny, że powyższa komórka organizacyjna będzie odpowiedzialna
za wykonywanie w imieniu MWP zadań przewidzianych dla inwestora i jest
w całości odpowiedzialna za realizację inwestycji budowy siedziby MWP.

W okresie objętym kontrolą MWP dla potrzeb Biura zatrudniało42 jednocześnie, maksymalnie siedem osób43 w składzie: Zastępca Dyrektora
MWP ds. Budowy Nowej Siedziby MWP44 (dalej: Zastępca Dyrektora MWP),
główny specjalista45, radca prawny46, dwóch pracowników biurowych47, starszy kustosz48 oraz rzemieślnik49. Analiza zakresów obowiązków powyższych
osób wskazywała na jasny i zgodny z celem funkcjonowania Biura podział
zadań pracowników.

39 Decyzja Nr 584/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie
przygotowania realizacji i finansowania budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego
(Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 257).

40 Więcej informacji w Wykazie skrótów, skrótowców i pojęć oraz w załączniku 6.2. Analiza stanu
prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych.

41 Zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Dyrektora MWP nr 49 z dnia 1 lipca 2008 r.
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego MWP.

42 W Informacji sporządzonej przez MWP dotyczącej zatrudnienia, do Biura zaliczany był także
nadzorujący je Zastępca Dyrektora, choć formalnie (w Regulaminie organizacyjnym) był poza
tą komórką organizacyjną.
43 Z wyłączeniem okresu od 1 grudnia 2010 r. do 14 kwietnia 2011 r., w którym poza wskazanymi
siedmioma etatami, w Biurze pracowała osoba na stanowisku starszego specjalisty.

44 Wcześniej Zastępca dyrektora MWP ds. inwestycyjnych, pełniący nadzór nad działalnością Biura,
w tym nad wykonywaniem zadań inwestora. Funkcję Zastępcy Dyrektora MWP nieprzerwanie
pełni D. Matlak.
45 Kierownik Biura i bezpośredni przełożony wszystkich pracowników Biura.

46 Odpowiedzialny za obsługę prawną inwestycji.

47 Obowiązkami powierzonymi pierwszemu były m.in. obsługa sekretariatu oraz prowadzenie
dokumentacji związanej z inwestycją, natomiast drugiemu – m.in. przygotowywanie pism,
protokołów, wniosków związanych z inwestycją oraz (od 2016 r.) zabezpieczenie odpraw
i spotkań koordynacyjnych.

48 W latach 2011–2016 odpowiedzialny za przygotowywanie ekspozycji stałej w nowym gmachu.
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49 Później – młodszy specjalista odpowiedzialny m.in. za udostępnianie terenu inwestycji
wykonawcom oraz nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie budowy.
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Pozostałe zadania, zwłaszcza wymagające wiedzy specjalistycznej oraz
doświadczenia w realizacji inwestycji budowlanych, w tym zadania inwestora określone w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (dalej jako: „uPb”)50, były w MWP realizowane przy udziale
osób i podmiotów zaangażowanych w oparciu o umowy cywilnoprawne
oraz przez pracowników etatowych Stołecznego Zarządu Infrastruktury
(SZI), który od dnia 28 lipca 2016 r. objął funkcję inwestora zastępczego.

Umowy cywilnoprawne zawarte z podmiotami i osobami stanowiącymi
zespół doradców inwestycyjnych Biura były podpisywane każdego roku
po podpisaniu przez MWP umowy w sprawie dotacji celowej na realizację inwestycji lub doraźnie po ujawnieniu okoliczności wskazujących
na konieczność realizacji danej usługi. W ramach kontroli przeprowadzonej w MWP badaniu poddano dziewięć umów zawartych w 2019 r.51

W dniu 28 lipca 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy MWP a SZI
na pełnienie przez SZI funkcji inwestora zastępczego dla trzech zadań:
1. Nr 91115 Budowa MWP – I etap, z terminem zakończenia 31.12.2021 r.;
2. Nr 91245 Przebudowa i adaptacja kaponiery na potrzeby „Muzeum
Katyńskiego”, z terminem realizacji na 31.12.2017 r.52;
3. Nr 91516 Budowa wjazdu na teren Cytadeli Warszawskiej – I etap, z terminem zakończenia na 2017 r.
Umowa ta wraz z późniejszym aneksem Nr 1 z 14 lipca 2017 r., stanowiła
kontynuację wcześniej obowiązującej umowy na inwestorstwo zastępcze
z 20 grudnia 2012 r. (dotyczącej Muzeum Katyńskiego). Zadania inwestora
zastępczego zgodnie z umową ograniczały się do wykonywania zadania
w zakresie rzeczowym określonym w umowie.

SZI jako inwestor
zastępczy.
Kilkunastomiesięczny
proces wyznaczenia SZI

MWP nie posiadało inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy dokonaliby sprawdzenia opracowanej dokumentacji projektowej oraz sprawowali
późniejszy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. SZI posiadał przygotowanie inwestycyjne, tj. kadry oraz doświadczenie przy realizacji inwestycji budowlanych. Zgodnie z zapisami ww. umowy powołano inspektorów
nadzoru inwestorskiego w branżach: elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej, ogólnobudowlanej, drogowej oraz wskazano osobę koordynującą czynności nadzoru inwestorskiego dla zadania budowy wjazdu na teren Cytadeli
Warszawskiej i osobę dla zadania budowy siedziby MWP.

Jednak wyznaczenie SZI, jako inwestora zastępczego, trwało kilkanaście
miesięcy.
Podpisanie kolejnej umowy SZI-MWP w sprawie inwestorstwa zastępczego
wiązało się z koniecznością uzyskania zgody dla SZI na pełnienie funkcji
inwestora zastępczego oraz zwiększenie limitu zatrudnienia bazowego
o pięć stanowisk w SZI. Uzgodnienia dotyczące wyznaczenia SZI jako inwestora zastępczego dla zadania nr 91115 (Budowa MWP – I etap) trwały
od 4 marca 2015 r. (od wniosku dyrektora MWP) do 28 lipca 2016 r.
(do podpisania ww. umowy MWP–SZI), tj. prawie 17 miesięcy. W tym okresie
50 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.

51 Więcej informacji na temat wyboru powyższych podmiotów i osób został zawarty w pkt 5.1.3.
Wyłonienie wykonawców i zawarcie umów.
52 Realizacja zadania nr 91245 nie była przedmiotem kontroli NIK.
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ponad 13 miesięcy trwało podjęcie decyzji w MON o ww. zwiększeniu
limitu zatrudnienia w SZI w związku z budową MWP – od 2 kwietnia
2015 r. (od wniosku Szefa IWspSZ do Podsekretarza Stanu MJ) do 9 maja
2016 r. (do decyzji Ministra ON – zwiększenie ww. limitu).
Problem

Ponad 13 miesięcy trwało podjęcie decyzji w MON w sprawie wyznaczenia
SZI na inwestora zastępczego i o ww. zwiększeniu limitu zatrudnienia w SZI
w związku z budową MWP.

W dniu 4 marca 2015 r. Dyrektor MWP wnioskował do Szefa IWspSZ (poprzez SZI)
o wyrażenie zgody na pełnienie przez SZI funkcji inwestora zastępczego
dla realizacji I etapu budowy nowej siedziby MWP, co oznaczałoby kontynuację
pełnienia tej funkcji na rzecz MWP (do końca 2015 r. taką funkcję miał pełnić
dla MWP w zakresie dotyczącym Oddziału „Muzeum Katyńskie”). 11 marca
2015 r. SZI wyraża zgodę na pełnienie tej funkcji do planowanego zakończenia budowy siedziby MWP w 2021 r. pod warunkiem zwiększenia limitu bazowego zatrudnienia dla SZI (na Zespół Budowy Muzeum) od 1 stycznia 2016 r.
o pięć etatów oraz funduszu wynagrodzeń do dnia 31 grudnia 2021 r. W dniu
2 kwietnia 2015 r. Szef IWspSZ wnioskował do Podsekretarza Stanu w MON
M.J. w sprawie pełnienia tej funkcji w ww. zakresie przez SZI i powyższe zwiększenia53, 15 maja 2015 r. ponownie wnioskował w tej sprawie do ww. Podsekretarza Stanu M.J. przy okazji prac nad projektem decyzji MON w sprawie
zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń. W dniu 30 czerwca 2015 r. dyrektor MWP ponownie wnioskuje o wyrażenie ww. zgody do Szefa IWspSZ,
a w dniu 9 lipca 2015 r. Szef IWspSZ ponownie (po raz trzeci) zwraca się
do ww. Podsekretarza Stanu M.J. w tej sprawie.

Pozostali uczestnicy
procesu budowlanego

W decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r.54
ustalono nowy limit zatrudnienia bazowego od 2016 r. (w uzasadnieniu
do tej decyzji zapisano: zwiększenie limitu zatrudnienia bazowego pozostającego
w dyspozycji Dowódcy Generalnego RSZ przeznaczonego dla Szefa IWspSZ
z tytułu pełnienia przez SZI funkcji inspektora zastępczego dla zadania inwestycyjnego nr 91115 B
̒ udowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap’ – na czas realizacji
od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Na podstawie tej decyzji
wydany zostaje rozkaz Nr 103 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia limitu zatrudnienia bazowego
w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, a w załączniku Nr 1 do tego rozkazu wskazano
ww. zwiększenia limitu na dzień 5 kwietnia 2016 r. dla SZI.

Do uczestników procesu budowlanego, oprócz inwestora, inwestora zastępczego i projektanta zalicza się również generalnego wykonawcę
oraz projektanta, których wyłoniono55 kolejno w trybie przetargu
nieograniczonego oraz konkursu zdefiniowanego w art. 110 Pzp. Z kolei obowiązek ustanowienia kierownika budowy oraz kierowników poszczególnych
robót budowlanych został powierzony generalnemu wykonawcy. Warunki,
jakie powinny spełniać osoby realizujące ww. funkcje, zostały szczegółowo
opisane w zapisach umowy pomiędzy MWP a generalnym wykonawcą56.
53 „Przy obecnym stanie osobowym możliwa jest jedynie obsługa zadań obecnie ujętych w planach
rzeczowych”.

54 Decyzja Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia
i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 89).

55 Więcej informacji na temat wyboru powyższych podmiotów i osób został zawarty w pkt 5.1.3.
Wyłonienie wykonawców i zawarcie umów.
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56 W przypadku zadania „Budowa MWP – I etap”: umowa 19/2018/ZB/MWP z dnia 23 maja 2018 r.
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Ponadto Minister ON wyznaczył podmioty i osoby odpowiedzialne
za realizację zadań przed procesem budowlanym w zakresie:
− określenia potrzeb, przygotowania analiz, koncepcji, wstępnych
projektów itp. oraz ram strategicznych i programowych;
− ustalenia stanu faktycznego i prawnego oraz innych uwarunkowań57;
− przygotowania uregulowań prawnych i opinii prawnych;
− zarządzania i władania nieruchomością w imieniu Ministra ON.

5.1.2. Przygotowanie dokumentacji
MON rozpoznało i udokumentowało stan prawny i faktyczny nieruchomości wraz z innymi uwarunkowaniami. W tym celu opracowano m.in.:
− Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kompleksu wojskowego nr 9 (sporządzony przez SZI, czerwiec 2005 r.)58;
− Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną (2007 r., wykonawca wyłoniony
w trybie przetargu nieograniczonego: „M Kwadrat”, zamawiający: SZI);
− wniosek SZI59 skutkujący wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego
decyzji Nr 1666/07 o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
− Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania
inwestycyjnego ̒B udowa nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego’
zatwierdzone 31 stycznia 2007 r.;
− Wymagania Organizacyjno-Użytkowe dla zadania inwestycyjnego ʽBudowa
Muzeum Wojska Polskiego – I etap̕ zatwierdzone 29 kwietnia 2015 r.
iA
̒ ktualizacja Wymagań Organizacyjno-Użytkowych dla zadania inwestycyjnego ‚Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap̕ zatwierdzona
2 września 2016 r.
Ponadto w ramach prac przygotowawczych MWP sporządzało lub zlecało
sporządzenie pozostałej dokumentacji określającej stan prawny i faktyczny
nieruchomości, a także umożliwiającej uzyskanie niezbędnych pozwoleń,
np. program prac archeologicznych, raport o oddziaływaniu inwestycji
na środowisko, studium komunikacyjne oraz wskazania inwestorskie
zagospodarowania terenu.

Inne podmioty i osoby
odpowiedzialne

Stan prawny i faktyczny
nieruchomości oraz inne
uwarunkowania

Podstawą dla realizacji inwestycji na terenie Cytadeli Warszawskiej były
decyzje Ministra ON60. W dniu 14 lipca 2008 r., MWP zawarło umowę
użyczenia nieruchomości z jej zarządcą – SZI61. Następnie dokonywano
podziału działek na potrzeby siedziby MWP, Muzeum Katyńskiego oraz
57 Np. uwarunkowań: środowiskowych, archeologicznych, urbanistycznych, logistycznych, ochrony
zabytków oraz dotyczących funkcjonowania innych podmiotów przebywających na terenie budowy.

58 Zawierający m.in.: identyfikację stanu prawnego kompleksu, charakterystykę użytkowania
terenu i obiektów w obrębie kompleksu, opis istniejących wartości przyrodniczych i obiektów
(obszarów) chronionych, opis istniejących obiektów (obszarów) zabytkowych, stan istniejącej
infrastruktury technicznej oraz ocenę skutków jej wpływu na środowisko, perspektywiczny
rozwój kompleksu.
59 We współpracy z ww. Pełnomocnikiem i DI.

60 Decyzja Nr 406/MON (i tożsama decyzja Nr 418/MON) oraz decyzja 584/MON.

61 SZI posiadało w trwałym zarządzie (w imieniu Ministra ON) nieruchomość wpisaną, do rejestru
zabytków na mocy decyzji z dnia 1 lipca 1965 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków w Warszawie
pod nr A/59/1, stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną, w Warszawie, oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków (przed zmianami) jako działki o nr ew. 1 z obrębu 7-01-17
o łącznej powierzchni 32,1146 ha oraz o nr ew. 15/2 z obrębu 7-01-18 o łącznej powierzchni
0,0644 ha, uregulowaną w księdze wieczystej.
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Dokumentacja
projektowa
przed procesem
budowlanym

Dokumentacja udzielania
zamówień publicznych.
Uchybienia w protokole
z postępowania.

instytucji wojskowych. MWP posiadało tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, tj. zgodę właścicielską wydaną przez
SZI w imieniu Ministra ON oraz ww. umowę użyczenia.

W zakresie zlecania prac projektowych MWP podpisało 16 umów z wyłonioną w drodze konkursu pracownią architektoniczną na łączną kwotę
ponad 30 mln zł. Umowy zawierane w latach 2010–201462 na łączną kwotę ok. 18 mln zł dotyczyły sporządzenia m.in. projektów koncepcyjnych,
programu inwestycji i projektów budowlanych tj. dokumentów niezbędnych
dla uzyskania pozwoleń na budowę oraz wyboru generalnego wykonawcy.
Kolejne zawarte umowy na łączną kwotę ponad 14 mln zł były głównie
skutkiem podjętej decyzji w sprawie zmian zagospodarowania terenu
Cytadeli, tj. przeznaczenia budynku głównego kompleksu na potrzeby
Muzeum Historii Polski (MHP) i umieszczenia siedziby MWP w dwóch
pawilonach (południowym – obecnie budowanym oraz północnym) zaplanowanych pierwotnie na zadaszone ekspozycje plenerowe63. W wyniku
przeniesienia własności części dokumentacji budowlanej na rzecz MHP,
MWP uzyskało dochód w wysokości przekraczającej 2 mln zł.

Dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w zakresie wyboru projektanta, robót budowlanych (zarówno wjazdu
tymczasowego jak i budowy siedziby MWP), a także pozostałych, zakupionych przez MWP usług64, była kompletna i zgodna z wymogami określonymi w Pzp i regulacjach wewnętrznych obowiązujących w MWP. Jedyną
stwierdzoną nieprawidłowością w tym zakresie były niewłaściwe zapisy
protokołu, o którym mowa w art. 96 Pzp, dla postępowania dotyczącego
wyboru generalnego wykonawcy siedziby MWP.
Nieprawidłowość

Sporządzenie przez MWP zawierającego uchybienia protokołu z postępowania
nr ZP-7/2017 dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy prac budowlanych
siedziby MWP na terenie Cytadeli Warszawskiej.

Obowiązek sporządzenia tego dokumentu wynikał z art. 96 Pzp65. Z kolei zgodnie
z § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.66 „protokół
(…), zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie
oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.” O fakcie wystąpienia uchybień w tym protokole stanowiły poniżej stwierdzone niespójności dokumentu. Protokół z ww. postępowania został
zatwierdzony w dniu 15 czerwca 2018 r. przez Zastępcę Dyrektora MWP. Przy
podpisie umieszczono pieczęć ww. osoby wskazującą pełną nazwę zajmowanego stanowiska, tj. Zastępca Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego ds. Budowy
Nowej Siedziby MWP. Jednocześnie zgodnie z ustaleniami kontroli, osoba
podpisująca ten dokument objęła to stanowisko w dniu 1 września 2018 r.,
62 Z wyłączeniem umowy z dnia 6 lutego 2013 r. dotyczącej sporządzenia aktualizacji programu
inwestycji.
63 Były to przede wszystkim wydatki związane z uaktualnieniami posiadanej już dokumentacji
projektowej.

64 W ramach niniejszej kontroli badaniu poddano 17 wniosków o udzielenie zamówienia
dotyczących zadań z zakresu obsługi inwestorskiej oraz obsługi Biura.
65 W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół.
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66 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128).
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tj. 2,5 miesiąca po dacie wskazanej na protokole67. Ponadto w punktach 6.
„Ogłoszenie o zamówieniu/zmiana treści ogłoszenia” i 7. „Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia” wskazano daty umieszczenia ogłoszenia i specyfikacji
na stronie internetowej „1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.”.

Jako przyczynę powyższego Zastępca Dyrektora MWP wskazał na pomyłkę
osoby sporządzającej wniosek – przewodniczącego komisji przetargowej oraz
dostawienie przez ww. osobę pieczątki przy podpisie Zastępcy Dyrektora
przed przekazaniem dokumentu kontrolerom NIK.

Skutkiem powyższych błędów była niemożność stwierdzenia faktycznej daty
sporządzenia ww. dokumentu. Jednocześnie NIK zauważa, że powyższa nieprawidłowość nie skutkowała nieważnością postępowania lub którejś z podejmowanych w jego ramach czynności, bowiem sam protokół nie kreował faktów,
a jedynie stanowił o nich sprawozdanie.

Dokumentacja prac budowlanych była zgodna z regulacjami określonymi w uPb i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Projektant
wywiązał się z obowiązków wskazanych w art. 20 ust. 1 uPb, tj. opracował projekt budowlany, sporządził informację dotyczącą bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz określił obszar oddziaływania obiektu. Kierownik
budowy protokolarnie przejął od inwestora teren budowy (art. 22 pkt 1
uPb). Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz projektant sprawujący nadzór autorski potwierdzili pisemnie przyjęcie powierzonych im funkcji zgodnie z art. 44 i art. 45 ust. 2 uPb i § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.68 Kierownik
budowy prowadził dziennik budowy (art. 42 ust. 2 pkt 1 uPb).

Umowy zawierane z pracownią projektową (WXCA) przewidywały protokolarny odbiór prac, a same protokoły stanowiły podstawę do wystawienia
przez wykonawcę faktur. Z kolei inspektorzy nadzoru inwestorskiego
sprawowali kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także
odbierali roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczyli w próbach i odbiorach technicznych. Tym samym realizowali obowiązki określone w art. 25 uPb.

Dokumentacja w ramach
procesu budowlanego

Dokumentacja
wykonania przedmiotu
umowy i odbioru

Realizując zapisy umowy MWP–SZI, inspektorzy nadzoru z SZI sporządzali co miesiąc protokoły częściowego odbioru robot budowlanych.

Osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych, realizujące
zadania z zakresu obsługi inwestycyjnej i obsługi działalności Biura były
w umowach zobowiązane do comiesięcznego składania informacji o liczbie
godzin świadczenia usług oraz sprawozdań z czynności wykonywanych
w danym okresie. Powyższe dokumenty były załączane do faktur lub
rachunków, stanowiąc tym samym podstawę do wypłaty wynagrodzenia.

Przygotowano i wydano liczne akty prawa resortu obrony narodowej,
a wśród nich m.in.: regulujące kwestie: zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, planowania i wykonywania budżetu

Akty prawa resortowego.
Nie zawsze staranne ich
tworzenie

67 Wcześniejsza nazwa stanowiska brzmiała: Zastępca Dyrektora MWP ds. inwestycyjnych.

68 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).
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resortu obrony narodowej, zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami, szczegółowych zakresów działania komórek organizacyjnych MON,
wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MWP, ustanowienia MWP
jako państwowej instytucji kultury (i MON jako jej organizatora), zmian
organizacyjnych dotyczących MWP, przygotowania realizacji i finansowania budowy siedziby MWP na terenie Cytadeli (MWP zostaje wyznaczone inwestorem), statutu MWP, zakresu działania SZI, powołania zespołu
zadaniowego do opracowania koncepcji opuszczenia kompleksu wojskowego K-0009 (Cytadela) przez instytucje i jednostki wojskowe, ochrony
wojskowych nieruchomości zabytkowych.
Jednak zdaniem NIK nie zawsze zachowano należytą staranność przy ich
tworzeniu. Miało to miejsce w poniższych przypadkach.
Nieprawidłowość

Wydane zostały dwie tożsame co do treści, decyzje: Nr 406/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 6 października 2006 r. w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego69 i Nr 418/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyboru
lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego70. Decyzje te różniły się jedynie numerem, datą i danymi promulgacyjnymi.

W odpowiedzi na pytanie o przyczyny tego stanu Departament Prawny
MON stwierdził, że nie posiada informacji, które mogłyby posłużyć do udzielenia wyjaśnień w zakresie tożsamości brzmienia dwóch decyzji Ministra Obrony
Narodowej i braku uchylenia jednej z nich. Natomiast Sekretarz Stanu w MON
stwierdził, że przywołane decyzje zostały wydane w 2006 r. i ze względu na upływ
czasu nie jest możliwe udzielenie stanowczej odpowiedzi na postawione pytanie, bowiem w tamtym czasie Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
nie był wydawany w formie elektronicznej, tylko papierowej. W związku z tym
istnieje prawdopodobieństwo, że wydanie decyzji o tej samej treści merytorycznej
mogło być błędem technicznym. W Ministerstwie zainicjowano podjęcie działań
zmierzających do ewentualnego uchylenia jednej z nich.
NIK zauważa, że Minister Obrony Narodowej dopiero [po zakończeniu kontroli] w dniu 12 października 2020 r. podpisał decyzję Nr 141/MON uchylającą
decyzję w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego71, zgodnie, z którą decyzja Nr 418/MON utraciła moc, pomimo
że już w sprawozdaniu z przeprowadzonych przez Biuro Audytu Wewnętrznego MON czynności doradczych „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – organizacja biura i ocena harmonogramu inwestycji” (październik 2008 r.) wskazano
rekomendację dla Departamentu Wychowania i Promocji Obronności (DWiPO)
i Departamentu Infrastruktury (DI): Należy uporządkować stan prawny dotyczący wskazania pełnienia funkcji inwestora, w tym uchylenie jednej z decyzji
406 lub 418.
Nieprawidłowość
W punkcie 3 decyzji Nr 584/MON użyto nieostrego (niezdefiniowanego prawnie)pojęcia „powiernictwo” w sformułowaniu: W celu zapewnienia sprawnej
obsługi inwestycyjnej Muzeum Wojska Polskiego, Dyrektor Muzeum Wojska Pol-

69 Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 250.
70 Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 257.
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71 Dz. Urz. MON poz. 164.
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skiego utworzy komórkę organizacyjną do realizacji tego zadania. Przy realizacji robót specjalistycznych dopuszcza się możliwość obsługi inwestycyjnej
w trybie powiernictwa. Doprecyzowania tego pojęcia nie ma także w uzasadnieniu do tej decyzji, ani w innych aktach prawnych. Taki stan prawny skutkował różnym podejściem w rozumieniu sposobu realizacji przepisu punktu 3.
zdania 2. ww. decyzji przez Departament Kontroli MON (DK) i MWP. Według
DK Muzeum nadmiernie korzystało z powierzania obsługi inwestycyjnej
podmiotom i osobom zewnętrznym (tj. niebędącym pracownikami Biura
MWP ds. budowy nowej siedziby). MWP posiłkując się definicją słownikową
PWN, wskazywało, że możliwość obsługi inwestycyjnej w trybie powiernictwa można rozumieć z jednej strony jako brak obowiązku wykonywania robót
specjalistycznych przez komórkę organizacyjną Muzeum obsługującą inwestycję, tj. Biuro ds. budowy nowej siedziby, a z drugiej strony jako możliwość
powierzania robót specjalistycznych innym osobom lub instytucjom, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.
NIK zwraca uwagę, że mimo ww. kontroli z 2015 r., nie doprecyzowano znaczenia terminu powiernictwa na gruncie decyzji Nr 584/MON z 2007 r.

Ponadto oprócz aktów prawnych, sytuację prawną w zakresie badanej problematyki ustalono poprzez zawierane umowy/porozumienia
dwustronne (np. użyczenia: SZI–MWP, Muzeum Niepodległości – MWP;
udostępnienia nieruchomości pod inwestycję liniową), trójstronne
(np. w sprawie ustalania korzystania z pasa drogi dojazdowej – pomiędzy
Muzeum Niepodległości, MWP i wykonawcą generalnym), czterostronne
(pomiędzy Ministrem ON a Ministrem KiDN oraz MWP i MHP).

Listy intencyjne,
porozumienia, umowy

W zakresie prac projektowych, w grudniu 2008 r. MWP ogłosiło konkurs
na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną kompleksu MWP w Cytadeli Warszawskiej. Konkurs zrealizowano w sposób zgodny z przepisami
Działu III, rozdziału 3 Pzp. Niemniej jednak NIK stwierdziła fakt nieprecyzyjnych i niewystarczających zapisów Regulaminu konkursu określających maksymalny, planowany łączny koszt wykonania robót realizowanych
na podstawie prac konkursowych. Nagrodą w konkursie, poza gratyfikacjami
pieniężnymi72, było zaproszenie do negocjacji na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej73.

Projektant.
Nieprecyzyjny regulamin
konkursu

5.1.3. Wyłonienie wykonawców i zawarcie umów

Nieprawidłowość

Określenie w Regulaminie konkursu nieprecyzyjnych i niewystarczających
zapisów w zakresie maksymalnego, planowanego łącznego kosztu wykonania
robót realizowanych na podstawie prac konkursowych.

Zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 4 Pzp regulamin konkursu określa w szczególności m.in. maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. Z kolei art. 121 ust. 1 Pzp wskazuje, że uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami
o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. W Regulaminie konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną kompleksu MWP w Cytadeli Warszawskiej, zatwierdzonym
przez Dyrektora MWP w dniu 2 grudnia 2008 r., wskazano, że maksymalny
72 O łącznej wartości 650 tys. zł, przyznanych 10 najlepszym pracom.

73 Przede wszystkim wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
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planowany łączny koszt wykonania robót realizowanych na podstawie prac konkursowych pierwszego i drugiego etapu oraz dokumentacji powstałej w wyniku
szczegółowego opracowania prac konkursowych pierwszego i drugiego etapu
nie powinien przekroczyć kwoty 420 mln złotych brutto74. Ponadto w pkt 4.4.
zastrzeżono, że maksymalny planowany łączny koszt szczegółowego opracowania prac konkursowych pierwszego i drugiego etapu w zakresie określonym
w pkt 5.2. rozdziału II, przeniesienia na organizatora własności prac konkursowych, przeniesienia na organizatora autorskich praw majątkowych do prac
konkursowych oraz wykonania zobowiązań z tytułu nadzoru autorskiego nie
powinien przekroczyć kwoty 28 mln złotych brutto. W dalszej części Regulaminu zobowiązano uczestników konkursu do zawarcia w części opisowej prac
informacji o planowanych łącznych kosztach wykonania robót realizowanych
na podstawie pracy konkursowej w zakresie określonym w pkt 5.2. rozdziału II
regulaminu konkursu. Powyższy zapis świadczy o nieprecyzyjności Regulaminu,
ponieważ w tym samym zdaniu mamy informację o kosztach wykonania robót
i sprzeczne z nią odesłanie do pkt. 5.2., który określa zakres nie budowy, lecz
dokumentacji projektowej mającej powstać w wyniku wyłonienia wykonawcy.
Zakres zadań inwestycyjnych określono natomiast w pkt 4.2. Regulaminu. Skutkiem powyższego 35% złożonych w pierwszym etapie konkursu i 33% w etapie
drugim prac wskazując informację o planowanych kosztach robót odnosiła się
jedynie do kosztów wykonanej dokumentacji, tj. wartości 28 mln zł75. Brakowało
tym samym informacji dotyczących planowanych łącznych kosztów dla realizacji całego przedsięwzięcia, tj. wymogu określonego w art. 121 ust. 1 Pzp.

Ponadto brak określenia szczegółowości prezentacji danych finansowych
spowodował, że uczestnicy konkursu prezentowali różne podejście
do ww. wymogu, tj. od przedstawienia kalkulacji w rozbiciu na etapy lub obiekty,
aż do umieszczenia w pracy jednego zdania wskazującego, że koszt inwestycji
mieści się w założonym limicie76. W przypadku jednej pracy taki dopisek był
naniesiony odręcznie na ostatniej stronie opracowania.

Brak z kolei dopuszczenia możliwości odrzucenia ocenianej pracy, nawet
w przypadku przekroczenia w niej budżetu mógł, zdaniem NIK, skutkować
otrzymaniem przez inwestora koncepcji, których z uwagi na zbyt wysokie
koszty nie można było zrealizować, a także niezapewnieniem uczestnikom konkursu równoprawnej konkurencji, tj. sytuacją, w której uczestnik nie czując
skrępowania określonym limitem mógł przedstawić pracę znacznie ciekawszą
niż uczestnik trzymający się reżimu kwotowego. Ujęcie powyższego założenia
w Regulaminie konkursu jest tym bardziej istotne ze względu na orzecznictwo
Krajowej Izby Odwoławczej77, w którym stwierdza się, że Fakt przekroczenia
ustalonego przez zamawiającego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej nie może być podstawą do odrzucenia tej
pracy. (…) Przesłanki odrzucenia pracy konkursowej (…) winny wynikać z regulaminu konkursu. W ww. Regulaminie, jako podstawę odrzucenia wskazano jedynie braki części graficznej, opisowej lub identyfikacyjnej prac oraz wystąpienie
elementów prac naruszających ich anonimowość.

74 W wyniku zawiadomienia nr 3 z dnia 11 marca 2009 r. o modyfikacji postanowień regulaminu
konkursu, koszt dokumentacji został wyłączony z kwoty 420 mln zł.
75 Do kontroli przedstawiono 37 prac konkursowych z I etapu i dziewięć z etapu II.

76 Powyższe nie dotyczy koncepcji, o których mowa w akapicie pierwszym, tj. tych, w których
odniesiono się jedynie do kosztów dokumentacji projektowej.
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77 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 września 2016 r. (KIO 1697/16).
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Zastępca Dyrektora MWP, tj. osoba realizująca zadania związane z ww. konkursem78 w złożonym wyjaśnieniu powołał się na interpretację zapisów art. 116
i art. 121 Pzp, z której wynikało, że obowiązek zamieszczenia informacji
o planowanych kosztach (…) będzie uznany za dopełniony poprzez podanie jednej
łącznej kwoty, bez konieczności wskazywania kosztów wykonania poszczególnych
elementów lub etapów wykonywania prac79. NIK nie kwestionując powyższej
interpretacji, wskazuje jednak, że art. 116 Pzp zawiera otwarty katalog elementów regulaminu, a szczególnie istotną rolę pełnią postanowienia regulaminu
konkursu opracowanego na potrzeby danego postępowania przez organizatora
konkursu, skoro to jemu, zgodnie z art. 116 ust. 1 Pzp80, powierzono zadanie
stanowienia ram prawidłowości konkursu. Tym samym nie było przeszkód dla
bardziej szczegółowego określenia obowiązków uczestników konkursu.

Powyższe, nieprecyzyjne zapisy Regulaminu, przy jednoczesnym braku określenia dla uczestników konkursu wymaganej szczegółowości prezentowanych
założeń finansowych prac oraz braku dopuszczenia do odrzucenia prac niespełniających założeń finansowych, w opinii NIK, nie gwarantowały realizacji
celu konkursu, jakim było uzyskanie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu MWP uwzględniającej rangę i prestiż tej instytucji,
zawierającej optymalne rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne, programowe i funkcjonalne oraz odpowiadającej założeniom ogólnym i założeniom
finansowym.

W sierpniu 2009 r. konkurs na wykonanie „Koncepcji urbanistyczno-architektoniczną kompleksu Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej” wygrała firma „WXCA s.c. Szczepan Wroński, Wojciech Conder.
Nagrodą w konkursie – zgodnie z Pzp – było m.in. zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy
konkursowej (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).
W wyniku negocjacji w 2010 r. został opracowany projekt koncepcyjny pokonkursowy zadania oraz materiały wyjściowe do projektowania. Według stanu
na 13 sierpnia 2020 r. z ww. projektantem81 inwestor (MWP) zawarł w związku
realizacją inwestycji budowy nowej siedziby Muzeum na terenie Cytadeli
Warszawskiej 18 umów (pierwszą w dniu 17 września 2010 r. dotyczącą
ww. projektu koncepcyjnego tj. 1 rok po rozstrzygnięciu konkursu).

Wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania „Budowa wjazdu na teren
Cytadeli Warszawskiej od ulicy Wybrzeże Gdyńskie” odbyło się w trybie
przetargu nieograniczonego. Komisja przetargowa składała się w całości
z pracowników MWP. Wybór wykonawcy poprzedziło sprawdzenie kosztorysów ofertowych przez przedstawicieli SZI powołanych, jako biegłych, przez
dyrektora MWP zgodnie z art. 21 ust. 4 Pzp. Umowa na wykonanie wjazdu
na teren Cytadeli została zawarta w dniu 5 sierpnia 2016 r. pomiędzy MWP
a Strabag sp. z o.o.

Wykonawcy robót
budowlanych
(wjazd na teren Cytadeli
– etap I)

78 Na podstawie art. 114 Pzp oraz Zakresu obowiązków przypisanych do jego stanowiska
służbowego.
79 „Prawo zamówień publicznych. Komentarz”, red. T. Czajkowski, Warszawa 2007 r.

80 „Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu
konkursu”.
81 Potem jako WXCA sp. z o.o.
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Wykonawcy robót
budowlanych
(Budowa MWP – etap I)

Pozostałe zamówienia
(inne niż roboty
budowlane
i projektowe).
Zlecanie usług w sposób
niekonkurencyjny

Wyboru generalnego wykonawcy na wykonanie zadania „Budowa siedziby
MWP – I etap” dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Komisja
przetargowa składająca się z pracowników MWP82 została powołana
w dniu 30 maja 2017 r. na podstawie decyzji Dyrektora MWP83. W przypadku tego postępowania inspektorzy SZI nie dokonywali weryfikacji
kosztorysów ofertowych z uwagi na przyjętą formę – ryczałt. Przedmiary robót, na podstawie, których były sporządzane kosztorysy ofertowe, w rozliczeniu ryczałtowym miały charakter pomocniczy mający
na celu ułatwienie sporządzenia oferty przez poszczególnych wykonawców. W wyniku przetargu wyłoniona została najkorzystniejsza oferta,
tj. złożona przez konsorcjum firm „IDS-BUD” S.A. (lider konsorcjum) oraz
„Mar-Bud” sp. z o.o. Budownictwo Sp. k. (dalej jako: „Konsorcjum”).

Zawarta w dniu 23 maja 2018 r. umowa MWP z Konsorcjum zawierała
zapisy umożliwiające wykonawcy realizację zadania, a zamawiającemu
sprawowanie nadzoru, w tym nad zatrudnionymi przez Konsorcjum podwykonawcami. Według stanu na dzień 28 sierpnia 2020 r., do powyższej
umowy zawarto 20 aneksów. Dziesięć z tych aneksów zmieniało kwotę
wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy, jednocześnie spełniały one
warunki, o których mowa w art. 144 Pzp84. Przed podpisaniem każdego
z powyższych aneksów sporządzano protokół konieczności, pod którym
każdorazowo podpisywali się przedstawiciele MWP, SZI, generalnego
wykonawcy85 oraz w części przypadków przedstawiciele projektanta.
W trakcie realizacji umowy inwestycji inspektorzy nadzoru inwestorskiego
z SZI dokonywali sprawdzeń poprawności kosztorysów na roboty uzupełniające ww. zadania.

W zakresie wyboru pozostałych86 wykonawców angażowanych w ramach
prac dotyczących budowy nowej siedziby MWP w latach 2008–2020
(stan na koniec maja 2020 r.) MWP podpisało ponad 300 umów finansowanych z dotacji celowej na budowę nowej siedziby na łączną kwotę blisko
13 mln zł. Do wyboru tych wykonawców, najczęściej (85% przypadków) nie stosowano Pzp w związku z powoływaniem się zamawiającego
(MWP) na art. 4 pkt 8 tej ustawy87. Obowiązujący w MWP Regulamin zamówień publicznych nie precyzował trybu udzielania zamówień,
dla których ze względu na wartość nie stosuje się Pzp, co w opinii
NIK mogło nie sprzyjać wydatkowaniu środków publicznych zgodnie

82 Etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

83 Decyzja Dyrektora MWP nr 85 z dnia 30 maja 2017 r. oraz nr 25 z dnia 6 lutego 2018 r.

84 W tym m.in. warunek określający, że łączna wartość zmian musi być mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Łączny wzrost wynagrodzenia ryczałtowego
wykonawcy wyniósł 3,3 mln zł, tj. 1,3 % wartości całej umowy.

85 Poza jednym protokołem.

86 Tj. poza generalnym wykonawcą oraz podmiotem wykonującym zadania projektanta i nadzoru
autorskiego.
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87 Ustawy (Pzp) nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (do kwietnia 2014 r. powyższa wartość
wynosiła 14 tys. euro).
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z przepisami ustawy o finansach publicznych (dalej jako: „ufp”)88. Zdaniem
NIK ww. zasady przyjęte w jednostce powodowały również nadmierną
koncentrację uprawnień decyzyjnych.
Nieprawidłowość

Zlecanie usług o wartości niższej niż określona w art. 4 pkt 8 Pzp w sposób niekonkurencyjny, tj. niezgodny z zasadami określonymi w art. art. 43 i 44 ust. 3 i 4 ufp
oraz §§ 6 i 13 załącznika do decyzji Nr 145/MON89.

W okresie objętym kontrolą w MWP funkcjonowały trzy kolejne przyjęte przez
Dyrektora MWP90 regulaminy udzielania zamówień publicznych91. Regulamin
obowiązujący w latach 2007–2013, w stosunku do zamówień realizowanych
na zasadach określonych w art. 4 pkt 8 Pzp wskazywał jedynie na obowiązek wypełnienia wniosku, w którym m.in. wymagano podania uzasadnienia
konieczności zakupu, szacunkowej wartości zamówienia oraz wskazania
potencjalnego wykonawcy. Zamówienia można było udzielić po akceptacji
wniosku przez Dyrektora MWP. Kolejny Regulamin (obowiązujący od 2013 r.)
powierzył wykonywanie czynności zastrzeżonych w ustawie dla kierownika
zamawiającego – Dyrektora MWP (w tym akceptację ww. wniosków) zastępcy
dyrektora, po uzyskaniu pełnomocnictwa Dyrektora MWP. W przypadku
inwestycji na terenie Cytadeli obowiązki starszego specjalisty ds. zamówień
powierzono pełnomocnikowi ds. obsługi prawnej inwestycji, tj. pracownikowi Biura. Aktualizacja Regulaminu z 2015 r. miała na celu głównie dostosowanie jego zapisów do zmienionej treści art. 4 pkt 8 Pzp, tj. zmiany kwoty
z 14 tys. euro na 30 tys. euro. Jak wynika z powyższych ustaleń podstawą
wyboru danego wykonawcy było wskazanie proponowanego podmiotu przez
osobę sporządzającą wniosek.

Łącznie w latach 2008–2020, wykorzystując przepisy art. 4 pkt 8 Pzp
w Biurze podpisano z wykonawcami 287 umów finansowanych z dotacji
celowej na budowę siedziby MWP na terenie Cytadeli. Łączna wartość umów
podpisanych w wyniku tych postępowań to 9,2 mln zł, natomiast średnia
wartość zamówienia to 32 tys. zł. W ramach kontroli w MWP badaniu poddano
17 wniosków o udzielenie zamówień o wartości niższej niż określona w art. 4
pkt 8 Pzp (jeden z 2010 r., pięć z 2011 r., po jednym z 2016 r. i z 2018 r. oraz
dziewięć z 2019 r.). Badaniu poddano wnioski o udzielenie zamówienia podmiotom składających się na „zespół doradców inwestycyjnych” i obsługi Biura.
Ich zadania dotyczyły m.in. usług analitycznych, uzyskiwania praw do dysponowania nieruchomością, usług archiwizacyjnych oraz wsparcia informatycznego.
Łączna wartość umów dla dziewięciu powyższych wniosków z 2019 r. wyniosła
732,8 tys. zł, tj. ponad 40% poniesionych przez Biuro w tym roku wydatków
z dotacji celowej na budowę siedziby MWP z wyłączeniem prac budowlanych,
projektowych i nadzoru autorskiego projektanta. Metodologia doboru próby
do badania polegała na wybraniu wniosków na zakup usług obsługi inwestycyjnej
lub obsługi Biura z 2019 r.92 oraz, z uwagi na powtarzane corocznie zamówienia
88 Ufp – ustawa o finansach publicznych: ufp z 2009 r. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), wcześniej: ufp z 2005 r. – ustawa z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

89 Decyzja Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad
postepowania w kontaktach z wykonawcami. (Dz. Urz. MON poz.157, ze zm.).
90 Tj. kierownika zamawiającego w rozumieniu art. 18 ust. 1 Pzp.

91 Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 2 Dyrektor MWP z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniony
Zarządzeniem nr 1 Dyrektora MWP z dnia 22 kwietnia 2010 r., Regulamin wprowadzony
decyzją Dyrektora MWP nr 54 z dnia 19 kwietnia 2013 r. oraz Regulamin wprowadzony decyzją
Dyrektora MWP nr 149 z dnia 28 września 2015 r.
92 Ostatni objęty kontrolą zamknięty rok obrachunkowy.
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dla tych samych osób, pierwszy wniosek na podstawie, którego zatrudniono
daną osobę w Biurze. We wszystkich badanych przypadkach wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o propozycję sporządzającego wniosek o udzielenie
zamówienia, bez wysyłania zapytań ofertowych do innych potencjalnych wykonawców lub zamieszczania ogłoszenia w przestrzeni publicznej, a szacowanie
wartości zamówienia polegało na ustaleniu przyszłego wynagrodzenia
z wybranym wykonawcą wskazanym imiennie we wniosku.

W opinii NIK, pomimo wyłączenia stosowania Pzp, jednostki sektora finansów publicznych, w myśl art. 44 ust. 4 ufp, powinny nadal pamiętać o zasadach obowiązujących w tej ustawie, tj. zagwarantowaniu wykonawcom
niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych, ograniczeniu ryzyka
nieefektywnego wydatkowania środków publicznych oraz zapewnieniu przejrzystości postępowania i wyboru wykonawcy93. Ponadto art. 43 ufp wskazywał,
że prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje
ogółowi podmiotów, chyba, że odrębne ustawy stanowią inaczej. W opinii NIK
zakres usług realizowanych na podstawie zawieranych umów nie wskazywał
na konieczność ich realizacji przez jeden dostępny na rynku podmiot, zwłaszcza
w sytuacji pierwszego zatrudnienia danej osoby w Biurze94. Nie było, więc podstaw do ograniczania dostępu do zamówień innym niż wskazanym imiennie
we wnioskach osobom/podmiotom. Dotyczy to przede wszystkim usług wsparcia informatycznego, doradztwa w zakresie planowania i sprawozdawczości
inwestycji czy też usług archiwizacyjnych. Skutkiem powyższego było funkcjonowanie w MWP systemu udzielania zamówień, który nie gwarantował ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uzyskiwanie najlepszych efektów
z danych nakładów oraz gospodarnie.

Ponadto przyjęte w MWP regulacje dotyczące zamówień o wartości niższej
niż określona w art. 4 pkt 8 Pzp powodowały, zdaniem NIK, nadmierną koncentrację uprawnień decyzyjnych. Regulacje, które weszły w życie od 2013 r.,
tj. powierzenie Zastępcy Dyrektora wykonywania czynności zastrzeżonych w Pzp dla kierownika zamawiającego, w tym akceptacji ww. wniosków
o udzielnie zamówień oraz powierzenie pełnomocnikowi ds. obsługi prawnej
inwestycji obowiązków zastrzeżonych uprzednio dla starszego specjalisty
ds. zamówień, spowodowały, że wniosek o udzielenie zamówienia był sporządzany, weryfikowany pod względem zgodności z Pzp, akceptowany i przyjmowany do realizacji w jednej komórce organizacyjnej MWP95. Jedynie pozyskanie
opinii Głównego Księgowego MWP i pracownika odpowiedzialnego za planowanie w Dziale Finansowo-Księgowym odbywało się poza Biurem. Wszystkie wnioski poddane badaniu, sporządzone po 2013 r., były sporządzane przez jednego
z dwóch pracowników Biura96, opiniowane pod względem zgodności z Pzp przez
tego samego pracownika Biura97. Wnioski akceptowane były przez tę samą osobę
– Zastępcę Dyrektora MWP. Jednocześnie NIK zauważa, że praktyka weryfikacji
zgodności wniosku z przepisami Pzp przez pracownika Biura (pełnomocnika
ds. obsługi prawnej) i podpisywania wniosku w miejscu przeznaczonym na podpis specjalisty ds. zamówień występowała wcześniej niż przed jej formalnym
uregulowaniem w treści Regulaminu. Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Dyrektora MWP, powyższe wynikało z nieprecyzyjnych zapisów Regulaminu udzielania
93 Przedstawiona interpretacja jest również zbieżna z uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z dnia
11 lutego 2016 r. sygn. akt KIO/KD 14/16.

94 Badane wnioski o udzielenie zamówienia z roku 2019 wskazywały, że wcześniejsza praca na rzecz
Biura miała podstawowe znaczenie przy wyborze wykonawcy.

95 Zastępca Dyrektora MWP posiadał również upoważnienie do podpisy wania umów
z wykonawcami. W badanych dziewięciu umowach z 2019 r. były one podpisywane przez
Zastępcę Dyrektora MWP przy kontrasygnacie Głównej Księgowej.
96 Pełnomocnika ds. obsługi prawnej lub głównego specjalistę.
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97 Pełnomocnika ds. obsługi prawnej.
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zamówień, tj. stanowisko specjalisty ds. zamówień nie występowało w dalszej treści dokumentu (znajdowały się tam m.in. określenia starszy specjalista
ds. zamówień publicznych, pełnomocnik ds. zamówień publicznych) oraz faktem
przerw w zatrudnieniu na tym stanowisku w MWP.

Niezależnie od przywołanych wyżej wyjaśnień Zastępcy Dyrektora MWP, NIK
zwraca uwagę, że sam podział kluczowych obowiązków jest jednym z mechanizmów kontroli zarządczej dotyczących operacji finansowych i gospodarczych
opisanych Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych98.
Wprowadzona w MWP procedura udzielania zamówień o wartości niższej niż
określona w art. 4 pkt 8 Pzp przy jednoczesnym braku wymogów weryfikujących bezstronność uczestników postępowań ze strony MWP, w opinii NIK,
umożliwiała powstawanie nadużyć. Zdaniem NIK zamawiający wydatkujący
środki publiczne powinien przestrzegać zasad przejrzystości i jawności, a także
gwarantować równy dostęp do informacji, odpowiedni poziom upublicznienia
informacji, umożliwiający otwarcie na konkurencję oraz bezstronność procesu
udzielania zamówień. Powyższe regulacje znajdują również swój odpowiednik w przepisach resortowych. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 załącznika („Zasady
postępowania w kontaktach z wykonawcami”) ww. decyzji Nr 145/MON z dnia
13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami,
niedopuszczalne jest faworyzowanie wykonawcy, polegające w szczególności
na nieuzasadnionym ograniczeniu innym wykonawcom dostępu do informacji,
które może stawiać go w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych
wykonawców. W ww. decyzji Nr 145/MON wskazano ponadto, że w kontaktach z wykonawcami należy kierować się zasadą bezstronności oraz unikania zachowań faworyzujących konkretnego wykonawcę w stosunku do jego
konkurencji (§ 3 pkt 6 ww. Zasad). Dodatkowym skutkiem braku obowiązku
weryfikacji bezstronności osób biorących udział w postępowaniach, o których
mowa powyżej, było np. zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
osoby będącej wiceprezesem zarządu stowarzyszenia, podczas gdy prezesem
tego samego zarządu była osoba akceptująca wniosek o udzielenie zamówienia
i podpisująca umowę w imieniu MWP (tj. ww. Zastępca Dyrektora MWP).

5.1.4. Przygotowanie i udostępnienie terenu budowy

Budowa nowej siedziby MWP zlokalizowana została w kompleksie wojskowym K-0009 „Cytadela” przy ul. Dymińskiej 1 w Warszawie. Teren
ten został udostępniony Muzeum na podstawie dokonanego podziału
geodezyjnego i umów użyczenia pomiędzy SZI i MWP. Na mocy postanowień umów Muzeum otrzymało prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane. Opuszczanie tego terenu, dla potrzeb budowy MWP,
przez dotychczasowych użytkowników (instytucje i jednostki wojskowe)
zostało zrealizowane, chociaż przebiegało z zakłóceniami (zwłaszcza przed
2016 r.). Na tym terenie budowana jest również siedziba Muzeum Historii
Polski w związku z decyzją Prezes Rady Ministrów99 podjętą w 2015 r.
98 Pkt 14 lit. c załącznika do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15,
poz. 84).

99 Lokalizacja MHP na terenie Cytadeli została ustalona na podstawie dokumentów z dnia 21 lipca
2015 r.: Listu intencyjnego w sprawie budowy siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie,
którego sygnatariuszami byli Minister ON, Minister KiDN oraz dyrektorzy MWP i MHP oraz uchwały
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii
Polski w Warszawie”. Pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, przy udziale dyrektorów MWP i MHP, została zawarta w dniu 4 października 2017 r.
umowa w sprawie budowy nowej siedziby MWP i MHP („umowa czterostronna”).
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Cytadela – kompleks
wojskowy.
Lokalizacja MWP
na terenie Cytadeli
Warszawskiej.

Wydzielenie
i udostępnienie terenu
Cytadeli na potrzeby
budowy MWP.
Opuszczanie kompleksu
wojskowego K-0009
(Cytadela) przez
instytucje i jednostki
wojskowe.

W „Raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego kompleksu wojskowego nr 9” (sporządzonym przez SZI, czerwiec 2005 r.) przeznaczenie nieruchomości (obszaru zamkniętego Cytadeli) ustalono jako „uznane
za niezbędne dla celów obronności i bezpieczeństwa państwa” (kompleks
zaliczono do obiektów kategorii I – szczególnie ważnych; kompleks kluczowy – użytkowany przez Rodzaj Sił Zbrojnych RP; cel perspektywiczny
– stworzenie bazy dla Rodzaju Sił Zbrojnych; przewidywano budowę lądowiska śmigłowców dla potrzeb Dowództwa Wojsk Lądowych – DWL).

Na podstawie decyzji (o tożsamej treści): Nr 406/MON z dnia 6 października 2006 r. i Nr 418 /MON z dnia 19 października 2006 r. budowa nowej
siedziby MWP zlokalizowana została w kompleksie wojskowym K-0009
„Cytadela” przy ul. Dymińskiej w Warszawie. W dniu 8 listopada 2007 r.
Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 1666/07 o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Ponadto Minister ON wydał m.in. decyzję Nr 584 z dnia
17 grudnia 2007 r.

Zgodnie z pkt 2 decyzji Nr 406/MON (Nr 418/MON) Pełnomocnik Ministra ON otrzymał zadanie przedstawienia w terminie do dnia 30 listopada
2006 r. uzgodnionego projektu umowy MON z AMW o zarządzanie częścią
kompleksu wojskowego K-0009 „Cytadela”. Jednak tego zadania nie zrealizowano.100, a od 17 grudnia 2007 r. inwestorem – na podstawie decyzji
Nr 584/MON zostało MWP. W decyzji tej Szef SGWP otrzymał zadanie
uwzględnienia w „Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej na lata 2009–2018”, w średniookresowym „Planie zamierzeń inwestycji budowlanych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP w latach 2007–2012”
oraz w „Centralnym planie inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej w roku 2008” zadania inwestycyjnego101.
W związku z powyższymi decyzjami, Dowódca Wojsk Lądowych (dalej
jako: „Dowódca WL”) 26 czerwca 2008 r. zawarł z Dyrektorem MWP
„Porozumienie w sprawie zasad i sposobu udostępnienia nieruchomości
na budowę siedziby Muzeum Wojska Polskiego oraz funkcjonowania
Dowództwa Wojsk Lądowych i Muzeum Wojska Polskiego w kompleksie
wojskowym nr 9 Cytadela w Warszawie”102 Porozumienie przewidywało
przekazanie na rzecz MWP terenu o pow. 8,34 ha zabudowanego sześcioma
budynkami oraz ustalało zasady wspólnego użytkowania przez DWL
(i 3 Batalion Zabezpieczenia DWL – 3 bzab) oraz MWP kompleksu „Cytadela”, w tym m.in. zastrzeżenie (w § 10), że możliwość dokonywania
zmian ustalonego harmonogramu i zakresu prac mogących mieć wpływ
na funkcjonowanie jednostek wojskowych użytkujących kompleks
K-0009 (np. zmiany wielkości terenu) uzależniona jest od uzgodnienia
z DWL. Zgodnie z opracowaną w SGWP i zatwierdzoną przez Ministra
ON 6 maja 2010 r. „Koncepcją rozmieszczenia komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w Garnizonie Miasta Stołecznego
100 Więcej informacji na ten temat w pkt 5.1.1. Wyznaczenie podmiotów i osób odpowiedzialnych oraz
w załączniku 6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych.
101 Więcej informacji na ten temat w pkt 5.2.2. Planowanie finansowania inwestycji.
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102 Porozumienie zawarte z mocą na czas nieoznaczony.
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Warszawy” na podstawie powyższych decyzji przewidziano kontynuację użyczenia na potrzeby MWP części kompleksu wojskowego K-0009
o powierzchni 8,43 ha103.

W 2010 r. Minister Obrony Narodowej wydał zgodę na propozycję nowego
podziału nieruchomości (Cytadela), w celu zwiększenia terenów104 pod
inwestycję (do ok. 24 ha), zainicjowaną przez MWP bez uzgodnienia
z DWL.
Problem

Procedowanie propozycji nowego podziału nieruchomości (Cytadela) zainicjowanego przez MWP, mimo braku uzgodnienia z DWL.

W § 10 ww. „Porozumienia…” zawartego w dniu 26 czerwca 2008 r. przez
Dyrektora MWP i Dowódcę WL ustalono, że wszystkie zmiany harmonogramu
i zakresu prac mogące mieć wpływ na funkcjonowanie jednostek wojskowych
użytkujących kompleks K-0009 (np. zmiany wielkości terenu) muszą być
uzgodnione z DWL na trzy miesiące przed ich wprowadzeniem w życie.

W dniu 14 października 2011 r. Dowódca WL w piśmie do Ministra ON
poinformował, że w latach 2008–2010, w kontekście planowanego wówczas przeniesienia DWL do Wrocławia, MWP podjęło działania zmierzające
do zwiększenia terenów pod inwestycję do ok. 24 ha. Przedstawiona przez
Dyrektora MWP propozycja podziału „Cytadeli”, została wykonana bez uzgodnienia z DWL tj. z pominięciem trybu określonego w ww. Porozumieniu.

Mimo braku uzgodnienia z DWL w II połowie 2010 r. propozycja była procedowana (Szef IWspSZ na wniosek Szefa SZI wystąpił o akceptację Ministra
ON, Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji – PSUM skierował pismo
do Ministra ON, Minister ON wyraził zgodę105).

Sekretarz Stanu w MON wyjaśnił, że w dniu 28 września 2010 r. w DWiPO
odbyła się odprawa [w notatce z odprawy wśród wymienionych uczestników
nie ma przedstawiciela DWL], w wyniku której DI i SZI zostały zobowiązane
do przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydzielenia geodezyjnego
nieruchomości na Cytadeli Warszawskiej. W trakcie narady stwierdzono,
że Zmiany winny zostać uwzględnione w aneksie do ʽKoncepcji rozmieszczenia
komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w garnizonie
Stołecznym Warszawa̕. Zmiany powyższe nie muszą być uzgadniane z Dowództwem
Wojsk Lądowych, gdyż nie odnoszą się do ostatecznego użytkownika, którym
DWLąd nie będzie. Zgodę na realizację zaproponowanego przez MWP podziału
geodezyjnego wyraził 17 grudnia 2010 r. Minister ON w formie odręcznej adnotacji na piśmie PSUM z 30 listopada 2010 r.

103 Dokument niejawny. Koncepcja opracowana przez nieetatowy Zespół powołany decyzją
Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia
przeglądu zasobu infrastruktury wojskowej oraz przygotowania koncepcji rozmieszczenia
w Garnizonie Miasta Stołecznego Warszawa komórek i jednostek organizacyjnych resortu
obrony narodowej (z późn. zm.).

104 Uwzględniającego także Bramę Nowomiejską wraz z drogą prowadzącą od tej bramy do budynku
Nr 28 – Kaponiera.
105 Pismo z 30 listopada 2010 r.
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Pierwotnie planowano przeniesienie DWL do Wrocławia106, jednak potem
w konsekwencji wydania decyzji o pozostawieniu DWL w Warszawie107
powstała konieczność dalszego wykorzystywania kompleksu jako miejsca stałej dyslokacji DWL i 3 bzab. Dowódca WL wskazał na potrzebę zweryfikowania podjętych wcześniej ustaleń i decyzji w sprawie lokalizacji
i obszaru inwestycji związanych z budową MWP oraz wstrzymania czynności formalno-prawnych związanych z podziałem kompleksu do czasu
podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących dyslokacji DWL i 3 bzab.

4 stycznia 2012 r. Sekretarz Stanu w MON zaakceptował Protokół ustaleń
w sprawie określenia możliwości współfunkcjonowania w kompleksie K-0009
C
̒ ytadela̕ Dowództwa WL oraz inwestycji prowadzonych przez Muzeum WP:
B
̒ udowa nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego̕ oraz ʽAdaptacja Kaponier y na siedzibę Muzeum Kat yńskiego̕108. W Protokole ustalono
m.in., 109 że do czasu podjęcia ostatecznych decyzji przez Ministra ON
w sprawie budowy nowej siedziby MWP oraz docelowej struktury i dyslokacji DWL i 3 bzab uznaje się za obowiązujące zapisy ww. Porozumienia
MWP–DWL z 26 czerwca 2008 r., a wariantowanie przez MWP realizacji
inwestycji i jej etapowanie uwzględniać powinno zmiany dyslokacyjne jednostek i instytucji wojskowych rozmieszczonych w ww. kompleksie. DWL
wyraziło zgodę na prowadzenie prac przygotowawczych na terenach nieużyczonych dla MWP, lecz zakres wykonywanych prac przygotowawczych
i terminy realizacji wymagały pisemnego uzgodnienia z DWL, a prowadzone prace nie mogły ingerować w istniejący system ochrony kompleksu
oraz systemy łączności i informatyki110.

„Koncepcja rozwoju Garnizonu Miasta Stołecznego Warszawy w latach
2013–2022” (zatwierdzona przez Ministra ON 4 kwietnia 2014 r.) oraz
„Aneks nr I do Koncepcji (...)” (zatwierdzony przez Ministra ON 19 lutego
2015 r.) przewidywały wydzielenie na rzecz MWP części kompleksu wojskowego K-0009 o powierzchni ok. 25 ha. Podstawą do wdrożenia zapisów
ww. Koncepcji był zaakceptowany 4 stycznia 2012 r. ww. Protokół.
Na mocy decyzji Nr 385/MON z dnia 29 września 2015 r.111 powołano
nieetatowy zespół zadaniowy, pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu
w MON (dalej jako: „Zespół”).

106 Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009–2018 wprowadzony zarządzeniem
nr 0-2/MON Ministra ON z 8 marca 2010 r.

107 Zarządzenie nr PF-10/MON z dnia 30 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
wprowadzenia „Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009–2018”.

108 Protokół przygotowany przez powołany przez Dowódcę WL Zespół ds. określenia możliwości….

109 W Protokole określono także m.in. wykaz czterech obiektów budowlanych do przekazania pod
budowę Muzeum Katyńskiego (z użytkowania których zrezygnowało DWL oraz 3 bzab).

110 Jako zagrożenie DWL zgłaszało m.in.: Brak ciągłości funkcjonowania systemu ochrony i niejawnych
systemów teleinformatycznych ze względu na konieczność uzyskania akredytacji Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, w związku ze zmianą uwarunkowań funkcjonowania DWL.
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111 Decyzja Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania
zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji opuszczenia kompleksu wojskowego K-0009
(Cytadela) przez instytucje i jednostki wojskowe (Dz. Urz. MON poz. 276).
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Nieprawidłowość
Zespół nie opracował i nie uzgodnił harmonogramu oraz oszacowania kosztów
opuszczenia kompleksu wojskowego K-0009 przez instytucje i jednostki wojskowe, a także nie przedłożył Ministrowi Obrony Narodowej w terminie trzech
miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji, (tj. do 29 grudnia 2015 r.), analizy
uwarunkowań prawnych i organizacyjnych, a także koncepcji i harmonogramu
oraz kalkulacji szacunkowych kosztów opuszczenia kompleksu wojskowego
K-0009 przez instytucje i jednostki wojskowe.
Zespół na pierwszym i jednocześnie ostatnim posiedzeniu (13 października 2015 r.) dokonał jedynie wstępnej analizy przedsięwzięć organizacyjno-dyslokacyjnych zaplanowanych w „Koncepcji rozwoju Garnizonu Miasta
Stołecznego Warszawy w latach 2013–2022” oraz w „Aneksie nr I do Koncepcji
(...)”, dotyczących jednostek i instytucji wojskowych rozmieszczonych w kompleksie wojskowym K-0009.

Sekretarz Stanu w MON wyjaśnił, że pierwsze spotkanie Zespołu było jednocześnie ostatnim w związku ze zmianami personalnymi w kierownictwie
resortu obrony narodowej oraz zmianami organizacyjnymi i kompetencyjnymi
w MON. To wpłynęło na realizację zadań postawionych przed Zespołem.
Zdaniem NIK skutkowało to przesunięciem w czasie realizacji zamierzeń organizacyjno-dyslokacyjnych dotyczących opuszczania terenu Cytadeli.

Według stanu na 19 października 2015 r. ustalenia dotyczące dyslokacji
jednostek wojskowych na terenie kompleksu „Cytadela”112, np. podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, kolidowały z ówczesnymi założeniami
dotyczącymi terminu rozpoczęcia (w 2016 r.) prac budowlanych na terenie Cytadeli (MWP), a opuszczenie kompleksu (w 2017 r.) przez niektóre
z ww. jednostek wojskowych uzależnione było od realizacji zadań inwestycyjnych przez SZI w innych (przeznaczonych dla nich na nowe miejsca
stałej dyslokacji) kompleksach wojskowych (w Warszawie i poza nią).

W okresie 2006–2020 w SGWP procedowano i wydano sześć decyzji Ministra ON (niepublikowanych i niejawnych) w sprawie przedyslokowania
łącznie 11 jednostek i instytucji wojskowych z kompleksu wojskowego
K-0009 „Cytadela” do innych lokalizacji.
Ponadto Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej opracowało decyzję
Ministra Obrony Narodowej Nr 175/DWOT z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany dyslokacji Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz podporządkowania Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (niepublikowana).
Proces opuszczania kompleksu wojskowego K-0009 „Cytadela” przez
instytucje i jednostki, których miejsca stałej dyslokacji wyznaczono poza
kompleksem K-0009, został zakończony 31 marca 2020 r.

Obecnie113 pozostałe na terenie kompleksu wojskowego K-0009 „Cytadela”
instytucje i jednostki wojskowe (np. Biuro do Spraw Programu „Zostań
Żołnierzem Rzeczypospolitej”) rozmieszczone są w budynkach nieobjętych umowami użyczenia dla MWP i MHP.
112 „Koncepcja rozwoju Garnizonu Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2013–2022” wraz
z Aneksem Nr 1.
113 Według stanu na koniec kontroli.
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MWP i MHP
na terenie Cytadeli

Umowy użyczenia
i podziały geodezyjne

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów114 nowo budowany budynek
główny zespołu muzealnego na terenie Cytadeli Warszawskiej został przeznaczony na siedzibę MHP. Relacje pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację obu inwestycji (MHP i MWP) określały dwa podstawowe
dokumenty (podpisane 21 lipca 2015 r.), tj. list intencyjny oraz umowa
czterostronna115. W drugim z ww. dokumentów zawarto uzgodnienia
w zakresie wydzielenia i udostępnienia terenu Cytadeli na potrzeby obu
inwestycji116. W ten sposób MWP zobowiązało się m.in. do wybudowania
wjazdu na teren Cytadeli od strony ul. Wybrzeże Gdyńskie, natomiast MHP
m.in. do przekazania MWP do wykorzystania części pomieszczeń budynku
głównego117. W ww. umowie określono również część wzajemnych stosunków inwestorów, zarówno dotyczących etapu budowy (harmonogram
realizacji inwestycji), jak i okresu po zakończeniu procesu inwestycyjnego
(wstępne założenia i określenie przyszłej formy rozliczeń, np. utrzymania
i eksploatacji infrastruktury)118.
W celu wydzielenia i udostępnienia nieruchomości na siedzibę MWP
wykonane zostały trzy podziały geodezyjne119. Umowy użyczenia dawały
MWP prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Podziały geodezyjne:
1. Wydzielono nieruchomości z przeznaczeniem na: budowę nowej siedziby
MWP teren o pow. 24,1701 ha, siedzibę Oddziału MWP – „Muzeum
Katyńskie” teren o pow. 1,9614 ha oraz część pozostającą we władaniu
resortu obrony narodowej – 5,9831 ha120.
2. Wydzielony został teren o pow. 4,4058 ha121.
3. Ostatecznie pod budowę MWP wydzielono teren o pow. 19,7643 ha, a pod
budowę MHP o pow. 4,4058 ha122.

114 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. o podjęciu przez
Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum
Historii Polski w Warszawie” (M.P. poz. 755).

115 List intencyjny wyrażał wolę stron do ścisłej współpracy, natomiast Umowa w sprawie budowy
nowej siedziby MWP i MHP na terenie Cytadeli Warszawskiej wskazywała zakres i konkretną
lokalizację obu realizowanych inwestycji.

116 W ww. umowie określono, że siedziba MHP wybudowana zostanie na terenach wydzielonych
przez MON z działki nr 1 (obecnie nr l/l) obręb 7-01-17 oraz działki nr 15/2 (obecnie nr 15/3)
obręb 7-01-18, a siedziba MWP – na terenach działek ewidencyjnych nr 1/1 obręb 7-01-17
oraz na działce nr II obręb 7-01-18. Szczegółowe zasady i sposób dostępu do nieruchomości
przeznaczonej pod budowę MHP ujęto również w porozumieniu zawartym w dniu 18 kwietnia
2016 r. pomiędzy MHP, MWP i Batalionem Dowodzenia Wojsk Lądowych.

117 Z przeznaczeniem na pracownie konserwatorskie, pomieszczenia magazynowe oraz
pomieszczenia socjalno-biurowe, itp.
118 Informacje dotyczące porozumień między wykonawcami obu budów opisano szerzej
w pkt 5.3. Nadzór w tym nadzór inwestorski.

119 Do końca kontroli.

120 Zgodnie z poleceniem Szefa Infrastruktury IWspSZ zawartym w piśmie nr 3132/09 z 29 czerwca
2009 r. wykonano podział nieruchomości na potrzeby budowy siedziby i wyposażenia MWP
w nieruchomość. Decyzją Nr 3/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy zatwierdził projekt podziału nieruchomości.

121 Na podstawie polecenia Szefa Infrastruktury IWspSZ zawartego w piśmie nr 38044/15
z 13 października 2015 r. wykonano podział nieruchomości w celu wydzielenia terenu pod
budowę MHP. Rozpoczęcie procedury podziału uwarunkowane było zakończeniem podziału
geodezyjnego wskazanego w punkcie 1 decyzją Nr 498/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Prezydent
m.st. Warszawy zatwierdził projekt podziału nieruchomości.
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122 W związku ze stwierdzoną przez wykonawcę realizującego inwestycję pn. „Budowa Muzeum
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Umowy użyczenia:

1. Umowa użyczenia nr 178/FIN/08 z 14 lipca 2008 r. – z przeznaczeniem
na budowę siedziby Muzeum Wojska Polskiego – teren o powierzchni
8,3400 ha zabudowany budynkami nr: 16, 65, 73, 88, 89 i 98123;

− aneks nr 1/2016 z 4 marca 2016 r. – wyłączający z umowy teren
o powierzchni 2,8020 ha zabudowany budynkami nr 16 i nr 98
pod budowę MHP oraz włączający do umowy teren o powierzchni
0,0210 ha i budynki nr: 74, 93 i 64;
− aneks Nr 2/2016 z 14 czerwca 2016 r. – włączający do umowy teren
o powierzchni 1,99 ha zabudowany budynkami nr: 78, 79, 96 i 60;
− aneks nr 3/2017 z 24 kwietnia 2017 r. – włączający do umowy
budynki nr: 1, 9, 22, 23, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 55, 57, 58,
60, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 87, 91, 92, 94 i 97;
− aneks nr 4/2018 z 10 października 2018 r. – włączający do umowy
teren o powierzchni 4,5236 ha;
− aneks nr 5/2019 z 5 lutego 2019 r. – włączający do umowy teren
o powierzchni 0,0150 ha;
− aneks nr 6/2020 z 24 kwietnia 2020 r. – włączający do umowy teren
o powierzchni 1,9585 ha zabudowany budynkami nr: 5, 6, 26, 27 i 82.

2. Umowa użyczenia nr 1/0009/92/IV/WN/2012 z 4 maja 2012 – z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Katyńskiego – teren o powierzchni
1,9068 ha zabudowany budynkami nr: 28, 29, 30 i 31124.

3. Umowa użyczenia nr 24/0009/005/2016 z 29 kwietnia 2016 r. – z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa Muzeum Historii Polski”
– teren o powierzchni 4,3982 ha zabudowany budynkami nr: 16, 98 i 90;
− aneks nr 1/2017 z 4 lipca 2017 r.;
− aneks nr 2/2017 z 29 listopada 2017 r. – włączający do umowy teren
o powierzchni 0,0420 ha;
− aneks nr 3/2019 z 4 lutego 2019 r. – wyłączający z umowy teren
o powierzchni 0,0002 ha oraz włączający do umow y teren
o powierzchni 0,0157 ha.

Przekazywanie terenu budowy, zarówno dla budowy wjazdu jak i siedziby MWP było zgodne z art. 22 uPb, tj. kierownik budowy protokolarnie przejął od inwestora i odpowiednio zabezpieczył teren budowy wraz
ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi
ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Przekazanie
terenu budowy
i zagospodarowanie
placu budowy

Historii Polski” rozbieżnością pomiędzy granicą terenu przeznaczonego pod inwestycję,
a zaprojektowanym pawilonem MWP, zaszła konieczność regulacji granicy działek
przeznaczonych pod budowę MWP i MHP. Mapa z projektowanym podziałem w tym zakresie
została opracowana na zlecenie i koszt projektanta. Decyzją Nr 1052/2019 z dnia 11 września
2019 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdził projekty wydzielania nieruchomości.

123 Zgodnie z Wykazem budynków w kompleksie wojskowym K-9 przeznaczonych do przekazania
dla Muzeum Wojska Polskiego (zał. nr 2 do ww. Porozumienia MWP-DWL zawartego w dniu
26 czerwca 2008 r.).

124 Zgodnie z Wykazem obiektów budowlanych do przekazania pod budowę Muzeum Katyńskiego
(zał. nr 2 do ww. Protokołu ustaleń zaakceptowanego dnia 4 stycznia 2012 r.).
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Zdjęcia nr 11–14
Muzeum Wojska Polskiego – budowa
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Źródło: MWP.

5.2. Zapewnienie finansowania budowy i rozliczenia
wykonywanych prac
W ramach kontroli stwierdzono, że zapewniono finansowanie budowy
MWP i właściwe rozliczenie wykonywanych prac. We właściwy sposób
wyznaczono podmioty i osoby odpowiedzialne za proces rozliczania finansowego i sprawozdawczości inwestycji. W MWP przyjęto i realizowano właściwy system rozliczania wykonywanych prac i zadań inwestycyjnych, a także realizowano w sposób zgodny z przepisami prawa zadania z zakresu sprawozdawczości i obsługi księgowej inwestycji. Jednocześnie NIK ocenia jako
niewłaściwy sposób planowania finansowego inwestycji, tj. sporządzanie
przez MWP programu inwestycji nieodpowiadającego założeniom finansowym obowiązującym w planie inwestycji budowlanych (PIB).

Podsumowanie
wyników kontroli
w zakresie finansowania
budowy i rozliczenia
wykonywanych prac

Zadania i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie zapewnienia finansowania budowy i rozliczenia
wykonywanych zadań oraz planowania rzeczowego oraz obowiązki
sprawozdawcze beneficjenta dotacji (MWP) zostały określone w: decyzji
Nr 584/MON, decyzjach w sprawie przygotowania i realizacji centralnych planów rzeczowych125, decyzji w sprawie planowania i wykony-

Wyznaczenie komórek
i osób odpowiedzialnych
w MON

5.2.1. Wyznaczenie podmiotów i osób odpowiedzialnych

125 Decyzja Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad
opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 89)
– uchylona 11 lutego 2008 r., decyzja Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia
2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych
(Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6, ze zm.) – uchylona 31 marca 2014 r., decyzja Nr 103/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji
centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON poz. 105) – uchylona 23 czerwca 2016 r., decyzja
Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad
opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON poz. 112, ze zm.).
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wania budżetu resortu obrony narodowej126 oraz w decyzjach budżetowych wydawanych na dany rok, a także w regulaminie organizacyjnym MON127.

Minister Obrony Narodowej, w okresie objętym kontrolą, wydawał dla
dyrektorów pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z zawieraniem umów dotyczących udzielania i rozliczania dotacji
celowych na inwestycje dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Zawieranie umów o udzielenie dotacji celowej oraz rozliczenie zadań inwestycyjnych ujętych w tych umowach prowadził Dyrektor Departamentu
Edukacji, Kultury i Dziedzictwa128 (DEKiD). Na podstawie badanych
umów stwierdzono, że warunki umowy dotyczące sposobu rozliczenia,
terminów, kontroli wykorzystania dotacji, sposobu przekazywania środków dotacji, spełniały wymagania art. 150 ufp. Do rozliczenia zadań
inwestycyjnych wykorzystywane były sporządzane na bieżąco sprawozdania MWP z realizacji inwestycji129 oraz rozliczenia rzeczowe i finansowe
wydatków poniesionych ze środków dotacji celowej130.
Zadania związane z monitorowaniem stopnia zaangażowania finansowego
w trakcie realizacji inwestycji budowy siedziby MWP i identyfikowania
zagrożenia niepełnego wykorzystania środków budżetowych131 zostały
powierzone Zarządowi Planowania Rzeczowego P-8 (ZPR-P8) Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego (SGWP).
Ocenę prawidłowości przebiegu całego procesu inwest ycy jnego
w poszczególnych jego fazach, tj. przygotowania, realizacji, odbioru
i przekazania do użytkowania wraz z finansowaniem inwestycji, prowa-

126 Decyzja Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie
planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 149, ze zm.).
W poprzednich latach obowiązywały: decyzja Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej
(Dz. Urz. MON, poz. 76, ze zm.), decyzja Nr 342/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października
2012 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON
poz. 411, ze zm.), decyzja Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 81)
oraz decyzja Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania
i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 149, ze zm.).
127 Kolejne regulaminy organizacyjne MON wraz ze zmianami (wprowadzane zarządzeniami
Ministra ON).

128 Poprzednio funkcjonowały: Departament Wychowania i Promocji Obronności (DWiPO) oraz
Departament Komunikacji Społecznej (DKS).
129 Termin i wzór opracowania sprawozdania z realizacji inwestycji określa decyzja Nr 202/MON
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów
rzeczowych. Na podstawie tych sprawozdań z realizacji inwestycji DEKiD a sporządza informację
zbiorczą za wszystkie państwowe instytucje kultury (muzea) dla Szefa Zarządu Planowania
Rzeczowego P-8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

130 Wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego stanowi załącznik Nr 3 do umowy o udzielenie dotacji.
Dyrektor DEKiD zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty otrzymania dokonać zatwierdzenia
rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, o czym mowa w art. 152 ust. 2 ufp.
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131 Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 2 ww. decyzji nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej Dyrektor
DEKiD przedkłada informacje dotyczące: zestawienia potrzeb rzeczowych, wniosków o zmiany
wartości zadania i terminu jego realizacji, okresowych informacji o stanie realizacji inwestycji
opracowanych również przez inwestora, informacji z realizacji planu inwestycji budowlanych
w zakresie nadzorowanych przez DEKiD muzeów wojskowych oraz wniosków o dokonanie
zmian w planie inwestycji budowlanych. ZPR-P8 opracowywał plany inwestycji budowlanych
(roczne, średniookresowe oraz ich aktualizacje) wraz z korektami (dotyczącymi: zmian wartości
zadania, źródeł jego finansowania, terminu realizacji), wydzielał środki finansowe na realizację
inwestycji w danym roku budżetowym, prowadził monitoring realizacji zadania.
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dził Departament Infrastruktury (DI). Dyrektor DI wdrożył mechanizmy
kontroli w postaci procedury132, będącej katalogiem zagadnień do sprawdzenia podczas przeprowadzania czynności kontrolnych.
Obsługę finansowo-księgową, dokonywanie płatności, uzgadnianie centralnych planów rzeczowych pod względem zgodności z Wieloletnim
Planem Finansowym Państwa i budżetem MON prowadził Departament
Budżetowy (DB).

W okresie objętym kontrolą ze strony inwestora (MWP) odpowiedzialność
za zapewnienie finansowania budowy i rozliczenia wykonywanych prac
w MWP ponosiło Biuro ds. Budowy Nowej Siedziby. W regulaminie organizacyjnym MWP, w zakresie zadań Biura wskazano m.in. planowanie i przygotowanie wniosków o środki finansowe niezbędne do sfinansowania
inwestycji oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia środków finansowych na inwestycje. Ponadto Biuro przygotowywało
dane niezbędne do prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych oraz
sporządzało sprawozdania z realizacji umów o udzielenie dotacji celowych.
Zakres obowiązków osoby nadzorującej Biuro, tj. Zastępcy Dyrektora MWP,
wskazywał na zadania z zakresu planowania wysokości środków finansowych, niezbędnych do sfinansowania inwestycji, kontrolowania wysokości
zobowiązań zaciąganych w związku z inwestycją, z wysokością posiadanych
środków finansowych. Ponadto bezpośrednie zadania dotyczące planowania, sprawozdawczości i monitorowania finansowego inwestycji powierzano corocznie osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wyznaczenie komórek
i osób odpowiedzialnych
w MWP i SZI

Za rozliczanie dotacji otrzymanych ze środków publicznych oraz ich ewidencjonowanie i realizowanie płatności odpowiedzialny był Dział Finansowo-Księgowy MWP, którym kierował Główny Księgowy.
Ponadto na podstawie umowy o wykonywanie czynności zastępstwa
inwestycyjnego pomiędzy SZI a MWP w przypadku zadania Nr 91115
Budowa MWP – I etap, oraz Nr 91516 Budowa wjazdu na teren Cytadeli
Warszawskiej, osobami odpowiedzialnymi za monitorowanie realizacji
finansowej oraz ocenę inwestycji w oparciu harmonogram rzeczowo-finansowy byli inspektorzy nadzoru i wyznaczeni koordynatorzy (z SZI).
5.2.2. Planowanie finansowania inwestycji
W okresie objętym kontrolą kwestię planowania finansowania inwestycji
(budowy siedziby MWP) regulowały głównie: rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji
z budżetu państwa133 oraz ww. decyzje Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Planowanie finansowania
inwestycji

132 „Ramowy zakres czynności w ramach kontroli inwestora realizującego zadanie inwestycyjne
finansowane z dotacji udzielonej z budżetu resortu obrony narodowej” opracowany w 2012 r.
i w 2015 r.

133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831) oraz rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania
inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).
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Pierwszymi latami, na które zaplanowano limit wydatków związanych
z ww. inwestycją, były: rok 2007134 i rok 2008135. W kolejnych planach
inwestycji budowlanych (PIB) wartość kosztorysowa/szacunkowa zadania
kształtowała się następująco:
− na lata 2009–2018 (zatwierdzonym w dniu 27 kwietnia 2010 r.) – wskazano wartość 485,5 mln zł;
− na lata 2013–2022 (zatwierdzonym w dniu 4 grudnia 2012 r.) wskazano wartość 700,0 mln zł, z zastrzeżeniem, że środki resortu obrony
narodowej pokryją 20% ww. kwoty, tj. 161,9 mln zł w rozbiciu na lata
2013–2021 z uwzględnieniem wydatków poniesionych od początku
realizacji inwestycji, natomiast pozostała wartość (538,4 mln zł) zostanie pokryta z innych źródeł, tj. z funduszy unijnych, Miasta stołecznego
Warszawy lub ze środków własnych MWP.
− na lata 2021–2035136 (zatwierdzonym w dniu 10 października 2019 r.)
wskazano wartość 543,4 mln zł.
Podstawą do ujęcia powyższych kwot w PIB były każdorazowo propozycje
limitów wydatków zgłaszane przez właściwy departament MON137.

PIB obejmowały zadania związane z realizacją inwestycji na Cytadeli
Warszawskiej:
nr 01212 Warszawa – Cytadela, Muzeum Wojska Polskiego – Opracowanie
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania przestrzennego kompleksu wojskowego Cytadela Warszawska – 2007 r.138;
nr 91115 Warszawa MWP, K-0009, Budowa Muzeum Wojska Polskiego
I etap139 – rozpoczęcie zadania 2008 r. planowany termin zakończenia
inwestycji 2021 r.;
nr 91245 Warszawa, K-0009, Adaptacja kaponiery na potrzeby Oddziału
MWP – „Muzeum Katyńskie” – wyodrębnione z zadania nr 91115 – inwestycja realizowana w latach 2010–2019;

nr 91516 Warszawa MWP; K-0009; Budowa wjazdu do Cytadeli Warszawskiej – wyodrębnione z zadania nr 91115 – inwestycja realizowana
w latach 2011–2017.
Nieprawidłowość

Zadanie inwestycyjne – budowa siedziby Muzeum Wojska Polskiego nie zostało
ujęte w średniookresowym „Planie zamierzeń inwestycji budowlanych Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamierzeń inwestycyjnych realizo-

134 W Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na 2007 r. przewidziano
limit w wysokości 1 mln zł (później zweryfikowany i zmniejszony przez ówczesnego inwestora SZI
do kwoty 232,0 tys. zł) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
dla terenu Cytadeli Warszawskiej (§ 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).

135 W Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych Resortu Obrony Narodowej na 2008 r.
przewidziano limit w wysokości 15 mln zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze budowy
siedziby MWP (§ 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych).

136 „Plan Inwestycji Budowlanych Sił Zbrojnych RP, w tym zamierzeń inwestycyjnych realizowanych
w ramach NSIP w latach 2021–2035 z uwzględnieniem roku 2020”.
137 DWiPO, następnie DKS, a potem DEKiD.

138 Także jako: 01212 WARSZAWA DWL K-9 SZI Opracowanie koncepcji perspektywicznego
zagospodarowania K-9 Cytadela.
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139 Wcześniej (w 2008 r.): 91115 WARSZAWA K-0009, Budowa Muzeum Wojska Polskiego – prace
przygotowawcze.
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wanych w ramach NSIP w latach 2007–2012”, co było niezgodne z pkt 4 decyzji
Nr 584/MON. Szef ZPR-P8 SGWP poinformował m.in., iż nie dysponuje
ww. planem z uwagi na jego archiwalny charakter. Aczkolwiek, mając na względzie zgłoszoną, w procedurze opiniowania projektu ww. decyzji, uwagę braku
zasadności ujęcia tego zadania w aktualizacji PIB 2007–2012, a także datę podpisania decyzji, należy wnioskować, że przedmiotowe zadanie nie zostało ujęte
PIB 2007–2012. Pierwszym planem wieloletnim uwzględniającym to zadanie
był PIB 2009–2018.

Proces przygotowania inwestycji trwał do roku 2014 włącznie. O powyższym świadczy m.in. przeznaczenie dotacji celowej wskazanej na poszczególnych umowach o jej udzielenie, zawieranych pomiędzy MWP a Ministrem
ON w latach 2008–2014 (tj. przekazujący udziela Beneficjentowi dotację celową
(…) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, tj. na prace przygotowawcze do budowy nowej siedziby MWP). Powyższe było również
związane z faktem braku posiadania przez MWP do dnia 29 czerwca 2015 r.
zatwierdzonego i uzgodnionego z dysponentem części budżetowej programu inwestycji, stanowiącego wymóg dla finansowania inwestycji ze środków
budżetu państwa (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 2010 r.).

Pierwsze programy
inwestycji niezgodne
z założeniami
planistycznymi

Nieprawidłowość

Sporządzenie programu inwestycji nieodpowiadającego założeniom finansowym obowiązującego PIB, tj. w sposób niezgodny z decyzją Nr 7/MON Ministra ON z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji
centralnych planów rzeczowych.

W PIB na lata 2009–2018 (zatwierdzonym w dniu 27 kwietnia 2010 r.)
dla zadania nr 91115 Warszawa K-0009 „Budowa Muzeum Wojska Polskiego”
wskazano wartość 485,5 mln zł. W Regulaminie konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną określono maksymalny planowany łączny koszt
wykonania robót w wysokości 420 mln zł brutto, tj. w kwocie mieszczącej się
w założeniach PIB. Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Dyrektora MWP, powyższa wartość inwestycji była wynikiem m.in. analizy i porównania szacunkowych
kosztów podobnych inwestycji z uwzględnieniem specyficznych rozwiązań
wskazanych przez użytkownika w programie funkcjonalno-użytkowym, analizy
kosztów według koncepcji sporządzonej przez pracownię M KWADRAT140 oraz
konsultacji z przedstawicielami instytucji zasiadających w Sądzie Konkursowym,
w tym MON i Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Na obowiązek przestrzegania założeń PIB podczas sporządzania programu
inwestycji wskazywał § 28 ust. 10 pkt 2 decyzji Nr 7/MON, tj. Podstawę opracowywania programów (…) stanowią centralne plany inwestycji budowlanych
i centralne plany remontów nieruchomości lub projekty tych planów. Opracowanie programu przekraczającego powyższe założenia skutkowało niemożnością
jego zatwierdzenia przez inwestora oraz uzgodnienia go z dysponentem środków budżetu państwa, a tym samym podjęcia (poza pracami przygotowawczymi) działań na rzecz realizacji budowy. Zgodnie z § 6 rozporządzenia RM
z 2010 r., realizacja inwestycji budowlanej może być finansowana lub dofinansowana ze środków budżetu państwa, jeżeli inwestor posiada uzgodniony
z dysponentem program inwestycji.

W wyniku prac przygotowawczych, w marcu 2011 r. MWP zleciło projektantowi
wyłonionemu w drodze powyższego konkursu sporządzenie programu inwestycji. Sporządzony program wskazywał szacunkowy łączny koszt w wysokości

140 Koncepcja opracowana przed powierzeniem MWP funkcji inwestora.
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1 044 296 290,97 zł, tj. stanowiący 249% wartości ustalonej w Regulaminie
konkursu i 261% wartości wskazanej w zwycięskiej pracy konkursowej. Powyższa wartość przewyższała tym samym założenia wskazane w obowiązującym
wówczas PIB (485,5 mln zł). Niezgodność z założeniem określonym w PIB
potwierdził Zastępca Dyrektora MWP141 wskazując, że wybrana w konkursie
koncepcja miała służyć bardziej precyzyjnemu oszacowaniu w programie
inwestycji zakresu i kosztów realizacji nie tylko podstawowego zadania konkursowego, ale również kompleksowego zagospodarowania Cytadeli. Zdaniem
NIK powyższe wyjaśnienia nie korespondują z założeniami konkursu oraz zadaniami postawionymi przed MWP. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu MWP w Cytadeli Warszawskiej,
celem zaś: uzyskanie najlepszej koncepcji (…) odpowiadającej założeniom ogólnym i założeniom finansowym. Zgodnie z postanowieniem decyzji Nr 584/MON,
MWP było inwestorem budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego w kompleksie wojskowym nr 9 „Cytadela”. Powyższe wskazuje, że zadanie postawione
przed MWP dotyczyło budowy kompleksu Muzeum, nie zaś zagospodarowania
terenu całej Cytadeli, natomiast założenia finansowe były literalnie przywołane
w zapisach Regulaminu i wskazywały w ten sposób możliwości ekonomiczne
inwestora.
Również w przypadku drugiego programu inwestycji przygotowanego przez
MWP przekroczono założenia obowiązującego PIB oraz nie doprowadzono
do jego zatwierdzenia i uzgodnienia.

Zgodnie ze wskazaniami dysponenta142, MWP zostało zobowiązane do rozważenia wszelkich możliwości zmniejszenia kosztów inwestycji, jej etapowania
i rozłożenia w czasie. Opracowany w czerwcu 2013 r. przez MWP program
inwestycji zakładał jej realizację w dwóch etapach oraz zwiększenie całkowitego kosztu projektu do ponad 1,2 mld zł (I etap – 898 mln zł oraz II etap
– 329 mln zł). W odróżnieniu od pierwszego programu został on poddany procedurze określonej w § 28 ust. 14 ww. decyzji Nr 7/MON, tj. ocenie Komisji
Oceny Projektów Inwestycyjnych i Remontowych (KOPiR). W styczniu 2014 r.
KOPiR uznała program za poprawny i zaleciła przekazanie go do zatwierdzania
inwestorowi. Jednocześnie organ kierujący procesem planowania rzeczowego
w resorcie obrony narodowej – Szef SGWP w swojej opinii do przedmiotowego programu inwestycji poinformował o przekroczeniu ówczesnej wartości
planu143 oraz o konieczności zmniejszenia rocznych limitów dotacji przewidzianych na inwestycję. Jednocześnie NIK zauważa, że działania MWP w zakresie
procedowania drugiego programu inwestycji wynikały z przyjętych przez
Ministra ON założeń dotyczących pozyskania finansowania dla inwestycji
ze środków UE. Powyższe założenia nie zostały zrealizowane w związku
ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, która nie wyraziła zgody na finansowanie „projektów dużych” 144 w ramach VI Osi Priorytetowej Ochrona
i Rozwój Dziedzictwa Kulturowego PO Infrastruktura i Środowisko na lata
2014–2020. Na skutek decyzji MKiDN, program inwestycyjny opierający się
finansowo w blisko 80% na środkach pozabudżetowych nie został zatwierdzony i uzgodniony.

141 Tj. osoba nadzorująca komórkę odpowiedzialną za wykonywanie przez MWP zadań inwestora
na podstawie § 3 ust. 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego MWP.

142 Spotkanie kierownictwa MWP, DWiPO i Sekretarza Stanu w MON z 26 października 2011 r.

143 700,0 mln zł, z zastrzeżeniem, że środki resortu obrony narodowej pokryją 20% ww. kwoty,
tj. 161,9 mln zł w rozbiciu na lata 2013-21, z uwzględnieniem wydatków poniesionych od początku
realizacji inwestycji.
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144 Tj. o wartości przekraczającej równowartość 50 mln euro.
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Poza wskazaną wyżej niemożnością podjęcia (poza pracami przygotowawczymi) działań na rzecz realizacji budowy w związku z § 6 ww. rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r., dodatkowym skutkiem była konieczność ponoszenia przez MWP kosztów związanych z aktualizacją programów
inwestycji145.

Zgodnie z decyzją 584/MON źródłem finansowania inwestycji miała
być dotacja celowa z budżetu resortu obrony narodowej oraz inne źródła pozyskiwane w odrębnym trybie. W okresie objętym kontrolą, MWP
podejmowało próby uzyskania dla inwestycji wsparcia pozabudżetowego,
tj. ze środków UE będących w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego146. W perspektywie finansowej 2007–2013 inwestycja nie
uzyskała wsparcia z uwagi na wyczerpanie w 2009 r. alokacji środków.
W przypadku perspektywy finansowej 2014–2020, pomimo wcześniejszych zapowiedzi MKiDN o woli wsparcia inwestycji, MWP nie otrzymało
środków pochodzących z funduszy unijnych. Zgodnie z wyjaśnieniami
Dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN, powyższe
było spowodowane ograniczeniem przez Komisję Europejską wsparcia
kultury w przedmiotowej perspektywie finansowej.

Dotacja celowa.
Inne źródła finansowania

Oprócz dotacji celowej MON udzielało MWP dotacji podmiotowej
(§ 255 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury)
– na dzień 30 czerwca 2020 r. łączna jej kwota wyniosła 173 932 292 zł.
Środki z dotacji podmiotowej przeznaczane były m.in. na pokrywanie
kosztów działalności MWP, ww. środki własne, a także na pokrycie kosztów najmu dla MNW.

Dotacja podmiotowa

W okresie 01.01.2008 r.–30.06.2020 r. dotacje na budowę MWP rozliczane
były do końca każdego roku i nie było przypadku zwrotu niewykorzystanej
dotacji przyznawanej na budowę MWP, o którym mowa w art. 168 ust. 1
ufp147. W kontrolowanym okresie zdarzały się natomiast przypadki

Niewykorzystywanie
środków planowanych
na dotacje i przesunięcia
w planie wydatków

Wykorzystywanymi – zgodnie z zapisami w kolejnych PIB – źródłami
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych były dotacja celowa oraz
środki własne inwestora (MWP). Na dzień 30 czerwca 2020 r. nakłady
na to zadanie (z dotacji celowej MON i środków własnych MWP) wyniosły
198 755 446 zł, z tego 99,6% (198 017 276 zł) stanowiły środki z dotacji
celow ych, a środki własne Muzeum 0,4% (738 169 zł). Udzielone
w latach 2008–2020 (według stanu na 30 czerwca 2020 r.) dotacje celowe
(198 017 276 zł) stanowiły 49,5% łącznej kwoty dotacji (400 080 400 zł)
ustalonych pierwotnie w umowach.

5.2.3. Rozliczenie prac i zadań inwestycyjnych

145 Koszt zakupu pierwszego programu inwestycji wyniósł 117 000,00 zł, natomiast drugiego
– 175 890,00 zł.

146 W ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dalej: PO IiŚ)
2007–2013 „Kultura i dziedzictwo kulturowe” oraz VI Osi Priorytetowej PO IiŚ na lata 2014–2020
„Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego”.

147 Tryb działania określony w art. 168 ust. 1 ufp może być stosowany w przypadku, gdy beneficjent
na podstawie umowy dotacyjnej otrzymuje na rachunek bankowy pełną kwotę dotacji na wydatki,
które będą ponoszone w ramach umowy dotacyjnej, a pozostała kwota niewykorzystanych
środków do końca roku przekazywana jest tytułem zwrotu do budżetu państwa na rachunek
wskazany w umowie. W przypadku rozliczania dotacji celowej na budowę muzeów stosowany
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Rozliczenie prac i zadań
inwestycyjnych

Rozliczanie dotacji

przesunięcia planu wydatków z inwestycji budowlanych MWP. Były
one realizowane zgodnie z przepisami ufp. Kwota łączna ww. przypadków przesunięcia (wymagające zgody Ministra Finansów i pozostałe)
planu wydatków z inwestycji budowlanych MWP w związku z wystąpieniem oszczędności i kwot niemożliwych do wydatkowania wyniosła
104 712 730 zł, tj. 24,9% ogólnej kwoty przyznanych środków dotacji
(419 677 900 zł148), w tym blokad na kwotę 27 186 400 zł. Do budżetu państwa zostały zwrócone środki na łączną kwotę 22 526 349 zł149
niewydatkowane na realizację zadania budowy MWP.

Badaniem NIK (w ramach kontroli przeprowadzonej w MON) objęto
rozliczenie150 pod względem prawidłowości rozliczenia prac i zadań inwestycyjnych, realizowania płatności oraz ujmowania w księgach rachunkowych dysponenta części 29 „Obrona narodowa”, dotacji udzielonej dla
MWP na 2018 r. i 2020 r. (30 czerwca)151 o wartości 72 974 550 zł, co stanowiło 37% ogółu poniesionych nakładów na inwestycję w latach 2008–2020
(30 czerwca). Skontrolowane dotacje były prawidłowo rozliczone
i zaewidencjonowane. Środki finansowe na podstawie umów o udzielenie dotacji były przekazywane na pokrycie kosztów, o których mowa
w § 3 rozporządzenia RM z 2010 r.
W ramach kontroli w MWP nie stwierdzono faktu nienależytego rozliczania wykonanych prac i zadań inwestycyjnych. Zapisy umów cywilnoprawnych, dotyczących obsługi inwestorskiej, obligowały zleceniobiorców
do comiesięcznej sprawozdawczości z czynności wykonanych w danym
okresie miesięcznym. Pozostali wykonawcy byli rozliczani zgodnie z założeniami podpisanych umów.

W okresie objętym kontrolą zasady rozliczania środków finansowych
pochodzących z dotacji celowej regulowały zapisy umów o jej udzielenie.
W ramach kontroli przeprowadzonej w MWP nie stwierdzono przypadków
wykorzystania dotacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem, tj. wydatkowania jej na inny cel niż określony w Zestawieniu prac inwestycyjnych
w roku…152. Podstawą przekazania środków finansowych przez Przekazującego – Ministra ON do Beneficjenta – MWP były zapotrzebowania składane
był inny mechanizm. Muzeum Wojska Polskiego nie otrzymywało kwoty całorocznej dotacji
na swój rachunek bankowy, lecz na bieżąco kwotę przelewu równoważną przesłanym przez
DEKiD do DB zestawieniom faktur (otrzymanych wcześniej od inwestora) dołączonym
do wniosku o przekazanie dotacji celowej. W związku z powyższym nie wystąpiły przypadki
przekazania dotacji w nadmiernej wysokości oraz konieczności zwrotu niewykorzystanych
dotacji do budżetu państwa.

148 W kwocie dotacji zawiera się kwota 132 660 400 zł planu wydatków na 2020 r. Według stanu
na dzień 30.06.2020 r. wykorzystana dotacja wyniosła 13,8%.

149 Kwota ta zawiera się w kwocie wykazanej, jako „niemożliwe do wydatkowania”, tj. 104 712 730 zł
w latach 2008–2020.

150 „Rozliczenie dotacji” rozumiane, jako ogół czynności dotującego mających na celu merytoryczną,
formalną i rachunkową kontrolę dokumentów przekazanych przez podmiot, który dotację otrzymał.
151 Kontrolę dokumentacji rozliczenia prac i zadań inwestycyjnych w zakresie rzeczowym
i finansowym dotacji celowych wykorzystanych na budowę Muzeum Wojska Polskiego w: 2012 r.
(za lata 2008–2010), 2015 r. (za lata 2011–2014) i w 2016 r. (za lata 2008–2015) przeprowadził
Departament Kontroli MON. Natomiast w ramach kontroli P20/001 Wykonanie budżetu państwa
w części 29 „Obrona narodowa” NIK sprawdziła prawidłowość wykorzystania dotacji celowej
udzielonej dla MWP w 2019 r.
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152 Zestawienie stanowiło każdorazowo załącznik do zawieranej umowy dotacji.
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do właściwego departamentu MON. Zgodnie z zapisami umów dotacji,
przekazywanie środków następowało po wysłaniu do Przekazującego
(w ramach ww. zapotrzebowania) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur/rachunków. Tym samym nie zachodziła również konieczność zwrotu niewykorzystanych w terminie dotacji z budżetu państwa153.
W okresie objętym kontrolą nie dochodziło do sytuacji, w których MWP
musiałoby dokonywać zwrotu otrzymanej części dotacji, o którym mowa
w art. 169 ufp154.

Umowy w zakresie dotacji celowych podpisywane do roku 2014 włącznie
dotyczyły wyłącznie finansowania prac przygotowawczych do budowy,
natomiast kolejne były przeznaczone na sfinansowanie budowy siedziby MWP, tj. również zadań inwestycyjnych. Łączna kwota przeznaczona
na realizację niniejszej inwestycji wyniosła według stanu na dzień 30 maja
2020 r. blisko 180 mln zł, co stanowiło 36% wartości szacunkowej wskazanej w obowiązującym w okresie przeprowadzania kontroli programie
inwestycji.
MWP prowadziło wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz dokonywanych wydatków, a tym samym realizowało przepisy art. 152 ust. 1 ufp oraz § 6 umów o udzielenie dotacji celowej.
Dla przykładu, wydatki finansowane z dotacji celowej były księgowane
na koncie pozabilansowym 930 – Dotacja inwestycyjna na budowę nowej
siedziby MWP. Regulacje w tym zakresie ujęto w Planie kont MWP155,
zaś do powyższego księgowania wykorzystywano system finansowy Sage
Symfonia ERP Finanse i Księgowość.

Ewidencjonowanie

Zgodnie z § 4 pkt 3 ppkt 23 umowy pomiędzy SZI a MWP, inspektorzy SZI
dokonywali rozliczenia prawidłowości robót budowalnych poprzez sprawdzenie zestawień wykonanych i odebranych robót według tabeli wartości
elementów scalonych. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzali
zakres wykonanych robót w sporządzanych comiesięcznych protokołach
częściowego odbioru robót budowlanych, co stanowiło podstawę do wystawienia faktur przez wykonawcę.

Działania inspektorów
nadzoru inwestorskiego
SZI

Przedmiotem kontroli było m.in. sprawowanie nadzoru, w tym przez
Ministra ON (jako donatora dotacji i dysponenta środków budżetowych,
a także, w niektórych aspektach, także jako organizatora MWP) oraz

Podsumowanie wyników
kontroli w zakresie
nadzoru

W zakresie obowiązków sprawozdawczych MWP z realizacji CPIB,
w ramach niniejszej kontroli zweryfikowano 12 rocznych Sprawozdań inwestora z realizacji inwestycji. Kontrola wykazała, że powyższe sprawozdania były sporządzane, co do zasady, terminowo156 oraz zgodnie ze wzorem
określonym w decyzji Ministra ON.

Sprawozdawczość

5.3. Nadzór, w tym nadzór inwestorski

153 Art. 168 ufp.

154 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości.

155 Zakładowy Plan kont MWP został wprowadzony decyzję Dyrektora MWP nr 157 z dnia
28 września 2010 r., zm. decyzją Dyrektora MWP nr 172 z dnia 12 listopada 2015 r.
156 W zbadanej próbie jedno sprawozdanie (2010) zostało przesłane dwa dni robocze po terminie.
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nadzór MWP (jako inwestora i zamawiającego), nadzór autorski projektanta oraz nadzór inwestorski (sprawowany przez inspektorów nadzoru
inwestorskiego z SZI). Do przedmiotu kontroli nie należało: sprawowanie
nadzoru budowlanego i działania organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Nadzór MON.
Niejasny podział
kompetencji

W ramach kontroli stwierdzono, że działania podjęte przez Ministra ON
w zakresie nadzoru nad wydatkowaniem środków dotacji celowych przeznaczonych na inwestycję były wystarczające. W sposób prawidłowy,
tj. zgodny z wymogami określonymi w decyzjach o pozwoleniu na budowę
i przepisach Prawa budowlanego, wyznaczono podmioty i osoby odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru i kontroli w ramach inwestycji. Zarówno
nadzór inwestorski jak i autorski były realizowane w sposób odpowiadający
założeniom zawartych w tym zakresie umów. Koordynacja i kontrola prac
podmiotów realizujących powyższe czynności nadzoru były właściwie prowadzone przez pracowników Biura157 i osoby, którym powierzono zadania
doradców inwestycyjnych. NIK natomiast stwierdziła przypadki niewłaściwego postępowania MWP w zakresie relacji z generalnym wykonawcą.
Przykładem był brak akceptacji przez MWP porozumienia wykonawców
MHP i MWP skutkujący koniecznością wyjaśniania kwestii spornych każdorazowo poprzez spotkania i narady oraz brak właściwej reakcji MWP
na zgłaszane przez generalnego wykonawcę (Konsorcjum) wątpliwości
dotyczące konstrukcji wjazdu na teren Cytadeli. NIK także zwróciła uwagę
na przenikanie się kompetencji dwóch departamentów MON (DI i DEKiD158)
w zakresie nadzoru nad wykorzystaniem dotacji celowej udzielanej MWP.

Minister ON sprawował nadzór i kontrolę prawidłowości wykorzystania
dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa dla Muzeum na podstawie
art. 175 ust. 1 pkt 2 ufp.
W procedurach wewnętrznych Ministerstwa i w pełnomocnictwach zostały
wskazane osoby funkcyjne MON odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru i koordynacji w imieniu Ministra Obrony Narodowej w zakresie
m.in.: prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych
z budżetu państwa, oceny przebiegu realizacji inwestycji budowlanej159.
Jako sprawujące nadzór (w imieniu Ministra ON) nad wykorzystaniem
dotacji celowych przekazywanych MWP wskazano dwa departamenty:
DEKiD160 i DI. DEKiD odpowiadał za: podpisywanie umów o udzielenie
dotacji celowej, merytoryczny nadzór nad umowami i kontrolę, zatwierdzenie i weryfikację rozliczenia dotacji oraz ocenę realizacji inwestycji
w zakresie wykorzystania limitu środków finansowych. Do zadań DI
należała ocena efektów rzeczowych realizowanej inwestycji.
157 Biuro ds. Budowy Nowej Siedziby MWP.

158 Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa.

159 W celu oceny prawidłowości przebiegu całego procesu inwestycyjnego w poszczególnych
fazach dotyczących przygotowania, realizacji, odbioru i przekazania do użytkowania wraz
z finansowaniem inwestycji DI (w 2012 r. i w 2015 r.) wprowadził wewnętrzny dokument
pn. „Ramowy zakres czynności w ramach kontroli inwestora realizującego zadanie inwestycyjne
finansowane z dotacji udzielonej z budżetu resortu obrony narodowej”.
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160 A wcześniej DKS i DWiPO. DEKiD jest następcą DKS, który jest z kolei następcą DWiPO.
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W decyzji Nr 584/MON ustalono, że w przypadku budowy siedziby MWP,
Dyrektor DI sprawuje nadzór nad wykorzystaniem przez MWP dotacji
inwestycyjnych (pkt 8 tej decyzji), które ustala Dyrektor DWiPO, działając w porozumieniu z Pełnomocnikiem Ministra ON oraz Dyrektorem
MWP, po zasięgnięciu opinii Dyrektora DI, na podstawie programu inwestycji (pkt 5).
Nieprawidłowość

Niejasny podział kompetencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, tj. DI i DEKiD w zakresie nadzoru nad wykorzystaniem dotacji celowych
udzielonych dla Muzeum.

Stan ten wynika z niespójnego uregulowania tej kwestii w dokumentach
określających kompetencje w ww. zakresie (regulaminie organizacyjnym
MON, regulaminach wewnętrznych DEKiD – a wcześniej DKS/DWiPO – i DI,
decyzji Nr 584/MON i decyzjach budżetowych). Zdaniem NIK, choć DEKiD
i DI są odpowiedzialne za nadzór nad wykorzystaniem dotacji budżetowych
udzielanych państwowym instytucjom kultury (muzea), to jednak nie mają
określonych konkretnych obowiązków w ramach tego nadzoru. Nie ma jednoznacznie wskazanego rodzaju czynności nadzorczych, m.in. w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych tych departamentów. Ponadto zadania
opisane w umowach o udzielenie dotacji celowej zawieranych przez Dyrektora
DEKiD w imieniu Ministra Obrony Narodowej (np. umowa nr 3300016168/34
o udzielenie dotacji na budowę MWP – I etap z dnia 17 stycznia 2020 r.)
nie są w pełni adekwatne do zadań, jakie DI, DEKiD i DB mają zapisane
w regulaminach organizacyjnych tych departamentów. Dyrektor DI wyjaśniła,
że w regulaminach organizacyjnych nie określono dokładnego podziału zadań
w zakresie nadzoru nad wykorzystaniem dotacji udzielonej Muzeum Wojska
Polskiego. W związku z tym całościowy nadzór nad wykorzystaniem dotacji budżetowych resortu obrony narodowej, w tym udzielanej Muzeum Wojska
Polskiego, nie należy do wyłącznej kompetencji Departamentu Infrastruktury.
Beneficjenci tych dotacji – państwowe instytucje kultury – nie podlegają oraz
nie są nadzorowani przez Departament Infrastruktury. DI nie zawiera bowiem
umów dotacyjnych oraz nie rozlicza ich finansowej realizacji. Departamentem
właściwym do podpisania i nadzorowania wykonania umów dotacyjnych był
(i jest obecnie) DEKiD (wcześniej DKS / DWiPO). W zakresie działania tego
departamentu oraz w zawartych umowach znajdują się zapisy regulujące kwestie nadzoru nad wykonaniem umów. Rolą DI we wskazanym podziale kompetencyjnym jest ocena efektów rzeczowych realizowanej inwestycji rozliczeniem
inwestycji w zakresie udzielonej dotacji. Nadzór ten nie obejmuje planowania
zadań, zawieranych umów dotacyjnych, a także organizacji i sposobu obsługi
procesu inwestycyjnego przez beneficjenta dotacji.
NIK zauważa, że konieczność dokonania jasnego podziału kompetencji
w ww. zakresie wskazano już w sprawozdaniu z przeprowadzonych przez Biuro
Audytu Wewnętrznego MON (BAW) czynności doradczych „Budowa Muzeum
Wojska Polskiego – organizacja biura i ocena harmonogramu inwestycji”
(październik 2008 r.) w rekomendacji: Należy dokonać jasnego podziału kompetencji między poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w budowę nowej siedziby MWP. W tym celu należy rozważyć stworzenie nowej regulacji wewnętrznej
szczegółowo określającej podział kompetencji, a także komunikację między
poszczególnymi uczestnikami procesu. W opinii BAW z uwagi na charakter
inwestycji a także jej złożoność bardzo ważne jest odpowiednie oprzyrządowani
projektu, zarówno regulacjami prawnymi, jak również poprzez zapewnienie
odpowiednich zasobów rzeczowych. Obecnie żaden z ww. czynników nie spełnia
pożądanego minimum, powoduje nieład legislacyjny i kompetencyjny wśród
uczestników tego przedsięwzięcia.
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Ponadto uporządkowania wymaga w zawieranych umowach o udzielenie dotacji
kwestia podmiotów sprawujących kontrole nad wykorzystaniem dotacji
celowej. Dyrektor DEKiD, wyjaśnił, że § 5 ust. 1 umowy o udzielenie dotacji
celowej dotyczy kontroli jako elementu nadzoru prowadzonego nad wykorzystaniem dotacji161. Z kolei, przywołana w § 5 ust. 7 tej umowy decyzja Nr 520/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie kontroli kompleksowej w resorcie obrony narodowej162 ma na celu wskazanie Departamentu
Kontroli (DK), jako kolejnego podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w imieniu Ministra ON. W związku z występującą rozbieżnością
interpretacji zapisów § 5 ust. 1 i ust. 7 umowy w zakresie podmiotów sprawujących
kontrolę nad wykorzystaniem dotacji celowej, DEKiD podejmie działania mające
na celu doprecyzowanie zapisów w tym obszarze.
Zdaniem NIK niejasny podział kompetencji pomiędzy DI i DEKiD, nieujęcie
adekwatnych zapisów w umowach o udzielenie dotacji w odniesieniu do zadań
jakie DI, DEKiD i DB wykonuje oraz kwestia zakresu kontroli sprawowanej
przez poszczególne komórki organizacyjne MON wskazuje, że nie w pełni
została uwzględniona opinia audytorów wskazująca na nieład kompetencyjny.
Może to powodować, że sprawowany nadzór nad procesem inwestycyjnym
budowy Muzeum, będzie niewystarczający.

Nadzór sprawowany przez komórki organizacyjne MON polegał na cyklicznej analizie uzyskanych informacji o realizacji zadań inwestycyjnych
finansowanych ze środków dotacji, w tym półrocznych i rocznych informacji o realizacji budżetu163, kontroli poprawności złożonego rozliczenia rzeczowego i finansowego z wykorzystania dotacji przeznaczonej
na inwestycję, spotkaniach roboczych z przedstawicielami MWP. Na podstawie syntetycznych informacji z realizacji zadań sporządzanych przez
Muzeum monitorowana była zgodność wydatków z wnioskami o zapotrzebowanie na środki finansowe z dotacji, zależność pomiędzy wysokością
dotacji celowej a stopniem realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do sfinansowania na dany rok. Na tej podstawie były wprowadzane
korekty do planu inwestycji budowlanych i zawierane aneksy do umów.
Zastępca Dyrektora DEKiD wyjaśnił m.in., że analiza tych dokumentów
służyła do podjęcia decyzji o alokacji zwalnianych środków na inne zadania, dokonania blokady środków w trybie ustawy o finansach publicznych.

161 § 5 nosi tytuł „Kontrola nad wykorzystaniem dotacji celowej”.
162 Dz. Urz. MON Nr 25, poz. 444.
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163 Stosownie do § 25 decyzji Nr 122/MON z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania
i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej, DB w okresach półrocznych przygotowuje
dla Ministra Obrony Narodowej informację o realizacji budżetu, która uwzględnia informacje
dotyczące wykonania wydatków dotacji.
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W ramach nadzoru przeprowadzonych zostało pięć kontroli164, które
głównie dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych
ze środków dotacji celowej, nadzory służbowe165 i czynności doradcze
audytu wewnętrznego166.
Nieprawidłowość

Kontrola i audyt
realizowane przez MON.
Nieprzeprowadzenie
nadzoru służbowego
przez DI na zakończenie
dwóch zadań

Mimo zakończenia dwóch zadań związanych z realizowaniem inwestycji na Cytadeli Warszawskiej, tj. budowy – Adaptacji kaponiery na potrzeby
Oddziału MWP – M
̒ uzeum Katyńskie’ (2010–2019) i Budowa wjazdu do Cytadeli
Warszawskiej (2011–2017), nie sprawdzono prawidłowości dokonania odbioru
i przekazania obiektów do użytkowania w ramach nadzoru nad przebiegiem
procesu inwestycyjnego. Powodem było niezamieszczenie ich w Planie działalności DI na dany rok. Dyrektor DI wyjaśniła m.in., że zgodnie z metodyką
przyjętą w ramach zakresu działania DI dla wykonywania zadania nadzoru nad
wykorzystaniem dotacji celowych udzielonych na realizację inwestycji budowlanych, założono przeprowadzanie przez DI raz w roku trzech nadzorów obejmujących państwowe instytucje kultury, uczelnie wojskowe oraz szpitale lub
placówki wojskowej służby zdrowia.
Zdaniem NIK, mimo stosowania ww. metodyki tworzenia Planu działalności
DI, nie powinno być pominięte ukończenie dwóch zadań wchodzących w skład
przedsięwzięcia budowy siedziby Muzeum167.

Nadzór i koordynacja prac realizowana w imieniu inwestora była świadczona przez doradców inwestycyjnych zatrudnionych przez MWP na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoby te odpowiadały m.in. za nadzór nad
relacjami występującymi pomiędzy generalnym wykonawcą a angażowanymi przez niego podwykonawcami, doradztwo w zakresie prac projektowych oraz przygotowywanie zgłoszeń do organów nadzoru budowlanego.
Zakres zadań powierzonych ww. pracownikom odpowiadał obowiązkom
inwestora wynikającym z zawartej umowy z generalnym wykonawcą.
Nadzór nad powyższymi osobami pełnili główny specjalista i zastępca
dyrektora MWP m.in. poprzez weryfikację comiesięcznych sprawozdań
stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy.

Nadzór i koordynacja
przez MWP.
Niezrealizowanie przez
MWP zapisu umowy
z Konsorcjum.
Brak właściwej reakcji
przez MWP w sprawie
wjazdu (ścianka
berlińska)

164 Kontrole zarządzane przez Dyrektora DK zostały przeprowadzone w: 2013 r., 2012 r., 2015 r.
i w 2016 r., a w 2010 r. przez Dyrektora DI. Przedstawiciele DI na przełomie lat 2015–2016
uczestniczyli w kontroli prowadzonej przez DK. Organizację, warunki oraz tryb przeprowadzania
kontroli m.in. jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi ON lub przez niego
nadzorowanych regulowała decyzja Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia
2007 r. w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON Nr 3, poz. 34,
ze zm.). Od 1 stycznia 2012 r. kontrola prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

165 Na miejscu prowadzenia inwestycji budowlanych realizowanych przez MWP, w dniach
19–21 października 2010 r. DI przeprowadził nadzór służbowy dotyczący budowy siedziby MWP
w fazie przygotowania (w ramach kontroli DK).Zakres nadzoru służbowego w szczególności
obejmował spełnienie wymogów wynikających z przepisów techniczno-budowlanych i dokumentacji
inwestycyjnej oraz w dniach 14–18 stycznia 2016 r. nadzór służbowy w zakresie realizacji inwestycji
dotyczący Adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału MWP – „Muzeum Katyńskie” w fazie
przygotowania i realizacji inwestycji. Powołane wyżej nadzory służbowe realizacji inwestycji
na Cytadeli w 2010 r. i w 2016 r. były wykonane zgodnie z Planem działalności DI na dany rok.

166 W 2008 r. audytorzy wewnętrzni MON przeprowadzili czynności doradcze dotyczące budowy
MWP w zakresie organizacji biura i oceny harmonogramu inwestycji.
167 Zadanie dotyczące Muzeum Katyńskiego powstało po wyodrębnieniu zadania dotyczącego
budowy siedziby MWP.
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Zastępca Dyrektora MWP, w swym zakresie obowiązków miał także nadzór nad planowaniem i przygotowywaniem wniosków o środki finansowe
niezbędne do sfinansowania zadania budowlanego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego MWP, obowiązek sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez wykonawców i podwykonawców zobowiązań wynikających z podpisanych umów w związku
z realizowanym zadaniem budowlanym spoczywał na Biurze. Biuro dokonywało analiz oświadczeń podwykonawców dotyczących braku zaległości
pomiędzy nimi a generalnym wykonawcą, a także weryfikacji projektów
umów pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami. Ponadto
członkowie zespołu doradców brali udział w pracach komisji dokonującej odbiorów częściowych robót budowlanych oraz naradach koordynacyjnych budowy.

Zgodnie z założeniem wskazanym w treści umowy MWP z Konsorcjum,
relacje pomiędzy generalnymi wykonawcami (budowy MWP i budowy
MHP) miało regulować ich wzajemne porozumienie zawarte przy udziale inwestorów168. Powyższe porozumienie nie zostało jednak zawarte
na skutek braku zgody inwestorów.
Nieprawidłowość

Nierealizowanie zapisu § 4 ust. 6 zawartej umowy pomiędzy MWP a Konsorcjum, tj. brak akceptacji przez MWP od marca 2019 r. projektu porozumienia
generalnych wykonawców budów (MWP i MHP) w zakresie ich współpracy
na terenie Cytadeli.

Zgodnie z przywołanym § 4 umowy, wykonawca (Konsorcjum) został zobowiązany do zawarcia z wykonawcą budowy MHP, przy udziale obu inwestorów, porozumienia określającego zasady dojazdu na teren budowy obydwu
inwestycji, zasady użytkowania części wspólnych inwestycji oraz inne zasady
współdziałania, niezbędne do bezkolizyjnej realizacji obydwu inwestycji.
Projekt porozumienia został uzgodniony między wykonawcami w dniu
28 marca 2019 r., jednak nie został zaakceptowany przez MWP.

Wyjaśniając przyczynę powyższego stanu faktycznego Zastępca Dyrektora
MWP, tj. osoba nadzorująca pracę Biura i pełniąca funkcję inwestora, wskazał,
że Uzgodnione przez generalnych wykonawców zapisy porozumienia, w tym
terminy związane z dostępnością dróg spowodowałyby jednak konieczność
zawarcia przez MWP aneksu do umowy z konsorcjum i przesunięcia dat realizacji kluczowych elementów inwestycji MWP poza datę 28 lutego 2021 r. Powyższa zmiana wpłynęłaby na późniejsze uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez
MHP, na zwiększenie kosztów inwestycji MWP i terminu jej zakończenia. W związku
z tym treść porozumienia była nie do zaakceptowania dla MWP, jak i MHP.

Z ustaleń kontroli wynika, że Konsorcjum zaproponowało trzymiesięczne
opóźnienie wykonania robót objętych umową (tj. do 31 sierpnia 2021 r.).
Do dnia zakończenia kontroli przedmiotowe porozumienie nie zostało
zaakceptowane przez MWP. Obecny (według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych) okres ukończenia wszystkich robót budowlanych
został określony na 20 grudnia 2021 r., bez uwzględnienia robót dotyczących
ukończenia wjazdu wraz z tunelem.
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168 Porozumienie miało określać zasady dojazdu na teren budowy obydwu inwestycji, zasady
uży tkowania części wspólnych inwest ycji i inne zasady współdziałania, niezbędne
do bezkolizyjnej realizacji obydwu inwestycji.
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Skutkiem braku sformalizowania zasad współpracy wykonawców była
konieczność wyjaśniania kwestii spornych obu budów każdorazowo poprzez
spotkania i narady. Zastępca Dyrektora MWP wskazał, że pojawiające się
sprawy i problemy na styku inwestycji są przedmiotem stałych i licznych spotkań na poziomie biur budowy obydwu muzeów. Powyższą formę rozwiązywania spraw spornych potwierdził generalny wykonawca MHP wskazując,
że W ramach dotychczasowej współpracy wykonawcy, przy udziale inwestorów uzgadniają na bieżąco kwestie wymagające współdziałania w taki sposób,
aby minimalizować negatywny wzajemny wpływ równoległej realizacji tak
złożonych sąsiadujących ze sobą inwestycji budowlanych. Ponadto wyjaśnił,
że w ramach współpracy strony biorą pod uwagę zapisy niezaakceptowanego
przez inwestorów porozumienia ̒w miarę możliwości i ich aktualności’.

Z kolei w opinii generalnego wykonawcy MWP, brak porozumienia utrudniał realizację inwestycji wpływając na termin, koszty realizacji i możliwości
sprawnego działania na terenie budowy. Jako przykłady Konsorcjum wskazało
m.in. brak możliwości egzekwowania od drugiej strony dochowania terminów
poszczególnych prac oraz uniemożliwienie realizacji prac sieciowych objętych
przedmiotem umowy, których umiejscowienie znajduje się na terenie zajmowanym przez MHP.

W toku kontroli przeprowadzanej w MWP, NIK ustaliła, że kotwy stanowiące elementy ścianki berlińskiej169 zabezpieczającej tymczasowy wjazd
na teren Cytadeli utraciły gwarancję w dniu 16 lutego 2019 r.
Nieprawidłowość

Nieprzeprowadzenie badania sprawdzającego umożliwiającego wydłużenie
okresu eksploatacji kotew ścianki berlińskiej oraz brak przekazywania informacji o jej stanie generalnemu wykonawcy pomimo zgłoszeń.

Kotwy stanowiące element ścianki berlińskiej zabezpieczającej wjazd na teren
Cytadeli, utraciły gwarancję w dniu 16 lutego 2019 r.170 Zgodnie z treścią projektu wykonawczego wjazdu wraz z tunelem: Gwarantowany okres eksploatacji
otwi tymczasowych wynosi dwa lata. W przypadku dłuższego okresu eksploatacji
należy wykonać badania sprawdzające w celu przedłużenia użytkowania kotew.
Powyższe badania nie zostały wykonane. W ich miejsce MWP przedstawiło
Raport z monitoringu ścianki wykonany w okresie 30 lipca–31 sierpnia 2020 r.,
tj. wykonany 17 miesięcy po okresie eksploatacji kotew. Przedmiotowy Raport
wskazywał, że w okresie 1–31 sierpnia 2020 r. nie odnotowano przemieszczeń
przekraczających progi powiadamiania. Jednocześnie powyższy dokument został
przesłany do generalnego wykonawcy w dniu 28 września 2020 r., podczas
gdy Konsorcjum wnioskowało o przedstawienie stanu technicznego ścianki
już w maju 2019 r.
Skutkiem powyższego były eksploatowanie ścianki berlińskiej poza dopuszczalnym okresem określonym dla kotew oraz brak wiedzy generalnego wykonawcy dotyczącej aktualnej stateczności ścianki.

W złożonych wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora MWP, tj. osoba nadzorująca
pracę Biura i pełniąca funkcję inwestora, wskazał, że Upływ terminu gwarancji
dla kotew nie oznacza, że ścianka berlińska nie spełnia wymogów konstrukcyjnych. Ścianka berlińska jest bezpieczna. Zmieniła się jedynie odpowiedzialność
wykonawcy [Strabag] za kotwy, zgodnie z zapisami w Karcie Gwarancyjnej.
169 Ścianka berlińska – rodzaj tymczasowej obudowy wykopu; kotew/kotwa – element budowlany
konstrukcji, wiążący z sobą inne elementy konstrukcji w sposób uniemożliwiający ich
przesunięcie lub obrót.
170 Upływ gwarancji ostatniej kotwy.
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W ocenie NIK złożone wyjaśnienia oraz przedstawione dokumenty nie pozwalają na ocenę rzeczywistego stanu stateczności ścianki berlińskiej, zwłaszcza
po okresie kilkunastu miesięcy po zakończeniu dopuszczalnego okresu eksploatacji kotew. Również dane przesłane generalnemu wykonawcy, w ocenie
NIK, nie były wystarczające dla upewnienia wykonawcy o stanie ścianki.

W związku z uzyskaniem informacji dotyczącej problemu stateczności
ww. ścianki berlińskiej zabezpieczającej wykop wjazdu od ulicy Wybrzeże
Gdyńskie. NIK skierowała zapytanie do SZI na temat bezpieczeństwa
ww. elementu. Inspektorzy nadzoru dokonywali oględzin stanu technicznego konstrukcji ścianek berlińskich północnej i południowej w 2019 r.
SZI wyjaśnił, że w opinii SZI stan ścianki berlińskiej nie stanowi zagrożenia
dla bezpieczeństwa na budowie, co potwierdza raport z jej monitoringu
wykonany w sierpniu 2020 r. przez pracownię geodezyjną.

Nadzór autorski

Nadzór inwestorski (SZI)

Zdaniem NIK ww. oględziny nie stanowią wymaganego badania sprawdzającego umożliwiającego wydłużenie okresu eksploatacji kotew ścianki
berlińskiej, bowiem raport z sierpnia 2020 r. nie odnosił się do stanu technicznego ścianki, a jedynie stwierdzał, że w okresie 1–30 sierpnia 2020 r.
nie dostrzeżono jej przemieszczeń ponad progi powiadamiania.

Wymóg ustanowienia przez inwestora nadzoru autorskiego nad realizacją
budowy wynikał z decyzji o pozwoleniu na budowę171. W latach objętych
kontrolą MWP podpisało dwie umowy ze spółką WXCA na świadczenie
usług nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, osobno dla wjazdu
na teren Cytadeli i budowy siedziby MWP172. Powyższe umowy określały
szczegółowo obowiązki wykonawcy, ramy czasowe wykonywania usługi
oraz jasny system wynagradzania.

Nadzór autorski w okresie objętym kontrolą był realizowany w sposób zgodny z założeniami zawartych w tym zakresie dwóch umów z pracownią projektową oraz obowiązkami projektanta określonymi w art. 20 ust. 1 pkt 4 uPb173.

Podobnie jak w przypadku nadzoru autorskiego, wymóg ustanowienia
przez inwestora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy wynikał
z decyzji o pozwoleniu na budowę. Nadzór był pełniony przez pracowników etatowych SZI na podstawie umowy o wykonanie czynności zastępstwa inwestycyjnego. W myśl postanowień tej umowy zadaniem SZI było
powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego, w tym wskazanie osoby
koordynującej czynności nadzoru inwestorskiego.
W ramach realizacji zadania nr 91516 „Budowa wjazdu na teren Cytadeli
Warszawskiej” Zastępca Dyrektora MWP w dniu 1 sierpnia 2016 r. udzielił
pełnomocnictwa i upoważnienia dla przedstawiciela SZI do nadzorowania

171 Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 132/2013 z dnia 1 lipca 2013 r., zmieniona decyzjami
nr 234/III/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. oraz 235/III/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

172 Umowa nr 12/2016/ZW/MWP z dnia 7 listopada 2016 r. oraz umowa nr 25/2018/ZB/MWP z dnia
12 listopada 2018 r.
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173 Do podstawowych obowiązków projektanta należy sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie
inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie: a) stwierdzania
w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; b) uzgadniania
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
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ww. zadania oraz do podejmowania czynności przewidzianych w uPb
w ramach nadzoru inwestorskiego. Wykonywane czynności nadzoru były
zgodne z zakresem obowiązków inspektorów nadzoru SZI.

Podobnie dla zadania nr 91115 „Budowa Muzeum Wojska Polskiego
– I etap” powołano koordynatora inspektorów nadzoru, którego uprawnienia wynikały z zakresu obowiązków oraz udzielonego przez MWP
upoważnienia. Poza koordynatorem do realizacji zadania przydzielonych
zostało czterech inspektorów nadzoru z SZI w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej oraz drogowej.
Kontrola nie stwierdziła przypadków nierealizowania lub niewłaściwego realizowania postanowień umowy SZI–MWP. Strony współpracowały
przy realizacji zadania inwestycyjnego m.in. poprzez udział w cyklicznych
naradach koordynacyjnych oraz pracach komisji stwierdzających konieczność udzielania dodatkowych zamówień.

W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego przedstawiciele SZI
uczestniczyli w przekazywaniu placu budowy oraz wprowadzaniu wykonawców (Strabag oraz Konsorcjum) na teren budowy. Inspektorzy SZI
kontrolowali również prawidłowość prowadzenia dzienników budowy
dla obydwu zadań oraz dokonywali wpisów stwierdzających okoliczności
mających znaczenie dla oceny czy wykonywane roboty są prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę. Wspólnie
z dysponentem174 (MWP) oraz projektantami przedstawiciele inwestora
zastępczego (SZI) dokonywali sprawdzenia posiadanych przez wykonawców robót odpowiednich dokumentów, tj. atestów, certyfikatów, świadectw
jakości oraz wyników badań dotyczących materiałów, urządzeńi technologii.
SZI, jako inwestor zastępczy, dokonywał oceny zasadności robót dodatkowych oraz zamiennych poprzez weryfikację kosztorysów ofertowych oraz
uczestniczył przy opracowaniu protokołów konieczności. Zgodnie z zapisami umowy o inwestorstwo zastępcze inspektorzy SZI brali udział w każdej
cotygodniowej naradzie koordynacyjnej prowadzanej przez Biuro z wykonawcami robót budowalnych oraz projektantami, podczas których dokonywano uzgodnień w zakresie realizacji robót budowlanych. Nieprawidłowości
stwierdzone na budowie przez inspektorów SZI były omawiane w trakcie
tych narad. Inspektorzy nadzoru potwierdzali wykonanie robót w sporządzanych, co miesiąc, protokołach odbioru, kontrolując zgodność przebiegu robót
z przyjętymi i obowiązującymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.
Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdzał dodatkowo stan realizacji procesu inwestycji w przesyłanych, co tydzień, do SZI
meldunkach.

Innym działaniem wynikającym z zapisów umowy MWP–SZI było egzekwowanie przez inspektorów nadzoru od wykonawców przestrzegania
na budowie przepisów uPb, przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony
środowiska poprzez dokonywanie okresowych kontroli, co potwierdzają wpisy w dziennikach budowy oraz protokoły narad koordynacyjnych.

174 Określenie użyte w umowie MWP–SZI.
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W trakcie realizacji zadań budowy wjazdu oraz budowy pawilonu południowego175 inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie stwierdzili przypadków nieprawidłowości. Nie stwierdzili także sytuacji zagrożenia życia lub
poważnego uszczerbku zdrowia.
Zdjęcia nr 15–17
Muzeum Wojska Polskiego – wjazd na teren Cytadeli (budowa, ścianka berlińska, wizualizacja)

Źródło: MWP (15 i 17), kontrola NIK (16).
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175 Pawilon południowy – przeznaczony na siedzibę MWP po decyzji o budowie MHP na terenie
Cytadeli; pawilon północny dla MWP ma być budowany w etapie II (po zakończeniu etapu I).
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5.4. Terminowość przebiegu procesu inwestycyjnego
W ramach kontroli stwierdzono, że sposób realizacji inwestycji, trwającej
12 lat, wskazuje na konieczność zwiększenia nadzoru przez MON w celu
zmniejszenia ryzyka niedotrzymania kolejnych terminów zakończenia
inwestycji.
W 2006 r. Minister ON podjął decyzję o lokalizacji nowej siedziby MWP
w kompleksie wojskowym K-9 „Cytadela” przy ulicy Dymińskiej 1 w Warszawie. W 2007 r. zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2012176.
W grudniu 2007 r. Minister ON funkcję inwestora powierzył MWP177.
Program inwestycji zatwierdzony został dopiero w 2015 r. W latach
2016–2017 zrealizowano zadanie „Budowa wjazdu na teren Cytadeli”,
a w 2018 r. MWP podpisało umowę z wykonawcą na budowę MWP („Budowa
MWP – etap I”). Aktualnie planowany termin zakończenia robót przewiduje się
(w umowie MWP z generalnym wykonawcą oraz w uzgodnionym z MON
programie inwestycji z 2017 r.) na 2021 r. Na podstawie ustaleń kontroli NIK
ocenia, że nie jest to jednak termin pewny (ostateczny), bowiem zakończenie budowy w tym terminie jest zagrożone.
Ponadto w ramach kontroli NIK stwierdziła, że, wyznaczono w MWP osoby odpowiedzialne za monitorowanie terminowości realizacji zadania
(budowy MWP). Co do zasady sprawnie przeprowadzano postępowania
o udzielenie zamówień publicznych.
Jednak część działań i podjętych przez MWP decyzji nie przyczyniało się
do sprawnej i terminowej realizacji inwestycji. Dotyczyło to m.in. braku
zatwierdzenia programu inwestycji do roku 2015 oraz niepodjęcia wystarczających działań na rzecz rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących
ukończenia wjazdu na teren Cytadeli.

Biuro MWP było podmiotem odpowiedzialnym za wykonywanie w imieniu MWP zadań przewidzianych dla inwestora i było w całości odpowiedzialne za realizację inwestycji. Do identyfikowania i sygnalizowania
ewentualnych zagrożeń w terminowej realizacji robót w Biurze był zobowiązany jeden z członków zespołu doradców inwestycyjnych178.

Podsumowanie wyników
kontroli w zakresie
terminowości przebiegu
procesu inwestycyjnego

Inwestor (MWP)

Do udzielania prolongaty terminów realizacji robót budowlanych w formie
aneksów do umowy z generalnym wykonawcą upoważniony był Zastępca
Dyrektora MWP.

Sprawozdawczość z realizowanej inwestycji odbywała się w oparciu
o założenia decyzji w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych. Dane prezentowane w sprawozdaniach inwestora z realizacji inwestycji odpowiadały stanowi faktycznemu179.

176 W „Harmonogramie działań związanych z budową Muzeum Wojska Polskiego”, zaakceptowanym
na posiedzeniu Kierownictwa MON w dniu 3 września 2007 r., przejęto m.in., że planowane
zakończenie realizacji inwestycji nastąpi do 31.03.2012 r., a planowany termin uzyskania
pozwolenia na użytkowanie do 31.07.2012 r.

177 W decyzji Nr 584/MON.

178 Umowa z dnia 21 stycznia 2019 r. dotycząca wykonywania niektórych obowiązków lub czynności
inwestora.

179 W ramach niniejszej kontroli zweryfikowano 12 rocznych sprawozdań inwestora z realizacji
inwestycji.
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Inwestor (MWP)
– faza przygotowania
inwestycji.
Pierwszy program
inwestycji zatwierdzono
dopiero w 2015 r.

Mimo, co do zasady, dbałości MWP o zachowanie terminowości zwłaszcza
procesu pozyskiwania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację inwestycji, to jednak czas trwania
fazy przygotowania inwestycji był zdeterminowany przez fakt braku
zatwierdzenia i uzgodnienia trzech pierwszych programów inwestycji.

Za okres przygotowania inwestycji, NIK uznała lata 2008–2014, tj. okres,
w którym MWP nie posiadało zatwierdzonego programu inwestycji,
a dotacje celowe mogły być przyznawane jedynie na prace przygotowawcze. W związku z tym MWP nie mogło finansować inwestycji (budowy).

Warunkiem niezbędnym dla możliwości finansowania inwestycji z budżetu państwa było posiadanie przez inwestora uzgodnionego z dysponentem
części budżetowej programu inwestycji180. Na powyższy wymóg wskazywał również pkt 5 decyzji 584/MON: Dyrektor DWiPO, (…), na podstawie programu inwestycji ustali dotacje inwestycyjne na realizację budowy
siedziby MWP.

Dla inwestycji dotyczącej budowy siedziby MWP na terenie Cytadeli
Warszawskiej stworzono w latach 2011–2016 łącznie pięć programów
inwestycji181. Pierwsze trzy nie zostały zatwierdzone przez inwestora
i uzgodnione z dysponentem182.

Inwestor (MWP)
–proces budowlany.
Niewyrażenie
zgody przez MWP
na dokończenie wjazdu
– wpływ na terminowość
realizacji.

Pierwszy uzgodniony i zatwierdzony program (obie czynności dokonane
w czerwcu 2015 r.) charakteryzował się znacząco ograniczonym zakresem
inwestycji i planowanych nakładów w porównaniu do poprzednich wersji183. Szacunkowy koszt inwestycji wynosił niespełna 223 mln zł. Wskutek podjęcia przez Radę Ministrów uchwały z dnia 21 lipca 2015 r., a tym
samym decyzji o umieszczeniu siedziby MHP w miejscu planowanym pierwotnie na budynek główny MWP, zaszła konieczność ponownej zmiany
programu inwestycji. W rezultacie sporządzono piąty program (zatwierdzony i uzgodniony w dniu 15 maja 2017 r.), który obowiązywał w chwili
zakończenia czynności kontrolnych w jednostce.

Założony pierwotnie termin realizacji zadania nr 91516 K-0009 Budowa
wjazdu do Cytadeli Warszawskiej184, tj. 31 grudnia 2016 r., został zmieniony
aneksem na 31 marca 2016 r. z uwagi na odkrycie szczątków ludzkich
na terenie budowy. Prace zakończono w ww. terminie, natomiast pozwolenia na użytkowanie wjazdu uzyskano w sierpniu i wrześniu 2017 r.185
180 Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
181 Program drugi i trzeci był de facto jednym programem podzielonym na dwa etapy. Ponadto
stworzono również jeden program dotyczący budowy tymczasowego wjazdu.

182 Więcej informacji o pierwszych (niezatwierdzonych) programach inwestycji w pkt 5.2.2.
Planowanie finansowania inwestycji.

183 Opierał się w głównej mierze na budowie pawilonu południowego (w miejsce pierwotnie
planowanych: budynku głównego i dwóch zadaszonych ekspozycji).

184 Zadanie zostało wydzielone z zadania 91115 K-0009 „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap”
w 2015 r. w celu umożliwienia rozpoczęcia w 2017 r. dwóch inwestycji, tj. budów siedzib MWP
oraz MHP.
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185 Kolejno od Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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Harmonogram procesu budowlanego siedziby MWP wynikał z zawartej
w dniu 23 maja 2018 r. umowy z Konsorcjum. Do dnia 31 lipca 2020 r.,
tj. do dnia podpisania 19 aneksu do powyższej umowy, terminem realizacji wszystkich robót budowlanych był dzień 31 maja 2021 r. Przywołany aneks 19 zmieniał powyższą datę na 20 grudnia 2021 r. z możliwością
przesunięcia powyższego terminu na dzień 30 kwietnia 2022 r., w przypadku ukończenia rokowań pomiędzy MWP a Konsorcjum dotyczących
budowy wjazdu na teren Cytadeli. Termin, w którym MWP miało udzielić zgody na rozpoczęcie przez Konsorcjum robót dotyczących wjazdu
i tunelu lub zrezygnować z usług Konsorcjum w tym zakresie, upłynął
w dniu 31 marca 2019 r. Ponadto do dnia zakończenia kontroli obowiązującym terminem ukończenia wjazdu wraz z tunelem był dzień 30 września
2020 r.186, podczas gdy prace z nim związane nadal nie zostały rozpoczęte.
Nieprawidłowość

Nieuregulowanie według stanu na dzień 30 września 2020 r. w umowie z generalnym wykonawcą kwestii prac związanych z zamknięciem wjazdu z tunelem.

W § 6 pkt 13 umowy z Konsorcjum zamawiający zobowiązał się przekazać
wykonawcy pisemną informację o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie robót związanych z dokończeniem wjazdu albo wniosek o zawarcie aneksu wyłączającego te prace z zakresu zamówienia w terminie do 31 października 2018 r.
Następnie, w dniu 8 sierpnia 2018 r. przesunięto powyższy termin na 31 marca
2019 r. Ani w powyższym terminie, ani do dnia zakończenia kontroli przez NIK
powyższa kwestia nie została uregulowana.

Wskazując na przyczynę powyższego stanu faktycznego Zastępca Dyrektora
MWP, tj. osoba nadzorująca pracę Biura i pełniąca funkcję inwestora, wyjaśnił,
że w ww. terminie nie doszło do zawarcia umowy pomiędzy generalnymi wykonawcami MWP i MHP, w której – jak zakładano – uzgodnione zostałyby akceptowane przez wykonawców i inwestorów zakres, warunki i termin dokończenia
wjazdu wraz z tunelem. Wyrażenie zgody przez MWP na dokończenie tej części
inwestycji w umownym terminie nie było możliwe z uwagi na fakt, że MHP i jego
wykonawca nie zaakceptowali zaproponowanego sposobu i terminu dokończenia wjazdu wraz z tunelem oczekując zapewnienia pełnej przejezdności dwukierunkowej podczas realizacji wjazdu bez czasowych wyłączeń. Ponadto Zastępca
Dyrektora MWP wskazał, że obecnie MWP prowadzi rozmowy z generalnym
wykonawcą w zakresie dokończenia wjazdu wraz z tunelem.

Skutkiem powyższej sytuacji będzie przesunięcie terminu ukończenia budowy
nowego wjazdu wraz z tunelem, co najmniej do maja 2022 r., a co za tym idzie
terminu zakończenia realizacji wszystkich robót objętych umową. W treści
aneksu 19 do powyższej umowy wskazano jedynie, że w przypadku zakończenia rokowań w tym zakresie do dnia 12 sierpnia 2020 r. termin zakończenia realizacji wszystkich robót zostanie przesunięty na 30 kwietnia 2022 r.
Do dnia zakończenia kontroli rokowania nie zostały ukończone. Dodatkowy
skutek wskazał generalny wykonawca, który w piśmie do MWP dotyczącym ulewy z dnia 29 czerwca 2020 r. poinformował, że zarówno wykonanie
ścian jak i stropu planowanego tunelu zdecydowanie ograniczyłoby spływ wody
opadowej z okolicznego terenu.

186 Według stanu na dzień 30 września 2020 r., trwały ustalenia z generalnym wykonawcą dotyczące
warunków realizacji wjazdu wraz z tunelem.
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Inwestor zastępczy (SZI)

Zgodnie z warunkami umowy na inwestorstwo zastępcze pomiędzy MWP
a SZI dotyczącej zadań budowy wjazdu na teren Cytadeli Warszawskiej
oraz budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego – I etap oraz zakresami
obowiązków inspektorzy nadzoru inwestorskiego SZI byli odpowiedzialni za czuwanie nad terminowością realizacji zadań inwestycyjnych oraz
kontrolowanie zgodności przebiegu robót z przyjętymi i obowiązującymi
harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

W związku z tym inspektorzy nadzoru SZI kontrolowali zgodność przebiegu
robót z przyjętymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi, potwierdzali wykonanie robót w comiesięcznie sporządzanych protokołach odbioru robót. Analizy harmonogramów pod kątem terminowej realizacji zadań
i przypadki opóźnień były omawiane podczas narad koordynacyjnych.
W trakcie realizacji zadania „Budowa wjazdu na teren Cytadeli” powodem
opóźnień prac budowalnych okazało się wstrzymanie prac przez Stołecznego Konserwatora Zabytków i późniejsze ratownicze prace wykopaliskowe na przełomie października i listopada 2016 r. Roboty przy budowie
wjazdu zostały zakończone zgodnie z umową, tj. 31 marca 2017 r.

W przypadku zadania „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap” koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego z SZI na bieżąco monitorował terminowość realizacji inwestycji poprzez dokonywanie analizy
planu robót oraz omawianie podczas narad koordynacyjnych zakresu
prac na kolejne okresy. O realizacji procesu inwestycyjnego ww. zadania
koordynator inspektorów informował w cotygodniowych meldunkach
przełożonych w SZI. Zgodnie z wyliczeniami inspektorów SZI wartość
wykonanych robót budowlano-montażowych na koniec sierpnia 2020 r.
wyniosła 166 291 297 zł brutto, a wartość całości robót „Budowy MWP
– etap I” zgodnie z umową wynosił 260 216 006 zł brutto. Zgodnie z powyższym zaangażowanie finansowe inwestycji na koniec sierpnia 2020 r.
wyniosło 64%.
Zdaniem SZI zagrożenia dla terminowej realizacji występują w obszarach:
wykonywania elewacji na pawilonie południowym, wykonywania docelowego wjazdu wraz z tunelem oraz robót na Pl. Gwardii (kamień z zagranicy).

Zamawiający (MWP)
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W § 10 pkt 4 aneksu nr 19 do umowy pomiędzy MWP a Konsorcjum
zawarto zapis wskazujący, że realizacja robót dotyczących dokończenia
wjazdu wraz z tunelem (w ramach „Budowy MWP – I etap”), w wyniku
rokowań, zostanie przesunięta na dzień 30.04.2022 r. Termin ten wykracza poza okres obowiązywania umowy MWP-SZI o wykonanie czynności
zastępstwa inwestycyjnego (tj. 31.12.2021 r.). Stąd, zdaniem NIK, jeśli SZI
ma pełnić funkcję inwestora zastępczego w kolejnym okresie, to powinien
uprzednio wystąpić o zgodę IWspSZ w tym zakresie i o czasowe zwiększenie limitu zatrudnienia w SZI o pięć etatów, zwłaszcza mając na uwadze, że poprzedni proces decyzyjny w tej kwestii w MON trwał kilkanaście miesięcy.

NIK nie stwierdziła przypadków, w których niewłaściwe działania MWP
w zakresie przeprowadzanych postępowań opóźniałyby ukończenie inwestycji. Stwierdzone przedłużenia procedur, np. podpisanie pierwszej umowy z projektantem w rok po zakończeniu konkursu
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lub wydłużenie o cztery miesiące terminu na składanie ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru generalnego wykonawcy, były, co do zasady,
niezależne od MWP187.

Pierwotne założenia inwestycji wskazane w Harmonogramie działań związanych z budową MWP nie zostały osiągnięte. Dokument ten, powstały
przed wejściem w życie decyzji 584/MON188, zakładał ukończenie inwestycji do dnia 31 lipca 2012 r.

Dla celów weryfikacji stopnia osiągania przez inwestora celów i efektów
realizowanego przedsięwzięcia dokonano analizy założeń aktualnego
(na dzień zakończenia czynności kontrolnych) programu inwestycji oraz umowy
czterostronnej.
Zgodnie z § 5 ust. 1 przywołanej umowy, strony zobowiązały się do ustalenia harmonogramów prowadzenia inwestycji, celem bezkolizyjnego
i nieskrępowanego zapewnienia możliwości ich przygotowania, realizacji
i funkcjonowania. Zgodnie z założeniami harmonogramu, załączonego
do ww. umowy, w części dotyczącej realizacji inwestycji MWP przewidziano m.in. budowę pawilonu południowego, wykończenie parkingu podziemnego w terminie: czerwiec 2020 r. Na dzień zakończenia czynności
kontrolnych powyższe roboty nie zostały ukończone. W obowiązującym
aneksie do umowy z generalnym wykonawcą obowiązywała data ukończenia wszystkich prac – 20 grudnia 2021 r. Jako przyczynę opóźnienia
MWP wskazywało zawarcie z wykonawcą aneksu nr 19 do umowy. Z kolei
zakończenie budowy (przekopanego w ramach zadania dotyczącego wjazdu) drugiego etapu wjazdu i tunelu (w ramach „Budowy MWP – I etap”)
założono na październik 2021 r.189 Rokowania dotyczące ustalenia terminu ukończenia wjazdu wraz z tunelem nie zostały ukończone do końca
kontroli NIK.
Analogicznie przedstawiała się kwestia realizacji założeń Ogólnego harmonogramu realizacji I etapu inwestycji, tj. tabeli 23 programu inwestycji.
Dla przykładu realizacja robót budowlano-montażowych oraz wykonanie ekspozycji w pawilonie południowym, pierwotnie założona na 2020 r.,
została przeniesiona na 2022 r., z powodu późniejszego podpisania umowy
z generalnym wykonawcą i konieczności wykonania i uzgodnienia zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokończenie budowy wjazdu
z tunelem – zdaniem MWP – z powodu konieczności respektowania zapisów umowy czterostronnej, zostało przesunięte z 2019 na 2022 r.

Według poglądu wyrażonego na zakończenie kontroli przez MON (wrzesień 2020 r.)190: zasadnicze znaczenie dla uzgodnienia terminów realizacyjnych
mają obecne negocjacje z generalnym wykonawcą i rozmowy z MHP dotyczące

187 W pierwszym przypadku zwłoka wynikała ze zmiany formy prawnej prowadzonej działalności
przez projektanta oraz sporu dotyczącego przenoszenia praw autorskich, natomiast
w drugim przypadku inwestor wydłużył o cztery miesiące termin na składanie ofert z uwagi
na wprowadzone zmiany w dokumentacji konkursowej oraz odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej złożone przez jednego z potencjalnych oferentów.

Osiągnięcie celów
i efektów przewidzianych
w dokumentacji
planistycznej
i projektowej.
Pierwotnie ukończenie
inwestycji planowano
na 2012 r.
Przesuwanie terminów

Minister Obrony
Narodowej
Konieczność
wzmocnienia nadzoru
donatora (MON)
nad terminowością
zakończenia inwestycji

188 Zaakceptowany na posiedzeniu Kierownictwa MON w dniu 3 września 2007 r.
189 Przy zachowaniu przejezdności dla pojazdów budowy MWP i MHP.
190 Wyjaśnienia Sekretarza Stanu w MON.
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dokończenia budowy nowego wjazdu od ul. Wybrzeże Gdyńskie wraz z tunelem.
Jego budowa nie była możliwa w terminie przewidzianym w umowie pomiędzy
MWP a ww. wykonawcą z uwagi na konieczność zachowania swobodnego
wjazdu do Cytadeli przez pojazdy budowy MWP. W związku z powyższym
konieczne jest przesunięcie terminu realizacji dokończenia budowy nowego
wjazdu z tunelem do 2022 r., a co za tym idzie terminu zakończenia realizacji wszystkich robót budowlano-montażowych objętych umową MWP
z ww. wykonawcą.
Zdaniem NIK: MON nie miało odpowiedniej informacji o rzeczywistej
przyczynie nierozpoczęcia prac zakończenia wjazdu z tunelem, a w konsekwencji zagrożenia niezakończenia inwestycji do końca 2021 r. Według
ustaleń kontroli NIK przyczyną nierealizowania dokończenia ww. wjazdu jest przede wszystkim niewyrażanie stanowiska MWP tj. zgody MWP
na rozpoczęcie prac przez ww. wykonawcę, mimo informowania MWP
przez generalnego wykonawcę w tej sprawie. Wyrażenie stanowiska
w tej sprawie przez MWP (w tym ww. zgody) było obowiązkiem umownym MWP (§ 6 ust. 13 umowy MWP – generalny wykonawca). MWP miało to uczynić w terminie do 31.10.2018 r., a po zmianie umowy aneksem
nr 1191 do ww. umowy wyrażenie zgody przez MWP zostało przesunięte
do 31.03.2019 r. Do zakończenia kontroli zgody MWP nie udzieliło, dlatego
nie rozpoczęto prac w tym zakresie. W § 10 (postanowieniach końcowych)
aneksu nr 19192 do ww. umowy przewidziano możliwość przesunięcia
terminu zakończenia robót budowlanych na dzień 30.04.2022 r., w przypadku ukończenia rokowań pomiędzy MWP a GW dotyczących budowy
wjazdu na teren Cytadeli.

Sekretarz Stanu w MON w odpowiedzi na pytanie jak reagowano na niespełnienie lub zagrożenie niespełnienia wymagań w zakresie terminowej realizacji wyjaśnił, że w sytuacjach wystąpienia zagrożeń w realizacji
planu MWP występowało do DEKiD z wnioskiem o blokowanie planu
wydatków lub przeniesienie kwoty niemożliwej do wydatkowania na inne
zadania193.

Zdaniem NIK, na gruncie art. 175 ust. 1 pkt 3 ufp, od Ministra ON należy oczekiwać sprawowania odpowiedniego nadzoru nad realizacją zadań
finansowanych z budżetu państwa. Także w zakresie jej terminowości.
Choć explicite ustawodawca nie wspomniał w tym konkretnie miejscu
o terminowości realizacji zadań, to jednak Minister ON jako dysponent
części budżetowej, który przekazuje środki publiczne w celu otrzymania efektu (na gruncie art. 44 ufp) w postaci siedziby MWP i jednocześnie
jako organizator instytucji kultury (organizator MWP), który oczekuje
zapewnienia odpowiedniego (zgodnego np. z wymaganiami organizacyjno-użytkowymi) miejsca dla gromadzenia i udostępniania zbiorów, powinien sprawować należyty nadzór nad realizacją ww. zadania w aspekcie
terminowości jego zakończenia. To nie ustawowo określony katalog działań (którego zresztą nie ma), lecz konieczność sprawowania skutecznego
191 Aneks Nr 1 zawarty w dniu 8 sierpnia 2018 r.

192 Dotyczy innych prac niż dokończenie wjazdu.
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nadzoru powinna determinować wykorzystanie określonych, dostępnych
środków. Narzędzi takich dostarcza m.in. kontrola oraz prawo do uzyskiwania informacji o działalności MWP i środki restrykcji (np. zapisane umownie),
bowiem Minister jako dysponent udostępnia środki publiczne, więc powinien
wymagać dobrego ich użycia, także pod kątem terminowości. W ocenie NIK
niezbędne jest ukierunkowanie działań nadzorczych MON w obszarze postępu rzeczowego i zakończenia inwestycji w oczekiwanym czasie.

W toku kontroli Dyrektor DEKiD w wyjaśnieniach potwierdził, że w związku
z brakiem oczekiwanego postępu rzeczowego inwestycji, poza prowadzonym na bieżąco nadzorem finansowym nad inwestycją niezbędne jest również
zwiększenie nadzoru merytorycznego skoncentrowanego na identyfikowaniu
pojawiających się zagrożeń i podejmowaniu działań mających na celu ich eliminację. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli uniknąć opóźnień związanych
z koniecznością licznych modyfikacji przedsięwzięcia i zapewni wymierne
oszczędności finansowe wynikające z ograniczenia liczby zmian.
Zdjęcia nr 18 i 19
Cytadela Warszawska – wizualizacja terenu po wybudowaniu muzeów

CYTADELA WARSZAWSKA

STARE MIASTO

Źródło: MWP.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli
Cele szczegółowe

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na py tanie:
Czy budowa Muzeum Wojska Polskiego przebiega prawidłowo?
Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi
na następujące pytania szczegółowe:

1. Czy należycie przygotowano dokumentację procesu inwestycyjnego
i prawidłowo wyłoniono wykonawcę?
2. Czy zapewniono finansowanie budowy i rozliczenie wykonywanych prac?
3. Jak wykonywano nadzór, w tym nadzór inwestorski?
Zakres podmiotowy
Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK

Pozostałe informacje

4. Czy proces inwestycyjny przebiegał terminowo?

Kontrolą objęto trzy jednostki: Ministerstwo Obrony Narodowej (MON),
Muzeum Wojska Polskiego (MWP), Stołeczny Zarząd Infrastruktury (SZI).

Kontrole przeprowadzono w: Ministerstwie Obrony Narodowej, Muzeum
Wojska Polskiego i Stołecznym Zarządzie Infrastruktury – na podstawie
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli194, z uwzględnieniem kryteriów: legalności, rzetelności, celowości
i gospodarności.

W MON i MWP: Od 1 stycznia 2008 r. do 30 września 2020 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem; w SZI (w zakresie
pełnienia funkcji inwestora zastępczego): 1 stycznia 2016 r.–30 września
2020 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.

W ramach przygotowania przedkontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1
ustawy o NIK i w ramach postępowania kontrolnego w trybie art. 29 ust. 1
pkt 1 ustawy o NIK, uzyskano informacje od: Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum
Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski, Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Architektów Polskich, IDS-BUD S.A., Budimex S.A., Urzędu
Zamówień Publicznych, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Wojewody Mazowieckiego, Muzeum Narodowego w Warszawie, Prezydenta
m.st. Warszawy, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Agencji Mienia Wojskowego,
komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (departamentów MON, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, SZI, Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa,
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych).
Kontrola pt. Przygotowanie i realizacja budowy Muzeum Wojska Polskiego
(P/20/034) została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli.

Czynności kontrolne w trzech jednostkach (MON, MWP, SZI) trwały
od 22 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.
Wyniki kontroli przedstawiono w trzech wystąpieniach pokontrolnych
(do Ministra ON, Dyrektora MWP i Szefa SZI).
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Minister ON195 złożył w dniu 30 listopada 2020 r. zastrzeżenia do Prezesa NIK. Kolegium NIK podjęło uchwałę (Nr 73/2020) w sprawie zastrzeżeń
do wystąpienia pokontrolnego w dniu 16 grudnia 2020 r. (niektóre zastrzeżenia uwzględniło w całości lub części, większość zastrzeżeń oddaliło).
Dyrektor MWP złożył w dniu 16 listopada 2020 r. zastrzeżenia do Dyrektora Departamentu Obrony Narodowej NIK. Zespół Orzekający Komisji
Rozstrzygającej w NIK podjął uchwałę w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w dniu 30 grudnia 2020 r. (niektóre zastrzeżenia
uwzględnił w części, większość zastrzeżeń oddalił).

Sformułowano łącznie osiem wniosków pokontrolnych (po cztery do Ministra ON i Dyrektora MWP).
W piśmie z dnia 15 stycznia 2021 r. Minister ON196 poinformował o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych i uwag: na cztery wnioskijeden (wniosek nr 3) uznano za zrealizowany, a trzy jako w trakcie
realizacji. Ponadto odnosząc się do uwagi NIK dotyczącej konieczności
zwiększenia nadzoru procesu inwestycyjnego w celu zmniejszenia ryzyka
niedotrzymania kolejnych terminów zakończenia inwestycji, poinformował, że zwiększono obsadę etatową Wydziału Nadzoru DEKiD oraz
zintensyfikowano bieżący nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych
przez państwowe instytucje kultury.
W piśmie z dnia 28 stycznia 2021 r. Dyrektor MWP poinformował o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych: na cztery wnioski jeden
(wniosek nr 4) uznano za zrealizowany, a trzy jako w trakcie realizacji.
Kontrolę przeprowadził Departament Obrony Narodowej NIK.
Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej

Wykaz jednostek
kontrolowanych

Minister Obrony Narodowej:
Mariusz Błaszczak
(od 9 stycznia 2018 r.),
1.

Departament
Obrony Narodowej

Ministerstwo
Obrony Narodowej

Antoni Macierewicz
(od 16.11.2015 r. do 09.01.2018 r.),
Tomasz Siemoniak
(od 02.08.2011 r. do 16.11.2015 r.),
Bogdan Klich
(od 16.11.2007 r. do 02.08.2011 r.)

195 Zastrzeżenia złożył Sekretarz Stanu w MON z upoważnienia Ministra ON.
196 Sekretarz Stanu w MON z upoważnienia Ministra ON.
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Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa
jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej
Dyrektor MWP:
Paweł Żurkowski
(od 19 września 2019 r.)197
Adam Buława
(od 18.09.2016 r. do 18.09.2019 r.)

2.

Departament
Obrony Narodowej

Muzeum
Wojska Polskiego

Zbigniew Wawer
(od 17.09.2012 r. do 17.09.2016 r.)
Janusz Cisek
(od 02.11.2011 r. do 16.09.2012 r.)
Henryk Łatkowski
(od 01.10.2011 r. do 01.11.2011 r.)198
Janusz Cisek
(od 01.06.2006 r. do 30.09.2011 r.)
Szef SZI:

3.

Departament
Obrony Narodowej

Stołeczny Zarząd
Infrastruktury

płk Dariusz Maciąg
(od 14 listopada 2016 r.)
płk Tomasz Mróz
(od 09.06.2014 r. do13.11.2016 r.)

Wykaz wniosków pokontrolnych
Wystąpienie pokontrolne
– Minister Obrony
Narodowej

Wystąpienie pokontrolne
– Muzeum Wojska
Polskiego

1) Przeprowadzenie nadzoru służbowego przebiegu procesu inwestycyjnego w fazie odbioru i przekazania obiektu do użytkowania dwóch
zakończonych inwestycji na Cytadeli Warszawskiej w ramach kontroli
inwestora.
2) Precyzyjne określenie w regulaminach organizacyjnych zadań, realizowanych w ramach nadzoru nad wykorzystaniem dotacji celowej, udzielanej
Muzeum – dla dwóch departamentów Ministerstwa.
3) Doprecyzowanie w umowie o udzielenie dotacji celowej dla Muzeum
obowiązków i zadań komórek organizacyjnych MON w ramach procesów
związanych z nadzorem nad wykorzystaniem dotacji, uwzględniając:
DB odnośnie uzgadniania aneksów do umów w zakresie zabezpieczenia
środków finansowych na realizację danego zadania w planie finansowym
dysponenta części, DI kontroli efektów inwestycji, a DEKiD w zakresie
sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem dotacji.
4) Uregulowanie kwestii związanych z obsługą inwestycyjną Muzeum oraz
doprecyzowanie znaczenia pojęcia powiernictwa w decyzji Nr 584/MON.

1) Zmiana systemu udzielania w MWP zamówień w stosunku do zamówień
o wartości niższej niż określona w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych tak, aby umożliwiały one wydatkowanie środków publicznych zgodnie z zasadami określonymi w art. 43
i 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
oraz decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca

197 W okresie od 19 września 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. pełnił obowiązki (p.o.) Dyrektora MWP.
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2017 r. w sprawie zasad postepowania w kontaktach z wykonawcami.
Ponadto zmodyfikowany system nie powinien powodować sytuacji
nadmiernej koncentracji uprawnień decyzyjnych.
2) Podjęcie prac na rzecz zawarcia przez generalnych wykonawców MWP
i MHP przy udziale inwestorów porozumienia w zakresie ich współpracy
na terenie Cytadeli.
3) Uregulowanie w treści umowy z generalnym wykonawcą kwestii związanych z rozpoczęciem prac nad ukończeniem wjazdu na teren Cytadeli.
4) Przeprowadzenie badań sprawdzających w celu przedłużenia dopuszczalnego czasu eksploatacji kotew ścianki berlińskiej.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Pełnomocnik Ministra
Obrony Narodowej
do spraw budowy MWP

Z dniem 1 czerwca 2006 r. Minister ON, na mocy decyzji Nr 213/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw budowy Muzeum Wojska
Polskiego199 (dalej jako: „decyzja Nr 213/MON”), powołał Pełnomocnika
Ministra Obrony Narodowej do spraw budowy Muzeum Wojska Polskiego (dalej jako „Pełnomocnik”), na okres trzech lat [tj. do 31 maja 2009 r.].

Zgodnie z decyzją Nr 213/MON do zadań Pełnomocnika należało
– we współpracy i uzgodnieniu z komórkami (jednostkami) organizacyjnymi resortu obrony narodowej (dalej „resort ON”), oraz AMW m.in.: opracowywanie analiz, koncepcji i projektów budowy MWP, a także planowanie
i pozyskiwanie środków budżetowych i pozabudżetowych na budowę
Muzeum, w tym z funduszy unijnych, oraz na zasadach partnerstwa
publiczno-prywatnego. Następnie (zgodnie z decyzją Nr 406/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2006 r. w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego200
– dalej jako „decyzja Nr 406/MON”), Pełnomocnik, do 30 listopada 2006 r.,
miał przedstawić uzgodniony projekt umowy MON z AMW o zarządzanie
częścią kompleksu wojskowego K-9 „Cytadela” oraz realizacji przez AMW
wszystkich zadań związanych z budową nowej siedziby MWP. Oprócz tego
miał spowodować dokonanie analizy i oceny projektowanej realizacji inwestycji celu publicznego na wydzielonej nieruchomości gruntowej na terenie
Cytadeli z uwzględnieniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Na podstawie uzyskanych wyników miał ustalić warunki opracowania
wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zabudowy
i zagospodarowania terenu201. Wspieranie, w ramach swoich kompetencji, działań MWP i Pełnomocnika związanych z realizacją wybudowania
nowej siedziby MWP na terenie Cytadeli oraz wskazanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach zespołu konsultacyjnego, którego działalność będzie koordynował Pełnomocnik, zadeklarowali sygnatariusze
(Minister ON, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent
m.st. Warszawy i Prezes AMW) listu intencyjnego w sprawie budowy
nowej siedziby dla MWP spisanego w dniu 18 października 2006 r. Ponadto
Minister ON, z dniem 28 grudnia 2007 r., ustalił m.in., że Pełnomocnik
będzie brał udział w ustaleniu przez dyrektora Departamentu Wychowania
i Promocji Obronności MON (DWiPO) dotacji inwestycyjnych na realizację
budowy siedziby MWP (pkt 5 decyzji Nr 584/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przygotowania realizacji
i finansowania budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego202 – powierzającej funkcję inwestora MWP).
199 Niepublikowana.

200 Dz. Urz. MON Nr 19 poz. 250 oraz tożsama z nią, co do treści, decyzja Nr 418/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy
nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 257).

201 Miał to uczynić zgodnie z przepisami art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 4l i Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.319).
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Pełnomocnik miał zająć się koordynacją prac związanych z planowaniem,
projektowaniem i budową Muzeum, natomiast realizacja budowy nowej
siedziby Muzeum została powierzona AMW203. Prezes AMW miał wydzielić niezbędne środki na sfinansowanie opracowania planu inwestycyjnego
oraz konkursu na projekt budowy MWP204. Budowa MWP miała być realizowana przez AMW w formule ww. partnerstwa publiczno-prywatnego
(według wstępnych założeń przyjętych przez Kierownictwo MON w marcu
2006 r.). Jednak ówczesna ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
z 2005 r. (i jej kolejne nowelizacje) tworzyła bariery i stanowisko AMW
dotyczące możliwości finansowania budowy MWP w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego Prezes AMW przedstawił Kierownictwu MON dopiero w grudniu 2006 r. Zawarte w nim wnioski i propozycje finalnie nie zostały
zaakceptowane przez Kierownictwo MON. Ponadto nie doszło do uzgodnienia
przez MON i AMW zasad powierzenia AMW funkcji inwestora, a tym samym
do przedstawienia ww. uzgodnionego projektu umowy przez Pełnomocnika.
Wewnętrzne problemy AMW205 jakie miały miejsce wiosną 2007 r. wykluczyły na tym etapie realizację inwestycji przez AMW. W pierwszym półroczu
2007 r. Kierownictwo MON zdecydowało o zasadniczym znaczeniu środków
budżetowych w finansowaniu inwestycji. W konsekwencji w 2008 r. rola
Agencji w budowie MWP zakończyła się206.

Funkcja Pełnomocnika, mimo, że została powołana na okres trzech lat
[tj. do 31 maja 2009 r.], jednak przed upływem tego okresu – z dniem
9 maja 2008 r. [tj. przed upływem dwóch lat] została zniesiona (decyzją
Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie
zniesienia funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw
budowy Muzeum Wojska Polskiego207). Konieczność zlikwidowania
funkcji Pełnomocnika uzasadniono208 tym, że z dniem 1 stycznia 2008 r.
osoba będąca Pełnomocnikiem została powołana na stanowisko zastępcy
dyrektora MWP ds. inwestycyjnych o zakresie obowiązków pokrywającym się z zadaniami Pełnomocnika i z uwagi na konflikt interesów
związany z podległością służbową.

Funkcję Pełnomocnika Minister ON, od początku tj. z dniem 1 czerwca
2006 r., powierzył (pkt 3 decyzji Nr 213/MON) Panu Dariuszowi Matlakowi
(od 1 lipca 2004 r. pełniącemu funkcję dyrektora Domu Żołnierza Polskiego).
Pan D. Matlak z dniem 1 czerwca 2006 r. został również doradcą Prezesa AMW.

203 Według zapisu w uzasadnieniu do decyzji Nr 213/MON.

204 W uzasadnieniu do decyzji 406/MON zapisano, że tak ustalono na naradzie Kierownictwa MON
w dniu 24 marca 2006 r.
205 W związku z prowadzonymi przez organy ścigania dochodzeniami dotyczącymi nieprawidłowości
w funkcjonowaniu AMW i zmiana kierownictwa AMW.
206 Na podstawie informacji z MON i AMW.

207 Decyzja Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zniesienia
funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw budowy Muzeum Wojska Polskiego
(niepublikowana).
208 Uzasadnienie do decyzji Nr 229/MON.
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MWP jako inwestor

Akty prawa powszechnie
obowiązującego

Pan Dariusz Matlak pełnił funkcje:
− w okresie od 2004.07.01 do 2006.05.31: dyrektora Domu Żołnierza
Polskiego;
− w okresie od 2006.06.01 do 2006.08.31: dyrektora Domu Żołnierza
Polskiego209, doradcy Prezesa AMW, Pełnomocnika Ministra ON;
− w okresie od 2006.09.01 do 2007.12.31: doradcy Prezesa AMW, Pełnomocnika Ministra ON;
− w okresie od 2008.01.01 do 2008.02.01: doradcy Prezesa AMW, Pełnomocnika Ministra ON, zastępcy dyrektora MWP;
− – w okresie od 2008.02.02 do 2008.05.09: Pełnomocnika Ministra ON,
zastępcy dyrektora MWP;
− w okresie od 2008.09.06 do obecnie210: zastępcy dyrektora MWP.
Z dniem 17 grudnia 2007 r. Muzeum Wojska Polskiego, funkcję inwestora budowy swojej siedziby pełni Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie na podstawie pkt 1 decyzji Nr 584/MON Ministra Obrony Narodowej
z 17 grudnia 2007 r.211 w sprawie przygotowania realizacji i finansowania
budowy Muzeum Wojska Polskiego.

Wśród najistotniejszych aktów prawa powszechnie obowiązującego
w zakresie objętym kontrolą były212 m.in.:

− ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych213 (dalej
jako: „ufp z 2009 r.”) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w tym
m.in. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu
państwa214. Ustawa określa m.in. zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych; zasady funkcjonowania jednostek
sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych (w tym dotacji) oraz gospodarowaniem mieniem; szczególne zasady rachunkowości, planowania
i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;
zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji
kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora
finansów publicznych. Z kolei ww. rozporządzenie określa szczegółowy
sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa, w tym określania wysokości kwot dotacji w kolejnych latach realizacji inwestycji,
warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i ocenę
efektywności ich wykorzystania, zawartość programu inwestycji;

− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane215 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

209 Do końca trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

210 Do 30 września 2020 r., tj. do zakończenia czynności kontrolnych w MWP.
211 Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 257.

212 Według stanu prawnego do 30 września 2020 r.
213 Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.
214 Dz. U. Nr 238, poz. 1579.
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215 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.
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powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie216, rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia217, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego218, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia219.
Ustawa normuje m. in.: działalność obejmującą sprawy projektowania,
budowy, rozbiórki obiektów budowlanych, zasady działania organów
administracji publicznej w tych dziedzinach, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i uprawnienia budowlane, prawa i obowiązki
uczestników procesu budowlanego (inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót);

− ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Ustawa normuje m. in.: zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,
zawierania umów, środki ochrony prawnej, organizowanie i przeprowadzanie konkursu, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz
organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Oprócz ww. ustaw i rozporządzeń do istotnych źródeł prawa należą
m.in.: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny220, ustawa z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami221, ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym222,
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska223, ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami224,
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne225,
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne226, ustawa z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze227, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody228.
Ponadto oprócz aktów prawa powszechnie obowiązującego problematykę wchodzącą w skład badanego obszaru w niniejszej kontroli regulowały
liczne akty prawa resortu obrony narodowej, a wśród nich m.in.: regulujące kwestie: zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rze-

Akty prawa resortowego

216 Dz.U z 2019 r. poz. 1065.
217 Dz.U. z 2018 r. poz. 963.

218 Dz.U. Nr 138, poz. 1554.
219 Dz.U. Nr 120, poz. 1126.

220 Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.

221 Dz. U. z 2020 r. poz. 1990.
222 Dz. U. z 2020 r. poz. 293.

223 Dz. U. z 2020 r. poz. 1219.
224 Dz. U. z 2020 r. poz. 282.

225 Dz. U. z 2020 r. poz. 2052.
226 Dz. U. z 2020 r. poz. 833.

227 Dz. U. z 2020 r. poz. 1064.
228 Dz. U. z 2020 r. poz. 55.
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czowych229, planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej230, zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami231, szczegółowych zakresów działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej232, wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum
Wojska Polskiego233 234, ustanowienia MWP jako państwowej instytucji
kultury (i MON jako jej organizatora)235, zmian organizacyjnych dotyczących MWP236, przygotowania realizacji i finansowania budowy siedziby
MWP na terenie Cytadeli (MWP zostaje wyznaczone inwestorem)237, statutu MWP238 239 240 241, zakresu działania SZI242, powołania zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji opuszczenia kompleksu wojskowego
K-0009 (Cytadela) przez instytucje i jednostki wojskowe243, ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych244.
229 Decyzja Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad
opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON poz. 112, ze zm.),
Decyzja Nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad
opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON poz. 105) – uchylona
23 czerwca 2016 r., Decyzja Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r.
w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1,
poz. 6, ze zm.) – uchylona 31 marca 2014 r., Decyzja Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów
rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 89) – uchylona 11 lutego 2008 r.
230 Decyzja Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie
planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 149)
i wcześniejsze analogiczne decyzje.

231 Decyzja Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad
postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. MON poz. 157),
232 Zarządzenie Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON poz. 250, ze zm.)
i wcześniejsze analogiczne zarządzenia.

233 Decyzja Nr 406/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2006 r. w sprawie wyboru
lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 250).

234 Decyzja Nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyboru
lokalizacji dla budowy nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 257).

235 Zarządzenie Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 16).

236 Decyzja Nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zmian
organizacyjnych dotyczących Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 69).
237 Decyzja Nr 584/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie
przygotowania realizacji i finansowania budowy siedziby Muzeum Wojska Polskiego (Dz. Urz.
MON Nr 24, poz. 257).

238 Zarządzenie Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nadania
statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 30),

239 Zarządzenie Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie
nadania statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON poz. 177).

240 Zarządzanie Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie
nadania statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON poz. 182).
241 Zarządzenie Nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie nadania
statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON poz. 79).

242 Zarządzenie Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie
nadania statutów Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. MON poz. 291).

243 Decyzja Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania
zespołu zadaniowego do opracowania koncepcji opuszczenia kompleksu wojskowego K-0009
(Cytadela) przez instytucje i jednostki wojskowe (Dz. Urz. MON poz. 276).
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244 Decyzja Nr 288/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
do użytku służbowego „Wytycznych w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości
zabytkowych” (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 225).

ZAŁĄCZNIKI
Oprócz aktów prawnych sytuację prawną w zakresie badanej problematyki
określają także zawierane umowy (np. użyczenia), porozumienia dwustronne, trójstronne (np. Muzeum Niepodległości, MWP, wykonawca),
czterostronne (np. pomiędzy MWP, MHP, Minister ON i Minister KiDN),
listy intencyjne (np. list zawarty 21 lipca 2015 r. pomiędzy Ministrem ON
i Ministrem KiDN z udziałem dyrektorów MWP i MHP).

Muzeum, według art. 1 ustawy o muzeach, jest jednostką organizacyjną
nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała
ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach
gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii,
nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Organizowanie
i prowadzenie muzeów

Muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (art. 5
ust. 1 ustawy o muzeach). Muzeum działa na podstawie statutu nadanego
przez podmiot tworzący (tzw. organizatora), w uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 6
ust. 1 ustawy o muzeach). Przy muzeum państwowym i samorządowym
działa rada muzeum, której członków powołuje organizator (art. 11 ust. 1
ustawy o muzeach).
Podmioty tworzące muzea, bez względu na status prawny, są obowiązane:
1) zapewnić środki potrzebne do utrzymania i rozwoju muzeum,
2) zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom,
3) sprawować nadzór nad muzeum (art. 5 ust. 4 pkt ustawy o muzeach).

Zgodnie z art. 12 ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej245
organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu,
w którym ta działalność jest prowadzona.

Mimo że w art. 39 ust. 1 tej ustawy ustalono, że jej przepisów nie stosuje
się do działalności kulturalnej prowadzonej przez m. in. Ministra Obrony
Narodowej, to zgodnie z ustawowym upoważnieniem zawartym w art. 39
ust. 2 przywołanej ustawy („Ministrowie, o których mowa w ust. 1, w drodze rozporządzenia, mogą rozciągnąć stosowanie przepisów ustawy
w całości lub części na działalność kulturalną prowadzoną przez podległe im lub nadzorowane przez nich jednostki organizacyjne, biorąc pod
uwagę zakres działalności kulturalnej prowadzonej przez te jednostki”).
Minister ON wydał rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe
lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej246. W rozporządzeniu
245 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

246 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia
przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność
kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne lub nadzorowane przez Ministra Obrony
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Zasady gospodarki
finansowej instytucji
kultury i zasady
finansowania inwestycji
z budżetu państwa

tym przyjął, że tę ustawę stosuje się do działalności kulturalnej prowadzonej
przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra
Obrony Narodowej, z wyłączeniem art. 15 ust. 3247.

Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania
(art. 27 ust. 1 ww. ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej).
Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy
ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora
(art. 27 ust. 3 ww. ustawy).
Państwowe instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje celowe.

Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów (art. 28 ust. 3
ww. ustawy).
Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji
kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji
(art. 29 ww. ustawy).

Wydatki budżetu państwa obejmują m. in. wydatki majątkowe, do których zalicza się również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki, w tym muzea.
Na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 ufp z 2009 r. z budżetu państwa mogą
być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji państwowych osób prawnych, w tym muzeów
będących państwowymi instytucjami kultury.

Art. 44 ust. 1 ufp z 2009 r. stanowi, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w ustawie budżetowej i w planie
finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 44
ust. 3 ufp, wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów
z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących

Narodowej (Dz. U. Nr poz. 195), a wcześniej: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia
19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne
lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 247, poz. 1807), które utraciło
moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).
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247 Tj. Minister ON przyjął stosowanie ww. ustawy, ale bez stosowania przepisu art. 15 ust. 3
w brzmieniu: „Organizator powołuje i odwołuje dyrektora państwowej instytucji kultury
po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
W przypadku powoływania tej samej osoby na stanowisko dyrektora państwowej instytucji
kultury na kolejny okres, organizator zasięga opinii ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego”.

ZAŁĄCZNIKI
osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań.

Jednocześnie w art. 43 ufp z 2009 r. ustalono tzw. zasadę powszechności dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych
(„Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba, że odrębne ustawy stanowią inaczej.”).

Zgodnie z art. 133a ufp z 2009 r. inwestycje finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w łącznej kwocie stanowiącej minimum 50% wartości kosztorysowej, podlegają obowiązkowi przeprowadzania corocznej
oceny stopnia realizacji założonych celów, w ramach kontroli zarządczej
w jednostkach sektora finansów publicznych.

Minister jako dysponent części budżetowej, udzielając dotacji celowej,
w tym jednostce sektora finansów publicznych, zgodnie z art. 150 ufp
z 2009 r. powinien zawierać umowę, która określałaby w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana,
i termin jego wykonania;
2) wysokość udzielonej dotacji;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego
roku budżetowego;
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni
od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku
zadania realizowanego za granicą – 30 dni od określonego w umowie
dnia jego wykonania;
6) tryb kontroli wykonania zadania; w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach
o kontroli w administracji rządowej.

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ufp z 2009 r. jednostki (w tym muzea), którym
została udzielona dotacja celowa, są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Zatwierdzenie przez Ministra jako
dysponenta części budżetowej rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym
i finansowym, przedstawionego przez obowiązaną do tego jednostkę
(muzeum), powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia (art. 152 ust. 2 ufp z 2009 r.). W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia, że dotacja wykorzystana została w części lub całości
niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości,
Minister jako dysponent części budżetowej, powinien określić, w drodze decyzji, wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa
(art. 152 ust. 3 ufp z 2009 r.).
W przypadku wydatków inwestycyjnych Minister Finansów, na wniosek
dysponenta części budżetowej, może udzielić zapewnienia finansowania
lub dofinansowania z budżetu państwa w danym roku budżetowym, jeżeli
środki na ten cel zostały ujęte w rezerwie celowej, oraz w kolejnych latach.
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Zgodnie z art. 175 ust. 1 ufp z 2009 r. dysponenci części budżetowych
sprawują nadzór i kontrolę:
1) nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny
celowości poniesionych wydatków oraz realizacją właściwych procedur;
2) wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa;
3) realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa;
4) efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym
na podstawie mierników stopnia realizacji celów.
Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności:
1) zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem;
2) prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres
zrealizowanych zadań;
3) prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, pod
względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej
dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania
dotacją z budżetu państwa (art. 175 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ufp z 2009 r.).
Kwestię zwrotu określono w tej ustawie w art. 168 (zwrot niewykorzystanych w terminie dotacji z budżetu państwa) i w art. 169 (zwrot dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).
Kwestię blokowania wydatków budżetowych określono w tej ustawie
w art. 177.

Szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa,
w tym określenie wysokości kwot dotacji w kolejnych latach realizacji
inwestycji, a w szczególności:
1) warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i ocenę
efektywności ich wykorzystania,
2) sposób przekazywania środków budżetu państwa przewidzianych
na finansowanie inwestycji,
3) sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa,
określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu
państwa248.
Dysponenci (w przypadku niniejszej kontroli – Minister ON) mogą podjąć
decyzję o ujęciu finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa
w materiałach do projektu ustawy budżetowej w zakresie inwestycji
budowlanej – na podstawie uzgodnionego przez inwestora z dysponentem programu inwestycji – w zakresie kosztów przygotowania inwestycji lub na podstawie zaakceptowanej przez dysponenta wartości
kosztorysowej inwestycji – w zakresie realizacji inwestycji budowlanej
(§ 4 ww. rozporządzenia). Łączna kwota środków z budżetu państwa nie
może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy
rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca koszty przygotowania do realizacji,
koszty robót budowlanych, koszty nadzoru nad wykonywaniem robót
budowlanych i koszty pierwszego wyposażenia (§ 5 ww. rozporządzenia).
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Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia RM z 2010 r. realizacja inwestycji
budowlanej może być finansowana lub dofinansowana ze środków budżetu państwa, jeżeli:
1) inwestor posiada uzgodniony z dysponentem program inwestycji, zawierający co najmniej:
a) dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji i okresie realizacji
inwestycji,
b) ocenę efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności,
c) dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji,
d) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,
e) szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych
z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych
latach realizacji,
f) dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji
inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach
ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów
rzeczowych inwestycji w planowanym okresie;
2) została dokonana analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji
etapami;
3) planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości umożliwiającej inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań finansowych
i terminowe zakończenie inwestycji;
4) inwestor posiada dokument stwierdzający prawo do dysponowana nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa
budowlanego.
Jeżeli inwestycja budowlana jest wykonywana etapami, finansowanie
ze środków budżetu państwa kolejnego jej etapu może być kontynuowane
wyłącznie po pozytywnej ocenie przez dysponenta dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji i wykorzystania jej efektów rzeczowych, które
inwestor uzyskał w wyniku zakończenia poprzednich etapów inwestycji
(§ 7 ww. rozporządzenia).

Wysokość kwot dotacji celowych z budżetu państwa planowanych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, w kolejnych
latach jej realizacji, jest ustalana z uwzględnieniem:
1) harmonogramu realizacji inwestycji;
2) planowanych wydatków inwestora, w kolejnych latach realizacji inwestycji, na regulowanie zobowiązań finansowych dotyczących inwestycji;
3) kwot środków własnych i środków innych niż dotacje celowe z budżetu
państwa, planowanych na finansowanie inwestycji w kolejnych latach
jej realizacji; środki te są planowane z podziałem według źródeł ich
pochodzenia (§ 9 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Przy ustalaniu kwot dotacji celowych, dokumentami stanowiącymi podstawę informacji o pozostałych źródłach finansowania inwestycji są:
1) pisemne zobowiązanie inwestora do przeznaczenia środków własnych,
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Realizacja procesów
budowlanych w ustawie
– Prawo budowlane

Stosowanie Pzp
przy budowie muzeów
i dokumentacja
projektowa

2) umowy zawarte przez inwestora z bankiem lub pożyczkodawcą albo
wydane przez nich dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia
kredytu lub pożyczki,
3) dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji z funduszów celowych
lub innych środków albo zapewnienie ich przyznania – z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przekazywania (§ 9 ust. 2
ww. rozporządzenia).

Realizacja procesów budowlanych, w tym polegających na projektowaniu,
budowie muzeów jako obiektów budowlanych, odbywa się na podstawie
uPb. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub
kierownik robót (art. 17 uPb). Zgodnie z art. 18 ust. 1 uPb do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
a w szczególności zapewnienie: opracowania projektu budowlanego,
i stosownie do potrzeb, innych projektów, objęcia kierownictwa budowy
przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub
warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Zgodnie
z art. 28 ust. 1 uPb roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Muzea państwowe i samorządowe jako jednostki sektora finansów
publicznych zobowiązane są do stosowania Pzp.

Oprócz uregulowań w zakresie postępowań o udzielanie zamówień oraz
zawierania umów, zwrócić należy uwagę na przepisy regulujące kwestię
konkursu ( przede wszystkim w art. 110–127).

Zakres i formę ww. dokumentacji oraz specyfikacji technicznej określa
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego249.

Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, określone
zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym250.
Przepisy regulujące kwestię konkursu zamieszczono w Pzp w przede
wszystkim w art. 110–127.
249 Dz.U. z 2013 r. poz. 1129.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869, ze zm.); wcześniej: ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu
państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. Nr 138, poz. 1554).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
8. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696).
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające
dyrektywę Rady 89/106/EWG.
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843); została zastąpiona z dniem 1 stycznia 2021 r.
ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
14. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902).
15. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.).
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16. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 7 lutego
2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną
prowadzoną przez jednostki organizacyjne lub nadzorowane przez
Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr poz. 195), a wcześniej:
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia
2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną
prowadzoną przez jednostki organizacyjne lub nadzorowane przez
Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 247, poz. 1807), które utraciło
moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).
17. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740).
18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.).
19. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.).
20. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1219).
21. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, ze zm.).
22. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
23. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 833).
24. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1064).
25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.
poz. 55, ze zm.).
26. Decyzja Nr 213/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej
do spraw budowy Muzeum Wojska Polskiego (niepublikowana).
27. Decyzja Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2008 r.
w sprawie zniesienia funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej
do spraw budowy Muzeum Wojska Polskiego (niepublikowana).
28. Decyzja Nr 406/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października
2006 r. w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby
Muzeum Wojska Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 250).
29. Decyzja Nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października
2006 r. w sprawie wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby
Muzeum Wojska Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 257).
30. Zarządzenie Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia
2007 r. w sprawie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Dz. Urz.
MON Nr 2, poz. 16).
31. Decyzja Nr 584/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia
2007 r. w sprawie przygotowania realizacji i finansowania budowy
siedziby Muzeum Wojska Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 24, poz. 257).
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32. Decyzja Nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca
2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 69).
33. Zarządzenie Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia
2007 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 30).
34. Zarządzenie Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
24 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON poz. 177).
35. Zarządzenie Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
19 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON poz. 182).
36. Zarządzenie Nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca
2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie (Dz. Urz. MON poz. 79).
37. Zarządzenie Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
31 października 2013 r. w sprawie nadania statutów Inspektoratowi
Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. MON poz. 291, ze zm.).
38. Decyzja Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września
2015 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania
koncepcji opuszczenia kompleksu wojskowego K-0009 (Cytadela)
przez instytucje i jednostki wojskowe (Dz. Urz. MON poz. 276).
39. Decyzja Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września
2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony
narodowej (Dz. Urz. MON poz. 149) i wcześniejsze analogiczne decyzje.
40. Decyzja Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca
2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów
rzeczowych (Dz. Urz. MON poz. 112, ze zm.).
41. Decyzja Nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca
2014 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów
rzeczowych (Dz. Urz. MON poz. 105) – uchylona 23 czerwca 2016 r.
42. Decyzja Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia
2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów
rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6, ze zm.) – uchylona 31 marca 2014 r.
43. Decyzja Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów
rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 89) – uchylona 11 lutego 2008 r.
44. Zarządzenie Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia
2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony
Narodowej (Dz. Urz. MON poz. 250, ze zm.) i wcześniejsze analogiczne
zarządzenia.
45. Decyzja Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca
2017 r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami
(Dz. Urz. MON poz. 157).
45. Decyzja Nr 288/MON Ministra Obrony Narodowej z 29 lipca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Wytycznych
w sprawie ochrony wojskowych nieruchomości zabytkowych” (Dz. Urz.
MON poz. 225, ze zm.).
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46. Zarządzenie Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
31 października 2013 r. w sprawie nadania statutów Inspektoratowi
Wsparcia Sił Zbrojnych oraz jednostkom podległym Szefowi
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. MON poz. 291).
47. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
(Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84).
48. Decyzja Nr 386/MON Ministra Obrony Narodowej z 29 września
2015 r. w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań
z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz.
MON poz. 277, ze zm.).
49. Decyzja Nr 368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września
2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji w sprawie
udziału organów wojskowych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym kraju oraz ustalaniu stref ochronnych” (Dz. Urz. MON
poz. 305, ze zm.) – uchylona z dniem 1 stycznia 2016 r.
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Na mocy porozumienia Ministra Spraw Wojskowych z władzami Warszawy pomieszczono zbiory i ekspozycję
Muzeum Wojska w siedzibie Muzeum Narodowego (obecnie Al. Jerozolimskie) i dotąd zajmuje jego
pomieszczenia i teren

Muzeum reaktywowane rozkazem organizacyjnym Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego.

1933/1934 r.

1945.08.22

Budowę nowej siedziby MWP lokalizuje się w kompleksie wojskowym K-9 „Cytadela” przy ul. Dymińskiej 1
w Warszawie (decyzja Nr 406/MON).

List intencyjny w sprawie budowy nowej siedziby dla MWP (sygnatariusze: Minister ON, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent m.st. Warszawy i Prezes AMW).

2006.10.06

2006.10.18

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna (wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego:
„M Kwadrat”, zamawiający: SZI).

„Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno–użytkowe dla zadania inwestycyjnego „Budowa nowej
siedziby Muzeum Wojska Polskiego” – zatwierdzenie.

Na posiedzeniu Kierownictwa MON zaakceptowano „Harmonogram działań związanych z budową Muzeum
Wojska Polskiego” – przejęto w nim m.in., że planowane zakończenie realizacji inwestycji nastąpi
do 31.03.2012 r, a planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do 31.07.2012 r.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1666/07 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ministrem ON zostaje Pan Bogdan Klich.

2007.01.31

2007.09.03

2007.11.08

2007.11.16

Do tej daty Pełnomocnik ma przedstawić uzgodniony projekt umowy MON z AMW.

2007

2006.11.30

Decyzja Nr 418/MON – tożsama cod treści z decyzją Nr 406/MON).

Minister ON na mocy decyzji Nr 213/MON powołuje Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw
budowy Muzeum Wojska Polskiego na okres trzech lat [tj. do 31 maja 2009 r.]. Funkcję tę powierza Panu
Dariuszowi Matlakowi.

2006.06.01

2006.10.19

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kompleksu wojskowego nr 9 (sporządzony przez SZI)
– przeznaczenie Cytadeli: nieruchomość niezbędna dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wmurowano na terenie Cytadeli Warszawskiej kamień węgielny.

Wygaśnięcie umowy w sprawie użytkowania obiektu od Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW)
przy Al. Jerozolimskich 3; odtąd Muzeum (ze środków dotacji podmiotowej od Ministra ON) ponosi koszty
najmu i zobligowane jest do zwolnienia zajmowanych pomieszczeń i terenu MNW.

2005.06

Lata 90-te XX w.

1984 r.

Lata 60-te i 70-te XX w. Rozważano budowę nowej siedziby MWP w Cytadeli Warszawskiej

Muzeum Wojska powołane zostało dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu
22 kwietnia 1920 r.

Zdarzenie

1920.04.22

Data

6.4. Kalendarium, oś czasu, usytuowanie muzeów na terenie Cytadeli

Pełnił funkcję do 02.08.2011 r.

W 2012 r. inwestycji nie zakończono.

Pełnomocnik nie przedstawił uzgodnionego projektu.

Decyzja Nr 418/MON uchylona (po ok. 14 latach)
z dniem 12.10.2020 r. (na mocy decyzji Nr 141/MON
z 12.10.2020 r.) – po zakończeniu kontroli.

Początkowa nazwa Muzeum to „Muzeum Wojska”.

Uwagi

ZAŁĄCZNIKI
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90
Funkcja uchylona wcześniej niż ustalono w decyzji
Nr 213/MON (przed upływem dwóch lat).
W związku z decyzją Nr 584/MON.
Potem (od 2016 r.) umowa aneksowana w związku
ze zmianami granic użyczanej nieruchomości.

Osoba będąca Pełnomocnikiem (D. Matlak) zostaje powołana na stanowisko zastępcy dyrektora MWP
ds. inwestycyjnych.

Zostaje zniesiona funkcja Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw budowy Muzeum Wojska
Polskiego (decyzją Nr 229/MON), którą pełnił Pan D. Matlak.

Powołanie w strukturze MWP komórki organizacyjnej ds. budowy (tj. Biura ds. Budowy Nowej Siedziby)
– decyzja nr 49 Dyrektora MWP w sprawie regulaminu organizacyjnego MWP.

MWP zawiera umowę użyczenia nieruchomości z jej zarządcą – SZI.

2008.01.01

2008.05.09

2008.07.01

Program inwestycji nie został zatwierdzony (zakładał
wydatki znacznie przekraczające założenia PIB).
Umowę MWP-SZI zawarto 2016.07.28.

Opracowanie drugiego251 programu inwestycji – zakładał jej realizację w dwóch etapach oraz zwiększenie
całkowitego koszt projektu do ponad 1,2 mld zł (I etap – 898 mln zł oraz II etap – 329 mln zł)
– dwa dokumenty.

Rozpoczęcie uzgodnień w sprawie pełnienia przez SZI funkcji inwestora zastępczego m.in. dla „budowy
MWP – I etap”.

„Wymagania Organizacyjno-Użytkowe dla zadania inwestycyjnego „Budowa Muzeum Wojska Polskiego
– I etap”.

2013.06

2015.03.04

2015.04.29

251 W związku z opracowaniem dwóch dokumentów (na poszczególne dwa etapy), bywają uznawane także jako dwa programy inwestycji.

Nie zrealizowano.

2012

2011.03.

Pełnił funkcję do 16.11.2015 r.

MWP zleciło projektantowi wyłonionemu w drodze konkursu (WXCA) sporządzenie programu inwestycji.
Sporządzony program wskazywał szacunkowy łączny koszt inwestycji w wysokości 1 044 296 290,97 zł.

2010.09.17

Ministrem ON zostaje Pan Tomasz Siemoniak.

Program inwestycji nie został zatwierdzony (zakładał
wydatki znacznie przekraczające założenia PIB).

Zostaje zawarta pierwsza umowa MWP z projektantem (WXCA) w zakresie budowy nowej siedziby MWP.

2009.08

Ustalony w „Harmonogramie działań związanych z budową Muzeum Wojska Polskiego”, zaakceptowanym
na posiedzeniu Kierownictwa MON w dniu 3 września 2007 r., rok planowanego zakończenia realizacji
inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

WXCA wygrało konkurs w sierpniu 2009 r.

Konkurs na wykonanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej kompleksu Muzeum Wojska Polskiego
w Cytadeli Warszawskiej” wygrywa WXCA s.c. Szczepan Wroński, Wojciech Conder.

2011.08.02

Funkcja została zniesiona wcześniej.
Pierwszą umowę z projektantem (WXCA) MWP zawarło
2010.09.17 (tj. ok. 1 rok po rozstrzygnięciu konkursu).

Ustalone (w decyzji Nr 213/MON) zakończenie powołania funkcji Pełnomocnika (po upływie trzech lat).

MWP ogłasza konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną kompleksu MWP w Cytadeli
Warszawskiej.

2008.12

2009.05.31

Biuro Audytu Wewnętrznego MON wydało sprawozdanie w zakresie czynności doradczych („Budowa
Muzeum Wojska Polskiego – organizacja biura i ocena harmonogramu inwestycji”).

2008.10

2008.07.14

D. Matlak nadal pełni stanowisko Zastępcy Dyr. MWP
(wg stanu na zakończenie kontroli).

Na funkcję inwestora budowy siedziby MWP w kompleksie wojskowym nr 9 „Cytadela” przy ul. Dymińskiej 1
w Warszawie zostaje wyznaczona państwowa instytucja kultury – MWP (decyzja Nr 584/MON).

2007.12.17

Uwagi

Zdarzenie

Data

ZAŁĄCZNIKI

„Aktualizacja Wymagań Organizacyjno-Użytkowych dla zadania inwestycyjnego „Budowa Muzeum Wojska
Polskiego – I etap” – zatwierdzenie.

Zatwierdzenie programu inwestycji „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap”.

2016.09.02

2017.05.15

2018.05.23

Ministrem ON zostaje Mariusz Błaszczak.

2018.01.09

Zawarcie umowy nr19/2018/ZB/MWP z konsorcjum „IDS-BUD” S.A. (lider konsorcjum) oraz „Mar-Bud”
sp. z o.o. Budownictwo Sp. k. na wykonanie zadania „Budowa siedziby MWP – I etap” (w tym
m.in. dokończenie wjazdu).

Zostaje zawarta umowa w sprawie budowy nowej siedziby MWP i MHP („umowa czterostronna”) pomiędzy
Ministrem ON a Ministrem KiDN, przy udziale dyrektorów MWP i MHP.

2017.10.04

Zakończenie budowy wjazdu (I etapu) w ramach umowy przez Strabag.

Zostaje zawarta umowa na wykonanie wjazdu na teren Cytadeli pomiędzy MWP a Strabag sp. z o.o.

2016.08.05

II połowa 2017

SZI obejmuje funkcję inwestora zastępczego (m.in. dla zadań: „Budowa wjazdu … – etap I”, „Budowa MWP
– etap I”) – zawarcie umowy MWP–SZI.

2016.07.28

Opracowanie i zatwierdzenie programu inwestycji „Budowa wjazdu na teren Cytadeli Warszawskiej”
(22 813 117 zł).

Według stanu na dzień 28 sierpnia 2020 r., do umowy
zawarto 20 aneksów.

Obowiązujący.

Rozpoczęcie uzgodnień w sprawie pełnienia przez SZI
funkcji inwestora zastępczego n.in. dla „budowy MWP
– I etap” trwało od 2015.03.04.

2015.12.29

04.2016

Pełnił funkcję do 09.01.2018 r.
Zespół od 2015.09.29 nie przedłożył Ministrowi ON
dokumentów w wyznaczonym terminie.

Na 2015.12.29. ustalono termin przedłożenia Ministrowi
ON analizy uwarunkowań prawnych i organizacyjnych,
koncepcji, harmonogramu oraz kalkulacji szacunkowych
kosztów – nie przedłożono.

Zostaje powołany na mocy decyzji Nr 385/MON z dnia 29 września 2015 r Zespół zadaniowy
do opracowania koncepcji opuszczenia kompleksu wojskowego K-0009 (Cytadela) przez instytucje
i jednostki wojskowe.

Ustalony w decyzji Nr 385/MON termin przedłożenia przez Zespół Ministrowi ON analizy uwarunkowań
prawnych i organizacyjnych, a także koncepcji i harmonogramu oraz kalkulacji szacunkowych kosztów
opuszczenia kompleksu wojskowego K-0009 przez instytucje i jednostki wojskowe.

Konieczność opracowania nowego programu inwestycji
i dokonania m.in. zmian projektowych.

Ustalenie lokalizacji Muzeum Historii Polski (MHP) na terenie Cytadeli (w tym dniu 2 dokumenty:
List intencyjny w sprawie budowy siedziby MHP w Warszawie, którego sygnatariuszami byli Minister ON,
Minister KiDN oraz dyrektorzy MWP i MHP; uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”).

Ministrem ON zostaje Pan Antoni Macierewicz.

Program inwestycji został zatwierdzony przez dyrektora
MWP (po uzgodnieniu z MON) w dniu 2015.06.23.

Uwagi

Opracowanie programu inwestycji „Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap” (222 589 092 zł)
– pierwszy zatwierdzony program inwestycji.

Zdarzenie

2015.11.16

2015.09.29

2015.07.21

2015.05

Data
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2008

Wyznaczenie
MWP
na funkcję
inwestora

2007

Źródło: opracowanie własne NIK.

2006

Ustalenie
lokalizacji
nowej
siedziby
MWP
na terenie
Cytadeli

2009

2011

Pierwsza
umowa
MWP– WXCA
(projektant)

2010

Konkurs na
wykonanie
koncepcji
– wygrywa
WXCA

2012

2013

Ustalony
w „Harmonogramie
działań…”( z 2007 r.)
rok planowanego
zakończenia
inwestycji

2015

Pierwszy
zatwierdzony
program
inwestycji

2014

Zawarcie
umowy
na wykonanie
wjazdu
(Strabag)

2019

Zawarcie
umowy
z konsorcjum
(Budowa MWP
– I etap)

2018

Zawarcie
umowy
MON,
MKiD,
MWP,
MHP

2017

Zatwierdzenie
aktualnego
programu
inwestycji
(Budowa MWP
– I etap)

2016

Ustalenie
lokalizacji
nowej
siedziby MHP
na terenie
Cytadeli

PRZEBIEG PROCESU INWESTYCYJNEGO

2020

2021

2022

Ustalony w umowie
z konsorcjum i w programie
inwestycji (z 2017 r.) rok
planowanego zakończenia
inwestycji („Budowa MWP
– I etap”)
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Źródło: MWP.

Usytuowanie muzeów na terenie Cytadeli
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6.5. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Obrony Narodowej
8. Minister Finansów
9. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
11. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych (FPB)
12. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
13. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej (OBN)
14. Senacka Komisja Obrony Narodowej
15. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
16. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
17. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
18. Wojewoda Mazowiecki
19. Marszałek Województwa Mazowieckiego
20. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
21. Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego
22. Dyrektor Muzeum Historii Polski
23. Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury
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6.6. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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