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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
GUS
J.s.t.
Kodeks pracy
MKiDN
Organizator

Główny Urząd Statystyczny;

jednostka samorządu terytorialnego, przez którą rozumie się zamiennie
zarówno województwo samorządowe, jak i gminę;

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.);
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego1;

podmiot tworzący instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.);

Rozporządzenie
w sprawie
dokumentacji
pracowniczej

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia
2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369);

Rozporządzenie
w sprawie świadczeń
dodatkowych

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane
osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich
przyznawania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1399);

UMWD
Ustawa
o działalności
kulturalnej
Ustawa o finansach
publicznych
Ustawa o NIK
Ustawa
o rachunkowości
Ustawa
o wynagradzaniu
Ustawa
o związkach
zawodowych
Ustawa Pzp

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu;

ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.);
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 305, ze zm.);

ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1200, ze zm.);
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
ze zm.);

ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136);

ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 263, ze zm.);

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, ze zm. – akt utracił moc z dniem 1 stycznia 2021 r.).
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Stosownie do § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie
utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 360) tworzy
się Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w drodze przekształcenia
dotychczasowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozporządzenie weszło
w życie z dniem 1 marca 2021 r.

x¡a²ã

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące
cel główny kontroli
Czy działalność
samorządowych
instytucji kultury
w województwie
dolnośląskim
prowadzona była
w sposób prawidłowy?
Pytania definiujące
cele szczegółowe
kontroli
1. Czy zapewniono
prawidłową
organizację
samorządowej
instytucji kultury?
2. Czy prawidłowo
realizowano działania
w obszarze polityki
zatrudnienia?
3. Czy prawidłowo
udzielano zamówień
publicznych?
4. Czy prawidłowo
gospodarowano
finansami?
Jednostki
kontrolowane

Zapewnienie dostępu do dóbr kultury gwarantuje Konstytucja RzeczypoDziałalność
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stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury,
będącej źródłem tożsamościĨߠߞߠߞ
narodu
jego trwania
i rozwoju.
r. wpolskiego,
Polsce działalność
prowadziłˁ
ߟߧߢʀƜőʀɡˁ
ǠǠȚɱʀˁʀʗžǴƜȔʗˎˁžˎȚƜ.
Wystawiły
one
ߠߢࡊߢ
ʀˁɱࡑ
Podobnie, samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojeprzedstawień, ʸktórych uczestniczyło ߢࡊߣmln widzów.
wódzkim określone ustawami,Odbyło
m.in. w
zakresie kultury oraz ochrony zabytsię ߡߦߧ ɖɡƜȔǠƜɡࡑĨɡƜɖƜɡʀʗőɡˎƜ ʀƜőʀɡˁ ǠǠȚɱʀˁʀʗžǴƜ
ków i opieki nad zabytkami. Natomiast
gmina
wykonując,
zadania własne
muzyczne miały
ߡࡊߢtys.
przedstawień.
Spadek liczby
widzów ipotrzeby
słuzaspokaja
zbiorowe
wspólnoty obejmujące sprawy m.in. kultury,
ǠǠȚɱʀˁʀʗࡹ
wžǗőžˎˁʸʀƜőʀɡőžǗ
tym bibliotek gminnych
i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytžǴőžǗ ȔʗˎˁžˎȚˁžǗ w porówków
i opieki nad nimi.
ȚőȚǠʗˎߠߞߟߧɡࡑ

ߤߦࡊߥࣸ
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działalność czterech nierozerwanie związana była z muzyką.
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Infografika nr 1
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Okres objęty kontrolą
2018–2020 (I połowa),
z uwzględnieniem
zdarzeń wcześniejszych
i późniejszych, mających
wpływ na badaną
działalność.
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Źródło: GUS.

Głównym źródłem finansowania kultury w Polsce są środki publiczne
pochodzące z budżetu państwa oraz budżetów j.s.t. Finansowanie kultury
przez państwo oraz j.s.t. jest narzędziem szeroko rozumianej polityki kulturalnej państwa, ale także obowiązkiem państwa i jednostek samorządu
ߟ

2

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483, ze zm.).
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WPROWADZENIE
terytorialnego jako organizatora instytucji kultury, wynikającym z ustawy
o działalności kulturalnej. Państwo bowiem sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości,
edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także
opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego może wspierać finansowo, w ramach mecenatu
państwa, realizację planowanych na dany rok zadań związanych z polityką kulturalną państwa, prowadzonych przez instytucje kultury i inne
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych. Organy jednostek
samorządu terytorialnego natomiast sprawują mecenat nad działalnością
kulturalną, w zakresie ich właściwości. Wśród instytucji publicznych przeważają jednostki, dla których organizatorem jest samorząd, stąd dominująca pozycja samorządowych wydatków na kulturę w wydatkach tego
rodzaju, w skali całego kraju. Państwo lub j.s.t., jako organizator, mają
obowiązek zapewnić tworzonym instytucjom kultury środki niezbędne
do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania
obiektu, w którym działalność jest prowadzona. Tym samym, instytucje
kultury, w tym też samorządowe, należą do sektora finansów publicznych. Gospodarują one samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia, a także prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych
środków.
Infografika nr 2
Struktura budżetów skontrolowanych samorządowych instytucji kultury
10,6%
pozostałe

1,8%
dotacja celowa na realizację
zadań i programów

BUDŻET SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY

71,6%
dotacja podmiotowa
organizatora

15,9%
przychody z działalności

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.

Przyczyną podjęcia kontroli było złożenie do Delegatury NIK we Wrocławiu w latach 2017–2020 łącznie pięciu skarg związanych z działalnością samorządowych instytucji kultury funkcjonujących na terenie
województwa dolnośląskiego. Dotyczyły one działalności: Narodowego
Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Filharmonii
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze oraz Opery Wrocławskiej. Wyniki kontroli
potwierdziły większość zagadnień przedstawionych w skargach, w szczególności w obszarze realizacji zamówień publicznych, braku przejrzysto6

WPROWADZENIE
ści w zatrudnianiu oraz nietransparentnego zlecania zadań artystycznych.
Częściowo potwierdziły się zgłaszane kwestie związane z gospodarnością
dokonywanych wydatków, natomiast nie znalazły potwierdzenia działania
o charakterze dyskryminującym pracowników.
Infografika nr 3
Organizatorzy i współprowadzący – finansujący kontrolowane samorządowe instytucje kultury
OPERA WROCŁAWSKA

GMINA WROCŁAW

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

NARODOWE
FORUM MUZYKI

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
DOLNOSLĄSKIEGO

FILHARMONIA
DOLNOŚLĄSKA

FILHARMONIA
SUDECKA

Źródło: opracowanie własne NIK.
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2. OCENA OGÓLNA
Działalność
skontrolowanych
samorządowych
instytucji kultury
nie gwarantowała
prawidłowej realizacji
kontrolowanych zadań

Objęte kontrolą samorządowe instytucje kultury funkcjonujące na Dolnym
Śląsku w latach 2018–2020 (I półrocze), realizując działalność kulturalną,
nie zagwarantowały prawidłowej realizacji zadań w sferze organizacji, polityki zatrudnienia, zamówień publicznych i gospodarki finansowej. Wynikało
to przede wszystkim z nieprzestrzegania przez pracowników obowiązujących
uregulowań prawnych, nierzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków oraz niewdrożenia skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej.
Wszystkie kontrolowane instytucje zrealizowały liczne przedsięwzięcia kulturalne znajdujące zainteresowanie publiczności, o czym świadczyła wysoka
frekwencja wynosząca średnio 77,9%. Pomimo wprowadzenia stanu epidemii i zawieszenia ich działalności, instytucje te realizowały zadania kulturalne
przenosząc i rozpowszechniając je przy wykorzystaniu sieci internetowej.

W obszarze organizacji, w dwóch kontrolowanych instytucjach nie obsadzono stanowiska zastępcy dyrektora, pomimo że było ono przewidziane w ich statutach.
Natomiast współzarządzanie powierzono głównym księgowym, co było sprzeczne
ze statutami tych jednostek, a także z ustawą o działalności kulturalnej. Będący
artystą dyrektor jednej z kontrolowanych instytucji kultury, wielokrotnie podejmował podczas delegacji służbowych dodatkowe czynności zarobkowe o charakterze artystycznym bez uzyskania zgody pracodawcy. NIK wskazuje na istniejące
wątpliwości prawne czy dyrektor jest pracownikiem artystycznym na tle wykładni
literalnej co do stosowania wobec niego lub jego zastępcy obowiązku wynikającego z art. 31a ust. 4 ustawy o działalności kulturalnej. Jednakże z punktu widzenia celowości, w szczególności dla uniknięcia konfliktu interesów, taki obowiązek
polegający na uzyskaniu zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęć
na rzecz innego podmiotu – w ocenie NIK – w odniesieniu do dyrektorów i ich
zastępców powinien być wyraźnie określony w tej ustawie.

W obszarze polityki zatrudnienia w trzech kontrolowanych podmiotach nie publikowano za każdym razem ogłoszeń o zamiarze zatrudnienia nowych pracowników,
co sprawiało, że proces rekrutacji w tych podmiotach nie był transparentny i rzetelny. Ponadto w jednym przypadku zatrudniano osoby, które nie spełniały wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Kadrze kierowniczej wszystkich jednostek
przyznano dodatki do wynagrodzeń, w formie ryczałtu na samochód prywatny używany do celów służbowych i łącznie wypłacono z tego tytułu 61,2 tys. zł. Naruszono
przy tym przepisy ustawy o wynagradzaniu oraz rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych, a wypłatę tych świadczeń realizowano na podstawie innych przepisów niż obowiązujące zarządzających instytucjami kultury. Ponadto w sposób
nielegalny przyznano i wypłacono dofinansowanie do najmu mieszkań dla dyrektora jednej z kontrolowanych jednostek i jego zastępcy w kwocie 38,8 tys. zł.
Proces udzielania zamówień publicznych w trzech kontrolowanych instytucjach nie był realizowany zgodnie z wymogami ustawy Pzp oraz uregulowaniami wewnętrznymi. Nieprawidłowości dotyczyły 100 ze 115 skontrolowanych
postępowań na łączną kwotę 11 439,7 tys. zł. W dwóch jednostkach w umowach o udzielenie zamówienia publicznego nie zabezpieczono należycie interesów zamawiającego.

Skontrolowane samorządowe instytucje kultury na ogół wykorzystywały
środki finansowe zgodnie z przeznaczeniem. Jednakże w jednej z nich, finansowano koszty funkcjonowania parkingu podziemnego, który nie służył
działalności statutowej jednostki i nie był jej własnością. Łączna wysokość
bezpodstawnych wydatków z tego tytułu poniesiona na utrzymanie infrastruktury będącej własnością gminy Wrocław wyniosła 790,4 tys. zł.
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Skala i waga ujawnionych nieprawidłowości wskazują, że w instytucjach kultury nie funkcjonowała skuteczna, adekwatna i efektywna kontrola zarządcza
wymagana na gruncie ustawy o finansach publicznych. Wskazuje to na słabość
mechanizmów kontroli, co stanowi jeden ze zidentyfikowanych przez NIK
mechanizmów korupcjogennych.

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Uregulowania wewnętrzne dwóch z czterech kontrolowanych samorządowych instytucji kultury (Filharmonia Dolnośląska i Filharmonia Sudecka)
wskazywały, że „Dyrektor zarządza Filharmonią przy pomocy Zastępcy
Dyrektora oraz Głównego Księgowego”. Było to sprzeczne z § 5 ust. 2
ich statutów, które stanowiły, że „Dyrektor zarządza Filharmonią przy
pomocy Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dyrektora”. Stanowiło to także
przekroczenie ustawowej kompetencji, która została zastrzeżona dla
organizatora w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności kulturalnej.
Zgodnie z tym przepisem, organy zarządzające i doradcze określa statut nadany przez organizatora, co oznacza, że nie można było tego uczynić w regulaminie organizacyjnym. Nie wpływało to jednak na realizację
zadań statutowych przez te podmioty. Natomiast organizacja wewnętrzna
wszystkich samorządowych instytucji kultury oraz zasady zarządzania
nimi, zostały określone w nadanych przez dyrektorów tych jednostek
regulaminach organizacyjnych. Proces ten każdorazowo poprzedzano
zasięgnięciem opinii organizatorów oraz działających przy samorządowych instytucjach kultury organizacji związkowych, stosownie do art. 13
ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej. 
[str. 18]

Wobec ogłoszenia stanu epidemii COVID-19, dyrektorzy wszystkich kontrolowanych samorządowych instytucji kultury zawiesili organizowanie imprez
artystycznych i rozrywkowych (do odwołania). W związku z zawieszeniem
działalności artystycznej wszystkich kontrolowanych jednostek, poziom
przychodów własnych (z prowadzonej działalności) uległ w 2020 r. względem poziomu z 2019 r. zdecydowanemu obniżeniu o: 43,3% w przypadku
Opery Wrocławskiej, 66,1% w Filharmonii Dolnośląskiej, 59,3% w Filharmonii Sudeckiej i 56,0% w Narodowym Forum Muzyki.
[str. 18–19]

Niezgodność
regulaminów
organizacyjnych
ze statutami

Bezzwłoczne decyzje
zarządcze w obliczu
epidemii COVID-19
i znaczny spadek
przychodów
po zawieszeniu
działalności artystycznej
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Obniżenie wartości uzyskiwanych przychodów własnych

Infografika nr 4
w 2020 r. względem 2019 r.
Obniżenie wartości uzyskiwanych przychodów własnych w 2020 r. względem 2019 r. w polskich teatrach operowych

Opera Bałtycka
w Gdańsku

Opera Krakowska
w Krakowie

Teatr Wielki Opera
Narodowa

Opera Nova
w Bydgoszczy

Opery
i Filharmonii
Podlaskiej
– Europejskiego
Centrum Sztuki
w Białymstoku
im. S. Moniuszki

-45,3%

-50,0%

-59,7%

-63,4%

-67,9 %

Opera Śląska
w Bytomiu

Opera Wrocławska

Opera na Zamku
w Szczecinie

Polska Opera
Królewska
w Warszawie

Teatr Muzyczny
w Lublinie

-69,2%

-43,3%

-65,0%

-31,8%

-63,1%

Teatr Wielki
w Łodzi

Teatr Wielki
im. Stanisława
Moniuszki
w Poznaniu

Warszawska Opera
Kameralna

-66,9%

-47,5%

-78,8%

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Obniżenie wartości uzyskiwanych przychodów własnych
Infografika nr 5
Obniżenie wartości uzyskiwanych przychodów w
własnych
2020 r. względem
2020 r.wwzględem
20192019
r r. w polskich filharmoniach
-100

-80

-60

-40

-20

0

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

-39,0%

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

-64,1%

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

-68,4%

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

-66,1%

Filharmonia Gorzowska

-17,7%

Filharmonia Kaliska

-38,3%

Filharmonia Koszalińska

-73,1%

Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie

-76,2%

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

-77,0%

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

-60,7%

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

-69,6%

Filharmonia Narodowa w Warszawie

-61,7%

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

-70,2%

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

-22,2%

Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie

-70,2%

Filharmonia Poznańska

-30,0%

Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku

-48,6%

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

-59,3%

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach

-53,9%

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

-59,1%

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach

-66,8%

Filharmonia Zabrzańska

-65,0%

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda

-14,7%

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

-56,0%

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

-72,1%

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Nieprowadzenie
ustrukturyzowanej
kontroli wewnętrznej
w większości
samorządowych
instytucji kultury
Nierzetelnie
prowadzona
analiza ryzyka

Nieefektywny system
kontroli zarządczej

Nie zawsze rzetelny
i transparentny proces
naboru pracowników

Nieprawidłowości
związane
z wykonywaniem
dodatkowych zadań
artystycznych przez
dyrektorów
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Tylko w jednej instytucji kultury (Narodowe Forum Muzyki) funkcjonowała ustrukturyzowana kontrola wewnętrzna, gdyż zatrudniano kontrolera
wewnętrznego. W pozostałych instytucjach takich działań nie prowadzono,
a weryfikacja realizowanych procesów w tych jednostkach ograniczała się
wyłącznie do samokontroli oraz kontroli funkcjonalnej. 
[str. 19]

W trzech kontrolowanych jednostkach (Opera Wrocławska, Filharmonia
Dolnośląska i Filharmonia Sudecka), proces zarządzania ryzykiem nie był systematyczny, a sposób postępowania w dwóch kontrolowanych jednostkach
(Filharmonia Sudecka oraz Narodowe Forum Muzyki) nie został wewnętrznie uregulowany. Dokonywana analiza ryzyka nie zawsze także obejmowała
wszystkie obszary działalności kontrolowanych jednostek. 
[str. 20]

W kontrolowanych jednostkach w odniesieniu do obszarów objętych kontrolą NIK, funkcjonujący system kontroli zarządczej nie zapewniał realizacji celów i zadań w sposób zgodny z przepisami prawa i obowiązującymi
terminami, co nie odpowiadało wymogom art. 68 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych. Z uwagi na istotne nieprawidłowości w szczególności w obszarze zamówień publicznych i gospodarki finansowej zasadnym jest podjęcie
działań umożliwiających obsadzenie stanowisk zastępców dyrektorów właściwych w obszarze ekonomiczno-finansowym. 
[str. 21–22]

W trzech3 kontrolowanych samorządowych instytucjach kultury nie postępowano jednolicie i nie w każdym przypadku udostępniano informację
o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska. Tym samym
proces rekrutacji w tych jednostkach nie był transparentny i rzetelny.
W związku z tym w ocenie NIK zasadnym jest wprowadzenie i publikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej dolnośląskich samorządowych instytucji
kultury regulacji określających zasady rekrutacji w celu ujednolicania praktyki w zakresie zatrudniania nowych pracowników. Ponadto w Narodowym
Forum Muzyki w wyniku przeprowadzenia dwóch naborów spośród 11 badanych, na stanowiska pracy zatrudniono osoby, które nie spełniały niezbędnych wymagań, określonych w ogłoszeniu o naborze.
[str. 23–24]

Dyrektor Narodowego Forum Muzyki podejmował podczas delegacji służbowych dodatkowe czynności o charakterze artystycznym bez zgody
pracodawcy – gminy Wrocław, za które otrzymywał wynagrodzenie
od organizatora koncertu. Dotyczyło to 11 spośród 18 koncertów gościnnych dyrygowanych przez Dyrektora tej jednostki. NIK wskazuje na istniejące wątpliwości prawne czy dyrektor jest pracownikiem artystycznym
na tle wykładni literalnej co do stosowania wobec niego lub jego zastępcy
obowiązku wynikającego z art. 31a ust. 4 ustawy o działalności kulturalnej. Za szerszą interpretacją pojęcia „pracownik artystyczny” przemawia
m.in. treść art. 31a ust. 3 tej ustawy, w którym dopuszczono możliwość
otrzymywania wynagrodzenia z tytułu realizacji czynności o charakterze
artystycznym przez pracowników zatrudnionych na stanowisku dyrektora
bądź zastępcy dyrektora instytucji kultury. Orzecznictwo sądowe przyjęło także a priori, że do dyrektora instytucji kultury odnosi się obowiązek
wyrażony w ww. art. 31a ust. 4 ustawy o działalności kulturalnej w zakresie
3

Opera Wrocławska, Filharmonia Dolnośląska i Filharmonia Sudecka.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
obowiązku uzyskiwania zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub
zajęć na rzecz innego podmiotu. Z punktu widzenia celowości, w szczególności dla uniknięcia konfliktu interesów, taki obowiązek polegający na uzyskaniu rzeczonej zgody – w ocenie NIK – w odniesieniu do dyrektorów i ich
zastępców powinien być wyraźnie określony w tej ustawie.
Z kolei poprzedni dyrektor Opery Wrocławskiej z uwagi na sprawowaną funkcję,
mogąc wykorzystywać swoją pozycję, jednoosobowo decydował o wyznaczaniu kandydatów do dyrygowania spektaklami, co spełnia przesłanki dowolności
postępowania4. Nie wykorzystywał przy tym w pełni potencjału kadrowego kierowanej jednostki. Ponadto nie dochowywał należytej staranności przy wykonywaniu powierzonych mu zadań dotyczących realizacji obowiązków dyrektora
naczelnego oraz dyrektora artystycznego.
[str. 25–27]

We wszystkich czterech kontrolowanych jednostkach stwierdzono, że kierującym tymi jednostkami (Filharmonia Dolnośląska, Filharmonia Sudecka
i Opera Wrocławska) oraz trzem zastępcom Dyrektora oraz Głównemu Księgowemu – Narodowego Forum Muzyki przyznane zostały świadczenia dodatkowe, w formie wypłaty ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego
do celów służbowych (łącznie 61,2 tys. zł), z naruszeniem art. 5 ust. 2 i art. 11
ust. 1 ustawy o wynagradzaniu, w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych. Wypłatę tych świadczeń realizowano na podstawie innych przepisów niż obowiązujące osoby zarządzające instytucjami
kultury. Ponadto Dyrektor Narodowego Forum Muzyki przez cały okres
objęty kontrolą korzystał z samochodów służbowych do celów prywatnych,
co miało charakter świadczenia nieodpłatnego i stanowiło przychód ze stosunku pracy w łącznej kwocie 12,0 tys. zł. Opera Wrocławska nielegalnie
przyznawała dofinansowanie poprzedniemu Dyrektorowi Opery Wrocławskiej oraz jego zastępcy do czynszu wynajmowanych przez nich mieszkań,
łącznie w kwocie 38,8 tys. zł.
[str. 28–29]

W trzech skontrolowanych instytucjach kultury (Opera Wrocławska,
Narodowe Forum Muzyki i Filharmonia Sudecka) stwierdzono występowanie różnego rodzaju nieprawidłowości odnoszących się do: przeprowadzania postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych,
a w dwóch z nich (Narodowe Forum Muzyki i Filharmonia Sudecka)
do organizacji tego procesu.

Nielegalne pobieranie
świadczeń dodatkowych

Nieprawidłowości
związane z udzielaniem
zamówień publicznych
w trybie ustawy Pzp

W przypadku zamówień podlegających przepisom ustawy Pzp, stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: nieprzekazania Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach
nierzetelnego sporządzenia planów postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, nieopublikowania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej w terminie 30 dni od dnia przyjęcia planu finansowego, co stanowiło naruszenie art. 13a ust. 1 ustawy Pzp,
nieokreślenia trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej, nierzetelnego procesu szacowania wartości zamówienia, niewłaściwego zabezpieczenia własnego interesu prawnego w podpisanych umowach
4

W myśl analizy pt. „Zagrożenie korupcją w świetle wyników kontroli NIK opublikowanych
w lat ach 2016–2020” [https://www.nik.gov.pl/plik/id,23307,vp,26017.pdf, str. 6–7)
i „Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 r.” (str. 217–222)].
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Nieprawidłowości
związane z udzielaniem
zamówień publicznych
niepodlegających
przepisom ustawy Pzp
Niezgodne
z przeznaczeniem
wydatkowanie środków
publicznych z dotacji
podmiotowej

z wykonawcami, niesporządzenia protokołu z przeprowadzonego postępowania, niezłożenia niezbędnych oświadczeń o bezstronności, udzielenia dwóch zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki,
z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, udzielenia
zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp niezgodnie z zasadami dokonywania wydatków ze środków publicznych,
określonymi w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, i niezamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
[str. 29–33]

Ponadto w trzech kontrolowanych jednostkach (Narodowe Forum Muzyki,
Opera Wrocławska i Filharmonia Sudecka) wystąpiły nieprawidłowości
dotyczące organizacji i przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień
publicznych niepodlegających przepisom ustawy Pzp, z uwagi na ich wartość
lub przedmiot. 
[str. 33–35]

W działalności jednej z samorządowych instytucji kultury (Narodowe Forum
Muzyki), ze środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie działalności statutowej tej jednostki, sfinansowano w łącznej kwocie 790,4 tys. zł
koszty dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz wody parkingu zlokalizowanego pod budynkiem tej jednostki, mimo, że nie była jego właścicielem ani
zarządcą czy też operatorem (właścicielem finansowanej w ten sposób infrastruktury była gmina Wrocław). Stanowiło to naruszenie art. 28 ust. 3 pkt 1
ustawy o działalności kulturalnej, zgodnie z którym organizator przekazuje
instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów. 
[str. 37–40]
Infografika nr 6
Uzyskane dotacje podmiotowe i celowe przez kontrolowane jednostki
80 000

79 031,0
72 534,2

71 811,7

1546,4

1055,4

2018
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70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

3066,8

0
2020

dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej (tys. zł)
dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (tys. zł)
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Dotacje celowe udzielane, na podstawie art. 28 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy
o działalności kulturalnej, wszystkim samorządowym instytucjom kultury
objętym kontrolą, z przeznaczeniem na realizację zadań i programów bądź
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji, wykorzystano
i rozliczono prawidłowo. Niewydatkowane środki zwracano w wymaganych terminach. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przeprowadzonych zamówień publicznych obejmujących zakupy realizowane w toku
wykorzystywania tych dotacji. 
[str. 40–42]

Rozliczanie
przez instytucje kultury
wykorzystania dotacji
celowych

Kontrolowane jednostki pozyskały od sponsorów i darczyńców środki
w łącznej wysokości 6189,8 tys. zł. Pomimo, że procesach przekazywania środków w postaci darowizn dochodzi do działań na styku interesu
publicznego i prywatnego, w żadnej z kontrolowanych jednostek nie opracowano regulacji wewnętrznych określających sposób pozyskiwania sponsorów. Mogłoby to stanowić dobrą praktykę w działaniach tych instytucji.
W takich procesach samorządowe instytucje kultury winny zachowywać
szczególną ostrożność i dążyć do zapewnienia przejrzystości. Niemniej,
skutecznie pozyskiwano od sponsorów dodatkowe środki, a uzyskane w ten
sposób przychody wydatkowano na działalność kulturalną. Jedna z kontrolowanych jednostek (Filharmonia Sudecka) nie wystawiła w terminie wynikającym z umowy zawartej z jednym ze sponsorów faktury za działania
promocyjne w kwocie 12,3 tys. zł brutto, czego dopełniono w toku kontroli
NIK ze zwłoką 380 dni. 
[str. 42]

Skuteczne pozyskiwanie
sponsorów

Filharmonia Sudecka jako jedyna ze skontrolowanych jednostek nie wywiązała się z obowiązku sprawozdawczego względem jej organizatora. Filharmonia nie złożyła do organizatora sprawozdania z wykonania planu
działalności podstawowej za 2019 r. oraz za I półrocze 2020 r.  [str. 43]

Nierzetelna
sprawozdawczość

Tereny5 przyległe do Opery Wrocławskiej, którymi pod warunkiem przeznaczenia ich na budowę jej zaplecza technicznego, dysponuje ta instytucja
do końca 2022 r., nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem przez
dziesięć kolejnych lat6. Jeśli warunek wykorzystania tych nieruchomości nie
zostanie spełniony do końca 2022 r., tereny te będą musiały zostać zwrócone do Gminy Wrocław. 
[str. 41–42]

Nie zawsze rzetelne
wykonywanie
obowiązków w zakresie
wykorzystania pozyskanej
nieruchomości

Spośród czterech samorządowych instytucji kultury w jednej (Filharmonia Sudecka) nie dokonano korekt planów finansowych w odniesieniu
do ujętych w nich kosztów. W związku z tym nastąpiło wyższe ich wykonanie niż zaplanowano (w 2018 r. przekroczenia planu w pięciu pozycjach
były łącznie wyższe o blisko 100 tys. zł, a w 2019 r. w czterech pozycjach
o 18,5 tys. zł, przy czym nie przekroczono łącznej wartości zaplanowanych
w poszczególnych latach kosztów). 
[str. 42]

Opracowywanie
i realizacja planów
finansowych
przez samorządowe
instytucje kultury

Dwie (Opera Wrocławska i Filharmonia Dolnośląska) z czterech skontrolowanych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z art. 10 ust. 1
ustawy o rachunkowości, posiadały zaktualizowaną dokumentację określającą zasady rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzenie
ewidencji księgowej
przez samorządowe
instytucje kultury

5

6

Pozyskane od Województwa Dolnośląskiego na zasadach użytkowania wieczystego, otrzymane
przez tę jednostkę jako darowiznę od gminy Wrocław.

Od 2011 r. do zakończenia czynności kontrolnych w 2021 r.
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w zakresie wskazanym w tym przepisie. Stwierdzone w dwóch pozostałych
instytucjach kultury nieprawidłowości w ww. zakresie dotyczyły: nieujęcia
w obowiązujących w Filharmonii Sudeckiej Zasadach rachunkowości aktualnego wykazu kont księgi głównej, niezapewnienia rzetelności przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości7 w Narodowym Forum Muzyki, poprzez
niedostosowanie ich do zmian, jakie wprowadzono w obszarze rachunkowości w kolejnych latach.
Ponadto w latach 2018–2019 Narodowe Forum Muzyki nie prowadziło
wyodrębnionej ewidencji środków pochodzących z budżetu MKiDN oraz
województwa dolnośląskiego, obejmującej poza przychodami, także
i koszty.

Realizacja statutowej
działalności kulturalnej

Inne nieprawidłowości dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej
skontrolowanych samorządowych instytucji kultury dotyczyły: zapłaty
za dowody księgowe z opóźnieniem wynoszącym od trzech do 56 dni względem terminu płatności wynikającego z dowodu księgowego (co stanowiło
naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych), nieprzestrzegania zasady wyrażonej w załączniku nr 7 do Polityki rachunkowości Narodowego Forum Muzyki, dotyczącej wskazywania wraz z dowodem
księgowym dekretu w formie wydruku komputerowego (zbiorczego bądź
pojedynczego) oraz podpisu osoby odpowiedzialnej za ten dekret, kwalifikowania dowodów księgowych na kwotę ogółem 190,6 tys. zł do innych
okresów niż te, których dotyczyły, co stanowiło naruszenie zasad: memoriału i współmierności, wyrażonych w art. 6 ustawy o rachunkowości oraz
kompletności, o której mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy.
[str. 43–45]

Wszystkie skontrolowane jednostki realizowały zadania kulturalne określone w ich statutach. W latach 2018–2020 Filharmonia Dolnośląska wystawiła łącznie 212 koncertów (89 w 2018 r., 85 w 2019 r. i 38 w 2020 r.),
przy średniej frekwencji na poziomie 75,8%, a Filharmonia Sudecka 121 koncertów (41 w 2018 r., 41 w 2019 r. i 39 w 2020 r.), przy średniej frekwencji na poziomie 70,8%8. Opera Wrocławska wystawiła 360 spektakli
(165 w 2018 r., 146 w 2019 r. i 49 w 2020 r.), w tym 19 premier, przy średniej frekwencji na poziomie 83,8%, natomiast Narodowe Forum Muzyki
wystawiło 749 koncertów (297 w 2018 r., 330 w 2019 r. i 122 w 2020 r.),
przy średniej frekwencji na poziomie 81,3%.
[str. 45–46]

7

16

8

Tj. zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora NFM z 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki
rachunkowości wraz załącznikami i suplementami.

W latach 2018–2019.

4. WNIOSKI
Mając na uwadze wyniki kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje
o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do treści ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej9 konieczności stosowania wobec dyrektora lub jego
zastępcy obowiązku wynikającego z art. 31a ust. 4 tej ustawy, polegającego na uzyskaniu zgody pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz innego podmiotu.

Prezes Rady Ministrów
(wniosek de lege ferenda)

Zwiększenie nadzoru nad działalnością prowadzonych instytucji kultury,
w tym w szczególności nad wydatkowaniem środków publicznych.

Organizatorzy
samorządowych instytucji
kultury w województwie
dolnośląskim

1) P
 odjęcie działań umożliwiających obsadzenie stanowisk zastępców
dyrektorów właściwych w obszarze ekonomiczno-finansowym.

Dolnośląskie
samorządowe
instytucje kultury

2) W
 prowadzenie mechanizmów zapewniających rzetelne realizowanie procedur i prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywaniem
wydatków, procesem rekrutacji i zaciąganiem zobowiązań finansowych,
w tym także dokumentacji przetargowej.

3) P
 odjęcie działań umożliwiających wprowadzenie i opublikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej regulacji określających zasady rekrutacji pracowników.

9

Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Organizacja, funkcjonowanie i kierowanie samorządową
instytucją kultury
Odpowiednie nadanie
regulacji wewnętrznych
przez dyrektorów
samorządowych
instytucji kultury

Niezgodność
regulaminów
organizacyjnych
ze statutami w obszarze
zarządzania jednostką

Bezzwłoczne odwołanie
zaplanowanych imprez
w obliczu COVID-19
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Skontrolowane samorządowe instytucje kultury w sposób prawidłowy
realizowały procesy związane z określaniem swojej organizacji wewnętrznej, nie zawsze jednak odpowiednio ustalały skład organów nimi kierujących. Wystąpiły przypadki realizacji dodatkowych zadań o charakterze
artystycznym przez jednego z kierowników jednostek kontrolowanych bez
uzyskania uprzedniej obowiązkowej zgody od organizatora. Ponadto stwierdzono niewłaściwą reprezentację jednostki zawierającej umowę z jej dyrektorem podejmującym takie czynności. Stwierdzono także, że funkcjonujące
w kontrolowanych jednostkach mechanizmy prewencyjne i kontrolne nie
zapobiegły występowaniu nieprawidłowości, których skala, waga i charakter
wskazują na wadliwe funkcjonowanie w nich kontroli zarządczej. We właściwy sposób natomiast jednostki poddane kontroli zareagowały na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w marcu 2020 r.
Organizacja wewnętrzna wszystkich samorządowych instytucji kultury
oraz zasady zarządzania nimi zostały określone w regulaminach organizacyjnych nadanych przez ich dyrektorów. Proces ten każdorazowo
poprzedzano zasięgnięciem opinii organizatorów oraz działających przy
samorządowych instytucjach kultury organizacji związkowych, stosownie
do art. 13 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej.

Regulacje zawarte w regulaminach organizacyjnych Filharmonii: Dolnośląskiej i Sudeckiej wskazywały, że „Dyrektor zarządza Filharmonią przy
pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego”. Było to sprzeczne
z § 5 ust. 2 ich statutów, które stanowiły, że „Dyrektor zarządza Filharmonią przy pomocy Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd
Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dyrektora”. Stanowiło to także
przekroczenie ustawowej kompetencji, która została zastrzeżona dla organizatora w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności kulturalnej, poprzez
określenie dodatkowego organu kierującego przez inny niż ustawowo upoważniony do tego organ oraz w innym aniżeli ustawowo przewidzianym
akcie prawa wewnętrznego. Regulamin organizacyjny jest aktem niższego
rzędu względem statutu oraz może doprecyzowywać tylko te kwestie, które
są nieregulowane ustawowo lub statutowo, a są związane z organizacją
wewnętrzną instytucji kultury.

Wobec wprowadzenia stanu epidemii COVID-19, dyrektorzy wszystkich
kontrolowanych jednostek zawiesili organizowanie imprez artystycznych
i rozrywkowych (do odwołania). Pracownicy administracyjni i techniczni
wykonywali swoje obowiązki nieprzerwanie: w siedzibie kontrolowanych
jednostek zgodnie z harmonogramem ustalonych dyżurów bądź w formie
pracy zdalnej. W przypadku pracowników artystycznych, sposób organizacji ich aktywności zawodowej polegał na realizacji indywidualnych planów pracy. W związku z zawieszeniem działalności artystycznej, Narodowe
Forum Muzyki otrzymało od organu współprowadzącego (MKiDN) zwiększoną wartość dotacji podmiotowej na działalność bieżącą na rok 2020
w kwocie 380,4 tys. zł. Pozostałe jednostki kontrolowane nie występowały
o dodatkowe środki do swoich organizatorów.
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W związku z zawieszeniem działalności artystycznej wszystkich kontrolowanych jednostek, wartość ich przychodów uległa obniżeniu. O ile łączna
wartość przychodów dwóch kontrolowanych jednostek w 2020 r. względem
2019 r. nieznacznie wzrosła (Narodowe Forum Muzyki o 1,3% i Filharmonia Sudecka o 10,9%) to poziom przychodów własnych (z prowadzonej
działalności) wszystkich jednostek poddanych kontroli, uległ zdecydowanemu obniżeniu w tożsamym okresie o: 43,3% w przypadku Opery
Wrocławskiej, 66,1% w Filharmonii Dolnośląskiej, 59,3% w Filharmonii
Sudeckiej i 56,0% w Narodowym Forum Muzyki.

Znaczny spadek
przychodów własnych
po zawieszeniu
działalności artystycznej

Wartość dotacji podmiotowej uzyskanej
Infografika nr 7
w latach 2018-2020
(w tys. zł)instytucji kultury
Łączne przychody i koszty skontrolowanych
samorządowych
przychody
koszty
0

Opera Wrocławska

106 304,2
106 502,1

Filharmonia Dolnośląska

23 005,8
23 225,2

Filharmonia Sudecka

19 540,5
19 632,4

Narodowe Forum Muzyki

163 005,0
163 831,0

50 000

100 000

150 000

Źródło: opracowanie własne NIK.

Tylko w jednej instytucji kultury (Narodowe Forum Muzyki) funkcjonowała ustrukturyzowana kontrola wewnętrzna, gdyż zatrudniano kontrolera
wewnętrznego. W pozostałych instytucjach takich działań nie prowadzono,
a weryfikacja realizowanych procesów w tych jednostkach ograniczała się
wyłącznie do samokontroli oraz kontroli funkcjonalnej.

Nie prowadzono
ustrukturyzowanej
kontroli wewnętrznej
w większości
samorządowych
instytucji kultury

Przykład

W Narodowym Forum Muzyki utworzono stanowisko kontrolera wewnętrznego, bezpośrednio podległe dyrektorowi tej instytucji, do obowiązków którego
należało m.in. przeprowadzanie kontroli planowanych, doraźnych, sprawdzających oraz analiza zgodności funkcjonujących procedur i przepisów wewnętrznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych. W latach 2018–2019
w Narodowym Forum Muzyki przeprowadzono łącznie osiem kontroli
wewnętrznych na podstawie zatwierdzonych przez jego dyrektora planów
kontroli, w wyniku których w siedmiu przypadkach sformułowano zalecenia
pokontrolne. W strukturze organizacyjnej tej jednostki wyodrębniono także
komórkę organizacyjną – Dział Kontrolingu i Rozliczeń/Zespół ds. kontrolingu
i rozliczeń, do zadań którego należał m.in. audyt wewnętrzny (szereg działań mających na celu kontrolę weryfikującą zaistniałe wydarzenia, monitoring
i ocenę dokumentów ze stanem faktycznym i nie był on tożsamy z pojęciem audytu
wewnętrznego, zdefiniowanego w ustawie o finansach publicznych) – prowadzenie kontroli wewnętrznej.
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Audyt w samorządowych
instytucjach kultury

Nie zawsze
zachowywano zasady
reprezentacji jednostki
w umowach zawieranych
z dyrektorem

Nietransparentny
i nie zawsze
systematyczny proces
zarządzania ryzykiem

Kontrole
w samorządowych
instytucjach kultury
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Wobec skontrolowanych jednostek nie istniał ustawowy obowiązek prowadzenia audytu. Uprawnienie takie posiadali organizatorzy. Spośród kontrolowanych samorządowych instytucji kultury tylko Opera Wrocławska
została poddana audytowi organizatora. Jedno zadanie audytowe zrealizował w tej jednostce Wydział Audytu Wewnętrznego UMWD, które dotyczyło
przygotowania Opery do spełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W wyniku audytu nie stwierdzono nieprawidłowości.

W Operze Wrocławskiej w przypadku umowy nr DAI/15/2018/A z 1 stycznia 2018 r. nazwanej „autorską umową o dzieło”, zawartej z dyrektorem
pełniącym tę funkcję do września 2019 r., Operę reprezentowali: Zastępca
Dyrektora Opery i Pełnomocnik Opery. Było to niezgodne z wymogami
§ 5 ust. 6 Statutu Opery Wrocławskiej. Przewidywały one, że w odniesieniu do przysługującego dyrektorowi dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 31a ustawy o działalności kulturalnej, do dokonywania
czynności prawnych uprawnieni byli, działający łącznie: Zastępca Dyrektora Opery i Główny Księgowy Opery, po uprzednim wyrażeniu zgody przez
Województwo Dolnośląskie. W wyniku wadliwie zawartej umowy wypłacono łącznie 52,0 tys. zł brutto

W Narodowym Forum Muzyki nie wprowadzono regulacji dotyczących procesu zarządzania ryzykiem, w tym wskazujących na sposób identyfikacji
ryzyka w odniesieniu do zadań i celów, jego analizę, określenie akceptowalnego poziomu jego wystąpienia czy zdefiniowania reakcji na to ryzyko.
W ten sposób nie wypełniono postanowień standardu B „Cele i zarządzanie ryzykiem”, określonego w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych. W Operze Wrocławskiej prowadzony był tylko rejestr
ryzyk bezpieczeństwa informacji. O ile sporządzono go za 2018 r. to w I połowie 2020 r. nie sporządzono takiego rejestru. Jako przyczynę wskazano występujący stan epidemii COVID-19. W Filharmonii Sudeckiej analiza i zarządzanie
ryzykiem prowadzone było pod nadzorem dyrektora tej jednostki, a spotkania
i analizy odbywały się w pięciu krokach: komunikacja, identyfikacja, ocena,
planowanie i wdrażanie. Jednostka ta nie prowadziła jednakże rejestru spraw
i protokołów ze sposobu ich rozwiązywania. W przypadku Filharmonii Dolnośląskiej w załączniku do Regulaminu kontroli zarządczej określono rejestr
ryzyk zidentyfikowanych w tej jednostce. Kwestia ta była omawiana przez
Dyrektora z kierownikami na naradach w 2018 r. i w 2019 r. w trakcie których nie stwierdzono konieczności ich aktualizacji. Uaktualnienia rejestru
ryzyk dokonano w 2020 r. Zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych zarządzenie ryzykiem jest jednym z elementów niezbędnych
do zapewnienia kontroli zarządczej.
Kontrolowane jednostki (nie uwzględniając czynności przeprowadzanych
przez zewnętrzne jednostki kontrolne) nie były regularnie kontrolowane
przez organizatorów i współprowadzących. Opera Wrocławska została poddana trzem kontrolom organizatora (dwie o charakterze doraźnym i jedna
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– planowym), jednakże były to czynności podejmowane wskutek ujawnionych stanów nieprawidłowych przez kontrolę Delegatury NIK we Wrocławiu w 2018 r.10. Narodowe Forum Muzyki zostało poddane kontroli
współprowadzącego (MKiDN), a Filharmonia Dolnośląska – organizatora.
Natomiast przez cały okres objęty kontrolą działalność Filharmonii Sudeckiej nie była weryfikowana przez organizatora.

W wyniku pozyskanych informacji od 12 teatrów operowych11 i 22 filharmonii12 stwierdzono, że organizatorzy nie przeprowadzali regularnych
kontroli w nadzorowanych jednostkach kulturalnych. W sześciu teatrach
operowych organizator przeprowadzał regularne coroczne kontrole ich
działalności w latach 2018–2020, w jednym nie przeprowadził żadnej kontroli. Cztery teatry operowe były kontrolowane przez ich organizatorów
dwukrotnie w ww. okresie, a w jednym przypadku przeprowadzono tylko
jedną kontrolę.

W przypadku filharmonii – w dwóch z nich organizator nie przeprowadzał
kontroli w latach 2018–2020, natomiast w ośmiu prowadził takie czynności w każdym roku. Osiem filharmonii organizator kontrolował tylko jeden
raz, a w czterech innych przypadkach – dwukrotnie.

W odniesieniu do obszarów objętych kontrolą NIK, funkcjonujący w kontrolowanych jednostkach system kontroli zarządczej nie zapewniał realizacji celów i zadań w sposób zgodny z przepisami prawa i obowiązującymi
terminami, co nie odpowiadało wymogom art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W ocenie NIK zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 3
ustawy o finansach publicznych, to zadanie ciągłe kierowników tych jednostek sektora finansów publicznych.

Nieefektywny system
kontroli zarządczej
w kontrolowanych
jednostkach

Przykład

Izba zwróciła uwagę, że ustalenia kontroli w Operze Wrocławskiej, wskazują na potrzebę rozważenia przez jej Dyrektora podjęcia działań wzmacniających w Operze kontrolę zarządczą, a to w celu urzeczywistnienia,
określonego w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wymogu zapewnie10 Kontrola nr P/18/001 Wykonanie budżetu państwa w 2017 r.
11 Informacje pozyskano w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od: Opera Bałtycka w Gdańsku,
Opera Krakowska w Krakowie, Teatr Wielki Opera Narodowa, Opera Nova w Bydgoszczy, Opera
i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki,
Opera Śląska w Bytomiu, Opera Wrocławska, Opera na Zamku w Szczecinie, Polska Opera Królewska
w Warszawie, Teatr Muzyczny w Lublinie, Teatr Wielki w Łodzi, Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu, Warszawska Opera Kameralna.
12 Informacje pozyskano w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od: Polska Filharmonia
Bał t ycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Bydgoszczy, Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, Filharmonia
Gorzowska, Filharmonia Kaliska, Filharmonia Koszalińska, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego
w Krakowie, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Filharmonia Kameralna
im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina, Filharmonia
Narodowa w Warszawie, Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie,
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego
w Rzeszowie, Filharmonia Poznańska, Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara
w Słupsku, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonia im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach,
Filharmonia Zabrzańska, Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda, Toruńska Orkiestra
Symfoniczna.

21

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
nia realizacji celów i zadań kierowanej jednostki sektora finansów publicznych
m.in. w sposób zgodny z prawem i terminowy. W szczególności, działania
te powinny odnosić się do sfer działalności związanych z nieprawidłowościami
w zakresie: [1] zarządzania ryzkiem, [2] prowadzenia dokumentacji pracowniczej, [3] przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
z naruszeniem ustawy Pzp oraz obowiązujących w Operze regulacji wewnętrznych, [4] dokonywania wydatków po upływie terminów wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nieprawidłowości te odnoszą się do każdej
z pięciu sfer działalności jednostek sektora finansów publicznych objętych
standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. W szczególności NIK dostrzegła, że zarządzanie ryzkiem w Operze nie tylko nie odbywało
się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi,
ale również nie korespondowało ze standardem kontroli zarządczej B.7.,
w myśl którego nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyfikacji
ryzyka w odniesieniu do celów i zadań jednostki. Ponadto biorąc pod uwagę
skalę działalności Opery związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
tak pod względem liczby prowadzonych postępowań, jak i wartości udzielanych zamówień, powierzenie zadań w tym zakresie tylko jednej osobie było
niewystarczające do zapewnienia należytego poziomu staranności udzielania zamówień publicznych. Zgodnie ze standardem kontroli zarządczej A.3.
struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych
celów i zadań.

Spośród 12 teatrów operowych nieobjętych kontrolą w pięciu z nich
funkcjonowało stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. W pozostałych przypadkach za ekonomiczno-finansową sferę
działalności tych jednostek odpowiadał główny księgowy i odpowiadający za całokształt działań tego podmiotu – dyrektor. Spośród kontrolowanych jednostek tylko w Narodowym Forum Muzyki, dyrektora wspierali
zastępcy, z których jeden nadzorował proces zamówień publicznych
i kontrolę wewnętrzną. Pomimo posiadanych możliwości organizacyjnych, Filharmonia Dolnośląska oraz Filharmonia Sudecka funkcjonowały
bez zastępcy dyrektora. Natomiast w Operze Wrocławskiej stanowisko
zastępcy dyrektora pozostawało nieobsadzone od czerwca 2020 r.

W 22 filharmoniach nieobjętych kontrolą, tylko w dwóch utworzono stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. W pozostałych
przypadkach powołany zastępca dyrektora nie był bezpośrednio odpowiedzialny za takie obszary działalności filharmonii lub taka jednostka
funkcjonowała bez udziału osoby zastępującej i wspomagającej dyrektora
w działaniach kierownika jednostki finansów publicznych. Za omawiane
kwestie w tych jednostkach byli odpowiedzialni główni księgowi wraz
z dyrektorami, którzy niejednokrotnie byli artystami.

Zdaniem NIK, samorządowe instytucje kultury działające bez wsparcia dyrektora jego zastępcą, powinny wykorzystywać możliwość funkcjonowania w szerszym gronie kierowniczym celem wzmocnienia
nadzoru działalności pozaartystycznej. Wzmocnienie takie w szczególności powinno dotyczyć kwestii ekonomiczno-finansowych, obejmujące m.in. proces zamówień publicznych oraz weryfikacji dokumentacji
księgowej.
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5.2. Polityka zatrudnienia samorządowej instytucji kultury
Proces zatrudniania nowych pracowników w skontrolowanych jednostkach
nie zawsze był transparentny, a także wystąpiły przypadki angażowania
osób, które nie spełniały wymogów stawianych w ogłoszeniach o naborze.
Dokumentacja kadrowa w większości przypadków prowadzona była prawidłowo, jednakże nie ustrzeżono się, w jednej z kontrolowanych instytucji, błędów w tym obszarze. Nie przestrzegano także przepisów dotyczących
przyznawania kadrze kierowniczej świadczeń dodatkowych (wszystkie jednostki). Kierownicy jednostek, którzy poza zarządzaniem tymi podmiotami
podejmowali dodatkowe czynności o charakterze artystycznym, realizowali
tę aktywność bez ustalonych procedur.
Skontrolowane jednostki nie opracowały pisemnych regulacji wewnętrznych dotyczących naboru pracowników i w procesie rekrutacji posługiwano się wypracowanymi zasadami. W przypadku naboru pracowników
artystycznych w każdej skontrolowanej samorządowej instytucji kultury
organizowano przesłuchania przez komisję powoływaną do tego celu. Natomiast w przypadku naboru pracowników administracyjnych nie sporządzano protokołów z przeprowadzonej rekrutacji.

Realizacja naborów
pracowników
bez zapewniających
jednolitość postępowania
pisemnych regulacji
wewnętrznych

Przykłady

W Operze Wrocławskiej nie powoływano komisji rekrutacyjnej, a wyboru
spośród kandydatów zgłoszonych w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę lub
pozyskanych w inny sposób, dokonywał dyrektor Opery. W tym drugim przypadku stanowiło to element dowolności przy wyborze kandydata do pracy.
Nie sporządzano przy tym protokołów z przeprowadzonej rekrutacji.
Filharmonia Dolnośląska nie opracowała pisemnych regulacji wewnętrznych dotyczących naboru pracowników. Z Regulaminu pracy wynikało, że decyzję o przyjęcie pracownika do pracy podejmuje Dyrektor, którego w wyborze
wspomagały komisje.

Narodowe Forum Muzyki nie wprowadziło pisemnych regulacji dotyczących
naboru pracowników. Kwalifikacje i uprawnienia na poszczególne stanowiska
pozaartystyczne ustalane były w zależności od rodzaju stanowiska, na które prowadzona była rekrutacja, z uwzględnieniem zadań planowanych do powierzenia.

Dyrektor Filharmonii Sudeckiej uważała, że kierowana przez nią jednostka jako
samorządowa instytucja kultury zobowiązana była do przestrzegania zapisów Rozdziału 2a ustawy o działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych13. Zespół w składzie: Dyrektor, kierownik działu,
dla którego składano zapotrzebowanie na pracownika oraz kierownik działu kadr
analizowali złożone aplikacje i wybierali możliwie najkorzystniejszą dla instytucji
ofertę, ponadto w przypadku stanowisk administracyjnych przeprowadzane były
również rozmowy kwalifikacyjne; po wysłuchaniu kandydatów Dyrektor podejmowała ostateczną decyzję o zatrudnieniu pracownika na dane stanowisko.

W trzech kontrolowanych jednostkach stwierdzono, że proces naboru pracowników na wolne stanowiska pracy, nie był jednolity. Wystąpiły bowiem
przypadki publikowania ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w Biuletynie Informacji Publicznej tych instytucji, a także zatrudnianie pracowników
bez poprzedzania ogólnie dostępną informacją o takim zamiarze.
13 Dz. U. z 2019 r. poz. 1282. Dalej: ustawa o pracownikach samorządowych.

Nietransparentny
i nierzetelny proces
naborów pracowników
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Przykłady
W Operze Wrocławskiej na 150 przeprowadzanych postępowań rekrutacyjnych, nie opublikowano w BIP 41 ogłoszeń o przeprowadzanych naborach pracowników administracyjnych i artystycznych (27,3%).

W Filharmonii Sudeckiej w pięciu spośród 13 przypadków zatrudniono pracowników bez uprzedniego ogłoszenia o naborze w BIP (38,5%).

W Filharmonii Dolnośląskiej w trzech spośród 15 przypadków zatrudniono
pracowników bez uprzedniego ogłoszenia o naborze w BIP (20,0%).

Zatrudnianie kandydatów
niespełniających
stawianych wymagań

Na ogół prawidłowe
prowadzenie
akt pracowników

Współpraca
z organizacjami
związków zawodowych
pracowników
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W związku powyższym zasadnym jest wprowadzenie i publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej dolnośląskich samorządowych instytucji kultury regulacji określających zasady rekrutacji w celu ujednolicania praktyki
w zakresie zatrudniania nowych pracowników.
W trzech z czterech kontrolowanych jednostek, w procesie naboru pracowników, zatrudniano osoby, które spełniały wymagania określone w publikowanych ogłoszeniach. Jedynie w Narodowym Forum Muzyki na dwóch
stanowiskach pracy spośród 11 badanych zatrudniono osoby, które nie spełniały niezbędnych wymagań, określonych w ogłoszeniu o naborze. Na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych, na które rekrutację przeprowadzono
w 2018 r., zatrudniono osobę, która ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu uzyskując stopień magistra inżyniera, mimo że jednym z niezbędnych
wymagań do objęcia tego stanowiska, zawartych w ogłoszeniu o naborze, było
posiadanie wykształcenia wyższego prawniczego bądź administracyjnego.
Z kolei na stanowisku koordynatora zespołu ds. mechaniki sceny, na które
nabór przeprowadzono w 2019 r., zatrudniono osobę z wykształceniem średnim, mimo że jednym z niezbędnych wymagań do objęcia tego stanowiska,
zawartych w ogłoszeniu o naborze było wykształcenie wyższe.
W trzech z czterech kontrolowanych jednostek w sposób prawidłowy prowadzono akta pracownicze. W przypadku Opery Wrocławskiej w dwóch
przypadkach (z dziewięciu zbadanych), w aktach osobowych pracowników
nie przechowywano ich zakresu czynności/obowiązków. Było to niezgodne
z § 3 pkt 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej,
bowiem w aktach osobowych przechowuje się zakres czynności (zakres
obowiązków) pracownika. Zgodnie zaś z § 21 pkt 2 Regulaminu pracy
Opery Wrocławskiej, bezpośrednio po przyjęciu pracownika do pracy, kierownik komórki organizacyjnej zobowiązany jest do wręczenia pracownikowi pisemnego zakresu czynności obowiązującego na danym stanowisku.

W większości kontrolowanych jednostek współpraca z organizacjami
związkowymi w nich działającymi przebiegała bez zakłóceń. W Operze
Wrocławskiej, gdzie w okresie objętym kontrolą organizacje związków
zawodowych pracowników złożyły 35 wniosków o uzyskanie informacji
niezbędnych do prowadzenia swojej działalności, nie zawsze współpraca
ta przebiegała terminowo. Pisemna odpowiedź na dwa z tych wniosków,
nastąpiła w terminie dłuższym14 niż 30 dni, określonym w art. 28 ust. 1–2
ustawy o związkach zawodowych.

14 105 dni i 127 dni.
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We wszystkich kontrolowanych jednostkach proces kierowania pracowników do udziału w szkoleniach nie był uregulowany wewnętrznymi przepisami. Dyrektorzy samorządowych instytucji kultury zapewniali, że wszyscy
pracownicy posiadają jednakowy dostęp do szkoleń i możliwości podwyższania kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Oprócz szkoleń na które
pracownicy byli kierowani przez pracodawców (szkolenie dotyczące Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia kierunkowe związane z utrwaleniem wiedzy potrzebnej na zajmowanym stanowisku pracy) realizowano
także szkolenia w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby w tym zakresie przez
samych pracowników.

Nieuregulowany
wewnętrznie proces
podnoszenia kwalifikacji
przez pracowników

W myśl art. 31a ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej pracownik artystyczny może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, w szczególności
za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię,
scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia lub
współtworzenie utworu audiowizualnego. Podjęcie natomiast przez pracownika artystycznego dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz innego
podmiotu wymaga uzyskania zgody pracodawcy, o ile dodatkowe zatrudnienie lub zajęcia mogłyby kolidować z wykonywaniem przez pracownika
obowiązków wynikających ze stosunku pracy. W większości kontrolowanych samorządowych instytucji kultury (Narodowe Forum Muzyki, Opera
Wrocławska, Filharmonia Dolnośląska) pracownicy artystyczni wykonywali dodatkowe czynności na rzecz innych podmiotów. Wykonywanie tych
prac poprzedzano uzyskiwaniem zgody dyrektorów kontrolowanych jednostek, czynności te wykonywano w trakcie urlopów bezpłatnych. Prawie
wszystkie wnioski pracowników artystycznych o możliwość wykonywania
dodatkowych czynności zostały rozpatrzone pozytywnie, poza jednym
– w Narodowym Forum Muzyki – gdy zgoda została cofnięta przez Dyrektora w okresie trwania epidemii COVID-19.

Wykonywanie
dodatkowych
czynności artystycznych
przez pracowników
kontrolowanych
jednostek

Dyrektorzy: Narodowego Forum Muzyki i Filharmonii Dolnośląskiej oraz
poprzedni Dyrektor Opery Wrocławskiej15 podejmowali dodatkowe
czynności artystyczne. Taka możliwość wynikała z art. 31a ust. 3 ustawy
o działalności kulturalnej. W myśl art. 31a ust. 4 tej ustawy, podjęcie przez
pracownika artystycznego dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz
innego podmiotu wymaga uzyskania zgody pracodawcy, o ile dodatkowe
zatrudnienie lub zajęcia mogłyby kolidować z wykonywaniem przez pracownika obowiązków wynikających ze stosunku pracy. NIK wskazuje na istniejące wątpliwości prawne czy dyrektor jest pracownikiem artystycznym
na tle wykładni literalnej co do stosowania wobec niego lub jego zastępcy
obowiązku wynikającego z art. 31a ust. 4 ustawy o działalności kulturalnej. Za szerszą interpretacją pojęcia „pracownik artystyczny” przemawia
m.in. treść art. 31a ust. 3 tej ustawy, w którym dopuszczono możliwość
otrzymywania wynagrodzenia z tytułu realizacji czynności o charakterze

Wykonywanie
dodatkowych
czynności artystycznych
przez kierowników
kontrolowanych
jednostek

W kontrolowanych jednostkach nie wprowadzono regulacji wewnętrznych
dotyczących ograniczenia ilościowego zakresu podejmowanych czynności
o charakterze artystycznym przez pracowników i kierownictwo.

15 W okresie styczeń 2018 r.–wrzesień 2019 r.
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artystycznym przez pracowników zatrudnionych na stanowisku dyrektora bądź zastępcy dyrektora instytucji kultury. Przepisy ustawy o działalności kulturalnej umożliwiając podejmowanie dodatkowych czynności
o charakterze artystycznym dyrektorowi instytucji kultury, stawiają osobę
zajmującą takie stanowisko na równi po stronie praw z pracownikiem artystycznym takiej instytucji. W stanowisku wyrażonym przez Wojewódzki
Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 września 2019 r.16,
a także wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego
2020 r.17 przyjęto, że do dyrektora instytucji kultury odnosi się obowiązek
wyrażony w art. 31 a ust. 4 ustawy o działalności kulturalnej. W uzasadnieniach wskazanych wyroków brak jest jednak analizy, czy dyrektor jest
pracownikiem artystycznym. Z punktu widzenia celowości, w szczególności
dla uniknięcia konfliktu interesów, taki obowiązek polegający na uzyskaniu zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęć na rzecz innego
podmiotu – w ocenie NIK – w odniesieniu do dyrektorów i ich zastępców
powinien być wyraźnie określony w tej ustawie.

Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej oraz poprzedni Dyrektor Opery Wrocławskiej, na podejmowanie każdej dodatkowej aktywności artystycznej uzyskiwali zgody organizatora. Dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej
podejmował dodatkowe zadania o charakterze artystycznym, dotyczące:
autorskiego opracowania i publicznego wykonania partii śpiewu oraz
autorskiego przygotowania inscenizacji i reżyserii koncertu. Filharmonia Dolnośląska zawarła z jej dyrektorem jako artystą 11 umów o dzieło na łączną
kwotę 45,6 tys. zł, w tym 30,6 tys. zł w 2018 r. i 15,0 tys. zł w 2019 r.
Poprzedni Dyrektor Opery Wrocławskiej podejmował dodatkowe zadania
o charakterze artystycznym, dotyczące: dyrygowanie orkiestrą Opery Wrocławskiej oraz sprawowanie kierownictwa muzycznego. Opera Wrocławska
zawarła z jej poprzednim Dyrektorem 21 umów o dzieło na łączną kwotę
463,5 tys. zł, w tym 348,0 tys. zł w 2018 r. i 115,5 tys. zł w 2019 r.
(w tym za samo dyrygowanie – 224,0 tys. zł w 2018 r. i 55,5 tys. zł
w 2019 r.). Dyrektor Narodowego Forum Muzyki zawarł z tą jednostką
łącznie 27 umów na dyrygowanie koncertami, bądź na kierownictwo artystyczne określonych nagrań audio, o łącznej wartości 218,0 tys. zł, w tym
w 2018 r. – 96,0 tys. zł, w 2019 r. – 98,0 tys. zł i w 2020 r. (I półrocze)
– 24,0 tys. zł. W ramach działalności artystycznej Narodowego Forum
Muzyki, Dyrektor programował działalność i przygotowywał jeden z zespołów Narodowego Forum Muzyki pn. Wrocław Baroque Ensemble, dyrygując
jednocześnie co do zasady wszystkimi jego koncertami ujętymi w planach
artystycznych na lata 2018–2020 (I półrocze), dodatkowo także koncertami
orkiestrowymi zespołów Narodowego Forum Muzyki Filharmonii Wrocławskiej (sześć razy), Orkiestry Kameralnej Leopoldinum (dwa razy) oraz
Wrocławskiej Orkiestry Barokowej (10 razy), a także koncertami projektowymi, wynikającymi m.in. ze współpracy z innymi instytucjami kultury
(pięć razy). Narodowe Forum Muzyki nie zatrudniało etatowego pracownika na stanowisku dyrygenta.
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16 Sygn. akt IV SA/Wr 254/19.
17 Sygn. akt II OSK 3906/19.
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Ponadto z zastępcą Dyrektora Narodowego Forum Muzyki – ds. Koordynacji Planów Programowych/ds. programowych, jako osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą, Narodowe Forum Muzyki zawarło
33 umowy dotyczące okresu objętego kontrolą na łączną kwotę 250,3 tys. zł.
Przedmiotem tych umów było: sprawowanie obowiązków kierownika
artystycznego Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, dyrygowanie nią oraz
pełnienie roli muzyka – wiolonczelisty.
Nie zawsze jednak wykonywanie dodatkowych aktywności artystycznych
przez Dyrektorów samorządowych instytucji kultury przebiegało prawidłowo.
Przykłady

Dyrektor Narodowego Forum Muzyki podejmował podczas delegacji służbowych dodatkowe czynności o charakterze artystycznym bez zgody pracodawcy – Gminy Wrocław, za które otrzymywał wynagrodzenie od organizatora
koncertu. Miało to miejsce w odniesieniu do 11 spośród 18 koncertów gościnnych dyrygowanych przez Dyrektora Narodowego Forum Muzyki.

Poprzedni Dyrektor Opery Wrocławskiej w 2018 r. dyrygował 71 spektaklami, tj. co trzecim spektaklem wystawianym w Operze, a w 2019 r. – 17 spektaklami, tj. co piątym spektaklem wystawianym w tej instytucji. Sprawował także
czterokrotnie kierownictwo muzyczne spektakli, nie znajdując jednocześnie
w kadrze Opery Wrocławskiej innej osoby, która mogłaby wykonywać takie
zadania. Brak wewnętrznych procedur regulujących wybór osoby przewidzianej do wykonywania zadań dyrygenta w trakcie realizowanych spektakli oraz kierownictwa muzycznego mógł przyczyniać się do powyższego stanu
związanego z nadmierną zdaniem Izby, aktywnością związaną z dyrygowaniem
i sprawowaniem kierownictwa muzycznego.

Powierzanie dyrygowania orkiestrą poprzedniemu Dyrektorowi Opery Wrocławskiej w stwierdzonej skali, przy zastosowaniu stawek zawartych w „autorskich umowach o dzieło” powodowało, że w każdym miesiącu Opera wypłacała
poprzedniemu Dyrektorowi średnio 12,7 tys. zł18 dodatkowego wynagrodzenia tytułem prowadzenia orkiestry w trakcie wystawianych spektakli.
Dodatkowe wynagrodzenie stanowiło 137,5% wynagrodzenia umownego wynikającego z tytułu umowy o pracę w 2018 r. i 34,1% w 2019 r.19.

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że poprzedni Dyrektor Opery Wrocławskiej
w swoim działaniu nie podejmował prób zrealizowania mniej kosztownego,
a jednocześnie porównywalnego co do efektu sposobu zapewnienia dyrygowania orkiestrą Opery, np. poprzez zatrudnienie dyrygentów na podstawie
umowy o pracę. Sformułowane w ustawie o finansach publicznych zasady dokonywania wydatków ze środków publicznych mają – w wyniku ich stosowania – zapewnić skuteczność wydatkowania środków publicznych w związku
z realizacją zamierzonego zadania. Nadto, przy wyborze wykonawcy istnieje
konieczność przestrzegania reguł uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że proces zawierania umów o dzieło pomiędzy Operą a jej dyrektorem nosił znamiona konfliktu interesów20.

18 18,7 tys. zł w 2018 r. i 5,6 tys. zł w 2019 r.
19 Od dnia 6 września 2019 r. poprzedni Dyrektor nie świadczył pracy na rzecz Opery.

20 Dopuszczenie do takiej sytuacji, gdy funkcjonariusz publiczny działający w imieniu państwa
ma lub może mieć prywatny interes w określonym działaniu wynikającym z jego funkcji
(„Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku”, str. 433).
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Nielegalne wypłacanie
świadczeń dodatkowych
kierownictwu
samorządowych
instytucji kultury

W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu kierownikom samorządowych instytucji kultury, ich zastępcom oraz głównym księgowym mogą
być przyznane świadczenia dodatkowe. Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy
świadczeniami dodatkowymi są świadczenia z tytułu zatrudnienia, w tym:
bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe
– inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych
przepisach. Jednocześnie w art. 11 ust. 3 ustawy o wynagradzaniu wskazano, że Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz świadczeń dodatkowych, oraz tryb ich przyznawania. W § 2
rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych wskazano, że ww. osobom mogą być przyznane następujące świadczenia dodatkowe z tytułu
zatrudnienia: [1] nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat,
[2] odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana dalej
„odprawą pieniężną”, [3] zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego; [4] świadczenia
związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych; [5] świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
majątkowego oraz osobowego, [6] dodatki do wynagrodzeń przyznawane
w ramach realizacji projektów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Świadczenia
dodatkowe mogą być przyznawane w wysokości do 25% wyższej niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy oraz w odrębnych przepisach.

We wszystkich czterech kontrolowanych jednostkach stwierdzono, że przyznane zostały świadczenia dodatkowe, w formie wypłaty ryczałtu z tytułu
używania samochodu prywatnego do celów służbowych, z naruszeniem
art. 5 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu, w związku z § 2 ust. 1
rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych. W Narodowym Forum
Muzyki taki ryczałt wypłacano trzem zastępcom Dyrektora oraz Głównemu
Księgowemu w łącznej kwocie 42,6 tys. zł. W Filharmonii Dolnośląskiej ww.
świadczenie dodatkowe wypłacano Dyrektorowi w kwocie 5,8 tys. zł,
w Filharmonii Sudeckiej Dyrektor wypłacono 7,3 tys. zł, natomiast w Operze Wrocławskiej, jej poprzedniemu Dyrektorowi – 5,5 tys. zł.

Ryczałt samochodowy za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych był wypłacany na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Dyrektorami Filharmonii
Sudeckiej i Dolnośląskiej oraz poprzednim Dyrektorem Opery Wrocławskiej,
o używanie pojazdów do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących
własnością pracodawcy21. Natomiast w przypadku Narodowego Forum Muzyki
takie umowy zawierano pomiędzy Dyrektorem tej instytucji a trzema zastępcami Dyrektora oraz Głównym Księgowym.
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Ponadto Dyrektor Narodowego Forum Muzyki korzystał z samochodów
służbowych do celów prywatnych, co miało charakter świadczenia nieodpłatnego i stanowiło przychód ze stosunku pracy. Wartość tego świadczenia – wyceniona stosownie do art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych22 na 400 zł miesięcznie (łącznie 12,0 tys. zł przez cały okres objęty kontrolą) – nie stanowiła
elementu czy też ekwiwalentu wynagrodzenia zasadniczego, ponieważ
nie przysługiwała Dyrektorowi Narodowego Forum Muzyki za wykonaną
pracę, odpowiednio do jej rodzaju, ilości i jakości.

Innym świadczeniem dodatkowym, które zostało wypłacone poprzedniemu
Dyrektorowi Opery Wrocławskiej i jego zastępcy z naruszeniem ustawy
o wynagradzaniu oraz rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych
było współfinansowanie przez Operę Wrocławską kosztów wynajmu
mieszkań. O ile sam rodzaj świadczenia dodatkowego nie był niedozwolony
to organem uprawnionym do przyznania ww. świadczeń był wyłącznie Marszałek Województwa Dolnośląskiego na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych w związku z art. 6 ust. 1 ustawy
o wynagradzaniu. Tymczasem umowę najmu mieszkania dla poprzedniego
Dyrektora Opery Wrocławskiej zawarła jego zastępca z Główną Księgową
(reprezentujące Operę), natomiast umowę najmu mieszkania dla zastępcy
poprzedniego Dyrektora zawarł poprzedni Dyrektor Opery Wrocławskiej
wraz z Główną Księgową (reprezentujący Operę). W związku z realizacją
ww. umów Opera wypłaciła łącznie 38,8 tys. zł23. Najwyższa Izba Kontroli
wskazuje, że obowiązek ponoszenia przez Operę świadczeń pieniężnych
z tytułu częściowej zapłaty czynszu najmu stanowiło dodatkowe świadczenie bytowe, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu. Jedynym właściwym organem do przyznania takiego świadczenia był
Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W istocie – w wyniku zawarcia
ww. umów – nastąpiło przyznanie przez organ nieuprawniony, tj. Operę,
świadczenia dodatkowego. W ten sposób przy zawieraniu umów doszło
do naruszenia § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu.

5.3. Realizacja zamówień publicznych udzielanych
przez samorządowe instytucje kultury

Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora
finansów publicznych zobowiązane są do zawierania umów, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej. W trzech skontrolowanych samorządowych instytucjach kultury (Narodowe Forum Muzyki, Opera Wrocławska i Filharmonia
Sudecka) stwierdzono występowanie rożnego rodzaju nieprawidłowości
odnoszących się do: przeprowadzania postępowań w sprawie ich udzielania a w dwóch z nich (Narodowe Forum Muzyki i Filharmonia Sudecka)
także do organizacji zamówień publicznych. Stwierdzone nieprawidłowo22 Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.
23 18,0 tys. zł na mieszkanie poprzedniego Dyrektora oraz 20,7 tys. zł na mieszkanie jego zastępcy.
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Udzielanie zamówień
publicznych w trybie
ustawy Pzp

ści dotyczyły udzielania zamówień zarówno na podstawie ustawy Pzp jak
i wewnętrznych uregulowań tych jednostek. Chociaż w obszarze udzielania
zamówień publicznych w Filharmonii Dolnośląskień nie stwierdzono nieprawidłowości, w jednostce tej w jednym przypadku w umowie o udzielenie zamówienia publicznego nie zabezpieczono należycie interesów
zamawiającego.

W przypadku zamówień podlegających przepisom ustawy Pzp, stwierdzone
nieprawidłowości dotyczyły :
– nieprzekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie
do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach
za 2018 r. i 2019 r., co stanowiło naruszenie art. 98 ustawy Pzp (Filharmonia Sudecka);
– nierzetelnego sporządzenia planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. i 2019 r. – w planach tych orientacyjną
wartość wskazanych w nich zamówień określono w sposób opisowy
„poniżej/powyżej wartości na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp” a nie
kwotowy (Narodowe Forum Muzyki);
– nieopublikowania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej w terminie 30 dni od dnia przyjęcia planu
finansowego, co stanowiło naruszenie art. 13a ust. 1 ustawy Pzp:
na 2018 r. (po upływie 175 dni licząc od ostatniego dnia, w którym należało dokonać publikacji) i 2020 r. – pięć dni po upływie ostatecznego terminu na jego publikację (Narodowe Forum Muzyki);
– nieokreślenia trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej powołanej w dwóch postępowaniach, stosownie do art. 21
ust. 3 ustawy Pzp, celem zapewnienia sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz
przejrzystości jej prac (Narodowe Forum Muzyki);
Przykład

W postępowaniu na dostawę widowni mobilnej dla Narodowego Forum
Muzyki Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Zarządzania Projektami, działająca w tym postepowaniu jako kierownik zamawiającego, nie określiła trybu
pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej powołanej
w tym postępowaniu, stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy Pzp, celem zapewnienia sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. W zarządzeniu
Nr 72/2018 Dyrektora Narodowego Forum Muzyki z dnia 25 lipca 2018 r.
powołującym komisję, wskazano jedynie skład osobowy (z przypisanymi
funkcjami), zobowiązując ogólnie „do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przygotowaną przez siebie dokumentację”. Obowiązująca w momencie
wszczęcia postępowania procedura zamówień publicznych także nie odnosiła
się do trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

– n
 ierzetelnego procesu szacowania wartości zamówienia, co stanowiło
naruszenie art. 32–35 ustawy Pzp (Narodowe Forum Muzyki i Filharmonia Sudecka);
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Przykład
W Narodowym Forum Muzyki procesu zawierania zbadanych 81 umów
cywilnoprawnych o łącznej wartości 2622,0 tys. zł dotyczących usług: w zakresie IT, obsługi widowni podczas wydarzeń, obsługi technicznej sceny w trakcie
wydarzeń, realizacji nagłośnienia podczas wydarzeń oraz realizacji oświetlenia
w trakcie wydarzeń, nie poprzedzono rzetelnym ustaleniem wartości zamówienia, co stanowiło naruszenie art. 32–35 ustawy Pzp, jak i wewnętrznych uregulowań Narodowego Forum Muzyki. Skutkiem niezastosowania przywołanych
przepisów było zawarcie: [1] 3 stycznia 2018 r. sześciu umów z okresem obowiązywania styczeń–grudzień 2018 r. o łącznej wartości 288 tys. zł, 27 grudnia 2018 r. sześciu umów z okresem obowiązywania styczeń–grudzień 2019 r.
o łącznej wartości 288,0 tys. zł oraz 20 grudnia 2019 r. kolejnych czterech
umów z okresem obowiązywania styczeń–grudzień 2020 r. o łącznej wartości
172 tys. zł dotyczących obsługi technicznej sceny w trakcie wydarzeń o tożsamym zakresie; [2] 3 stycznia 2018 r. trzech umów na kwotę 159,0 tys. zł
na okres styczeń – grudzień 2018 r. oraz 27 grudnia 2018 r. trzech kolejnych umów na kwotę 160,5 tys. zł na okres styczeń – grudzień 2019 r. dotyczących realizacji nagłośnienia podczas wydarzeń o tożsamym zakresie;
[3] 3 stycznia 2018 r. pięciu umów na kwotę 265,0 tys. zł na okres styczeń
– grudzień 2018 r., 27 grudnia 2018 r. pięciu umów na kwotę 267,5 tys. zł
na okres styczeń–grudzień 2019 r. oraz 20 grudnia 2019 r. kolejnych pięciu
umów na kwotę 255 tys. zł na okres styczeń–grudzień 2020 r. dotyczących
realizacji oświetlenia w trakcie wydarzeń o tożsamym zakresie. Nieprzeprowadzenie szacowania wartości w powyższych grupach zamówień w sposób
łączny, skutkowało zdaniem NIK, zastosowaniem regulacji wewnętrznych
Narodowego Forum Muzyki dotyczących zamówień i usług kulturalnych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro, zamiast unormowań wyznaczających
zasady udzielania zamówień o charakterze kulturalnym o wartości szacunkowej powyżej tego progu.

– niewłaściwego zabezpieczenia własnego interesu prawnego w podpisanych umowach z wykonawcami (Narodowe Forum Muzyki, Filharmonia
Dolnośląska);
– niesporządzenia protokołu z przeprowadzonego postępowania, co stanowiło naruszenie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp (Opera Wrocławska);
– wskazaniu w umowie z wybranym wykonawcą w trybie art. 67 ust. 1
pkt 1a ustawy Pzp, iż zawarto ją na podstawie art. 4d ust. 8 ww. ustawy
(Opera Wrocławska);
– niezłożenia niezbędnych oświadczeń o bezstronności, o których mowa
w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp w toku realizacji dwóch postępowań (Opera
Wrocławska);
Przykład

W toku postępowania publicznego na świadczenie usług artystycznych na rzecz
Opery Wrocławskiej Kierownik Muzyczny Opery Wrocławskiej Dyrektor
Opery Wrocławskiej nie złożyła oświadczenia bezstronności, o którym mowa
w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

– udzieleniu dwóch zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej
ręki, z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących
przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, tj. art. 67 ust. 1
pkt 1a ustawy Pzp i jednego z nich z naruszeniem wyrażonej w art. 7
ust. 1 tej ustawy zasady przejrzystości i nie w pełni rzetelnie udokumentowane (Opera Wrocławska)

31

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Przykład
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia
z wolnej ręki na usługę pn. „Świadczenie usług artystycznych na rzecz Opery
Wrocławskiej w charakterze Dyrektora Artystycznego”, zostało przeprowadzone z naruszeniem wynikającej z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady przejrzystości i nie w pełni rzetelnie udokumentowane, a zamówienie publiczne w tym
zakresie zostało udzielone z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki,
tj. art. 67 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy.

Jako nieprzejrzyste uznano w szczególności negocjacje co do ceny, którą Zamawiający ustalił na podstawie informacji dotyczących kosztów kierownictwa
artystycznego z różnych instytucji kultury, działających w Polsce i za granicą.
Zaoferowanie przez Wykonawcę wynagrodzenia równo odpowiadającego kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
wskazuje, że Wykonawca przed przystąpieniem do negocjacji mógł dysponować wiedzą o finansowych uwarunkowaniach zamówienia leżących po stronie
Zamawiającego. Co więcej, zgromadzona dokumentacja z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie świadczyła o przeprowadzeniu
jakichkolwiek negocjacji w zakresie ceny, gdyż wynika z niej jedynie, że Zamawiający zaakceptował propozycję Wykonawcy.

W dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie udowodniono istnienia obiektywnych okoliczności wskazujących na występowanie
przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp (dostawy, usługi
lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę,
w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej), gdyż zawierała ona jedynie ogólnikowe, niepoparte dowodami, twierdzenia, które można kwalifikować co najwyżej jako subiektywne przekonanie
Zamawiającego o istnieniu przesłanek udzielenia zamówienia publicznego
z wolnej ręki. Obiektywne okoliczności nie zostały przy tym przedstawione
na etapie wszczęcia postępowania w odniesieniu do zakresu usług wówczas
zdefiniowanych przez Zamawiającego, jak również w odniesieniu do zakresu
usług wynikających z zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego umowy.

– n
 iezamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie
Zamówień Publicznych, co stanowiło naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy
Pzp (Opera Wrocławska);
– udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a
ustawy Pzp niezgodnie z zasadami dokonywania wydatków ze środków publicznych, określonymi w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych (Opera Wrocławska);
Przykład

Udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Dyrektora Artystycznego w Operze Wrocławskiej było niezgodnie z zasadami dokonywania
wydatków ze środków publicznych, określonymi w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych. W myśl tego przepisu wydatki publiczne powinny
być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a także optymalnego doboru
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Kierownictwo artystyczne Opery Wrocławskiej powierzono wybranemu wykonawcy z wynagrodzeniem czterokrotnie przekraczającym stawki obowiązujące za wykonywanie
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adekwatnych zadań w innych polskich teatrach operowych24, ze średnim
wynagrodzeniem na poziomie 63,7 tys. zł25 za miesiąc, co Najwyższa Izba
Kontroli uznaje za niegospodarne. Ponadto dokumentacja obrazująca sposób wyboru Dyrektora Artystycznego nie potwierdza prób wynegocjowania stawki jego wynagrodzenia w wysokości bardziej korzystnej dla strony
publicznej. Jednocześnie w procesie wyboru tego wykonawcy, jako kluczowe uznano jego doświadczenie artystyczne zdobyte w charakterze śpiewaka-solisty, współpracującego z doświadczonymi osobami zajmującymi
się organizacją prac artystycznych w słynnych na świecie operach, posiadającego odpowiedniego know-how. Nie położono natomiast nacisku na takie
cechy poszukiwanego kandydata na ww. stanowisko jak doświadczenie
w tworzeniu programów artystycznych, kierowanie podległymi zespołami
czy umiejętności zarządcze.

W trzech objętych kontrolą instytucjach kultury (Narodowe Forum
Muzyki, Opera Wrocławska i Filharmonia Sudecka) wystąpiły nieprawidłowości dotyczące organizacji i przeprowadzania postępowań w sprawie
zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Pzp, z uwagi
na ich wartość lub przedmiot. Stwierdzone w tych instytucjach nieprawidłowości to:
– niezgodne z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi udokumentowanie przeprowadzanych zamówień (Filharmonia Sudecka, Narodowe Forum Muzyki i Opera Wrocławska);

Udzielanie
zamówień publicznych
niepodlegających
przepisom ustawy Pzp

Przykład

W Filharmonii Sudeckiej w przypadku usług hotelowych z przeprowadzonego postępowania nie sporządzono protokołu, o którym mowa w § 11 pkt 7
Regulaminu udzielania zamówień publicznych. Przy dokonywaniu wyboru
wykonawcy usług poligraficznych nie opracowano notatki z procesu szacowania wartości zamówienia, o której mowa w § 9 pkt 7 tego Regulaminu, brak
było wniosku o wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania, o którym mowa
w § 6 i § 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, jak również nie sporządzono protokołu, o którym mowa w § 11 pkt 7 tego Regulaminu. W przypadku nabycia ww. usług dotyczących Letniej Serenady szacowanie wartości
zamówienia nie zostało udokumentowane w sposób przewidziany w § 5 pkt 1
oraz § 9 pkt 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, tj. za pomocą
notatki z rozeznania rynku.

– p
 rzeprowadzenie dwóch postępowań w trybie zamówienia z wolnej
ręki (art. 67 ust. 1 ustawy Pzp) o wartości poniżej progu wyznaczającego obowiązek stosowania przepisów tej ustawy, w sytuacji, gdy
tryb ten nie został wskazany w regulacjach wewnętrznych (Narodowe
Forum Muzyki).
24 Informacje pozyskane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK z: Opery Bałtyckiej
w Gdańsku, Opery Krakowskiej, Opery na Zamku w Szczecinie, Opery Nova w Bydgoszczy,
Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, Opery
Śląskiej w Bytomiu, Polskiej Opery Królewskiej w Warszawie, Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej w Warszawie, Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz
Warszawskiej Opery Kameralnej. Średnie w ynagrodzenie osób zatrudnionych w w w.
podmiotach na stanowiskach dyrektora, zastępcy dyrektora ds. artystycznych i kierownika
muzycznego wynosiło 12,5 tys. zł.
25 Czas trwania umowy – 46 miesięcy.
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Przykład
W przypadku zamówienia publicznego na konsultacje akustyczne związane
z instalacją organów piszczałkowych w Sali Głównej Narodowego Forum
Muzyki im. Witolda Lutosławskiego26, Narodowe Forum Muzyki zastosowało
tryb udzielenia tego zamówienia z pominięciem regulacji wewnętrznych tej
instytucji. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na 125,0 tys. zł
netto, tj. na poziomie wyłączającym, na mocy art. 4 ust. 8 ustawy Pzp, obowiązek stosowania przepisów tej ustawy. Tymczasem Narodowe Forum Muzyki
przeprowadziło postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1
ustawy Pzp) w sytuacji, gdy tryb ten nie został wskazany w jego regulacjach
wewnętrznych. W przypadku zamówień poniżej progów ustawowych winno
się zastosować jeden z wariantów zapytania ofertowego (w zależności od wartości zamówienia).

– n
 ierzetelne oszacowanie wartości dwóch zamówień w postaci niedołączenia do notatki służbowej w tej sprawie dokumentów potwierdzających
przeprowadzone czynności (Narodowe Forum Muzyki i Opera Wrocławska) a także z pominięciem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS (Narodowe Forum Muzyki);
Przykład

Postępowanie, dotyczące świadczenia usług prawnych na rzecz Opery Wrocławskiej przeprowadzono niezgodnie z postanowieniami wewnętrznego
Regulaminu udzielania zamówień publicznych i prowadzenia dialogu technicznego w Operze Wrocławskiej, bowiem procedura szacowania wartości zamówienia została przeprowadzona bez należytej staranności (nie pozyskano ofert
cenowych i nie udokumentowano tych działań), co naruszało §11a i 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych i prowadzenia dialogu technicznego
w Operze Wrocławskiej.

– n
 iepoprzedzenie wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wnioskami pracowników komórek organizacyjnych (Narodowe
Forum Muzyki, Opera Wrocławska);
– n iewywiązanie się z obowiązku skierowania zapytania ofertowego
do potencjalnych oferentów, przed podpisaniem umowy z wykonawcą
(Opera Wrocławska);
Przykład

Postępowanie, dotyczące świadczenia usług prawnych na rzecz Opery Wrocławskiej przeprowadzono niezgodnie z postanowieniami wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych i prowadzenia dialogu technicznego
w Operze Wrocławskiej, bowiem wybór wykonawcy nie został poprzedzony skierowaniem zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców (poprzedni
Dyrektor podjął rozmowy z kilkoma kancelariami, przy czym jedna zgodziła się
przyjąć warunki Opery), co naruszało § 46 ust. 11 Regulaminu udzielania zamówień publicznych i prowadzenia dialogu technicznego w Operze Wrocławskiej i nie
zapewniło niedyskryminacyjnego dostępu do zamówienia.

– s finansowanie usług, które wykraczały poza zakres podpisanej umowy
z wykonawcą oraz usług niepotwierdzonych wymaganymi dokumentami
w umowie (Opera Wrocławska);
34

26 Nr postępowania: FZP.261.ZWR.19.2019.
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Przykład
W ramach zawartej umowy dotyczącej świadczenia usług prawnych na rzecz
Opery Wrocławskiej sfinansowano usługi, które wykraczały poza zakres
tej umowy, która obejmowała świadczenie usług prawnych dotyczących
wspierania działalności zlecającego, a zatem zadania wykonawcy powinny
były dotyczyć funkcjonowania Opery Wrocławskiej. Tymczasem, w protokołach z wykonanych zadań, dołączanych do faktur VAT wystawianych
co miesiąc tytułem wykonywanych usług prawnych, wykazywano czynności, które nie dotyczyły funkcjonowania Opery Wrocławskiej. Czynności te obejmowały osobiste sprawy poprzedniego Dyrektora (prywatny
akt oskarżenia przeciwko byłemu Członkowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialnego za sprawy instytucji kultury 27, czynności
związane ze skargą w ramach oskarżenia prywatnego na odstawie art. 488
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego28, czynności
związane ze sporządzaniem wniosku o ściganie sprawców czynu z art. 212
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny29, korespondencja z poprzednim Dyrektorem po jego odwołaniu ze stanowiska). Co więcej: za styczeń,
luty i w kwiecień 2019 r. wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w łącznej
wysokości 39,5 tys. zł, mimo że nie przedstawił on protokołu z wykonanych
zadań, wymaganego w świetle § 5 ust. 2 zawartej umowy. Ponadto w maju
2019 r., oprócz wynagrodzenia wynikającego z umowy, doszło do wypłacenia wykonawcy 10,2 tys. zł za wykonanie dodatkowych czynności, mimo że
zawarta umowa nie przewidywała takiej możliwości.

– b
 rak przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy określonej
w uregulowaniach wewnętrznych, przed podpisaniem umowy (Opera
Wrocławska);
Przykład

Zlecenia wykonania weryfikacji rejestru umów oraz opracowania raportu
zawierającego wyniki audytu w Operze Wrocławskiej, a także przeprowadzenia prac budowlanych w gabinecie Dyrektora Artystycznego nie nastąpiło
w wyniku przeprowadzenia określonej Regulaminem wewnętrznym procedury. Wyboru wykonawców nie poprzedzono bowiem przeprowadzeniem
konkurencyjnego postępowania.

– u
 dzielenie zamówienia publicznego bez zawarcia umowy z wykonawcą
(Opera Wrocławska).

Ponadto obowiązujące w Narodowym Forum Muzyki w latach 2018–2020
(I półrocze) regulacje wewnętrzne dotyczące zamówień publicznych nie
zostały dostosowane do zmian organizacyjnych wprowadzonych w tej jednostce oraz zmian przepisów prawa, jakie miały miejsce w okresie ich obowiązywania.

Zarówno w strukturze organizacyjnej Filharmonii Dolnośląskiej jak i Filharmonii Sudeckiej nie została wyodrębniona specjalna komórka organizacyjna, ani stanowisko dedykowane obsłudze zamówień publicznych.
O ile w Filharmonii Sudeckiej w ograniczonym zakresie, sprawy zwią-

Organizacja i zasoby
kadrowe zaangażowane
w zamówienia publiczne

27 https://e-teatr.pl/wroclaw-dyrektor-opery-grozi-pozwem-a268676 oraz https://www.
tuwroclaw.com/wiadomosci,trwa-spor-miedzy-opera-wroclawska-a-zarzadem-wojewodztwadolnoslaskiego,wia5-3267-48227.html [dostęp: 24 listopada 2020 r.].

28 Dz. U. z 2021 r. poz. 534, ze zm.
29 Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, ze zm.
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zane z realizacją zamówień publicznych przypisano dwóm komórkom
organizacyjnym30 to w Filharmonii Dolnośląskiej kierownik każdego
działu odpowiadał za realizację procedur związanych z zamówieniami
publicznymi. W strukturze Narodowego Forum Muzyki wyodrębniono
zespół ds. zamówień publicznych, do którego zadań należała realizacja i obsługa zamówień publicznych. Natomiast w strukturze organizacyjnej Opery Wrocławskiej wyodrębniono samodzielne stanowisko
ds. zamówień publicznych. Nie zawsze jednak zapewniano stałą obecność pracowników zajmujących się tymi kwestiami w kontrolowanych
jednostkach.
Przykład

W Operze Wrocławskiej od dnia 1 grudnia 2019 r. samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych nie było obsadzone pracownikiem etatowym. Podejmowane próby zatrudnienia pracownika na pełen etat okazały
się nieskuteczne – zgłaszający się potencjalni kandydaci nie spełniali wymagań. W związku z tym p.o. Dyrektor Opery (sprawująca tę funkcję od września 2019 r. do lipca 2020 r.) powierzyła wykonywanie zadań w tym
zakresie jednej osobie na podstawie umowy zlecenia. Pracownicy Opery
Wrocławskiej ze współpracownikiem jednostki zajmującym się zamówieniami publicznymi mieli kontakt telefoniczny, przez pocztę internetową,
a także osobisty, po wcześniejszym umówieniu. Opera Wrocławska udzieliła: w 2018 r. 1072 zamówień o łącznej wartości 10 554,0 tys. zł netto,
w 2019 r. 598 zamówień o łącznej wartości 8137,5 tys. zł netto, a w I połowie 2020 r. 154 zamówień o łącznej wartości 581,0 tys. zł netto. Biorąc
pod uwagę, że udział osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku
ds. zamówień publicznych lub wykonawcy zewnętrznego był obligatoryjny
w każdej przeprowadzanej procedurze zakupowej, NIK wskazuje na znaczące obciążenie zadaniami takiej osoby.

W 11 teatrach operowych w latach 2018–2020 zamówieniami publicznymi zajmowali się pracownicy zatrudnieni w tych instytucjach. Tylko
w jednej poza Operą Wrocławską instytucji (Teatr Muzyczny w Lublinie) w tym procesie, korzystano z pomocy specjalistów tam niezatrudnionych.
W 19 filharmoniach w latach 2018–2020 zamówieniami publicznymi zajmowali się pracownicy zatrudnieni w tych instytucjach. Tylko
w trzech innych (Filharmonia Poznańska, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i Filharmonia Gorzowska) w tym procesie, korzystano z pomocy specjalistów tam niezatrudnionych.
Zdaniem NIK, samorządowe instytucje kultury powinny zwracać szczególną uwagę na zapewnienie profesjonalnej i dyspozycyjnej kadry
odpowiedzialnej za zamówienia publiczne w tych jednostkach, biorąc
pod uwagę liczne nieprawidłowości stwierdzone podczas przedmiotowej kontroli.
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30 Dział Techniczno-Gospodarczy: w związku z zabezpieczeniem zaopatrzenia materiałowego,
zobowiązany był do dokonywania zakupów z przestrzeganiem zasad wynikających z przepisów
o zamówieniach publicznych; Dział Marketingu i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych:
w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych i realizacji projektów z tych funduszy,
miał prowadzić postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
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5.4. Prowadzenie gospodarki finansowej samorządowej
instytucji kultury
Samorządowe instytucje kultury w przeważającym stopniu są finansowanie poprzez swoich organizatorów i organy współprowadzące,
które przekazują im dotacje podmiotowe niezbędne do funkcjonowania
i prowadzenia działalności statutowej. Kontrola wykazała, że jednostki
na ogół wykorzystywały te środki zgodnie z przeznaczaniem. Pozyskiwane dotacje celowe oraz środki na wydatki majątkowe, wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem, rozliczano terminowo i niezwłocznie
zwracano niewykorzystane środki. Nie ustrzeżono się przy tym od uchybień związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Środki pozyskiwane od organizatorów, organów współprowadzących i sponsorów
przeznaczano na działalność statutową i wydarzenia kulturalne, które
pozwoliły osiągnąć frekwencję na poziomie ponad 70% we wszystkich
jednostkach.

Podstawowym źródłem finansowania samorządowych instytucji kultury są dotacje podmiotowe, przekazywane im przez organizatorów oraz
współprowadzących. Od organizatora i współprowadzących Narodowe
Forum Muzyki na swoją działalność uzyskało w 2018 r. – 37 948,0 tys. zł,
w 2019 r. – 37 613,7 tys. zł oraz w 2020 r. – 42 179,0 tys. zł. Filharmonia
Dolnośląska otrzymała od organizatora dotację podmiotową w wysokości
5320 tys. zł w 2018 r., 5260 tys. zł w 2019 r. oraz 5791,0 tys. zł w 2020 r.
Filharmonia Sudecka otrzymała dotację podmiotową w 2018 r. w wysokości 5030,2 tys. zł, w 2019 r. – 5050,0 tys. zł, a w 2020 r. 5623,0 tys. zł.
Opera Wrocławska od swoich organizatorów otrzymała dotację podmiotową w wysokości 24 236,0 tys. zł w 2018 r., 23 888,0 tys. zł w 2019 r.
i 25 438,0 tys. zł w 2020 r.
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Wartość dotacji podmiotowej uzyskanej

Infografika nr 8
w latach 2018-2020 (w tys. zł)
Wartość dotacji podmiotowej uzyskanej w latach 2018–2020 przez polskie teatry operowe

Opera Bałtycka
w Gdańsku

Opera Krakowska
w Krakowie

Teatr Wielki Opera
Narodowa

Opera Nova
w Bydgoszczy

Opery
i Filharmonii
Podlaskiej
– Europejskiego
Centrum Sztuki
w Białymstoku
im. S. Moniuszki

67 805,0

79 099,0

302 688,0
58 099,0

72 975,0

Opera Śląska
w Bytomiu

Opera Wrocławska

Opera na Zamku
w Szczecinie

Polska Opera
Królewska
w Warszawie

Teatr Muzyczny
w Lublinie

52 869,0

73 562,0

39 186,0

60 863,0

30 122,0

Teatr Wielki
w Łodzi

Teatr Wielki
im. Stanisława
Moniuszki
w Poznaniu

Warszawska Opera
Kameralna

96 961,8

86 618,0

71 475,0

Źródło: opracowanie własne NIK.
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Infografika nr 9
Wartość dotacji podmiotowej uzyskanej
Wartość dotacji podmiotowej uzyskanej w latach
2018–2020
przez polskie
filharmonie
w latach
2018-2020
(w tys.
zł)
0

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

29 494,0

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

32 138,6

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

24 039,0

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

16 371,0

Filharmonia Gorzowska

17 445,0

Filharmonia Kaliska

15 170,0

Filharmonia Koszalińska

14 838,0

Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie

48 632,7

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

21 939,0

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

5 823,0

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

55 432,0

Filharmonia Narodowa w Warszawie

127 382,0

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

21 964,0

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera

25 734,0

Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie

27 442,9

Filharmonia Poznańska

33 002,0

Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku

10 879,0

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

15 703,2

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach

21 919,4

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

52 385,0

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach

43 530,4

Filharmonia Zabrzańska

11 686,0

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda

18 055,0

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

117 740,7

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

13 425,0

30 000

60 000

90 000

120 000

Źródło: opracowanie własne NIK.
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Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności kulturalnej organizator
przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji podmiotowej
na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów. Nie wszystkie jednostki
objęte kontrolą przeznaczały środki z otrzymywanej dotacji podmiotowej
zgodnie z przeznaczeniem.
Przykład

Wykorzystanie
dotacji celowych

Ze środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie działalności statutowej
Narodowego Forum Muzyki, sfinansowano w łącznej kwocie 790,4 tys. zł koszty
dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz wody parkingu zlokalizowanego pod
budynkiem tej jednostki, mimo, że nie było jego właścicielem, zarządcą czy też operatorem. Nieruchomość ta nie służyła także działalności statutowej prowadzonej
przez tę samorządową instytucję kultury. Narodowe Forum Muzyki nie zawarło
z Gminą Wrocław (właścicielem tego parkingu) ani z podmiotem działającym
na jej rzecz bądź w jej imieniu, umowy czy porozumienia w sprawie regulowania
i rozliczania kosztów zużycia mediów na parkingu podziemnym. Gmina Wrocław
od 2018 r. zwiększyła natomiast dotację podmiotową, o której mowa art. 28 ust. 3
ustawy o działalności kulturalnej, przekazywaną corocznie Narodowemu Forum
Muzyki jako Organizator, na wniosek Zastępcy Dyrektora ds. Finansów i Administracji Narodowego Form Muzyki, o 300,0 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów mediów związanych z utrzymaniem parkingu podziemnego.

W okresie objętym kontrolą Narodowe Forum Muzyki otrzymało dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów z budżetu
państwa, a także od podmiotów prawnych w wysokości: 131,2 tys. zł
w 2018 r., 188,1 tys. zł w 2019 r. oraz 294,0 tys. zł w 2020 r. Filharmonia Sudecka otrzymała w 2018 r. 25,0 tys. zł dotacji celowej i 298,0 tys. zł
w 2020 r. Filharmonia Dolnośląska pozyskała dotacje celowe na wydatki
bieżące w następujących wysokościach: w 2018 r. – 635 tys. zł, w 2019 r.
– 593 tys. zł i w 2020 r. – 627,0 tys. zł. Natomiast Opera Wrocławska pozyskała 756,2 tys. zł w 2018 r., 86,3 tys. zł w 2019 r. i 1 847,8 tys. zł w 2020 r.

Kontrolowane jednostki pozyskiwały także środki na finansowanie zadań
inwestycyjnych. W okresie objętym kontrolą Narodowe Forum Muzyki pozyskało dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (na wydatki majątkowe) w 2019 r. 1010,0 tys. zł, a w 2020 r.
(I półrocze) w kwocie 300,0 tys. zł. Ponadto przez cały okres objęty kontrolą
Narodowe Forum Muzyki było beneficjentem środków unijnych z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia (część inwestycyjna i bieżąca),
otrzymując środki finansowe w łącznej kwocie 15 948,3 tys. zł. Filharmonia
Sudecka pozyskała środki na wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości:
9348,8 tys. zł a w 2020 r. (I półrocze): 318,0 tys. zł. Filharmonia Dolnośląska
pozyskała środki na wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 94 tys. zł.
Natomiast Opera Wrocławska otrzymała łącznie 5778,4 tys. zł środków z dotacji celowych na wydatki majątkowe (5143,5 tys. zł w 2018 r. i 634,9 tys. zł
w 2019 r.), z czego nie wykorzystano 3038,9 tys. zł31.
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31 W tym 2977,2 tys. zł w związku z brakiem możliwości realizacji projektu rozbudowy Opery
z przyczyn dotyczących wartości składanych ofert przez potencjalnych wykonawców,
przewyższających środki planowane do wydatkowanie przez Operę na to przedsięwzięcie.
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W odniesieniu do trzech kontrolowanych jednostek (Narodowe Forum
Muzyki, Filharmonia Dolnośląska, Filharmonia Sudecka) pozyskane
w ramach dotacji celowej i majątkowej środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w obowiązujących terminach. Podobnie – w działalności Opery Wrocławskiej nie stwierdzono
nieprawidłowości dotyczących wykorzystania i rozliczenia pozyskanych
dotacji, jednakże nie wszystkie działania tej jednostki w związku z pozyskiwaniem środków zewnętrznych były rzetelne.
Przykład

W dniu 4 maja 2017 r. Opera Wrocławska złożyła wniosek u dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia” w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju
zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014–2020 w MKiDN. Planowano budowę części podziemnej połączonej
z budynkiem Opery, w której przewidywano powstanie m.in. pomieszczeń
do prezentacji scenografii i kostiumów z możliwością ich udostępniania dla
zwiedzających32.
W dniu 21 grudnia 2017 r. Opera Wrocławska zawarła z MKiDN umowę o dofinasowanie ww. inwestycji o wartości 10 960,8 tys. zł.

Przeprowadzone przez Operę Wrocławską w okresie kwiecień–wrzesień 2018 r.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące wyżej wskazanej rozbudowy, nie zakończyły się wyborem wykonawcy. Składane oferty
przekraczały wartość środków pozostających w dyspozycji Opery lub nie uzyskiwano żadnych ofert33.

W dniu 18 stycznia 2019 r. MKiDN podjął decyzję o rozwiązaniu w trybie
natychmiastowym umowy o dofinansowanie ww. zadania nie widząc możliwości realizacji przez Operę Wrocławską w założonym harmonogramie całej
inwestycji.

Na potrzeby rozbudowy Opery Wrocławskiej w dniu 24 października 2008 r.
gmina Wrocław dokonała na rzecz Województwa Dolnośląskiego darowizny w postaci nieruchomości położonej przy ul. Heleny Modrzejewskiej
we Wrocławiu34, w celu oddania jej Operze Wrocławskiej w użytkowanie
wieczyste, z przeznaczeniem pod budowę zaplecza technicznego tej jednostki, z określonym terminem zabudowy do 2015 r. Dokonując darowizny
gmina Wrocław zastrzegła, że w przypadku niewykorzystania przedmiotu
darowizny na określony w umowie cel, podlega ona odwołaniu.
W dniu 7 października 2011 r. ww. nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste Operze Wrocławskiej, do zagospodarowania z przeznaczeniem określonym przez gminę Wrocław. W związku z problemami
z uzyskaniem finansowania inwestycji, w dniu 13 maja 2015 r. Województwo Dolnośląskie, po wcześniejszym uzgodnieniu z gminą Wrocław, wydłużyło czas na zrealizowanie tej inwestycji do końca 2022 r.
W związku z brakiem możliwości wykorzystania środków zwróconych
do MKiDN, w okresie sierpień 2018 r.–maj 2019 r. Opera Wrocławska podejmowała próby pozyskania partnerów prywatnych do wspólnej realizacji

32 Pierwotnie w 2010 r. Opera pozyskała projekt budowlany, obejmujący budowę trzech
kondygnacji podziemnych (w tym przeznaczoną na parking) oraz budowę sceny letniej.

33 W czerwcu 2018 r. dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w wyniku, którego początkowa
wartość całkowita zadania wzrosła o kwotę 8927,7 tys. zł. Województwo Dolnośląskie zwiększyło
swój wkład do wysokości 7088,9 tys. zł, jednocześnie wyrażając zgodę na wydłużenie realizacji
zadania do 2020 r.
34 Oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 5/3, 6/2, 6/4, 7/2 o pow. 0,4249 ha.
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przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie tej jednostki wraz z zakupem wyposażenia. Prowadzone postępowanie w formule dialogu konkurencyjnego nie przyniosło rezultatu. Wartość szacunkowa terenów
przylegających do Opery w 2017 r.35 w przypadku prawa użytkowania wieczystego określono na 11 453,0 tys. zł netto, a w przypadku prawa własności
na 18 512,0 tys. zł netto. Istnieje wysokie ryzyko, że w związku z nieskuteczną realizacją rozbudowy Opery Wrocławskiej, ww. tereny będą musiały
zostać zwrócone gminie Wrocław.

Pomimo że w procesach przekazywania samorządowym instytucjom
kultury środków w postaci darowizn dochodzi do działań na styku interesu publicznego i prywatnego, w żadnej z kontrolowanych jednostek nie
opracowano regulacji wewnętrznych określających sposób pozyskiwania
sponsorów. W procesach takich, samorządowe instytucje kultury winny
zachowywać szczególną ostrożność i dążyć do zapewnienia przejrzystości
tych działań. Skutecznie jednak pozyskiwano dodatkowe środki od sponsorów, a uzyskane w ten sposób przychody wydatkowano na działalność
kulturalną. Opera Wrocławska pozyskała 4612,5 tys. zł, Narodowe Forum
Muzyki – 1274,8 tys. zł, Filharmonia Dolnośląska – 212,6 tys. zł, a Filharmonia Sudecka – 89,9 tys. zł. W przypadku Filharmonii Sudeckiej stwierdzono, że nie wystawiono w terminie wynikającym z umowy zawartej
w dniu 1 września 2019 r. faktury za działania promocyjne w kwocie
10,0 tys. zł netto oraz należny podatek VAT w wysokości 2,3 tys. zł. Zgodnie z zawartą umową Filharmonia zobowiązana była do prowadzenia
działań promocyjnych na rzecz zamawiającego w zamian za określone
wynagrodzenie, które miało być płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT, która z kolei miała zostać wystawiona w ciągu 21 dni od daty podpisania ww. umowy, tj. do 22 września
2019 r. Filharmonia wystawiła fakturę VAT za wskazaną usługę w dniu
6 października 2020 r. – w toku kontroli NIK – zatem zwłoka w jej wystawieniu wyniosła 380 dni.
Spośród skontrolowanych jednostek tylko Filharmonia Sudecka wykonywała swoje plany finansowe z przekroczeniami. Nie dokonała bowiem
korekt planów finansowych w odniesieniu do ujętych w nich kosztów
i w związku z tym nastąpiło wyższe ich wykonanie niż zaplanowano (w 2018 r.
przekroczenia planu w pięciu pozycjach były łącznie wyższe o blisko
100 tys. zł, a w 2019 r. w czterech pozycjach o 18,5 tys. zł, przy czym nie
przekroczono łącznej wartości zaplanowanych w poszczególnych latach
kosztów). W ocenie NIK stanowiło to naruszenie art. 52 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych, zgodnie z którym zmiany dotyczące przychodów
i kosztów wymagają dokonania zmian w rocznym planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych oraz art. 27 ust 3 i ust. 4 ustawy o działalności kulturalnej, stosownie do którego podstawą gospodarki finansowej
Filharmonii Sudeckiej miał być plan finansowy sporządzany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
35 Na podstawie operatu szacunkowego wartości rynkowej praw do gruntu położonego
we Wrocławiu, w obrębie geodezyjnym Stare Miasto, przy ul. Heleny Modrzejewskiej (nr działek 5/3,
AM33 i 6/4, AM 33, o łącznej powierzchni 0,3761 ha) z dnia 11 stycznia 2017 r. Operat szacunkowy
obejmował powierzchnię mniejszą od przekazanej – wyceniano jedynie tereny, które mogły być
przekazane partnerowi prywatnemu.
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Filharmonia Sudecka także jako jedyna ze skontrolowanych jednostek
nie wywiązała się z obowiązku sprawozdawczego względem organizatora.
Filharmonia Sudecka nie złożyła do organizatora sprawozdania z wykonania planu działalności podstawowej za 2019 r. oraz za I półrocze 2020 r.
Zgodnie z § 2 uchwały Nr 1622/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2020 r., instytucje kultury miały sporządzać
sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych w formie tabelarycznej, według określonego wzoru oraz zgodnie z wytycznymi departamentu UMWD sprawującego w imieniu Zarządu Województwa nadzór
nad daną działalnością instytucji. Wytyczne departamentu mogły dotyczyć uszczegółowienia zakresu informacji przedstawionych w sprawozdaniu rocznym. Zgodnie z pismem z UMWD z dnia 16 stycznia 2020 r.,
w terminie złożenia sprawozdania z wykonania planów finansowych Filharmonia winna była przesłać organizatorowi sprawozdanie z wykonania planu działalności podstawowej za 2019 r. Analogiczne sprawozdanie
należało złożyć za I półrocze 2020 r. do 30 lipca 2020 r.

Dwie (Opera Wrocławska i Filharmonia Dolnośląska) z czterech skontrolowanych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
o rachunkowości, posiadały zaktualizowaną dokumentację określającą
zasady rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie wskazanym w tym przepisie. Stwierdzone w dwóch instytucjach kultury
nieprawidłowości w ww. zakresie dotyczyły:
– nieujęcia w obowiązujących w Filharmonii Sudeckiej Zasadach rachunkowości aktualnego wykazu kont księgi głównej, co było niezgodne z wymogami art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Pomimo że ww. dokument
nie przewidywał funkcjonowania konta 204 „Depozyt z kasy biletowej”,
to Filharmonia Sudecka ewidencjonowała na nim transakcje od 31 października 2018 r.36;
– niezapewnienia rzetelności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości37
w Narodowym Forum Muzyki, poprzez niedostosowanie ich do zmian,
jakie wprowadzono w obszarze rachunkowości w kolejnych latach,
(w tym w szczególności nie uwzględniono całości wymogów określonych
w art. 10 ustawy o rachunkowości):

Realizacja obowiązków
sprawozdawczych

Przypadki
nieprawidłowości
rachunkowo-księgowych

a) w
 odniesieniu do metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania
wyniku finansowego (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości):
– nie opisano szczegółowo przyjętych i stosowanych metod amortyzacji38 środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych;
– nie wskazano metodologii szacowania rezerw na zobowiązania;

36 Suma zapisów księgowych wyniosła: w 2018 r. – 24,7 tys. zł, w 2019 r. – 73,1 tys. zł, w I półroczu
2020 r. – 25,2 tys. zł.

37 Tj. zarządzenia Nr 1/2014 Dyrektora NFM z 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki
rachunkowości wraz załącznikami i suplementami.

38 Ograniczono się jedynie do wskazania, że dla środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych powyżej 3,5 tys. zł/10 tys. zł amortyzacja naliczana jest zgodnie ze stawkami
wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym, bez odniesienia się do metod amortyzacji
(np. liniowa, progresywna, degresywna, itp.), a dla środków trwałych o wartości poniżej 1 tys. zł
a 3,5 tys. zł/10 tys. zł amortyzacja jest jednorazowa.
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– n
 ie uaktualniono sposobu ustalenia wyniku finansowego w sytuacji, gdy od 2019 r. zrezygnowano z prowadzenia kont zespołu 5
oraz konta rozliczeniowego 490;
b) w odniesieniu do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 10
ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości):
– w zakładowym planie kont nie opisano aż do 2020 r. zasad klasyfikacji zdarzeń na kontach ograniczając się do wskazania, że
„szczegółowy opis operacji podlegających księgowaniu na kontach syntetycznych oraz powiązania kont […] zawiera Plan kont
z komentarzem dla instytucji kultury autorstwa U. Pietrzak,
wyd. ODDK, Gdańsk 2012”. Plan kont zawarty w ww. publikacji nie
był spójny z planem kont obowiązującym w Narodowym Forum
Muzyki i nie był dostosowany do specyfiki prowadzonej działalności przez tę jednostkę,
– w opisie zasad prowadzenia ewidencji analitycznej na kontach
ksiąg pomocniczych nie uwzględniono zmian, jakie wynikały
z przejścia na inny program finansowo-księgowy, powołując
się nadal m.in. na określone moduły programu Sage Symfonia
czy Kadry i płace firmy Megabit, które zastąpiono programem
Comarch ERP Optima39,
– nie wskazano, przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich
struktury (z wyjątkiem modułu Finanse i Księgowość w programie Sage Symfonia), wzajemnych powiązań oraz ich funkcji
w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych ani też opisu systemu przetwarzania danych
oraz opisu systemu informatycznego, wraz z opisem algorytmów
i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym
w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania. Nie określano także wersji użytkowanego
oprogramowania oraz daty rozpoczęcia jego eksploatacji (w tym
wprowadzonej zmiany).

Stwierdzono ponadto inne nieprawidłowości dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej skontrolowanych samorządowych instytucji kultury:
– w przypadku 11 z 33 zbadanych dowodów księgowych, zapłata nastąpiła
z opóźnieniem wynoszącym od trzech do 56 dni względem terminu płatności wynikającego z dowodu księgowego. Stanowiło to naruszenie art. 44
ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki
publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. (Opera Wrocławska);
– n ie przestrzegano zasady wyrażonej w załączniku nr 7 do polityki
rachunkowości Narodowego Forum Muzyki, dotyczącej wskazywania
wraz z dowodem księgowym dekretu w formie wydruku komputerowego (zbiorczego bądź pojedynczego) oraz podpisu osoby odpowiedzial-
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39 Program Kadry i płace firmy Megabit został zastąpiony jeszcze przed 1 stycznia 2018 r.,
a Sage Symfonia od 1 stycznia 2019 r.
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nej za ten dekret. Przeprowadzone w dniach 3–4 listopada 2020 r. oględziny
m.in. sposobu gromadzenia dokumentacji księgowej wykazały, że w segregatorach, w których przechowywano oryginały faktur dotyczące dostaw bądź
usług za lata 2019–2020 (I półrocze), nie znajdowały się dekrety wskazujące
na sposób ujęcia transakcji gospodarczych w księgach rachunkowych Narodowego Forum Muzyki. W przypadku 2018 r. dekrety załączono do dokumentacji księgowej, nie były one jednak zatwierdzone przez Głównego
Księgowego. Brak zatwierdzenia odnotowano także w przypadku wydruku
zbiorczych dekretów dotyczących faktur dokumentujących zakup środków
trwałych za lata 2019–2020 I półrocze;
– w ośmiu spośród 56 zbadanych przypadków zakwalifikowano w Narodowym Forum Muzyki dowody księgowe na kwotę ogółem 190,6 tys. zł
do innych okresów niż te, których dotyczyły, co stanowiło naruszenie zasad:
memoriału i współmierności, wyrażonych w art. 6 ustawy o rachunkowości
oraz kompletności, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

W latach 2018–2019 Narodowe Forum Muzyki nie prowadziło wyodrębnionej ewidencji środków pochodzących z budżetu MKiDN oraz Województwa Dolnośląskiego, obejmującej poza przychodami, także i koszty, mimo
że § 5 ust. 4 umowy z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie prowadzenia jako
wspólnej instytucji kultury zobowiązywał Narodowe Forum Muzyki do wyodrębnienia ewidencji środków pochodzących z tych źródeł. Pomimo, że literalnie
przepis ww. umowy nie wskazywał na konieczność wyodrębnienia ewidencji
po stronie kosztów z uwzględnieniem źródła finansowania, to jednak w ocenie NIK, mając na uwadze treść § 5 ust. 3 powyższej umowy stanowiącego,
że dotacje Ministra oraz Województwa przeznaczone są wyłącznie na działalność artystyczną i edukacyjną Narodowego Forum Muzyki, w celu uwiarygodnienia i możliwości weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków
finansowych pochodzących z tych źródeł Forum powinno prowadzić wyodrębnioną ewidencję obejmującą również koszty. Narodowe Forum Muzyki
wprowadziło ewidencję księgową kosztów z podziałem na źródło finansowania, obejmującą koszty finansowane ze środków MKiDN i Województwa
Dolnośląskiego, od 2020 r. w wyniku realizacji jednego z zaleceń sformułowanych po kontroli przeprowadzonej przez MKiDN.

Wszystkie skontrolowane jednostki realizowały zadania kulturalne określone w ich statutach. W latach 2018–2020 Opera Wrocławska wystawiła
360 spektakli w tym 19 premier, przy średniej frekwencji na poziomie 83,8%.
Inne wybrane polskie teatry operowe w tym czasie osiągały następujące
wyniki: Teatr Wielki Opera Narodowa – 508 spektakli w tym 16 premier,
przy średniej frekwencji na poziomie 88,9%, Opera Bałtycka w Gdańsku wystawiła 300 spektakli w tym 12 premier przy średniej frekwencji
na poziomie 91,2%, a Opera Nova w Bydgoszczy wystawiła 276 spektakli
w tym 5 premier przy średniej frekwencji na poziomie 60,2%.

Realizacja zadań
statutowych

W latach 2018–2020 Filharmonia Dolnośląska wystawiła łącznie 212 koncertów, przy średniej frekwencji na poziomie 75,8%, a Filharmonia Sudecka
121 koncertów, przy średniej frekwencji na poziomie 70,8%40, natomiast
40 W latach 2018–2019.
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WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Narodowe Forum Muzyki wystawiło 749 koncertów, przy średniej frekwencji na poziomie 81,3%. Inne wybrane polskie filharmonie w tym czasie osiągały następujące wyniki: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Bydgoszczy wystawiła łącznie 205 koncertów, przy
średniej frekwencji na poziomie 73,4%, Filharmonia Gorzowska wystawiła łącznie 113 koncertów, przy średniej frekwencji na poziomie 75,6%,
Filharmonia Narodowa w Warszawie wystawiła łącznie 359 koncertów,
przy średniej frekwencji na poziomie 90,3%, a Filharmonia Zabrzańska
wystawiła łącznie 167 koncertów, przy średniej frekwencji na poziomie 80,0%.
Ponadto w każdym roku objętym kontrolą:

– w
 Operze Wrocławskiej realizowano cyklicznie: zajęcia edukacyjne
w ramach Studia Baletowego, w których uczestniczyły dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym, studenci oraz seniorzy, projekt edukacyjny
Accademia dell’Opera dla dzieci w wieku 4–8 lat oraz wycieczki po Operze
pn. Operowy Labirynt;
– w Filharmonii Dolnośląskiej oraz Filharmonii Sudeckiej organizowano
audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży;
– w Narodowym Forum Muzyki organizowano m.in. coroczny Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego,
prezentowano i upowszechniano dorobek polskiej kultury narodowej,
a także najbardziej wartościowe dzieła światowej literatury muzycznej,
promowano młodych artystów muzyków, prowadzono działania edukacyjno-muzyczne dla dzieci i młodzieży, uczestniczono we współpracy
i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy działalność samorządowych instytucji kultury w województwie dolnośląskim prowadzona była w sposób prawidłowy?

Cel główny kontroli

Kontrolą objęto cztery samorządowe instytucje kultury, mające swoje
siedziby na terenie Dolnego Śląska: w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i dwie
we Wrocławiu.

Zakres podmiotowy

Lata 2018–2020 (I połowa). Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych lub późniejszych, których skutki miały wpływ
na realizację zadań w okresie objętym kontrolą. Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 28 sierpnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Okres objęty kontrolą

1. Czy zapewniono prawidłową organizację samorządowej instytucji kultury?
2. Czy prawidłowo realizowano działania w obszarze polityki zatrudnienia?
3. Czy prawidłowo udzielano zamówień publicznych?
4. Czy prawidłowo gospodarowano finansami?

Cele szczegółowe

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK,
z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy, tj. pod
względem legalności, gospodarności i rzetelności.

Kryteria kontroli

W związku z kontrolą przeprowadzaną w czterech samorządowych instytucjach kultury, działając na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK,
pozyskano:
a) od w sumie 11 polskich teatrów operowych informacje dotyczące ich
struktury organizacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez osobę kreującą kwestie artystyczne na stanowisku kierowniczym;
b) od 13 polskich teatrów operowych i 27 polskich filharmonii informacje
dotyczące ich wyników finansowych i efektów działalności statutowej;
c) od dwóch organizatorów samorządowych instytucji kultury informacje
dotyczące realizowanego nadzoru nad jednostkami kontrolowanymi;
d) z Akademii Muzycznej w Gdańsku informację o zatrudnieniu w tej instytucji poprzedniego dyrektora Opery Wrocławskiej;
e) od spółki prawa handlowego informację niezbędne do weryfikacji
kontrolowanego zamówienia publicznego.

Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK

W kontroli nie korzystano z udziału innych organów kontroli i inspekcji.

Udział innych organów
kontroli na podstawie
art. 12 ustawy o NIK

Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych wynika, że zrealizowano znaczną część wniosków oraz jedną
uwagę. Według stanu na 25 sierpnia 2021 r., na 28 wniosków pokontrolnych, zrealizowanych było 18, w trakcie realizacji znajdowało się pięć, a niezrealizowanych pozostawało pięć.

Pozostałe informacje
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Wykaz jednostek
kontrolowanych

Do czterech wystąpień pokontrolnych41 zgłoszono w sumie 14 zastrzeżeń,
spośród których jedno zostało uwzględnione przez Zespoły Orzekające Komisji rozstrzygających, dwa zostały uwzględnione w części a 11 oddalonych
w całości.

W wyniku kontroli odnotowano42 łącznie 3954,2 tys. zł finansowych skutków nieprawidłowości.
Lp.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika
jednostki kontrolowanej
Halina Ołdakowska  
Dyrektor

1.

Opera Wrocławska

2.

Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego

Andrzej Kosendiak
Dyrektor

Filharmonia Sudecka  
im. Józefa Wiłkomirskiego
w Wałbrzychu

Elżbieta Łaganowska
Dyrektor

Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze

Tomasz Janczak
Dyrektor

3.

4.
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Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Delegatura NIK
we Wrocławiu

41 	 Opera Wrocławska, Narodowe Forum Muzyki, Filharmonia Dolnośląska i Filharmonia Sudecka.
42 Stan na 20 sierpnia 2021 r.

Opera Wrocławska

Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda
Lutosławskiego

2.

Nazwa jednostki
kontrolowanej

1.

Lp.

w formie opisowej

negatywna

Ocena
kontrolowanej
działalności*

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

Rzetelna realizacja zadań statutowych. Osiąganie mierników
działalności. Terminowe sporządzanie planów finansowych,
terminowe przekazywanie sprawozdań, rzetelne rozliczanie
dotacji celowych. Sprawne dostosowywanie działalności
jednostki do dynamicznie zmieniających się zasad możliwości
jej funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19.

Stwierdzone stany prawidłowe nie miały decydującego
wpływu na ocenę. Sprawne dostosowywanie działalności
jednostki do dynamicznie zmieniających się zasad możliwości
jej funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19.

Rzetelna realizacja zadań statutowych. Osiąganie mierników
działalności. Terminowe sporządzanie planów finansowych,
terminowe przekazywanie sprawozdań, rzetelne rozliczanie
dotacji podmiotowej i celowych.

Prawidłowe

Nieprawidłowe

Niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie środków z dotacji
podmiotowej. Niewyodrębnienie w ewidencji księgowej kosztów
według źródeł finansowania umożliwiającej identyfikację
wydatków pokrywanych z dotacji podmiotowej. Podejmowanie
przez Dyrektora dodatkowych czynności artystycznych
bez zgody organizatora. Nierzetelna i niezgodna z obowiązującymi
przepisami prawa realizacja zamówień publicznych.
Niedostosowanie procedur dotyczących zamówień publicznych
do zmian organizacyjnych wprowadzonych w Forum oraz zmian
przepisów prawa, jakie miały miejsce w okresie ich obowiązywania.
Nierzetelne sporządzenie planów postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na 2018 r. i 2019 r. Zatrudnianie osób, które
nie spełniły wymagań określonych w ogłoszeniach o naborze.
W latach 2018–2020 (I półrocze) Narodowe Forum Muzyki
nie dysponowało rzetelnie opracowaną dokumentacją
określającą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
Funkcjonujący system kontroli zarządczej nie zapewnił osiągania
celów i realizacji zadań w sposób zgodny z prawem i terminowy.
Nielegalne przekazywanie świadczeń dodatkowych zastępcom
Dyrektora i Głównemu Księgowego.

Niejednolity sposób postępowania z ogłoszeniami o wolnych
stanowiskach pracy. Niezgodna z zapisami Statutu
reprezentacją w umowach zawieranych z poprzednim
Dyrektorem. Niedochowywanie należytej staranności
przez poprzedniego Dyrektora przy wykonywaniu
powierzonych mu zadań w trakcie wykonywania obowiązków
kierownika jednostki. Nieograniczone powierzanie
dyrygowania orkiestrą poprzedniemu Dyrektorowi,
z pomijaniem potencjału kadrowego jednostki. Nielegalne
przekazywanie świadczeń dodatkowych poprzedniemu
Dyrektorowi i jego zastępcy. Nierzetelnie i niezgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa realizowanie zadań
związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Niegospodarne
finansowanie wynagrodzenia usługodawcy zewnętrznego.
Opóźnienia w płatnościach za zobowiązania. Funkcjonujący
system kontroli zarządczej nie zapewnił osiągania celów
i realizacji zadań w sposób zgodny z prawem i terminowy.

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
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Filharmonia Dolnośląska
w Jeleniej Górze

4.

w formie opisowej

w formie opisowej

Ocena
kontrolowanej
działalności*

*) pozytywna / negatywna / w formie opisowej

Filharmonia Sudecka  
im. Józefa
Wiłkomirskiego
w Wałbrzychu

Nazwa jednostki
kontrolowanej

3.

Lp.

Sprawne dostosowywanie działalności jednostki
do dynamicznie zmieniających się zasad możliwości jej
funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19. Zatrudnienie
osób, które spełniały wymagane kwalifikacje. Rzetelna
realizacja zadań statutowych. Osiąganie mierników
działalności. Terminowe sporządzanie planów finansowych,
terminowe przekazywanie sprawozdań, rzetelne rozliczanie
dotacji celowych.

Rzetelna realizacja zadań statutowych. Osiąganie mierników
działalności. Sprawne dostosowywanie działalności jednostki
do dynamicznie zmieniających się zasad możliwości jej
funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19. Zatrudnianie
osób, które spełniały wymagane kwalifikacje;

Prawidłowe

Nieprawidłowe

Niespójne rozwiązania organizacyjne w sposobie reprezentacji
jednostki. Brak odpowiednich regulacji odnoszących się
do przeprowadzania procesu rekrutacji na wolne stanowiska
pracy, skutkujących niejednolitym sposobem postępowania
z ogłoszeniami o wolnych stanowiskach pracy. Niewłaściwe
zabezpieczenia interesów Filharmonii w dwóch umowach
związanych z realizacją zamówienia publicznego. Nielegalne
przekazywanie świadczeń dodatkowych Dyrektorowi.

Nierzetelne i niezgodne z prawem przeprowadzanie czynności
w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
Nieprzekładanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach za lata
2018–2019. Niedokonanie w latach 2018–2019 korekt planów
finansowych w odniesieniu do ujętych w nich kosztów.
Niewystawienie w umownym terminie, faktury za działania
promocyjne. Niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego
wobec Samorządu Województwa Dolnośląskiego i niezłożenia
sprawozdania z wykonania planu działalności podstawowej
za 2019 r. oraz za I półrocze 2020 r. Funkcjonujący system
kontroli zarządczej nie zapewnił osiągania celów i realizacji
zadań w sposób zgodny z prawem i terminowy. Nielegalne
przekazywanie świadczeń dodatkowych Dyrektorowi.

Niespójne rozwiązania organizacyjne w sposobie reprezentacji
jednostki. Brak odpowiednich regulacji odnoszących się
do przeprowadzania procesu rekrutacji na wolne stanowiska
pracy, skutkujących niejednolitym sposobem postępowania
z ogłoszeniami o wolnych stanowiskach pracy.

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, działalność
kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Jako formy organizacyjne działalności kulturalnej ustawa wymienia
w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne,
galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach
kultury (art. 2).

Zasady tworzenia
i organizacji
funkcjonowania
samorządowych
instytucji kultury

Podmiotami tworzącymi instytucje kultury, zwanymi organizatorami (art. 10
ust. 1), są ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych (art. 8),
a także jednostki samorządu terytorialnego (art. 9 ust. 1). Tym samym,
ze względu na rodzaj organizatora, instytucje kultury dzielą się na państwowe i samorządowe.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej jej prowadzenie
jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia
i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym działalność jest prowadzona (art. 12).

Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu
terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 9 ust. 3).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, instytucje kultury
działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez
organizatora. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin
organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji, po zasięgnięciu opinii
organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców (art. 13 ust. 3).

Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora (art. 14
ust. 1). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających
w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.
Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Organizator przed
powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi
w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez
kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko (art. 15 ust. 5). Organizator odwołuje dyrektora samorządowej
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instytucji kultury, o której mowa w art. 16 ust. 2, po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(art. 15 ust. 4).

Zasady gospodarki
finansowej
samorządowych
instytucji kultury
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Organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury, z zastrzeżeniem art. 24 i 25 (art. 14 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej instytucji kultury zostały określone w rozdziale 3 ustawy o działalności kulturalnej. Wskazano w nich
m.in., że 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). Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest
plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3). Plan finansowy instytucja kultury sporządza zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (art. 27 ust. 4).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej instytucja kultury
pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe
z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł (art. 28 ust. 2).
Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji
(art. 28 ust. 3 pkt 1–3):
– podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
– celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
– celowej na realizację wskazanych zadań i programów;
Roczne sprawozdanie finansowe samorządowych instytucji kultury
zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
(art. 29 ust. 5).
W art. 9 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego (pkt 2) oraz samorządowe instytucje kultury (pkt 13) zaliczone
zostały do jednostek sektora finansów publicznych, w związku z czym
do ich działalności zastosowanie mają m.in. następujące uregulowania
z tej ustawy:

art. 42 ust. 5 – zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych
są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych,
w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania;

art. 44 ust. 1 pkt 2 i 3 – zgodnie z którym wydatki publiczne mogą być
ponoszone na cel i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej
jednostki samorządu terytorialnego oraz w planie finansowym jednostki
sektora finansów publicznych;

art. 44 ust. 2 – zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych
dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych
rodzajów wydatków;
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 a rt. 44 ust. 3 – zgodnie z którym 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 osiągnięciu założonych celów (pkt 1),
– w sposób umożliwiający terminową realizację zadań (pkt 2),
– w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań (pkt 3);
 art. 44 ust. 4 – zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub
roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej;
 art. 46 ust. 1 – zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych
mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich,
z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153;
 art. 53 ust. 1 – zgodnie z którymi kierownik jednostki sektora finansów publicznych odpowiedzialny jest za całość gospodarki finansowej
tej jednostki;
 art. 53 ust. 2 – zgodnie z którym kierownik jednostki może powierzyć
określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom
jednostki, w formie pisemnego imiennego odrębnego upoważnienia
albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki;
 art. 68 ust. 1 i 2 – w którym określono zakres oraz cele kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.
Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych, instytucje kultury,
dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedstawienia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia:
– 31 lipca roku budżetowego – informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
– 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

Zasady określania wysokości wynagrodzeń pracowników samorządowych
instytucji kultury określone zostały w art. 31–31d ustawy o działalności kulturalnej. W zakresie nieuregulowanym w tej ustawie zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z art. 5 tej ustawy a także art. 26a ust. 1 ustawy
o działalności kulturalnej. W art. 31 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej
wskazano m.in., że wynagrodzenie pracownika instytucji kultury składa się
z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego stanowiska oraz
dodatku za wieloletnią pracę. Pracownik pełniący funkcje kierownicze otrzymuje dodatek funkcyjny. Pracownikowi instytucji kultury przysługuje:

Zasady ustalania
wysokości wynagrodzeń,
dodatków
do wynagrodzeń
oraz nagród
i innych świadczeń
dla pracowników
instytucji kultury
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– d
 odatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po pięciu latach
pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego (art. 31 ust. 2);
– dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań, za okres wykonywania tych zadań albo za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (art. 31 ust. 4);
– pracownik instytucji kultury może też otrzymywać nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy (art. 31 ust. 5). Pracownik artystyczny może
otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie (art. 31a ust. 1), w szczególności
za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię,
scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia
lub współtworzenie utworu audiowizualnego oraz ekwiwalent (art. 31a
ust. 2) za używanie, za zgodą pracodawcy, własnego instrumentu lub
własnych akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu.

Do wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektora, zastępcy
dyrektora i głównego księgowego samorządowych instytucji kultury
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu (art. 2 pkt 1, 2 i 4 w zw. Z art. 1 pkt 3 ww. ustawy). Osobom, o których mowa powyżej niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy
lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. Mogą być im także przyznane
świadczenia dodatkowe i nagroda roczna. Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego dyrektora, zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego instytucji kultury nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego określonego przez Prezesa
GUS (art. 8 pkt 2). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury jest organizator instytucji kultury. Zgodnie z art. 5 ust. 3 oraz art. 10
ust. 1, w zw. z art. 2 pkt 1, 2 i 4, dyrektorowi, zastępcy dyrektora i głównemu
księgowemu instytucji kultury może być przyznana nagroda roczna. Nagrodę
tę przyznaje organ lub osoba właściwa dla tych osób w sprawach czynności
z zakresu prawa pracy (art. 10 ust. 3). Zgodnie z art. 11 ust. 1, w związku z art. 5
ust. 2 ustawy, ww. osobom mogą być również przyznane świadczenia dodatkowe, w tym bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe
i osobowe – inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania,
zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych oraz w odrębnym
przepisach. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych
ww. osobom w ciągu roku, nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia
miesięcznego tych osób (art. 11 ust. 2). Wykaz tych świadczeń oraz tryb ich
przyznawania określony został w rozporządzeniu w sprawie świadczeń dodatkowych. W myśl § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia organem uprawnionym
do przyznania świadczeń dodatkowych ww. osobom jest właściwy organ z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej albo innego statutowego organu nadzorczego, a zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 – organ lub osoba
właściwe w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

ZAŁĄCZNIKI
Poza wynagrodzeniem miesięcznym, dyrektor albo zastępca dyrektora
instytucji kultury, będący pracownikiem artystycznym może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy
o działalności kulturalnej. Do przedmiotowego wynagrodzenia nie stosuje
się przepisów art. 5 ust. 1 i 4 ustawy o wynagradzaniu, co oznacza, że nie
mają do niego zastosowania przepisy art. 8 pkt 3 ustawy, określające wysokość maksymalnego miesięcznego limitu wynagrodzenia. Do dyrektora oraz
zastępcy dyrektora instytucji kultury będących pracownikami artystycznymi zastosowanie mają również pozostałe postanowienia art. 31a ustawy
o działalności kulturalnej, dotyczące ekwiwalentu za używanie w pracy własnych instrumentów, akcesoriów, ubiorów, rekwizytów lub narzędzi oraz
wykonywania pracy lub zajęć na rzecz innego podmiotu. Z powołanych
przepisów nie wynika wprost, że dyrektora lub jego zastępcę można określić mianem pracownika artystycznego. Zadania dyrektora są zgoła inne niż
zadania pracownika artystycznego zdefiniowanego w art. 26a ust. 2 ustawy
o działalności kulturalnej. Zadania te są zwykle określone w statucie instytucji kultury oraz w umowie zawartej z dyrektorem przez organizatora.
Nie oznacza to, że dyrektor nie może wykonywać czynności o charakterze
artystycznym, w szczególności gdy sam jest artystą. Ustawodawca dał temu
wyraz w art. 31a ust. 3 tej ustawy odnosząc dyspozycję tego przepisu nie
do pracowników artystycznych, a do „pracowników zatrudnionych na stanowisku dyrektora lub zastępcy dyrektora instytucji kultury”. Przy tym,
pozostałe jednostki redakcyjne art. 31 a ww. ustawy ustawodawca zaadresował do pracowników artystycznych. Użyte przez ustawodawcę pojęcia
są różne. Takie rozróżnienie jest zauważane również w doktrynie – vide
Patrycja Antoniak-Tęskna, „Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Komentarz”, opublikowany w Lex. Wynika z tego, że nie powinno
się tych pojęć utożsamiać, zwłaszcza w kontekście stosowania przepisów
zawierających ograniczenia, które z natury rzeczy powinny być wąsko stosowane. Za szerszą interpretacją pojęcia „pracownik artystyczny” przemawia m.in. treść art. 31a ust. 3 tej ustawy, w którym dopuszczono możliwość
otrzymywania wynagrodzenia z tytułu realizacji czynności o charakterze
artystycznym przez pracowników zatrudnionych na stanowisku dyrektora bądź zastępcy dyrektora instytucji kultury. Ponadto dodatkowe wynagrodzenie dla dyrektora instytucji kultury bądź jego zastępcy przysługuje,
o ile wykonują oni zadania właściwe pracownikom artystycznym. Przepisy
ustawy o działalności kulturalnej umożliwiając podejmowanie dodatkowych
czynności o charakterze artystycznym dyrektorowi instytucji kultury, stawiają osobę zajmującą takie stanowisko na równi po stronie praw z pracownikiem artystycznym takiej instytucji. Literalnie jednakże nie nakładają
obowiązku na dyrektora instytucji kultury uzyskania zgody pracodawcy
na wykonywanie dodatkowych zadań o charakterze artystycznym – tak jak
w przypadku pracowników artystycznych takich instytucji.

W stanowisku wyrażonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 4 września 2019 r., sygn. akt IV SA/Wr 254/19., podobnie jak w oddalającym skargi kasacyjne od tego orzeczenia wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. akt IIOSK 3906/19,
przyjęto, że do dyrektora instytucji kultury odnosi się obowiązek wyrażony
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w art. 31 a ust. 4 ustawy o działalności kulturalnej. W uzasadnieniach wskazanych wyroków brak jest jakiejkolwiek analizy, czy dyrektor jest pracownikiem artystycznym.

Zatrudnieni w instytucjach kultury pracownicy, nie są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych43. W związku z tym, organizacja procesu rekrutacji
do tych jednostek, pozostaje w gestii ich wewnętrznych uregulowań. Niemniej
instytucja kultury, finansowana ze środków publicznych procesy rekrutacji
nowych pracowników winna przeprowadzać w sposób jednolity, rzetelny
i transparentny.

W instytucjach kultury mogą funkcjonować związki zawodowe. Związek
zawodowy (zgodnie z art. 1 ustawy o związkach zawodowych) jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania
i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Stosownie do art. 28
ust. 1–2 tej ustawy pracodawca jest obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących:
1) warunków pracy i zasad wynagradzania;
2) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
3) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań
mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
4) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy
lub podstawach zatrudnienia.
Pracodawca udziela zakładowej organizacji związkowej ww. informacji,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zasady prowadzenia rachunkowości instytucji kultury określone są przepisami ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 4 ustawy, jednostki obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno
przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych
i wskazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. (art. 4 ust. 3):
– przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
– prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych,
ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
– okresowe ustalanie i sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego
stanu aktywów i pasywów;
– wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniki finansowego;
– sporządzanie sprawozdań finansowych;
– gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej
dokumentacji przewidzianej ustawą.
43

Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.
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Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi
odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru również w przypadku,
gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem
odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu
z natury – zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy za ich
zgodą (art. 4 ust. 5).
Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim
przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, w zakresie wskazanym w art. 10 ust. 1 ustawy. Dokumentację tę ustala w formie pisemnej
i aktualizuje kierownik jednostki (art. 10 ust. 2).
Księgi rachunkowe prowadzone przez instytucje kultury, zgodnie z art. 13
ust. 1, powinny obejmować zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum
zapisów) i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze,
zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Do ksiąg
rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci
zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym
(art. 20 ust. 1). Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne
z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują,
kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21, oraz wolne
od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dokumentach księgowych wymazywania i przeróbek (art. 22 ust. 1).
Sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego instytucji kultury, następuje na podstawie przepisów rozdziału 5 ustawy o rachunkowości.
Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub podawanie w tych księgach nierzetelnych
danych, niesporządzanie sprawozdania finansowego, sporządzanie go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w tym sprawozdaniu nierzetelnych
danych podlega odpowiedzialności karnej (art. 77 ustawy o rachunkowości).

Samorządowe instytucje kultury, jako jednostki sektora finansów publicznych, przy udzielaniu zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty
budowalne w okresie objętym kontrolą zobowiązane były do stosowania
przepisów ustawy Pzp (obowiązującą do dnia 31 grudnia 2020 r.).
W art. 4, 4b i 4d określono sytuacje, w których ustawy nie stosuje się
do udzielanych zamówień. Wyłączenia te obejmują m.in.:
– zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8);
– z amówienia, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej
z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów,
a także w zakresie działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem
materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu
zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego
działalności (art. 4d ust. 1 pkt 2).

Udzielanie zamówień
przez samorządowe
instytucje kultury
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Stosownie do art. 37a ustawy o działalności kulturalnej, podmiot prowadzący działalność kulturalną udzielając zamówienia, o którym mowa
w art. 4d ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, którego wartość przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zobowiązany jest do zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej.
Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający może udzielić zamówienia
w innych trybach, tj. m.in. negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej jęki, zapytania o cenę,
partnerstwa innowacyjnego, licytacji elektronicznej, tylko w przypadkach
określonych w ustawie (art. 10).
Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego (art. 18 ust. 1). Za przygotowanie i przeprowadzenie tego postępowania odpowiadają także inne osoby,
w zakresie w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego
może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności, pracownikom zamawiającego (art. 18 ust. 2).
Procedury postępowania przy udzielaniu przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji oraz ich wykorzystaniu i rozliczaniu określone zostały
w ustawie o finansach publicznych.
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego udzielając dotacji celowej jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku, gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania
lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności
(art. 250):
– wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego
realizację są przekazywane środki dotacji;
– termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego
roku budżetowego;
– termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.

Zgodnie z zasadami postępowania określonymi w art. 251 ustawy o finansach publicznych:
– dotacje celowe udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do 31 stycznia następnego roku,
z zastrzeżeniem terminów wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 198 ust. 4;
– w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 263 ust. 2, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 15 dni od dnia określonego w uchwale;
– w przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji, jest krótszy niż rok
budżetowy, niewykorzystania część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji;
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 ykorzystanie dotacji następuje w szczególności przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona lub w przypadku,
gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielania i rozliczania dotacji, wykorzystanie dotacji następuje przez realizację celów wskazanych
w tych przepisach;
– od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w art. 251
ust. 1–3, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie tych
terminów.
Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni
od stwierdzenia wystąpienia ww. okoliczności, przy czym zwrotowi podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczyłem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości (art. 252
ust. 1 i 5). Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są dotacje otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej
niż określona w odrębnych przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna
na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania (art. 252 ust. 3)
Dotacjami nienależnymi są dotacje udzielone bez podstawy prawnej
(art. 252 ust. 4).
Zgodnie z art. 131 ustawy o finansach publicznych, dotacje podmiotowe
obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie
międzynarodowej. W ustawie o finansach publicznych nie określono trybu
postępowania przy określaniu wysokości tych dotacji oraz rozliczaniu ich
wykorzystania.

Nieprzestrzeganie przez kierowników jednostek samorządu terytorialnego
oraz kierowników samorządowych instytucji kultury reguł określających
zasady gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, określonych
w szczególności w ustawie o finansach publicznych, ustawie PZP i ustawie
o rachunkowości, zagrożone jest odpowiedzialnością, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych84. Zgodnie z ustawą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in.:
– dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego m.in. uchwałą budżetową lub planem finansowym albo
z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków
(art. 11 ust. 1);
– zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego
m.in. uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem
zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących
zaciągania lub zmiany zobowiązań przez jednostkę sektora finansów
publicznych (art. 15 ust. 1);

Odpowiedzialność
za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych
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 iewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów
publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar albo oprocentowanej tych należności (art. 16 ust. 1);
– nieprzestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych w zakresie wskazanym w tym przepisie (art.17 ust. 1–6), w tym np.: opisanie
przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję (ust. 1 pkt 1); udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach
o zamówieniach publicznych (ust. 1b pkt 1); zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej bądź na czas
dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub
na czas nieoznaczony (ust. 2 pkt 1 i 2);
– niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi
wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2);
– niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności
operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących takiej operacji, jeżeli
miało ono wpływ na: dokonanie wydatku powodującego przekroczenie
kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym; zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym (art. 18b);
– niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki
sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, jeżeli miało ono wpływ na powstanie którejś z sytuacji wskazanych
w pkt 1–13 tego ustępu (art. 18c ust. 1).
Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności przez inne osoby niż kierownik jest skuteczne powierzenie tym osobom obowiązków w danym zakresie (art. 4 ust. 1 pkt 3).
Zgodnie z art. 26 ustawy, nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 5–16, oraz art. 18 ust. 2, art. 18b
i art. 18c, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania
lub zaniechania – łącznie w roku budżetowym, kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim,
ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 305, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136).

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.
poz. 217, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, ze zm.).
7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320, ze zm.).

8. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 263, ze zm.).

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą
być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi,
oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1399).

10. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U.
poz. 2369).

11. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
(Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).
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6.4. 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 Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

9. Sejmowa Komisja do Spraw Kultury i Środków Przekazu

10. Senacka Komisja do Spraw Kultury i Środków Przekazu
11. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
12. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
13. Prezydent Wrocławia
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