
 
 

 
 

 
 
LWA.410.017.03.2020 
 
 

Witold Olejarz 
 
Dyrektor Teatru Rampa  
na Targówku 
ul. Kołowa 20; 03-536 Warszawa 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
Zmienione zgodnie z treścią uchwały Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 
17 marca 2021 r. 

 
 

P/20/085 „Gospodarka finansowa instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Stołeczne 
Warszawa w latach 2018-2020 (I półrocze)” 

 
 

  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Teatr Rampa na Targówku1, ul Kamionkowska 20; 03-536 Warszawa 

 

Witold Olejarz, Dyrektor Teatru, od 25 sierpnia 2015 r.  

(akta kontroli tom I str. 3-5) 

1. Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej instytucji kultury wynikających 
z przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej2. 

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

publicznych3, z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości4 i z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych5. 

 

Lata 2018-2020 (I półrocze), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po 
tym okresie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu kontroli. 

 

Art. 2 ust 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 

 

Rafał Sowa główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LWA/153/2020 
z 1 października 2020 r.  

 (akta kontroli tom I str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej także „Teatr”. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 194, dalej: ustawa o działalności kulturalnej. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., obowiązująca do 31 grudnia 2020 r. – dalej: ustawa Pzp. 
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
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II. Ocena ogólna7 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 (I półrocze) Teatr prowadził gospodarkę finansową na ogół 
zgodnie z zasadami postępowania określonymi w przepisach prawa, regulujących 
zasady funkcjonowania instytucji kultury oraz jednostek sektora finansów 
publicznych. Zakres działalności Teatru oraz źródła jej finansowania były zgodne 
z określonymi w Statucie tej jednostki. Wynagrodzenia dla pracowników Teatru 
ustalane były zgodnie z przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi. Dotacje 
podmiotowe i celowe otrzymane z m.st. Warszawy wykorzystano i rozliczono 
zgodnie z zasadami postępowania określonymi przez Urząd m.st. Warszawy. Księgi 
rachunkowe prowadzone były zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Teatr 
terminowo i rzetelnie sporządzał sprawozdania finansowe oraz o stanie należności 
i zobowiązań, a także terminowo regulował zobowiązania. Przestrzegane były 
uregulowania wewnętrzne określające zasady udzielania zamówień publicznych 
niepodlegających, z uwagi na ich wartość, przepisom ustawy Pzp.  

Stwierdzone nieprawidłowości w działalności Teatru dotyczyły: 

 ponoszenia w latach 2018-2019 kosztów z przekroczeniem ich wysokości 
określonej w planach finansowych na dany rok, co stanowiło naruszenie art. 46 
ust. 1 i art. 52 ust. 3 ustawy o finansach publicznych; 

 przyznawania nagród i premii uznaniowych dla osób zatrudnionych 
na stanowiskach zastępcy dyrektora ds. artystycznych i głównego 
księgowego  z naruszeniem przepisów regulujących zasady przyznawania tego 
rodzaju świadczeń; 

 stosowania regulaminu wynagradzania zawierającego uregulowania odnoszące 
się osób zatrudnionych na stanowiskach zastępcy dyrektora i głównego 
księgowego, co było niezgodne z art. 772 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy8, w powiązaniu z art. 24126 § 2 tej ustawy;  

 obsadzenia stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych w trybie 
niezgodnym z określonym w Statucie Teatru; 

 nieutworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania w związku z toczącymi się 
od 2017 r. postępowaniami sądowymi i administracyjnymi, których 
przedmiotem, w jednym przypadku, była wypłata odszkodowania na rzecz 
osoby trzeciej, a w drugim – zapłata kary z tytułu zajęcia pasa drogowego bez 
zezwolenia, co stanowiło naruszenie art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy 
o rachunkowości; 

 nierzetelnego sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień za 2019 r., 
poprzez ujęcie w nim wydatków niezwiązanych z udzielaniem zamówień 
publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm., dalej także Kodeks pracy. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

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

Zgodnie ze Statutem Teatru10, zakres działalności tej instytucji obejmował m.in.: 
przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych, muzycznych, 
programów telewizyjnych i kabaretowych, organizowanie przeglądów i festiwali 
teatralnych; realizację różnorodnych form teatralnych i interdyscyplinarnych 
przedsięwzięć artystycznych; prowadzenie galerii sztuki; prowadzenie działalności 
edukacyjnej i upowszechniającej oraz promocyjnej w dziedzinie teatru. W Statucie 
określono, że przychodami Teatru 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 samorządu 
terytorialnego i z budżetu państwa; środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 
oraz środki z innych źródeł. Wskazano, że Teatr może prowadzić działalność 
gospodarczą m.in. w zakresie: działalności impresaryjnej, wystawienniczej, 
wydawniczej; realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, 
fonograficznych i video, filmów oraz w innym zakresie, uwzględniającym specyfikę 

oraz możliwości techniczne i organizacyjne Teatru  pod warunkiem, że działalność 
gospodarcza nie ogranicza i nie utrudnia wykonywania zadań statutowych. 

(akta kontroli tom I str. 6-9) 

Ze sprawozdań GUS K-0111 za 2018 r. i 2019 r. wynika, że w ww. okresie 
działalność statutowa Teatru obejmowała m.in.: 

 organizowanie przedstawień (w 2018 r. zorganizowano 305 przedstawień, 
w których uczestniczyło 74 398 widzów, a w 2019 r. – 310 przedstawień, 
w których uczestniczyło 79 988 widzów); 

 prowadzenie działalności wydawniczej (w 2018 r. Teatr wydał siedem 
afiszy/plakatów w nakładzie 823 egzemplarzy; cztery programy w nakładzie 
1 800 egzemplarzy, pięć serii wydawniczych w nakładzie 4 672 egzemplarzy 
oraz jedno inne wydawnictwo w nakładzie 500 egzemplarzy, a w 2019 r. – 
38 afiszy/plakatów w nakładzie 228 egzemplarzy, pięć programów w nakładzie 
2 400 egzemplarzy oraz 14 innych wydawnictw w nakładzie 6 490 egzemplarzy). 

Ponadto w latach 2018-2019, w ramach projektu rewitalizacyjnego „Otwarta 
Rampa”12  Teatr zorganizował ogółem 656 imprez13 (326 w 2018 r. i 330 w 2019 r.), 
w których uczestniczyło łącznie 14 230 osób. 

 (akta kontroli tom I str. 146-155; tom II str. 74-219) 

1.2. W latach 2018-2019 Teatr uzyskał ujemne wyniki finansowe na prowadzonej 
działalności, w wysokości odpowiednio: 860,1 tys. zł i 340,5 tys. zł, podczas gdy 
w 2017 r., tj. przed okresem objętym kontrolą, Teatr uzyskał dodatni wynik 
finansowy, w wysokości 232,3 tys. zł netto. 

                                                                     (akta kontroli tom I str. 17, 46) 

                                                      
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 Stanowiącym załącznik do uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/986/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. 
11 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej. 
12 Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawę w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. 

Warszawy do 2022 r.  
13 W ramach realizacji umów w sprawie przyznania dotacji celowych przez m.st. Warszawę, Teatr organizował m.in. zajęcia 

i warsztaty teatralne, muzyczne, czytelnicze dla dzieci i dorosłych. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przychody Teatru w 2018 r. (9 676,9 tys. zł) były o 1,1% wyższe niż w 2017 r. 
(9 572,9 tys. zł), a w 2019 r. (10 121,5 tys. zł) o 4,6% wyższe niż w 2018 r. 
Podstawowymi źródłami przychodów były dotacje podmiotowe i celowe z budżetu 
m.st. Warszawy na wydatki bieżące (6 047,7 tys. zł w 2018 r. i 6 207,7 tys. zł 
w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio: 62,5% i 61,3% przychodów ogółem oraz 
przychody własne z działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych (3 094,4 tys. zł w 2018 r. i 3 703,1 w 2019 r.), które stanowiły 
odpowiednio: 32,0% i 36,6% przychodów ogółem. Pozostałe przychody stanowiły 
5,5% w 2018 r. oraz 2,1% w 2019 r. przychodów ogółem. Przychody własne Teatru 
z działalności w 2018 r. były niższe o 0,3% od przychodów uzyskanych w tym 
zakresie w 2017 r. (3 184,4 tys. zł), natomiast w 2019 r. – wyższe o 19,7% 
od uzyskanych w 2018 r. 

Wysokość kosztów działalności Teatru kształtowała się w tym okresie następująco: 
2018 r. – 10 537,0 tys. zł (wzrost o 11,3% w stosunku do 2017 r. – 9 340,6 tys. zł); 
2019 r. – 10 462,0 tys. zł (spadek o 0,7% w stosunku do 2018 r.). Głównymi 
składnikami kosztów były koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych 
i honorariów oraz pochodnych od wynagrodzeń (7 586,1 tys. zł w 2018 r., 
7 136,2 tys. zł w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio: 72,0% i 68,2% kosztów 
ogółem oraz koszty zakupu towarów i usług (2 294,1 tys. zł w 2018 r.; 1 634,9 tys. zł 
w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio: 21,8% i 15,6% kosztów ogółem. 

                                                                     (akta kontroli tom I str. 115, 117) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że przyczyną spadku przychodów w 2018 r. w stosunku 
do 2017 r. były niższe wpływy z biletów oraz z najmu, natomiast wzrost 
kosztów  tym roku spowodowany był: zwiększeniem wynagrodzeń pracowników 
technicznych i obsługi (zgodnie z wytycznymi m.st. Warszawy), obligatoryjnym 
wzrostem płacy minimalnej (co spowodowało zwiększenie kosztów wynagrodzeń, 
kumulacją wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz 
przygotowaniem przez Teatr w tym roku czterech premier, z uwagi na spadające 
zainteresowanie widowni i mniejsze wpływy do kasy Teatru. Wskazał, że na wzrost 
kosztów spektakli wystawianych przez Teatr wpływ miało również zastąpienie 
muzyki mechanicznej, muzyką wykonywaną przez orkiestrę oraz zatrudnienie 
tancerzy i znakomitych solistów, co zwiększyło koszty, ale podwyższyło jakość 
przedstawień oraz wpływy ze sprzedaży biletów. 
                                                              (akta kontroli str. tom IV str. 80-82, 100, 104) 

W latach 2018-2019 ogólna wartość aktywów i pasywów Teatru zmniejszyła się 
z 7 352,4 tys. zł na koniec 2017 r. do 6 548,3 tys. zł  na koniec 2018 r., a następnie 
zwiększyła się do 6 649,1 tys. zł na koniec 2019 r. Zmniejszał się też stopniowo 
udział należności w aktywach: z 3.2% na koniec 2017 r. do 2,4% na koniec 2018 r. 
i 2,3% na koniec 2019 r.14. Udział zobowiązań w pasywach zwiększył się z 6,7% 
wg stanu na koniec 2017 r. do 11,2% wg stanu na koniec 2018 r., a następnie 
zmniejszył się do 5,7% wg stanu na koniec 2019 r.15.  

                                                                          (akta kontroli tom I str. 14-16, 43-45) 

Wielkość zatrudnienia w Teatrze w etatach (tj. w przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych) kształtowała się następująco (wg stanu na koniec 
roku/półrocza): 

 48,27 etatu w 2018 r., z czego kierownictwo Teatru - 3 etaty, pracownicy 
artystyczni - 11,78 etatu, pracownicy techniczni - 14 etatów, pracownicy 
administracji i obsługi - 19,49 etatu; 

                                                      
14 Należności ogółem wg stanu na koniec roku: 2017 r. – 231,8 tys. zł; 2018 r. – 157,3 tys. zł; 2019 r. – 151,1 tys. zł. 
15 Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec roku: 2017 r. – 489,4 tys. zł; 2018 r. – 731,2 tys. zł; 2019 r. – 381,2 tys. zł.  



 

6 

 50,19 etatu w 2019 r., z czego kierownictwo Teatru - 3 etaty, pracownicy 
artystyczni - 11,95 etatu, pracownicy techniczni - 16 etatów, pracownicy 
administracji i obsługi - 19,24 etatu; 

 48,69 etatu w 2020 r. I półrocze, z czego kierownictwo Teatru - 3 etaty, 
pracownicy artystyczni - 11,45 etatu, pracownicy techniczni – 15 etatów, 
pracownicy administracji i obsługi - 19,24 etatu. 

 (akta kontroli tom I str. 21-22, 66, 380) 

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

Teatr sporządził i przekazał do Urzędu m.st. Warszawy projekty planów finansowych 
oraz plany finansowe na poszczególne lata okresu objętego kontrolą, w terminach 
wskazanych przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Po otrzymaniu informacji 
o zmianie wysokości dotacji podmiotowej przyznanej Teatrowi na dany rok, 
dokonywano stosownych zmian w planie finansowym oraz przekazywano 
organizatorowi zmieniony plan finansowy. Ostatnie zmiany (korekty) planów 
finansowych dokonywane były w latach 2018-2019 w ostatnim dniu danego roku 
(tj. 31 grudnia). Opracowane w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą 
plany finansowe zawierały wymagane dane, wskazane w art. 31 ustawy o finansach 
publicznych. 
                                                                                  (akta kontroli tom I str. 156-218) 

W wyniku badania realizacji planów finansowych za lata 2018-2019 ustalono, 
że koszty ogółem poniesione przez Teatr w tych latach nie przekraczały wielkości 
kosztów ogółem planowanych do poniesienia. Stwierdzono natomiast występowanie 
okresowych przekroczeń planu finansowego w ciągu roku w odniesieniu 
do niektórych rodzajów (pozycji) kosztów w nim wyodrębnionych.  

W 2018 r. występowanie okresowych przekroczeń dotyczyło następujących 
rodzajów (pozycji) kosztów:  

 koszty stałe administracji/zarządu – na koniec listopada 2018 r. przekroczono 
o kwotę 1 916,14 zł plan kosztów (50 000 zł16), ustalony w planie finansowym po 
zmianach z 5 listopada 2018 r. Dopiero w wyniku kolejnej zmiany planu 
finansowego, dokonanej 31 grudnia 2018 r., „usunięto” ww. przekroczenie, 
zwiększając plan kosztów w tej pozycji do kwoty 57 410 zł; 

 koszty zmienne z tytułu reklamy i promocji – na koniec października 2018 r. 
przekroczono o kwotę 80 016,24 zł plan kosztów (130 000 zł17) ustalony w planie 
finansowym z 31 stycznia 2018 r., a następnie, wg stanu na koniec listopada 
2018 r., przekroczono o kwotę 46 790,34 zł plan kosztów (185 470 zł18) ustalony 
w planie finansowym po zmianach z 5 listopada 2018 r. Dopiero w wyniku 
kolejnej zmiany planu finansowego, dokonanej 31 grudnia 2018 r., „usunięto” 
ww. przekroczenie, zwiększając plan kosztów w tej pozycji do kwoty 251 150 zł. 

                                                  (akta kontroli tom I str. 162- 172; tom III str. 210-214) 

W 2019 r., okresowe przekroczenia planu kosztów dotyczyły następujących 
rodzajów (pozycji) kosztów:   

 koszty stałe w pozycji „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – na koniec 
października 2019 r. przekroczono o kwotę 856 zł plan kosztów (60 260 zł19) 
ustalony w planie finansowym po zmianach z 26 czerwca 2019 r. Dopiero 
w wyniku kolejnej zmiany planu finansowego dokonanej 28 listopada 2019 r. 

                                                      
16 Wykonanie kosztów administracji/zarządu wg stanu na koniec listopada 2018 r. wynosiło 51 916,14 zł. 
17 Wykonanie kosztów zmiennych z tytułu reklamy i promocji wg stanu na koniec października 2018 r. wynosiło 210 016,24 zł. 
18 Wykonanie kosztów zmienne z tytułu reklamy i promocji wg stanu na koniec listopada 2018 r. wynosiło 232 260,34 zł. 
19 Wykonanie kosztów stałych w poz. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych administracji/zarządu wg stanu na koniec 

października 2019 r. wynosiło 61 116,00 zł. 
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„usunięto” ww. przekroczenie, zwiększając plan kosztów w tej pozycji do kwoty 
61 116 zł; 

 pozostałe koszty zmienne – na koniec września 2019 r. przekroczono o kwotę 
24 665,63 zł plan kosztów w tym zakresie (0,00 zł) ustalony w planie finansowym 
po zmianach z 26 czerwca 2019 r. Dopiero w wyniku kolejnej zmiany planu 
finansowego dokonanej 28 listopada 2019 r. „usunięto” ww. przekroczenie, 
zwiększając plan kosztów w tej pozycji do kwoty 24 665 zł;  

 koszty stałe z tytułu administracji/zarządu – na dzień 15 grudnia 2019 r. 
przekroczono o 1 805,48 zł plan kosztów (55 000 zł20) ustalony w planie 
finansowym po zmianach z 28 listopada 2019 r. Dopiero w wyniku kolejnej 
zmiany planu finansowego dokonanej 16 grudnia 2019 r. „usunięto” ww. 
przekroczenie, zwiększając plan kosztów w tej pozycji do kwoty 60 770 zł. 

                                (akta kontroli tom I str. 182-197; tom III str. 215-222, 266) 

Była Główna Księgowa Teatru (zatrudniona na tym stanowisku do sierpnia 2019 r.), 
wyjaśniła m.in., że jej obowiązkiem było sporządzenie planu finansowego na 2018 r. 
po otrzymaniu z Biura Kultury informacji o wysokości przyznanej dla Teatru dotacji 
podmiotowej oraz dokonywanie jego korekty po otrzymaniu informacji o przyznaniu 
Teatrowi roku dodatkowych środków finansowych. Na koniec roku weryfikowała plan 
do przewidywanego wykonania. Biuro Kultury nie wymagało miesięcznych korekt 
planu finansowego. Korekty należało sporządzić po otrzymaniu dodatkowych 
środków finansowych oraz na koniec roku.   
                                                                                  (akta kontroli tom I str. 312-315)  

Główna Księgowa (zatrudniona na tym stanowisku od września 2019 r.), wyjaśniła 
m.in., że przekroczenie planu kosztów w pozycji ZFŚS wynikało z realizacji 
postanowień ustawowych, zgodnie z którymi od sierpnia 2019 r. została zwiększona 
podstawa naliczania odpisów na ZFŚS. W związku z powyższym w dniu 
28 października 2020 r. z rachunku podstawowego Teatru na wydzielony rachunek 
bankowy ZFŚS zostały przekazane środki finansowe w kwocie 856 zł, jako 
uzupełniający odpis na ZFŚS. Równolegle w tym samym dniu został zaksięgowany 
odpis uzupełniający na ZFŚS. Nie było żadnych wydatków z ZFŚS w październiku 
2020 r., zatem nie było przekroczeń wydatków w planie ZFŚS. Wskazała również, 
że koszty wykonane z przekroczeniem planu finansowego w pozycji pozostałe 
koszty zmienne obejmowały kwotę 19 397,50 zł należną do zapłaty w związku 
z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z dnia 11 kwietnia 
2019 r. (obejmującą kwotę główną wraz ze wszystkimi kosztami i odsetkami) oraz 
kwotę 5 267,50 zł należną do zapłaty na podstawie decyzji z dnia 13 sierpnia 2019 r. 
o nałożeniu kary za zajęcie pasa drogowego. Koszty administracji i zarządu 
zaplanowane zostały w dniu 28 listopada 2019 r. w wysokości 55 000 zł, 
co wydawało się kwotą wystarczającą. W praktyce okazało się, że zaciągnięte 
zobowiązania, a więc i koszty w tym zakresie, okazały się nieco wyższe. Zmiany 
planu finansowego na 2019 r. w zakresie ww. pozycji kosztów dokonane zostały 
w możliwie krótkim czasie.  

Główna Księgowa wyjaśniła ponadto, że w pierwszych miesiącach pracy w Teatrze 
skupiła się przede wszystkim na zapewnieniu ciągłości pracy ze strony Działu 
Finansów i Księgowości, płatnościach wynikających z zaciągniętych zobowiązań, 
ochronie majątku Teatru i zagadnieniach dotyczącymi inwentaryzacji. Przygotowała 
również w tym okresie zmiany w zakresie polityki rachunkowości obowiązującej 
w Teatrze. Dodała, że od września rozpoczął się nowy sezon teatralny 2019/2020, 
co wiązało się z wytężoną pracą w Dziale Finansowo-Księgowym oraz jej samej, 
gdyż odpowiada również za rozliczenia kasy biletowej.  

                                                                (akta kontroli tom III str. 232-238, 267-269) 

                                                      
20 Wykonanie kosztów administracji/zarządu wg stanu na dzień 15 grudnia 2019 r. wynosiło 56 805,48 zł. 
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Dyrektor wyjaśnił, że Teatr nie jest zakładem budżetowym a osobą prawną. Planu 
finansowego w Teatrze nie można mitologizować. W Teatrze od 20 lat funkcjonuje 
wprowadzony przez niego system wewnętrznej sprawozdawczości, który umożliwia 
mu pełną kontrolę nad przychodami, kosztami i ewentualnymi odchyleniami 
od oczekiwanych parametrów. Była Główna Księgowa systematyczne na koniec 
każdego miesiąca, zgodnie z wymaganiami kierownictwa Teatru, sporządzała 
zestawienia, z których jasno wynikało wykonanie planu finansowego 
w poszczególnych pozycjach kosztów i przychodów. Wyżej opisany system był 
skutecznym narzędziem kontroli i pozwalał na szybkie reagowanie na niepożądane 
zjawiska. Czasami trzeba było zwiększyć koszty by zminimalizować straty.  

                                                                                   (akta kontroli tom IV str. 66-76) 

W odniesieniu do ww. wyjaśnień, NIK wskazuje, że Teatr jest jednostką sektora 
finansów publicznych i zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy 
o finansach publicznych. Zwiększanie kosztów, bez uprzedniej zmiany planu 
finansowego stanowi naruszenie art. 46 ust. 1 i art. 52 ust. 3 (w zw. z art. 52 ust. 2) 
tej ustawy.   

1.4. Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy o działalności kulturalnej, w ewidencji księgowej 
prowadzonej przez Teatr utworzono odrębne konta księgowe funduszu instytucji 
kultury (konto 801) i funduszu rezerwowego (konto 802). Wg stanu na koniec 2019 r. 
na koncie funduszu instytucji kultury zaewidencjonowana była kwota 2 559,6 tys. zł, 
a na koncie funduszu rezerwowego - kwota 0,00 zł. Dokonywane w latach 2018-
2019 zmiany wysokości kwoty zaewidencjonowanej na koncie funduszu 
rezerwowego (tj. zwiększenia i zmniejszenia) wynikały z przeksięgowania w 2018 r. 
na to konto zysku uzyskanego w 2017 r. (w kwocie 232,3 tys. zł), a w 2019 r. – 
części straty poniesionej przez Teatr w 2018 r. (w kwocie 647,2 tys. zł). Zmiana w 
ww. okresie wysokości kwoty zaewidencjonowanej na koncie funduszu instytucji 
wynikała przeksięgowania w 2019 r. na to konto pozostałej części straty poniesionej 
z 2018 r. (w kwocie 212,9 tys. zł), co skutkowało zmniejszeniem kwoty 
zaewidencjonowanej na tym koncie z 2 772,5 tys. zł wg stanu na koniec 2018 r. do 
2 559,6 tys. zł, wg stanu na koniec 2019 r.  

Księgowań tych dokonano na zasadach określonych w art. 29 ust. 3 i 4 ustawy 
o działalności kulturalnej. 

                                         (akta kontroli tom I str. 14, 21, 45, 53-54, 262, 381-384) 

1.5. Teatr Rampa był w okresie objętym kontrolą właścicielem 
czterokondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 4 343 m2, w którym 
prowadzona była jego działalność statutowa oraz użytkownikiem wieczystym gruntu 
o powierzchni 3 361 m2, na którym zlokalizowany jest ten budynek.  

(akta kontroli tom I str. 219-225) 

Część pomieszczeń w budynku Teatru była czasowo wynajmowania innym 
pomiotom (ośmiu – w 2018 r., 12 – w 2019 r. i czterem – w I półroczu 2020 r.). 
Przychody Teatru z tytułu najmu i dzierżawy tych pomieszczeń wyniosły w 2018 r. –
63,6 tys. zł, w 2019 r. – 81,4 tys. zł i do 30 czerwca 2020 r. – 13,5 tys. zł.  
                                                             (akta kontroli tom I str. 115; tom III str. 82-84) 

W Teatrze nie wprowadzono uregulowań wewnętrznych określających zasady 
(procedury) postępowania przy wynajmie pomieszczeń.   

Dyrektor Teatru wyjaśnił m.in., że użyczenia powierzchni mają charakter 
incydentalny, każdorazowo poprzedzany analizą celów, jakie przyświecają 
organizatorowi danego wydarzenia. Ostateczną decyzję o zgodzie na najem 
podejmuje Dyrektor Teatru.  

                                                                        (akta kontroli tom IV str. 63-65) 
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W wyniku badania obowiązujących w okresie objętym kontrolą umów, zawartych na 
okres roczny lub dłuższy, których przedmiotem było wynajęcie pomieszczeń21 
stwierdzono, że określono w nich termin zapłaty należnego czynszu oraz jego 
wysokość (najem pomieszczeń na prowadzenie programu edukacyjno-
wychowawczego) lub sposób wyliczania tej wysokości (najem powierzchni 
na prowadzenie działalności gastronomicznej22), natomiast nie przewidziano 
dodatkowych rozliczeń z tytułu zwrotu przez najemcę kosztów zużytych mediów.  

                                                                        (akta kontroli tom IV str. 1-22) 

Dyrektor Teatru wyjaśnił, że koszty mediów w przypadku incydentalnych, 
krótkotrwałych najmów są niewielkie. Ponadto Teatr nie posiada infrastruktury 
technicznej umożliwiającej inną formę rozliczenia tego rodzaju kosztów, niż poprzez 
ich uwzględnienie w kwocie ryczałtowej opłaty za najem. Dotyczy to również tzw. 
kawiarenek zlokalizowanych w foyer na piętrze i na dole, które funkcjonują tylko 
godzinę przed spektaklem i w czasie przerwy między aktami. W pozostałym czasie, 
gdy nie odbywają się przedstawienia, z tych miejsc korzystają pracownicy Teatru. 
Odbywają się tam wewnętrzne spotkania, zebrania itp. W trakcie przedstawień jest 
to cały czas foyer, tj. miejsce przeznaczone dla widzów spektaklu. Punktem wyjścia 
w myśleniu o tej usłudze jest dobro i komfort widza. Teatr traktuje działalność 
kawiarenek jako element działalności marketingowej, służący do budowy relacji 
z widzami, co jest dla Teatru bardzo ważne. 
                                                                        (akta kontroli tom IV, str. 57-58, 63-65) 

W Teatrze nie było dokumentacji pozwalającej ustalić tryb wyboru najemcy 
powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarenek. 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że najemcę wybrał osobiście po wieloletnich 
poszukiwaniach odpowiedniego kandydata. Nie było chętnych na tak krótki czas 
pracy wieczorem. 

                                                                        (akta kontroli tom IV str. 69) 

1.5 W okresie objętym kontrolą Teatr nie sprzedawał środków trwałych. 
                                                            (akta kontroli tom I str. 18, 53) 

1.6. Obowiązujące w Teatrze w okresie objętym kontrolą zasady ustalania 
wysokości wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, nagród jubileuszowych 
i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników tej instytucji określone zostały 
w Regulaminie wynagradzania w Teatrze, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora 
nr 2/2013 z 7 marca 2013 r. (ze zm.) W Regulaminie wskazano m.in., że 
pracownikowi przysługuje dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz odprawa 
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę na podstawie ustawy o działalności 
kulturalnej, przy czym nie określono wysokości i zasad przyznawania dodatku 
specjalnego oraz odprawy emerytalnej, wskazując jako podstawę ich przyznania 
przepisy ustawy o działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. sprawie wynagradzania 
pracowników instytucji kultury23. Rozporządzenie to utraciło moc z datą wejścia 
w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

                                                      
21 Przedmiotem wynajmu były m.in.: Sala Klubowa i Sala Kameralna wraz z foyer w każdą niedzielę, w godzinach 9-13, 

z przeznaczeniem na prowadzenie programu edukacyjno–wychowawczego ze społecznością Dzielnicy Targówek (trzy 
kolejne umowy zawarte w latach 2018-2020 z Kościołem Zielonoświątkowym na okresy roczne); pomieszczenia „kawiarenki” 
we foyer Sceny Kameralnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej (dwie kolejne umowy zawarte 
w 2017 r. na okres roczny i w 2018 r. na okres trzyletni, z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą); 
pomieszczenia „kawiarenki” we foyer na I piętrze Teatru z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (dwie 
kolejne umowy, zawarte w 2015 r. i 2018 r. na okresy trzyletnie również z ww. osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą). 

22 Iloczyn ustalonej w umowie stawki dziennej i liczby dni w miesiącu, w których kawiarenka była czynna. 
23 Dz. U. z 2013 r. poz. 1105.  
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22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury24, 
jednak w Regulaminie nie dokonano stosownej zmiany w tym zakresie. 
Maksymalna wysokość dodatku funkcyjnego określona w załączniku do Regulaminu 
wynagradzania w wymiarze 50% wynagrodzenia zasadniczego (po zmianach 
Regulaminu wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora nr 4/2018 z dnia 1 marca 
2018 r.), była zgodna z maksymalną wysokością tego dodatku określoną 
w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 
2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. Określone 
w Regulaminie wynagradzania zasady wypłaty nagród jubileuszowych oraz ich 
wysokość były zgodne z określonymi w art. 31b ust. 3 ustawy o działalności 
kulturalnej, przy czym Regulamin przewidywał również wypłatę nagród 
jubileuszowych po upływie kolejnych okresów pięcioletnich powyżej 40 lat pracy 
w wysokości takiej samej jak dla 40 lat pracy.  
W Regulaminie wynagradzania przewidziano ponadto utworzenie funduszu 
premiowego, z którego wypłacane miały być premie uznaniowe, w wysokości 
do wysokości 150% wynagrodzenia zasadniczego, dla pracowników, którzy 
nienagannie wykonywali swoje obowiązki, a także możliwość utworzenia funduszu 
nagród z przeznaczeniem wypłaty nagród dla pracowników.   
Regulamin wynagradzania25 miał również zastosowanie do osób zatrudnionych 
na stanowiskach głównego księgowego i zastępcy dyrektora ds. artystycznych, 
co stanowi naruszenie w art. 772 § 5, w związku z art. 24126 § 2 Kodeksu Pracy, 
zgodnie z którymi postanowienia regulaminu wynagrodzeń nie mogą określać 
warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy 
zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 tej ustawy. 
  (akta kontroli tom I str. 226-231) 

W wyniku badania umów o pracę zawartych z dwoma pracownikami Teatru 
zatrudnionymi na stanowiskach kierownika muzycznego sceny muzycznej 
i kierownika artystycznego sceny muzycznej Tintilo stwierdzono, że wskazane 
w nich składniki wynagrodzeń, tj. wynagrodzenie zasadnicze i dodatki 
do wynagrodzenia mieściły się w limitach określonych w ww. Regulaminie 
wynagradzania w Teatrze.  

                               (akta kontroli tom I str. 300-311) 

1.7. Zgodnie z warunkami pracy i płacy określonymi w umowach o pracę, zawartych 
z osobami zatrudnionymi na stanowiskach zastępcy dyrektora ds. artystycznych 
oraz głównego księgowego (dwie osoby26) ww. pracownikom za wykonywaną pracę 
przysługiwało wynagrodzenie miesięczne, w skład którego wchodziły: 
wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny stanowiący 30% wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatek stażowy za wysługę lat. 

Wysokość wynagrodzeń miesięcznych przyznanych ww. osobom w latach 2018-
2020 (I półrocze) nie przekraczała limitu maksymalnej dopuszczalnej wysokości 
wynagrodzenia określonego w art. 8 pkt 3, w zw. z art. 2 pkt 2 i 4 ustawy 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 
(tj. sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 
ogłoszonego przez Prezesa GUS). 
                          (akta kontroli tom I str. 232, 234-236, 241-245, 253; tom IV str. 106) 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor przyznał osobom zatrudnionym na ww. 
stanowiskach następujące nagrody lub premie uznaniowe: 

                                                      
24 Dz. U. z 2015 r. poz. 1798. 
25 Zgodnie z jego treścią, w tym danymi podanymi w załączniku. 
26 Jedna do 25 sierpnia 2019 r. a druga od 1 września 2019 r.  
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 Zastępcy Dyrektora ds. artystycznych –- w dniach 11 stycznia 2018 r. 
i 14 stycznia 2019 r., nagrodę w wysokości odpowiednio: 10,0 tys. zł i 7,5 tys. zł 
za prawidłowe i nienaganne koordynowanie działań artystycznych, co przyczyniło 
się do wysokiego poziomu wystawianych przedstawień, wskazując jako 
podstawę jej przyznania postanowienia Rozdziału IV Regulaminu 
wynagradzania, dotyczące wypłaty nagród z Funduszu Nagród; 

 Głównej Księgowej (zatrudnionej na tym stanowisku do sierpnia 2019 r.) – 
w dniach 16 marca 2018 r. i 25 marca 2019 r. nagrody, w wysokości 
po 15,0 tys. zł, za należyte i terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego 
za poprzedni rok, wskazując jako podstawę ich przyznania postanowienia 
Rozdziału IV Regulaminu wynagradzania, dotyczące wypłaty nagród z Funduszu 
Nagród oraz dodatkowo w dniu 22 sierpnia 2019 r. – nagrodę w wysokości 
15,0 tys. zł za efektywną pracę i wzorowe wypełnianie swoich obowiązków 
służbowych, zaangażowanie w działalność Teatru przez wszystkie lata pracy na 
stanowisku głównego księgowego, nie wskazując przepisów prawa (bądź 
uregulowań wewnętrznych) stanowiących podstawę przyznania tej nagrody; 

 Głównej Księgowej (zatrudnionej na tym stanowisku od 1 września 2019 r.) – 
w dniach 19 marca i 1 kwietnia 2020 r. premię w łącznej wysokości 15,0 tys. zł 
(dwa razy po 7,5 tys. zł), w pierwszym przypadku za terminowe i należyte 
wykonanie czynności przygotowawczych do opracowania sprawozdania 
finansowego za 2019 r., materiałów do audytu oraz bieżących zadań 
i obowiązków wynikających ze sprawozdawczości do Biura Kultury Urzędu m.st. 
Warszawy, GUS i US, a w drugim – za sporządzenie sprawozdania finansowego 
za 2019 r., wskazując jako podstawę do ich przyznania przepisy Regulaminu 
wynagradzania pracowników Teatru dotyczące wypłaty premii 
motywacyjnych/uznaniowych z Funduszu Premiowego. 

(akta kontroli tom I str. 230, 232, 257-261, 263-264; tom III str. 378, 380-384) 

Dyrektor Teatru wyjaśnił, że wszystkie ww. nagrody i premie przyznane zostały 
i wypłacone na analogicznych zasadach jak dla pracowników Teatru, na podstawie 
Regulaminu wynagradzania w Teatrze. W przypadku osoby zatrudnionej 
od 1 września 2019 r. na stanowisku głównej księgowej dodatkową podstawę 
do wypłaty premii stanowiły postanowienia aneksu z dnia 19 grudnia 2019 r. 
do umowy o pracę. 

                          (akta kontroli tom IV str. 47-48) 

W ocenie NIK, przyznanie ww. nagród i premii, biorąc pod uwagę wskazywaną 
podstawę prawną do ich przyznania, stanowiło naruszenie art. 5 ust. 1-3 ustawy 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w którym 
wskazano, że osobom, o których mowa w art. 2 ustawy (tj. m.in. zastępcy dyrektora 
oraz głównej księgowej), co do zasady, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie 
miesięczne oraz określono dopuszczalne prawem odstępstwa od tej zasady, 
tj. możliwość przyznania świadczeń dodatkowych, określonych w art. 11 ww. 
ustawy.  

1.8. Ustalono, że Zastępca Dyrektora ds. artystycznych został zatrudniony na tym 
stanowisku z dniem 1 września 2015 r. na podstawie aneksu do umowy o pracę 
zawartej 1 lutego 2012 r. na czas nieokreślony, pomimo iż zgodnie z §9 pkt 5 
Statutu Teatru, stanowisko to powinno być obsadzone w drodze powołania. 

                                                                         (akta kontroli tom I str. 8, 247-255)  

Dyrektor Teatru wyjaśnił, że zatrudnienie na stanowisko Zastępcy Dyrektora 
nastąpiło w formie aneksu do umowy o pracę, żeby nie rozwiązywać umowy o pracę 
zawartej z tą osobą na czas nieokreślony.  

                                                                                      (akta kontroli tom IV str. 103) 
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1.9. Wysokość wydatków Teatru na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla 
pracowników artystycznych tej instytucji z tytułu realizacji przez nich zadań 
artystycznych, o których mowa w art. 31a ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, 
kształtowała się w okresie objętym kontrolą następująco: 2018 r. – 90,0 tys. zł; 
2019 r. – 92,4 tys. zł; I półrocze 2020 r. – 7,4 tys. zł.  
W ww. okresie pracownikom artystycznym Teatru nie wypłacano ekwiwalentu 
pieniężnego, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ww. ustawy, z tytułu używania 
w pracy, za zgodą pracodawcy, własnego instrumentu lub akcesoriów 
do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytów lub innych narzędzi. 

                                                                                        (akta kontroli tom I str. 116)  

Tryb postępowania przy zawieraniu umów z pracownikami Teatru na realizację 
dodatkowych zadań na rzecz tej instytucji uregulowany został w zarządzeniu 
Dyrektora Nr 9/2017 z 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad (procedur) negocjowania 
i ustalania wysokości wynagrodzenia w tytułu umów o dzieło oraz umów zleceń. 
Wskazano w nim m.in., że wynagrodzenie ustalone musi być każdorazowo w formie 
pisemnej umowy. Jego wysokość ustalana jest indywidualnie z każdym wykonawcą 
w oparciu o stopień skomplikowania, przewidywanego nakładu pracy oraz terminu 
wykonania. W zarządzeniu nie określono stawek wynagrodzenia, które powinny być 
oferowane przez Teatr za poszczególne rodzaje dodatkowych prac artystycznych 
oraz nie nałożono obowiązków dokumentowania prowadzonych negocjacji 
związanych z ustalaniem wysokości wynagrodzenia. 
                                                                                          (akta kontroli tom I str. 321)  

Dyrektor Teatru wyjaśnił m.in., że wprowadzenie cennika/widełek wskazujących 
poziomy wynagradzania w stosunku do umów o dzieło dla twórców, nie było 
możliwe do zrealizowania z tego powodu, że stawki artystów bardzo często zależą 
nie tylko od ich wykonywanego dzieła, lecz także od ich pozycji zawodowej. 
Przedmiotem umów o dzieło w Teatrze były głównie zadania twórcze wykonawców 
takich jak aktorzy, reżyserzy, choreografowie, scenografowie. Wprowadzenie z góry 
określonych stawek w konsekwencji może uniemożliwić zatrudnienie twórców 
znanych na rynku artystycznym i w ten sposób ograniczać możliwości działalności 
artystycznej Teatru oraz utrudnić spełnienie jego misji. Wszystkie umowy o pracę, 
umowy o dzieło i umowy zlecenia Dyrektor zawiera i podpisuje osobiście. Każda 
z nich jest poprzedzona procesem negocjacyjnym, a umowa jest dowodem udanych 
negocjacji. Nie ma w jego ocenie potrzeby, aby szczegółowo normować zasady 
negocjacji umów o dzieło i umów zlecenia. 

                                                                       (akta kontroli tom IV str. 68, 101) 

W wyniku analizy rozliczeń z czterema pracownikami artystycznymi Teatru27 z tytułu 
realizacji przez nich dodatkowych zadań artystycznych na rzecz tej instytucji 
stwierdzono, że we wszystkich przypadkach: 

 podstawę rozliczeń stanowiły umowy o dzieło zawarte przez Dyrektora 
z pracownikami, w których określono m.in. rodzaj dodatkowych zadań, termin ich 
realizacji oraz wysokość należnego wynagrodzenia; 

 przedmiotem zawartych umów było wykonanie dodatkowych zadań związanych z 
realizacją repertuaru Teatru Rampa lub zadań wynikających z projektu Otwarta 
Rampa28; 

 zadania określone w umowach nie wchodziły w zakres obowiązków, określony 
w umowach o pracę zawartych z ww. osobami. 

                                                      
27 Zatrudnionymi na stanowiskach zastępcy dyrektora ds. artystycznych, kierownika muzycznego sceny muzycznej (dwie 

osoby), aktora (jedna osoba). 
28 Obejmujących m.in. napisanie scenariusza, wyreżyserowanie spektaklu teatralnego oraz prowadzenie prób wznowieniowych 

w tym zakresie, wykonywanie zadań muzyka lub dyrygenta w ramach wystawianych spektakli, prowadzenie warsztatów 
teatralnych w ramach projektu Otwarta Rampa. 
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Wysokość wynagrodzenia za poszczególne rodzaje dodatkowych zadań ustalono 
w zbadanych umowach na zbliżonym poziomie. 

                                          (akta kontroli tom I str. 256, 304-305, 310-311, 322-379) 

W działalności Teatru w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:  

1. W latach 2018-2019 Teatr ponosił koszty z przekroczeniem ich wysokości 
określonej w planach finansowych, co stanowiło naruszenie następujących 
postanowień ustawy o finansach publicznych: 

 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; 

 art. 52 ust. 3 (w zw. z art. 52 ust. 2), zgodnie z którym zmiany w zakresie 
zwiększenia kosztów wymagają dokonania zmian w rocznym planie 
finansowym.  

Stwierdzone w trakcie kontroli NIK okresowe przekroczenia planowanych wielkości 
kosztów dotyczyły następujących rodzajów kosztów wyodrębnionych w planach 
finansowych na 2018 r. i 2019 r.: kosztów stałych administracji i zarządu 
(przekroczenia dla tej pozycji kosztów wystąpiły w 2018 r. i 2019 r.); kosztów 
zmiennych z tytułu reklamy i promocji (przekroczenia dla tej pozycji kosztów 
wystąpiły w 2018 r.); kosztów stałych z tytułu odpisów na „Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych” oraz i pozostałych kosztów zmiennych (przekroczenia dla 
tych pozycji kosztów wystąpiły w 2019 r.). 

                   (akta kontroli tom I str. 162-172, 182-197; tom III str. 210-222, 266) 

Powyższe nieprawidłowości świadczą o nieprzestrzeganiu w Teatrze, na etapie 
zaciągania zobowiązań oraz ewidencjonowania kosztów, zasad sprawowania 
kontroli funkcjonalnej, określonych w Regulaminie kontroli wewnętrznej 
wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Nr 10/2017 z 28 grudnia 2017 r., o których 
jest szerzej mowa w punkcie 3.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

 (akta kontroli tom II str. 284-292) 

2. W latach 2018-2020 (I półrocze) Dyrektor przyznał i wypłacił nagrody i premie 
uznaniowe osobom zatrudnionym w tym okresie w Teatrze na stanowiskach 
zastępcy dyrektora i głównego księgowego (w łącznej kwocie 77,5 tys. zł) 
niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. z naruszeniem 
art. 5 ust. 1-3 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi.  

(akta kontroli tom I str. 230, 232, 257-261, 263-264; tom III str. 378, 380-384) 

3. Z Zastępcą Dyrektora ds. artystycznych nawiązano stosunek pracy na tym 
stanowisku na podstawie umowy o pracę, co było niezgodne ze Statutem Teatru, 
z którego treści wynika, że stanowisko to powinno być obsadzone w drodze 
powołania. 

                                                                 (akta kontroli tom I str. 8, 247-255)  

4. Zamieszczone w Regulaminie wynagradzania (wprowadzonym zarządzeniem 
Dyrektora Nr 2/2013 z 7 marca 2013 r., ze zm.), regulacje obejmują osoby 
zatrudnione w Teatrze na stanowiskach zastępcy dyrektora i głównego księgowego, 
co stanowi naruszenie art. 772 § 5 Kodeksu Pracy, w powiązaniu z treścią art. 24126 
§ 2 tej ustawy. 
Ponadto Regulamin ten zawiera odwołanie do nieobowiązującego rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. sprawie 
wynagradzania pracowników instytucji kultury. 

(akta kontroli tom I str. 226-231) 
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W Teatrze na ogół w sposób prawidłowy stosowano się do uregulowań ustawy 
o działalności kulturalnej określających zasady funkcjonowania instytucji kultury, 
w tym zasady prowadzenia gospodarki finansowej. Zakres prowadzonej działalności 
oraz źródła jej finansowania były zgodne z określonymi w Statucie. Opracowywano 
plany finansowe z zachowaniem dotacji przyznanych przez organizatora. Utworzono 
fundusz instytucji kultury i fundusz rezerwowy. Stwierdzone w tym zakresie 
nieprawidłowości dotyczyły: ponoszenia przez Teatr kosztów z przekroczeniem ich 
wysokości określonej w planach finansowych, które zgodnie z ustawą o działalności 
kulturalnej powinny stanowić podstawę gospodarki finansowej tej instytucji; wypłaty 
nagród i premii dla osób zatrudnionych na stanowiskach zastępcy dyrektora 
i głównego księgowego z naruszeniem przepisów regulujących zasady 
wynagradzania osób zatrudnionych na tych stanowiskach; obsadzenia stanowiska 
zastępcy dyrektora na podstawie umowy o pracę zamiast w drodze powołania, 
co stanowiło naruszenie postanowień Statutu; stosowania w okresie objętym 
kontrolą Regulaminu wynagradzania w Teatrze zawierającego uregulowania 
niezgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie zastosowania 
jego postanowień do osób zatrudnionych na stanowiskach zastępcy dyrektora 
i głównego księgowego. 

2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazanych przez 
organizatora 

2.1 W umowie w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności 
instytucji kultury oraz programu działania instytucji kultury zawartej z Dyrektorem 
Teatru w dniu 4 lipca 2018 r., m.st. Warszawa zadeklarowało, że dotacja 
podmiotowa dla Teatru na 2018 r. wyniesie nie mniej niż 5 540,0 tys. zł oraz, 
że w ramach posiadanych środków prognozuje dotowanie Teatru w latach 2019-
2020 taką samą kwotą. 

                                                  (akta kontroli tom I str. 127) 

Wysokość dotacji podmiotowej przekazanej przez organizatora w poszczególnych 
latach okresu objętego kontrolą kształtowała się następująco: w 2018 r. – 
5 797,7 tys. zł, 2019 r. – 5 927,7 tys. zł, 2020 r. (wg stanu na koniec I półrocza) – 
5 950,0 tys. zł. W 2018 r. kwota pierwotnie przyznanej dotacji podmiotowej 
(5 540,0 tys. zł) została przez organizatora w ciągu roku zwiększona o 257,0 tys. zł, 
z czego kwotę 37,7 tys. zł przyznano z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń 
pracowników. W 2019 r. kwota pierwotnie przyznanej dotacji podmiotowej 
(5 577,7 tys. zł) była dwukrotnie zwiększana przez organizatora, o łączną kwotę 
350,0 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. W I półroczu 
2020 r., kwota pierwotnie przyznanej datacji na ten rok (5 750,0 tys. zł) została 
zwiększona przez organizatora o 200 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
stałych w związku z zamknięciem Teatru w okresie pandemii. 

                                                  (akta kontroli tom I str. 162- 172, 182-197, 210-217) 

W oświadczeniach przesłanych do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy w styczniu 
2019 r. i 2020 r.29, Dyrektor Teatru podał, że całość dotacji podmiotowych 
otrzymanych w 2018 r. i w 2019 r. została wykorzystana na działalność statutową 
i merytoryczną.  

                                                  (akta kontroli tom I str. 204; tom IV str. 151) 

Z informacji ujętych w załącznikach do sprawozdań z wykonania planów 
finansowych za lata 2018-2019, wynika m.in., że: 

 w 2018 r. Teatr zrealizował zaplanowane wartości mierników w zakresie liczby 
spektakli własnych w siedzibie (plan – 300 spektakli, wykonanie – 305 spektakli) 

                                                      
29 Pisma z dnia 25 stycznia 2019 r. oraz 31 stycznia 2020 r. 
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oraz liczby widzów spektakli własnych w siedzibie (plan po zmianach 70 000 
osób; wykonanie 74 398 osób);  

 poniesione w 2018 r. koszty eksploatacji w wysokości 2 902,2 tys. zł były wyższe 
od planowanych o 402,2 tys. zł (plan – 2 500,0 tys. zł), a uzyskane przychody 
z eksploatacji w wysokości 3 113,6 tys. zł były wyższe od planowanych 
o 113,6 tys. zł (plan – 3 000,0 tys. zł); 

 w 2019 r. Teatr zrealizował w 100% wszystkie zaplanowane na ten rok wartości 
wskaźników, wg planu po zmianach, obejmujących liczbę spektakli własnych 
w siedzibie i poza siedzibą (plan po zmianach i wykonanie – 307 spektakli), 
liczbę spektakli gościnnych (plan po zmianach i wykonanie – 4 spektakle), liczbę 
wydarzeń innych niż spektakle (plan po zmianach i wykonanie – 
352 wydarzenia), liczebność publiczności na spektaklach własnych (plan 
po zmianach i wykonanie – 79 055 osób), liczebność publiczności 
na spektaklach gościnnych (plan po zmianach i wykonanie – 1 242 osób), 
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle (plan po zmianach 
i wykonanie – 8 050 osób). 

(akta kontroli tom II str. 4-5, 12-13, 16-17, 33-35, 389) 

Dyrektor Teatru, odnosząc się do przekroczenia w 2018 r. zaplanowanego miernika 
w zakresie kosztów eksploatacji wyjaśnił m.in., że koszty spektakli rosną, z uwagi 
na zastąpienie muzyki mechanicznej orkiestrami, zatrudnienie tancerzy 
i znakomitych solistów.  

(akta kontroli tom IV str. 104) 

2.2 W latach 2018-2020 Teatr, na podstawie art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy 
o działalności kulturalnej, otrzymywał co roku dotację celową od organizatora 
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji w danym roku projektu 
rewitalizacyjnego „Otwarta Rampa”, w tym: 

 w 2018 r. w wysokości 250 tys. zł (na podstawie umowy z 12 kwietnia 2018 r., 
ze zm.);  

 w 2019 r. w wysokości 280 tys. zł (na podstawie umowy z 16 maja 2019 r. 
ze zm.); 

 w 2020 r. w wysokości 300 tys. zł (na podstawie umowy z 27 stycznia 2020 r.). 

 (akta kontroli tom II str. 74-107, 135-179, 220-267) 

W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej wykorzystania i rozliczenia przez Teatr 
dotacji celowych otrzymanych w latach 2018-2019 stwierdzono m.in., że: 

 przyznane dotacje zostały w całości wykorzystane na realizację zadań 
wskazanych w umowach i rozliczone zgodnie z postanowieniami umów; 

 Teatr zapewnił wymagany udział własny (165,8 tys. zł w 2018 r. i 93,8 tys. zł 
w 2019 r.) w finansowaniu działań realizowanych w ramach umów; 

 dokumenty księgowe z realizacji działań, w wybranych do kontroli przypadkach, 
zostały opisane zgodnie z wymogami określonymi w umowach, tj. m.in. zawierały 
wskazanie źródła pochodzenia środków, z których opłacono dany wydatek oraz 
pozycji kosztorysu projektu, której on dotyczy; 

 sprawozdania końcowe z realizacji zadań zostały sporządzone zgodnie 
ze wzorami tych sprawozdań określonymi w załączniku do umów o przyznanie 
dotacji, w tym m.in. zawierały wymagane informacje odnośnie działań 
zrealizowanych w ramach projektu; 

 w obydwu przypadkach organizator poinformował Teatr30 o akceptacji 
przestawionych sprawozdań z wykonania zadania i uznaniu dotacji za rozliczoną, 
a umowy o jej przyznanie za wykonaną.   

                                                      
30 Pisma z dnia 11 lutego 2019 r. oraz 22 stycznia 2020 r. podpisane przez Zastępcę Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. 

Warszawy. 
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                                                  (akta kontroli tom II str. 108-134, 180-219, 268-275) 

2.3 W okresie objętym kontrolą Teatr nie otrzymywał dotacji celowych, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej, z przeznaczeniem 
na realizację zadań inwestycyjnych.  

                                                  (akta kontroli tom I str. 115, 117) 

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

W Teatrze prawidłowo wykorzystywano i rozliczano w latach 2018-2020 (I półrocze) 
dotacje przekazywane przez organizatora. Otrzymane w latach 2018-2019 dotacje 
celowe na realizację programu Otwarta Rampa, zostały wydatkowane zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w umowach o ich przyznanie oraz terminowo 
rozliczone. Dotacje podmiotowe wykorzystano na dofinansowanie działalności 
bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.  

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

3.1. W okresie objętym kontrolą w Teatrze obowiązywały zasady funkcjonowania 
kontroli zarządczej określone w kolejnych zarządzeniach Dyrektora Nr 3/14 
z 1 grudnia 2014 r. oraz Nr 7/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. Wskazano w nich m.in., 
że Dyrektor Teatru organizuje i zapewnia funkcjonowanie adekwatnego, 
skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w tej instytucji. Na system 
kontroli zarządczej, składają się wszystkie uregulowania zewnętrzne i wewnętrzne, 
w tym m.in.. zarządzenia Dyrektora, procedury, wytyczne, regulaminy, plany 
i standardy przyjęte jako obowiązujące w Teatrze. Kluczowym elementem systemu 
kontroli zarządczej jest proces wyznaczania celów i zadań w Teatrze oraz 
zarządzanie związanym z tym ryzykiem. W ramach kontroli zarządczej w Teatrze 
wyróżnia się w szczególności: samokontrolę, kontrolę wewnętrzną, nadzór 
sprawowany przez kierownictwo Teatru oraz kierowników Działów, kontrolę 
finansową sprawowaną przez głównego księgowego oraz osoby przez niego 
upoważnione, audyt wewnętrzny i zewnętrzny. Kontrola wewnętrzna, jako część 
systemu kontroli zarządczej, prowadzona jest na zasadach określonych odrębnymi 
przepisami wewnętrznymi. 

                                                           (akta kontroli tom II str. 293-296, 363-387)  

Zgodnie z zasadami postępowania określonymi w zarządzeniu Prezydenta m. st. 
Warszawy Nr 1613/201 z dnia 11 października 2011 r. ze zm., które stanowiło 
załącznik do ww. zarządzeń Dyrektora w sprawie funkcjonowania kontroli 
zarządczej, Dyrektor przekazał31 do Urzędu m.st. Warszawy informację o stanie 
kontroli zarządczej w Teatrze za 2018 r. i 2019 r. oraz raport z przeprowadzonej 
samooceny kontroli zarządczej w odniesieniu do wyznaczonych celów/zadań na 
dany rok. W latach 2018-2019 oceną objęte były ryzyka w zakresie realizacji zadań 
dotyczących produkcji i wystawiania spektakli, realizacji projektu Otwarta Rampa 
oraz bezpieczeństwa. Przypisane do tych zadań ryzyka (mierniki) dotyczyły liczby 
spektakli, premier, projektów, widzów i uczestników oraz liczby wypadków. Wśród 
zadań/celów objętych ocenami ryzyka za lata 2018-2019 nie było zagadnień 
dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej.  

                                                           (akta kontroli tom II str. 366-370, 377-387)  

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Teatrze określone zostały 
w Regulaminie kontroli wewnętrznej, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora 

                                                      
31 Do końca stycznia następnego roku. 
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Nr 10/2017 z 28 grudnia 2017 r. Wskazano w nim, m.in. cele kontroli wewnętrznej, 
a także formy i sposoby jej wykonywania (kontrola wstępna, kontrola bieżąca, 
kontrola następcza).   
W ww. Regulaminie określono również zasady przeprowadzania i dokumentowania 
kontroli merytorycznej, formalnej i formalno-rachunkowej dokumentów, wskazano 
osoby upoważnione do przeprowadzania takich kontroli oraz do zatwierdzania 
dowodów księgowych do zapłaty. 

 (akta kontroli tom II str. 284-292) 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Teatru, wprowadzonym zarządzeniem 
Dyrektora Nr 1/2016 z 20 stycznia 2016 r., zadania dotyczące obsługi księgowej 
i finansowej Teatru przypisano w szczególności do zakresu działania Działu 
finansowo-księgowego. Obejmowały one m.in. sporządzanie planów finansowych 
i rozliczeń z wykonania budżetu, prowadzenie księgowości syntetycznej 
i analitycznej, sporządzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych, dostarczanie 
danych niezbędnych do planowania działalności Teatru oraz podejmowania 
prawidłowych decyzji finansowych i gospodarczych. Do zadań głównego 
księgowego należało prowadzenie rachunkowości Teatru zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami, w tym: 

 zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli 
dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych 
i ochronę mienia Teatru;  

 bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji 
wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej, 
w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji 
ekonomicznych i prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych; 

 prowadzenie gospodarki finansowej Teatru zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
poprzez m.in. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi będącymi 
w posiadaniu Teatru zgodnie z przepisami, zapewnienie terminowego ściągania 
należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań, analizę 
wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych 
i innych będących w dyspozycji Teatru. 

                                                                                 (akta kontroli tom II str. 353-362)  

3.2 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości Teatr posiadał dokumentację 
określającą zasady rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 
w zakresie wskazanym w tym przepisie. Zagadnienia te uregulowane zostały 
w zarządzeniu Dyrektora z 1 stycznia 2015 r., ze zm.32 a następnie w zarządzeniu 
nr 11/2019 z 31 grudnia 2019 r. 33. 

 (akta kontroli tom II str. 301-352) 

Zasady kontroli i obiegu dokumentów księgowych określone zostały w zarządzeniu 
Dyrektora nr 1/2000 z 1 stycznia 2000 r. Określono w nim m.in. rodzaje dowodów 
księgowych, stawiane im wymagania (w tym m.in. odnośnie danych o operacji 
gospodarczej, które powinny zawierać) oraz rodzaje czynności sprawdzających, 
którym powinny być poddane przez ich zakwalifikowaniem do ujęcia w ewidencji 
księgowej.  

                                                                 (akta kontroli tom II str. 297-299) 

W wyniku badania ewidencji księgowej prowadzonej w Teatrze w systemie 
informatycznym stwierdzono, że księgi rachunkowe zawierały wymagane elementy, 
o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj. m.in. dziennik, księgę 
główną, księgi pomocnicze. 

                                                      
32 Dalej także: Polityka rachunkowości z 2015 r. 
33 Dalej także: Polityka rachunkowości z 2019 r. 
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                 (akta kontroli tom IV str. 141-150)     

W wyniku analizy 36 zapisów księgowych z lat 2018-201934 stwierdzono, 
że dowody, w oparciu o które dokonano tych zapisów, zostały prawidłowo opisane 
i sprawdzone (pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym) oraz 
zaksięgowane. 
                                                                                (akta kontroli tom IV str. 106-110)     

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

                         (akta kontroli tom I str. 10-24, 30-70; tom II str. 388) 

Sporządzone przez Teatr sprawozdania kwartalne Rb-N o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych i sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań 
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, dotyczące lat 2018-2020 
(I półrocze), zostały przekazane do Urzędu m.st. Warszawy z zachowaniem 
terminów, o których mowa w załączniku nr 8 i 9 (tabela B) do rozporządzenia Rady 
Ministrów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych35. Informacje o stanie należności i zobowiązań 
podane w sprawozdaniach były zgodne z danymi w ewidencji księgowej Teatru. 

                         (akta kontroli tom II str. 388; tom IV str. 106) 

3.4. Teatr nie posiadał zobowiązań wymagalnych na koniec 2018 r. i 2019 r. i nie 
poniósł w tych latach dodatkowych kosztów z tytułu zapłaty odsetek za zwłokę 
w regulowaniu zobowiązań.  

                         (akta kontroli tom I str. 117) 

W wyniku badania wypłat z tytułu należnych wynagrodzeń pracowników za maj 
w latach 2018 r., 2019 r. i 2020 r., oraz z tytułu realizacji na rzecz Teatru czterech 
umów, których przedmiotem były dostawy i usługi36 stwierdzono, że zobowiązania 
Teatru w tym zakresie zostały uregulowane terminowo. 
          (akta kontroli tom III str. 146-150, 163-166, 170-178, 196-200; tom IV str. 106)  

Teatr, wbrew postanowieniom art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, nie 
utworzył rezerwy na przyszłe zobowiązania, wynikające z prowadzonych od 2017 r. 
postępowań dotyczących:  

 wypłaty odszkodowania w kwocie 12 tys. zł, w związku z wypadkiem na terenie 
Teatru – postepowanie sądowe prowadzone w tej sprawie od 2017 r.37 
zakończyło się w 2019 r. wyrokiem przyznającym osobie poszkodowanej 
ww. odszkodowanie; 

 zapłaty kary w kwocie 5,3 tys. zł za umieszczenie w pasie drogowym reklamy 
bez zezwolenia – postępowanie w tej sprawie wszczęte przez Zarząd Dróg 
i Mostów w 2017 r. zakończyło się wydaniem w dniu 13 sierpnia 2019 r. decyzji 
o wymierzeniu ww. kary38. 

                                           (akta kontroli tom III str. 1-7, 91-105; tom IV str. 123-125) 

                                                      
34 Dotyczących kosztów honorariów, usług, przychodów własnych, należności i zobowiązań.  
35 Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 
36 Badaniem objęto terminowość uregulowania zobowiązań wynikających z następujących umów: z 18 marca 2019 r. 

na dostawę sprzętu oświetleniowego za kwotę 24,6 tys. zł brutto; z 22 stycznia 2018 r. na dostawę sprzętu akustycznego 
za kwotę 14,7 tys. zł brutto; z 12 czerwca 2018 r. na druk monografii za kwotę 55,1 tys. zł brutto; z 30 grudnia 2019 r. 
na usługi poligraficzne maksymalnie do kwoty 55,5 tys. zł brutto w ciągu dwóch lat. 

37 Zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ Wydział VII Cywilnego o wszczęciu postępowania 
sądowego w tej sprawie wpłynęło do Teatru 17 października 2017 r.   

38 Wcześniej Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w wyniku rozpatrzenia odwołania Teatru, uchyliło pierwszą decyzję ZDM 
z 31 maja 2017 r. w sprawie wymierzenia tej kary i skierowało tę sprawę do ponownego rozpatrzenia.   
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Była Główna Księgowa wyjaśniła, że nie zostały utworzone rezerwy 
na zobowiązania w tym zakresie, ponieważ uznano, że w powództwo w sprawie 
o odszkodowanie jest nieuzasadnione, a sprawa dotycząca wymierzenia kary 
za zajęcie pasa drogowego zostanie umorzona. 
                                                                                  (akta kontroli tom I str. 317-320)  

3.5. Zgodnie z danymi podanymi w sprawozdaniach Rb–N wysokość należności 
wymagalnych Teatru kształtowała się w okresie objętym kontrolą następująco wg 
stanu na koniec: 2018 r. – 0 zł; 2019 r. – 0,4 tys. zł; I półrocza 2020 r. – 1,2 tys. zł.  

          (akta kontroli tom III str. 28-35, 45, 57-58, 65, 67)  

Całość należności wymagalnych na koniec I półrocza 2020 r. stanowiła należność 
z tytułu nieopłaconej przez spółkę akcyjną w terminie faktury z 15 marca 2020 r. 
za bilety teatralne i kampanię reklamową, której termin płatności przypadał na dzień 
31 maja 2020 r. Należność z tego tytułu została uregulowana przez ww. spółkę 
w dniu 4 sierpnia 2020 r.  

          (akta kontroli tom II str. 307; tom III str. 11, 28-35, 65, 67)  

3.6. W Teatrze wprowadzono wewnętrzne uregulowania określające zasady 
udzielania zamówień, które wyłączone są spod rygorów ustawy Pzp, z uwagi na ich 
wartość nieprzekraczającą 30 tys. euro. W zarządzeniu Dyrektora w tej sprawie, 
Nr 2/2014 z dnia 27 maja 2014 r., wskazano m.in., że pracownik, który zamierza 
dokonać zamówienia ma obowiązek przeprowadzenia rozpoznania rynku w celu 
znalezienia najkorzystniejszej oferty. Rozeznanie rynku polega na zwróceniu się 
pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do co najmniej 
dwóch wykonawców w celu złożenia przez nich ofert (ustnych lub pisemnych). 
W przypadku telefonicznego rozeznania pracownik zajmujący się zamówieniem 
zobowiązany był do sporządzenia notatki służbowej (wg wzoru określonego 
w załączniku nr 1 do zarządzenia) zawierającej m.in. informacje dotyczące numeru 
telefonu i nazwiska osoby, z którą rozmawiał oraz zaproponowanej ceny. 
W przypadku uzyskania ofert pisemnych (w tym za pośrednictwem poczty 
elektronicznej) pracownik zobowiązany był do sporządzenia dokumentacji 
z porównania otrzymanych ofert (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 
do zarządzenia). Sporządzona w tym zakresie dokumentacja podlegać miała 
zatwierdzeniu przez Dyrektora i parafowaniu przez Głównego Księgowego pod 
względem zapewnienia środków na realizację zamówienia. W zarządzeniu 
wskazano również przypadki, do których procedura rozeznania rynku nie 
obowiązywała, wśród których wymieniono m.in. zamówienia o wartości poniżej 
ośmiu tysięcy zł. W zarządzeniu wskazano ponadto, że zasad w nim określonych 
nie stosuje się w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi 
z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, 
konkursów, widowisk, spektakli teatralnych, jeżeli zamówienia te nie służą 
wyposażaniu Teatru w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego 
działalności. 

                                                                               (akta kontroli tom III str. 131-135) 

W Teatrze nie wprowadzono uregulowań wewnętrznych określających zasady 
organizacji udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro oraz 
zamówień niepodlegających przepisom ustawy Pzp ze względu na ich przedmiot.   

Dyrektor Teatru wyjaśnił m.in., że Teatr nie miał obowiązku tworzenia specjalnej 
procedury udzielenia zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Wykonawcy 
zamówień z zakresu działalności kulturalnej wybierani byli w zależności 
od przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu (np. posiadania praw autorskich, 
szczególnych umiejętności artystycznych, doświadczenia itp.) lub przy 
uwzględnieniu bieżących (w dacie zaciągania zobowiązania) potrzeb Teatru 
bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością kulturalną i możliwością ich 
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zrealizowania przez wybranego wykonawcę zamówienia z zakresu działalności 
kulturalnej. W okresie objętym kontrolą wartość zamówień z zakresu działalności 
kulturalnej nie przekroczyła nigdy - jednostkowo - progu bagatelności wskazanego 
w przepisach ustawy Pzp. 

                                                                               (akta kontroli tom IV str. 101-102) 

Zgodnie z danymi podanymi w rocznych sprawozdaniach o udzielonych 
zamówieniach, w latach 2018-2019 Teatr nie udzielał zamówień o wartości 
przekraczającej równowartość kwoty 30 tys. euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 
ustawy Pzp. Łączna wartość udzielonych przez Teatr zamówień w tym okresie 
z wyłączeniem procedur określonych przepisami tej ustawy (w całości z uwagi na 
ich zbyt niską wartość39) zgodnie z danymi w sprawozdaniach wynosiła: w 2018 r. – 
3 456,3 tys. zł, a w 2019 r. – 3 130,6 tys. zł. 
Stwierdzono, że w podanej w sprawozdaniu za 2019 r. kwocie udzielonych 
zamówień, wyłączonych z procedur określonych przepisami ustawy Pzp z uwagi 
na ich wartość, uwzględniono wydatki w kwocie 7,1 tys. zł poniesione przez Teatr 
w 2019 r. z tytułu wypłaty ryczałtu za używanie przez pracowników Teatru 
samochodów prywatnych dla celów służbowych, na podstawie umów, które nie 
są zamówieniami publicznymi.  

(akta kontroli tom III str. 119-121, 127-130) 

Główna Księgowa wyjaśniła, że koszty ryczałtu nie stanowiły kosztów zamówień 
publicznych. Doliczono je do kosztów wykazywanych w sprawozdaniu z udzielonych 
zamówień z ostrożności.  
                                                                                          (akta kontroli tom III str. 76) 

W wyniku analizy czterech zamówień udzielonych przez Teatr w okresie objętym 
kontrolą (na łączną kwotę 149,8 tys. zł brutto)40 stwierdzono, że postępowania 
w tych sprawach przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami określonymi w ww. 
zarządzeniu Dyrektora Nr 2/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zawarcie umów 
o udzielenie zamówieni w trzech przypadkach poprzedzone zostało rozpoznaniem 
rynku wg zasad określonych w ww. zarządzeniu, tj. zebrano oferty od co najmniej 
dwóch zainteresowanych wykonawców. W jednym przypadku, w którym przy 
udzielaniu zamówienia dotyczącego druku monografii odstąpiono od rozpoznania 
rynku, w sporządzonej na tę okoliczność dokumentacji powołano się 
na uregulowania zamieszczone w ww. zarządzeniu Dyrektora zezwalające 
na odstąpienie od rozpoznania rynku w przypadku zamówienia, które może być 
realizowane tylko przez jednego wykonawcę. We wniosku skierowanym 
do Dyrektora w tej sprawie wskazano, że współpraca z proponowanym wykonawcą 
zadania jest kontynuacją poprzednich wydawnictw, a tym samym gwarantuje taką 
samą formę wydawniczą monografii. 
We wszystkich zbadanych sprawach: sporządzona przez pracowników Teatru 
dokumentacja w sprawie udzielenia zamówienia publicznego została podpisana 
przez Głównego Księgowego i zatwierdzona przez Dyrektora; umowa zawarta 
z podmiotami wybranymi do realizacji zadania była zgodna z ofertą złożoną przez 
te podmioty; usługi i dostawy zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z umowami. 

                                                                            (akta kontroli tom III str. 131-200)        

3.7. W okresie objętym kontrolą do Teatru nie wpłynęły skargi dotyczące gospodarki 
finansowej prowadzonej w tej Instytucji. Zagadnienia te nie były również w tym 
okresie przedmiotem kontroli i audytów przeprowadzonych przez podmioty 
zewnętrzne. 

                                                      
39 Tj. zamówień, których wartość nie przekraczała kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
40 Badaniem objęto zamówienia, których przedmiotem była: dostawa sprzętu oświetleniowego za kwotę 24,6 tys. zł brutto; 

dostawa sprzętu akustycznego za kwotę 14,7 tys. zł brutto; usług dotycząca druku monografii za kwotę 55,1 tys. zł brutto; 
usługi poligraficzne za kwotę 55,4 tys. zł brutto. 
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                                                                               (akta kontroli tom III str. 201-209)        

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

1. Niezgodnie z art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, w Teatrze nie 
utworzono rezerwy na przyszłe zobowiązania, wynikające z prowadzonych 
od 2017 r. postępowań dotyczących:  

 wypłaty odszkodowania w kwocie 12 tys. zł, w związku z wypadkiem na terenie 
Teatru; 

 zapłaty kary w kwocie 5,3 tys. zł za umieszczenie w pasie drogowym reklamy 
bez zezwolenia. 

                                           (akta kontroli tom III str. 1-7, 91-105; tom IV str. 123-125) 

2. W rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w 2019 r. w kwocie 
zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy 
Pzp, uwzględniono wydatki (w kwocie 7,1 tys. zł) poniesione przez Teatr w 2019 r. 
z tytułu wypłaty ryczałtu za używanie samochodów prywatnych dla celów 
służbowych, pomimo, że umowy w tej sprawie nie są zamówieniami publicznymi, 
o których mowa w art. 2 pkt 13 i art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 
                                                                 (akta kontroli tom III str. 119-121, 129-130) 

W Teatrze na ogół w sposób prawidłowy stosowano się do zasad postępowania 
określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych 
i w ustawie Pzp. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości opracowano 
dokumentację określającą obowiązujące w tej instytucji zasady rachunkowości oraz 
prowadzono księgi rachunkowe. Terminowo sporządzano sprawozdania finansowe 
oraz kwartalne sprawozdania Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań, jak 
również terminowo regulowano zobowiązania. Zamówienia publiczne 
niepodlegające, z uwagi na ich wartość, przepisom Pzp, w wybranych do kontroli 
sprawach, zorganizowano i przeprowadzono zgodnie z wewnętrznymi 
uregulowaniami. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wprowadzono 
uregulowania określające zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli 
zarządczej. Należy jednak zauważyć, że reguły postępowania określone w tych 
zasadach nie zawsze były w praktyce przestrzegane, o czym świadczą stwierdzone 
w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące przekroczeń wielkości zaplanowanych 
kosztów (co przedstawiono w obszarze pierwszym). Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły nieutworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania wynikające z toczących 
się od 2017 r. postępowań sądowych i administracyjnych, których przedmiotem była 
wypłata odszkodowania na rzecz osoby trzeciej oraz zapłata kary z tytułu zajęcia 
pasa drogowego bez zezwolenia, a także nierzetelnego sporządzenia sprawozdania 
z udzielonych zamówień za 2019 r., w związku z uwzględnieniem w wydatków 
niezwiązanych z udzielaniem zamówień publicznych. 

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

1) rzetelne sprawdzanie na etapie zaciągania zobowiązań oraz kwalifikowania 
dowodów księgowych do ujęcia w ewidencji księgowej, czy wynikające z nich 
operacje gospodarcze mieszczą się w aktualnym planie finansowym Teatru; 

2) przyznawanie nagród (premii uznaniowych) osobom zatrudnionym na 
stanowiskach zastępcy dyrektora i głównego księgowego zgodnie z przepisami 
ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi; 

3) obsadzenie stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych w drodze 
powołania, zgodnie ze Statutem Teatru; 
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4) wprowadzenie zmian do Regulaminu wynagradzania w Teatrze obejmujących 
wyłączenie zastosowania jego postanowień do ustalania wynagrodzeń dla osób 
zatrudnionych w Teatrze na stanowiskach zastępcy dyrektora i głównego 
księgowego oraz zaktualizowanie jego zapisów w zakresie przepisów prawa, 
mających zastosowanie przy ustalaniu wysokości dodatków do wynagrodzenia; 

5) tworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania, w przypadku zaistnienia sytuacji 
wskazanych w art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości; 

6) nieujmowanie w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach 
wydatków ponoszonych przez Teatr z tytułu wypłaty ryczałtu za używanie 
samochodów prywatnych do celów służbowych.   

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, 13 stycznia 2021 r.  

 

           Kontroler               Najwyższa Izba Kontroli 

         Rafał Sowa              Delegatura w Warszawie 

    główny specjalista k.p.             Dyrektor 

               /…/                                           /…/ 

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

   ……………………………….. 
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