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 BM-WP.055.7.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie  Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z dnia 27 

lutego 2020 roku w sprawie rozszerzenia działalności „EC1 Łódź – Miasto Kultury” o pracę 

specjalistycznego oddziału pn. Narodowe Centrum Kultury Filmowej, uprzejmie proszę

o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Odnosząc się do pytania dotyczącego możliwości zwiększenia pierwotnie planowanej 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwoty dotacji na realizację inwestycji 

zaplanowanej w „EC1 Łódź –Miasto Kultury”, informuję, że w budżecie resortu nie zostały 

zaplanowane dodatkowe środki na wskazany cel, w szczególności z uwagi na fakt, że projekt 

pn. „Narodowe Centrum Kultury Filmowej –rozwój funkcji i usług przez EC1 Łódź – Miasto 

Kultury w Łodzi” realizowany jest m.in. w oparciu o środki pochodzące z POIiŚ, którego 

operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednocześnie informuję, że decyzję o dofinasowaniu w ramach działania 8.1. Ochrona 

dziedzictwa kulturowego  i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) projektu pn. Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój 

funkcji i usług „EC1 Łódź- Miasto Kultury” w kwocie 25.832.368,44 PLN podjąłem 

w przekonaniu, że projekt ten jest przemyślany, dobrze przygotowany i możliwy do realizacji. 

Dlatego też z zaniepokojeniem przyjąłem informację, że EC1 Łódź – Miasto Kultury 

w Łodzi zdecydowało pierwotnie o ogłoszeniu jednego postępowania przetargowego na wybór 

wykonawcy prac dla czterech projektów łącznie (tj. dla części zakresu rzeczowego projektu 

realizowanego obecnie w ramach działania 8.1. POIiŚ, dwóch projektów dofinansowanych ze 

środków Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz projektu dofinansowanego 

z dotacji celowej Miasta Łodzi).

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. dr hab. Piotr Gliński

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/ochrona-danych-osobowych/informacja-o-zasadach-przetwarzania-danych-osobowych.php


Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została 
zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, tel.: 22 42 10 401, fax: 22  826 75 33, e-mail: minister@mkidn.gov.pl

Ostatecznie nie sprawdził się przyjęty przez EC1 model działania polegający na ścisłym 

powiązaniu realizacyjnym projektu POIiŚ i projektu finansowanego ze środków dotacji 

celowej Miasta Łodzi, w ramach którego nastąpił największy wzrost kosztów w złożonej 

ofercie w stosunku do zaplanowanego na ten cel budżetu, aż o 49,2 mln zł. 

Powyższy sposób działania EC1 doprowadził do odłożenia w czasie realizacji projektu 

finansowanego ze środków POIiŚ. Natomiast w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej 

projektu POIiŚ nie wskazano korelacji polegającej na tym, że bez wykonania prac 

finansowanych z budżetu Miasta Łodzi  nie można realizować zakresu objętego projektem 

dofinansowanym ze środków UE.

Ponadto mój niepokój wzbudziła skala wzrostu środków na zadanie dotyczące prac 

budowlanych związanych z przebudową budynku Narodowego Centrum Kultury Filmowej. 

Wzrost kosztów realizacji tego zadania z 9,9 mln zł (oszacowanych na podstawie kosztorysów 

inwestorskich) do 59,1 mln zł rodzi pytania o poprawność przygotowania inwestycji i 

dokumentacji przetargowej. Wyżej wskazane okoliczności związane z przygotowaniem 

zadania wzbudziły moje obawy co do celowości, rzetelności, gospodarności i legalności 

wydatkowania pieniędzy publicznych przez instytucję. 

Niemniej jednak, mając na uwadze dobro instytucji i zasadność dokończenia 

rozpoczętej inwestycji, wyraziłem zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania 

finansowanego ze środków POIiŚ i ponowne ogłoszenie zamówienia z uwzględnieniem 

konieczności etapowania inwestycji.

W kwestii  zapytania o posiadanie przez ministerstwo analiz, planów oraz projektów 

prowadzenia edukacji filmowej dla zainteresowanych, informuję, że „EC1 Łódź – Miasto 

Kultury” w Łodzi jest samorządową instytucją kultury wspólnie prowadzoną przez Miasto 

Łódź i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister zapewnia w każdym roku 

budżetowym z cz. 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego środki w wysokości 

2.000.000 zł z przeznaczeniem na działalność specjalistycznego oddziału EC1, tj. 

Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Nadzór nad merytoryczną działalnością 

EC1 Łódź – Miasto Kultury sprawuje Miasto Łódź. Ponadto Instytucja przekazuje do 

wiadomości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumenty dotyczące planowanej 

działalności bieżącej i inwestycyjnej oraz dokumenty sprawozdawcze, z których, poza bieżącą 

wymianą korespondencji, Minister czerpie wiedzę na temat istotnych działań instytucji.

Z poważaniem

 Piotr Gliński
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