
Uchwała nr 994/15 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 2 września 2015 r.  

 

w sprawie: ogłoszenia naboru ofert na wykonanie przez uprawnione podmioty badania 

sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury, dla których organizatorem jest 

samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji Filmowej „Film-Art.”, dla której 

organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.                           

o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje. 

§ 1 

 

1. Ogłasza się nabór ofert na wykonanie przez uprawnione podmioty badania sprawozdania 

finansowego za 2015 rok instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd 

Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji Filmowej „Film-Art.”, dla której organizatorem 

jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. Treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczona zostanie              

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

3. Informacja o ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, zostanie opublikowana w prasie o zasięgu 

ogólnopolskim. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



UZASADNIENIE 

 

Roczne sprawozdania finansowe Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Narodowego 

Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego         

w Kaliszu, Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Teatru Nowego im. Tadeusza 

Łomnickiego w Poznaniu podlegają, na podstawie  art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, 

obowiązkowemu badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 

 

Obowiązek badania sprawozdań finansowych wynika także, co do zasady,  z treści statutów instytucji 

kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

  

W przypadku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie oraz Instytucji Filmowej „Film-Art.”, wolą 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego jest, aby korzystając ze swej kompetencji kontrolnej 

przewidzianej w art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie województwa, rewizji finansowej 

podlegały roczne sprawozdania finansowe także tych jednostek. 

 

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.   

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



 

Załącznik do uchwały nr 994/15  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 2 września 2015 r.  

 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

ogłasza nabór ofert na wykonanie przez podmioty uprawnione badania sprawozdania 

finansowego za 2015 rok instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd 

Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji Filmowej „Film-Art.”, dla której 

organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

 

I. Przedmiot naboru 

 

1. Badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok zakończone sporządzeniem pisemnej opinii wraz                   

z raportem (w dwóch egzemplarzach)w szczególności o tym, czy sprawozdanie finansowe jest 

prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, jak też wynik finansowy,  

a także w razie konieczności udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2015 rok (celem złożenia stosownych 

wyjaśnień i informacji) 

poniższych instytucji kultury, będących wojewódzkimi osobami prawnymi, dla których 

organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego:  

1) Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra  

2) Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ul. Kostrzewskiego 1 62-200 Gniezno  

3) Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie ul. Niezłomnych 2 62-031 Luboń  

4) Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 2 62-800 Kalisz  

5) Muzeum Okręgowe w Koninie ul. Muzealna 6 62-505 Konin Gosławice  

6) Muzeum Okręgowe w Lesznie Pl. Metziga 17 64-100 Leszno 

7) Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile ul. Browarna 7 64-920 Piła 

8) Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie  

 ul. Dworcowa 5 62-052 Komorniki  

9) Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu ul. Łazienna 6 62-800 Kalisz  

10) Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie ul. Narutowicza 69 64-100 Leszno  

11) Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47a 62-500 Konin  

12) Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 

 ul. Prusa 3 60-819 Poznań  

13) Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu ul. Fredry 9 60-967 Poznań  

14) Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 5 60-838 Poznań  

15) Polski Teatr Tańca - Balet Poznański ul. Kozia 4 61-835 Poznań  

16) Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie ul. Mickiewicza 9 62-200 Gniezno  

17) Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu pl. Bogusławskiego 1 62-800 Kalisz  

18) Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego ul. św. Marcin 81 61-808 Poznań  

19) Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy ul. Pleszewska 5a 63-330 

Dobrzyca 

20) Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus Al. Marcinkowskiego 3 61-745 Poznań 

oraz   

21) Instytucja Filmowa „Film-Art.” w Poznaniu ul. Bułgarska 19 60-808 Poznań, dla której 

organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 



Wybrana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oferta będzie podstawą zawarcia umowy 

pomiędzy oferentem a instytucją kultury, której dotyczy wybrana oferta. Koszty rewizji finansowej 

poniesie instytucja kultury. 

2. Miejsce badania: siedziba instytucji kultury. 

3. Termin przekazania opinii wraz z raportem (w dwóch egzemplarzach) – do 30 marca 2016 roku. 

4. Koszty dojazdu i diet biegłego rewidenta wskazanego do wykonania badania w danej instytucji 

kultury pokrywa oferent. 

 

II. Termin i miejsce składania ofert 

Pisemne oferty należy składać nie później niż w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia,                   

tj. do dnia ……………. 2015 roku, do godziny 15.30, w Departamencie Kultury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 budynek 

pokój 333 (parter) lub przesłać pocztą, w zamkniętych kopertach, z adnotacją „oferta/oferty na 

badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok nazwa/nazwy instytucji kultury)”, przy czym 

dokumenty obejmujące dane określone w pkt III. 1. mogą być złożone w jednym egzemplarzu.  

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Departamentu Kultury.  

 

III. Oferta powinna zawierać: 

1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności: 

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji                  

o Działalności Gospodarczej (sporządzony co najwyżej 30 dni przed dniem złożenia oferty), 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie podmiotu lub biegłego 

rewidenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną 

przez  Krajową Radę Biegłych Rewidentów, 

3) poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem polisa ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej podmiotu lub biegłego rewidenta z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, 

4) wykaz wykonanych przez podmiot, w okresie 5 wcześniejszych lat, badań sprawozdań 

finansowych podmiotów, które dysponowały środkami publicznymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem instytucji kultury. 

 

2. Dokumenty i dane dotyczące badania sprawozdania finansowego danej instytucji 

kultury: 

1) wskazanie nazwy instytucji kultury, której dotyczy oferta wraz z czynnościami związanymi                      

z rewizją finansową, które są objęte ofertą (o czym mowa w pkt I. 1.) oraz terminem dokonania 

tych czynności (o czym mowa pkt I. 3.);  

2) wskazanie biegłego rewidenta, który będzie dokonywał badania sprawozdania finansowego 

instytucji kultury, której dotyczy oferta, przy czym jeden biegły rewident może być wskazany do 

co najwyżej dwóch instytucji kultury; 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie biegłego rewidenta wskazanego 

do badania sprawozdania finansowego instytucji kultury, której dotyczy oferta, na listę 

prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,  

4) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta, o którym mowa w punkcie powyżej oraz 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, jeśli biegły rewident działa w imieniu 

tego podmiotu, warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu                               

w rozumieniu art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 

(Dz.U.  Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), dotyczące instytucji, której dotyczy oferta,  

5) wykaz wykonanych przez biegłego rewidenta (który będzie dokonywał badania sprawozdania 

finansowego instytucji kultury, której dotyczy oferta) w okresie 5 wcześniejszych lat, badań 



sprawozdań finansowych, które dysponowały środkami publicznymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem instytucji kultury,  

6) kwota wynagrodzenia brutto za dokonanie czynności, o których mowa w pkt I. 

 

IV. Dodatkowe informacje 

1) oferty należy składać na formularzach, których wzór stanowi załącznik do niniejszego 

ogłoszenia, przy czym do każdej instytucji kultury powinien być złożony jeden formularz;  

2) oferenci są związani treścią oferty przez okres 90 dni od dnia upływu terminu do składania ofert, 

3) przewidywany termin otwarcia ofert wynosi 7 dni, a wyboru oferty - 60 dni od daty upływu 

terminu do składania ofert,  

4) dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych 

rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, 

działający jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę, 

5) podstawowe dane instytucji kultury ze sprawozdań finansowych za 2014 rok są uwidocznione                       

w załączniku do niniejszego ogłoszenia; inne informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać                  

w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                          

w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 pokój 336 lub pod nr telefonu: 61 626 6883 albo 61 626 

6884, 

6) Zarząd Województwa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania 

ofert oraz odstąpienia od naboru ofert bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych. 



 

 

 
 
          pieczęć firmowa oferenta   
 
Nawiązując do ogłoszenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego o naborze ofert na  wykonanie przez 
podmioty uprawnione badania sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji Filmowej „Film-Art.”,                   
dla której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

składamy ofertę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2015 roku 
 

………………………………………………………………… 
nazwa instytucji kultury 

 
 

1. Oferujemy przeprowadzenie badania  sprawozdania finansowego za 2015 rok …………………………… 
(nazwa instytucji kultury), które odbędzie się w siedzibie tej instytucji kultury,  zakończonego sporządzeniem 
pisemnej opinii wraz z raportem w szczególności o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz 
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, jak też wynik finansowy, a także w razie konieczności 
udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zatwierdzającym 
sprawozdanie finansowe za 2015 rok (celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji). Pisemna opinia                   
i raport zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach do 31 marca 2016 r. 

 
        za kwotę ………………………. złotych brutto. 

 
2. Oświadczamy, że powyższych czynności dokona …………………………. (imię i nazwisko)                                

– biegły rewident1 wpisany na  listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 
…………………., który wykonał w okresie 5 poprzedzających lat, badania sprawozdań finansowych 
podmiotów, które dysponowały środkami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury: 

 

Lp. Rodzaj 
wykonanej 

usługi 

Podmiot zlecający 
usługę (nazwa, adres, 

telefon) 

Forma prawna 
podmiotu 

zlecającego 

Data rozpoczęcia 
i zakończenia realizacji 

zamówienia  
(m-c, rok) 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
oraz zobowiązujemy się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa                        
w ust. 1, w przypadku, gdy z naszej winy biegły rewident wskazany w niniejszym ustępie nie wykona 
oferowanych usług,  
a także załączamy: 
1) poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie biegłego rewidenta wskazanego                 

do badania sprawozdania finansowego instytucji kultury, której dotyczy oferta, na listę prowadzoną 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,  

2) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta, o którym mowa w punkcie powyżej, warunków 
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu w rozumieniu art. 56 ustawy z dnia 7 maja 
2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.  Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), dotyczące instytucji, 
której dotyczy oferta.  
 

                                                 
1 Jeden biegły rewident może być wskazany do co najwyżej dwóch instytucji kultury (pkt III. 2. 2 ogłoszenia                          

o naborze ofert) 

 

 



 

 

3. Załączamy także2: 
1)  oświadczenie o spełnianiu warunków przez podmiot do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii lub 

raportu w rozumieniu art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.  
Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) dotyczące instytucji kultury, której dotyczy niniejsza oferta oraz  

2) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji                         
o Działalności Gospodarczej (sporządzony co najwyżej 30 dni przed dniem złożenia oferty), 

3) poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie podmiotu na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez  Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów; 

4) poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, 

 
4. Poniżej przedstawiamy wykaz wykonanych przez podmiot, w okresie 5 poprzedzających lat, badań 

sprawozdań finansowych podmiotów, które dysponowały środkami publicznymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem instytucji kultury 

 

Lp. Rodzaj 
wykonanej 

usługi 

Podmiot zlecający 
usługę (nazwa, adres, 

telefon) 

Forma prawna 
podmiotu 

zlecającego 

Data rozpoczęcia 
i zakończenia realizacji 

zamówienia  
(m-c, rok) 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
 
 
 
         
………………………………..                      …………………………………………………………... 
   miejscowość, data     czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta 

                                                 
2 Załączniki nr 2, 3 i 4 mogą być przedłożone w jednym egzemplarzu bez względu na liczbę instytucji kultury do 

których kierowane są oferty (pkt  II ogłoszenia o naborze ofert) 

 



lp. instytucja suma bilansowa
przychody 

ogółem

średnio-                      

roczne 

zatrud-                           

nienie w 

etatach
1 2 3 4 5

1 Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 35 225 926,91 28 133 835,72 360,0

2 Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu 17 638 216,01 9 790 062,72 106,7

3 Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu 1 047 278,10 5 093 312,96 47,7

4 Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 3 754 468,30 4 382 323,67 59,0

5 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 16 902 164,69 7 106 690,54 65,7

6 Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego 9 274 101,23 14 010 852,02 122,0

7 Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu 2 953 607,97 1 270 518,60 27,6

8 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 9 496 367,58 6 736 392,43 68,4

9 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 2 536 073,14 3 902 906,52 29,9

10 Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie 2 220 181,19 2 150 631,39 13,0

11

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji 

Kultury w Poznaniu 5 396 326,38 6 267 858,63 58,9

12

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, Zespół Pałacowo-

Parkowy 11 697 503,24 1 377 610,35 12,5

13 Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 15 195 117,35 3 300 775,10 43,1

14 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 10 401 500,68 2 326 124,72 33,9

15 Muzeum Okręgowe w Koninie 4 798 445,21 2 134 109,81 38,4

16 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 14 566 392,49 6 189 451,21 101,6

17 Muzeum Okręgowe w Lesznie 5 261 073,13 2 040 205,66 39,0

18 Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile 3 942 882,55 1 840 930,76 30,6

19

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-

Spożywczego w Szreniawie 33 540 146,24 8 138 472,57 97,4

20 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 5 630 177,23 1 468 033,96 14,5

21 Instytucja Filmowa "Film-Art." w Poznaniu 4 101 588,73 1 020 131,01 6,0

215 579 538,35 118 681 230,35 1 375,9

Poznań, 20 sierpnia 2015 r.

*

*

*

Wybrane elementy ze sprawozdania finansowego za 2014 r.


