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1. Wnioski z przeprowadzonego Studium.
1.1. Skrócony opis projektu wraz z opisem wykonalności technologicznej.
Zaprezentowany w niniejszym Studium Wykonalności projekt inwestycyjny jest projektem
realizowanym w trybie indywidualnym, jako tzw. projekt kluczowy. Wnioskodawca projektu jest
samorządową, artystyczną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 2/99.
Wnioskodawca realizuje niniejszy projekt indywidualnie, w oparciu o własne kadry administracyjne i
techniczne, przy wsparciu inwestora zastępczego.
Inwestycja będzie realizowana na terenie województwa mazowieckiego, na terenie gminy: Miasto
Stołeczne Warszawa (Warszawa-Śródmieście) i na terenie powiatu: Miasto Stołeczne Warszawa.
Oddziaływanie projektu wykracza jednak znacząco poza lokalizację inwestycji - ze względu na rangę
Wnioskodawcy, jako samorządowej artystycznej instytucji kultury, o szczególnym znaczeniu dla całej
kultury polskiej i tożsamości narodowej, projekt będzie miał szerokie oddziaływanie i wpływ na
kulturę, zachowanie dziedzictwa kulturalnego i udostępnienie go przyszłym pokoleniom oraz na
rozwój programu kulturalnego i artystycznego Wnioskodawcy.
Projekt jest realizowany w ramach dwóch powiązanych ze sobą funkcjonalnie etapów,
przeprowadzonych w latach 2010 -2012 (I etap) i w roku 2014 (II etap będzie realizowany w trybie
„zaprojektuj i wykonaj”). Taki podział projektu na dwa etapy był spowodowany dostępnością
finansowania, w tym zagwarantowania wkładu własnego dla inwestycji.
Projekt jest rozwinięciem i kontynuacją długoletnich starań Wnioskodawcy wiążących się z
zachowaniem gmachu Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w jak najlepszym stanie i
dostosowaniem go do potrzeb społecznych i artystycznych. Przeprowadzona w latach 2009-2010
inwentaryzacja wykazała, że obiekt ten wymaga prowadzenia prac remontowych, naprawczych i
instalacyjnych, tak, aby zachować jego walory architektoniczne i artystyczne, a także by sprostać
oczekiwaniom artystów i społeczeństwa, chcącego obcować ze sztuką w otoczeniu jak najbardziej do
tego dostosowanym. Ponadto, w miarę upływu lat, dla dorównania nowym standardom
technologicznym i funkcjonalnym oraz trendom, jakie zaczęły dominować w zakresie sztuki
teatralnej, niezbędne stały się: remont elewacji, pilna modernizacja i wymiana wyposażenia
technicznego, zwłaszcza w zakresie technologii scenicznych, a także zwiększenie bezpieczeństwa
obiektu i cennych zasobów w nim zgromadzonych.
Projekt „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie” obejmuje swym zakresem prace inwestycyjne, usługi niezbędne do
realizacji inwestycji, zarządzanie projektem oraz promocję projektu zrealizowane i planowane do
realizacji przez Wnioskodawcę i późniejszego Beneficjenta, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w
Warszawie.
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I. Działania realizowane w ramach I etapu inwestycji w latach 2010 – 2012 (realizacja zakończona
30.09.2012 r.):


roboty elewacyjne obiektu zabytkowego: osuszenie i odgrzybienie ścian, reparacja ubytków,
naprawa i wykonanie nowych tynków, renowacja i odtworzenie metaloplastyki i wystroju
elewacji, malowanie elewacji,



wykonanie nowej elewacji obiektu magazynowego od strony ul. Sewerynów,



wykonanie izolacji przeciwwilgociowych zewnętrznych i wewnętrznych pionowych
i poziomych,



wymiana naświetli dachowych, rynien i rur spustowych, montaż elementów komunikacji na
dachach, wymiana pokrycia tarasu,



wymiana desek podłogi scenicznej, wymiana podłogi drewnianej w montowni
i malarni, wymiana posadzek w modelatorni, magazynie dekoracji, wymiana wykładzin
podłogowych w holu, kuluarach, korytarzach, garderobach, na klatkach schodowych,
naprawa podłoża i nałożenie nowej posadzki na podłodze widowni,



uzupełnienie ubytków sztukaterii, renowacja i malowanie ścian, sufitów – na widowni, w
kuluarach, w garderobach, na klatkach schodowych, pomieszczeniach zaplecza,



remont i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,



renowacja lub montaż nowych elementów wystroju wewnętrznego, w tym: garderób,



wymiana na nowe: foteli teatralnych wraz z systemem montażu do podłogi oraz krzeseł do
lóż,



rozbudowa lub wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, w
tym z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
-

dźwiękowego systemu ostrzegania,

-

systemu gaszenia gazem,

-

instalacji przeciwpożarowej wodnej,

-

systemu oddymiania.

II. Zakres planowany do realizacji w ramach II etapu projektu, realizowanego w 2014 roku:
Przestrzeń wnętrza podlegającego modernizacji w ramach II etapu projektu obejmuje pudło sceny
wraz z przyległymi pomieszczeniami technicznymi i technologicznymi, w których zlokalizowane są
urządzenia mechanizacji górnej i dolnej oraz oświetlenia scenicznego wraz z obsługującymi je
instalacjami.
W zakresie prac budowlanych objętych II etapem projektu przewiduje się zachowanie całości
istniejącej konstrukcji nośnej budynku oraz istniejącej wewnętrznej struktury instalacyjnej.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje modernizację wybranych fragmentów konstrukcji stalowej
(wzmocnienie konstrukcji), instalacji technologicznych, instalacji elektroenergetycznych, instalacji
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oświetlenia scenicznego, instalacji przeciwpożarowych, w obrębie pudła dużej sceny i jego
bezpośredniego otoczenia. Planowane są takie działania:


wymiana niesprawnych i przestarzałych urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny,



montaż nowych i modernizacja istniejących urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny



zakup i montaż oświetlenia teatralnego wraz z system sterowania - do obsługi,
programowania, zapisywania w pamięci i wywoływania ruchu urządzeń napędowych górnej
mechanizacji sceny i widowni.

Planowane rozwiązania techniczne przy pełnym ich wdrożeniu pozwolą na unowocześnienie i
modernizację infrastruktury teatralnej, której przyszłe wykorzystanie będzie odpowiadało popytowi
ze strony obecnych, jak i przyszłych widzów Teatru i wszystkich grup docelowych przedsięwzięcia.
Realizacja projektu, w tak bogatym zakresie technicznym, pomoże rozwijać ambitny program
artystyczny (kulturalny) i edukacyjny, w szerszej perspektywie zaś pozwoli na zachowanie i
udostępnienie dziedzictwa Teatru - jako instytucji i jako gmachu - dla przyszłych pokoleń.
Projekt będzie tym samym odpowiadał na duże zapotrzebowanie społeczne związane z większą
dostępnością infrastruktury o przeznaczeniu kulturalnym a przez to wpłynie na rozwój kompetencji
społecznych, rozwój turystyki kulturowej oraz tzw. sektora przemysłów kultury. W konsekwencji
projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-ekonomicznego Warszawy i województwa
mazowieckiego.

1.2. Wykonalność finansowa projektu.
Realizacja projektu generuje całkowity koszt w wysokości 17 131 429,04 zł brutto. Zgodnie z
wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WM na lata 2007-2013 jako
wydatki kwalifikowane została wskazana kwota w wysokości 13 924 671,09 zł.
Źródła finansowania zostały przewidziane w wysokościach zabezpieczających zaplanowane wydatki.
Montaż finansowy projektu uwzględnia środki pochodzące z EFRR, budżetu Państwa oraz środki
pieniężne Samorządu Województwa Mazowieckiego, w proporcji odpowiednio: 85%, 14% i 1%
wartości kosztów kwalifikowanych. Koszty niekwalifikowane są finansowane ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego.
W fazie eksploatacyjnej koszty generowane przez projekt będą pokrywane z dotacji podmiotowej
Teatru oraz z przychodów wynikających ze zwiększonej sprzedaży biletów.

1.3. Efektywność projektu.
Efektywność finansowa projektu została przedstawiona z wykorzystaniem wskaźników efektywności
finansowej (FNPV/C, FNPV/K, FRR/C, FRR/K). Wartości wskaźników projektu zostały ustalone na
podstawie przepływów pieniężnych projektu określonych przy zastosowaniu metody złożonej.
Analiza finansowa wykazała:
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- obliczone wartości FNPV z inwestycji i z kapitału oznaczają, że projekt nie generuje dodatniej
wartości bieżącej netto,
- FRR z inwestycji i z kapitału stanowi wartość niepoliczalną.
Wartości wskaźników efektywności finansowej jednoznacznie kwalifikują projekt do kategorii
projektów wymagających dofinansowania.
Skutki społeczno-gospodarcze wywołane projektem nie były możliwe do wyrażenia w wartościach
pieniężnych, stąd też zostały opisane ilościowo i jakościowo w ramach analizy wielokryterialnej
projektu. Analiza ekonomiczna wykazała, iż oddziaływanie społeczno-gospodarcze projektu jest
pomiędzy istotnym a bardzo silnym (wartość 3,60). Projekt generuje znaczące korzyści ekonomiczne,
co stanowi uzasadnienie dla dofinansowania z funduszy UE.

1.4. Podsumowanie pozostałych
rekomendacjami.

analiz

i

ich

wyniki

wraz

z

Jak wykazały analizy wykonalności instytucjonalnej oraz administracyjno-formalnej i prawnej,
niniejszy projekt jest bardzo dobrze przygotowany do realizacji:
1. Realizacja projektu oparta jest o dobrze przygotowane do tego celu, kompetentne kadry
techniczne i administracyjne Teatru, działające przy wsparciu inwestora zastępczego. Dla
potrzeb realizacji projektu, po podpisaniu umowy dofinansowania powołany zostanie w fazie
realizacyjnej zespół projektowy, dla którego opracowana została koncepcja funkcjonowania i
zakres odpowiedzialności;
2. Dla I etapu inwestycji zrealizowanego w latach 2010 – 2012 (zakończonego 30.09.2012 r.)
Wnioskodawca uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia i opinie, w tym:
Pozwolenie na budowę - decyzja nr 202/Ś/2010 z dnia 01.04.2010 r. dla inwestycji
polegającej na remoncie z elementami przebudowy budynku Teatru Polskiego w Warszawie
przy ul. Karasia 2, na dz. nr ew. 10/5, 10/6, 10/7 z obrębu 5-04-05 z dnia 01.04.2010;
Stołecznego Konserwatora Zabytków decyzja nr 1789 N/09 z 03.10.2009, późniejsza zmiana
decyzją nr 1267 N/11 z dn. 01.07.2011 r. oraz nr 2238 N/11 z 16.11.2011, kolejna zmiana
decyzją 1300 N/12 z 28.06.2012.; Postanowienie zawierające wyrażenie zgody
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z 11.03.2010 r. na
realizację inwestycji wraz z późniejszymi zmianami (uzupełnieniami);
3. Dla II etapu projektu – modernizacji Dużej Sceny i dostawy sprzętu (etap ten będzie
realizowany 2014 roku w trybie „zaprojektuj i wykonaj”) Wnioskodawca pozyskał już
zalecenia konserwatorskie oraz opracował precyzyjny harmonogram uzyskiwania
pozostałych, niezbędnych dokumentów, został również opracowany Program Funkcjonalno –
Użytkowy będący podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie montażu
techniczno-finansowego II etapu projektu;
4. Projekt będzie realizowany zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych;
5. W wyniku przeprowadzonego testu pomocy publicznej stwierdzono, że w projekcie nie
występują znamiona pomocy publicznej;
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6. Przeprowadzona analiza popytu wykazała, że istnieje społeczne zainteresowanie i akceptacja
dla inwestycji oraz planowanego do wprowadzenia programu artystyczno-kulturalnego;
7. Projekt nie stwarza żadnych ryzyk środowiskowych ani w fazie realizacyjnej, ani też w fazie
eksploatacyjnej, nie zagraża także obszarom Natura 2000, co zostało udokumentowane
zaświadczeniem wydanym przez RDOŚ w Warszawie, jakie uzyskał Wnioskodawca;
8. Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej i generuje wiele
korzyści społeczno-ekonomicznych na poziomie lokalnym i regionalnym.
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2. Definicja celów projektu.
2.1. Analiza otoczenia ekonomiczno-społecznego.
Projekt „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie” będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego, na
terenie gminy: Miasto Stołeczne Warszawa (Warszawa-Śródmieście). Oddziaływanie projektu
wykracza jednak poza lokalizację inwestycji - ze względu na rangę Wnioskodawcy, jako
samorządowej artystycznej instytucji kultury, o szczególnym znaczeniu dla całej kultury polskiej i
tożsamości narodowej, projekt będzie miał szerokie, ogólnopolskie, ponadregionalne oddziaływanie i
wpływ na kulturę, zachowanie dziedzictwa kulturalnego i udostępnienie go przyszłym pokoleniom.
DANE STATYSTYCZNE I DEMOGRAFICZNE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI PROJEKTU.
Województwo mazowieckie, w którym zostanie zrealizowany niniejszy projekt, leży w środkowowschodniej części Polski. Sąsiaduje z sześcioma województwami: łódzkim, kujawsko-pomorskim,
warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim.
Region ten jest największym w Polsce pod względem powierzchni oraz liczby ludności. Powierzchnia
województwa wynosi 35,6 tys. km2, zamieszkuje je prawie 5,2 mln osób (13,5 % ludności całej
Polski). Większość osób (około 3,3 mln) zamieszkuje w miastach, z czego ponad połowa w Warszawie.
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 145 osób na km2 i praktycznie od 2004 roku pozostaje na tym
samym poziomie. Największa gęstość zaludnienia jest w Warszawie oraz na obszarach położonych
wzdłuż linii kolejowych i dróg wychodzących z Warszawy. Region mazowiecki charakteryzuje się
najwyższym w Polsce dodatnim saldem migracji wewnętrznych i zewnętrznych na pobyt stały na 1
tys. ludności, a migracje są istotnym czynnikiem wpływającym na procesy demograficzne na obszarze
województwa, ponieważ w regionie występuje ujemny przyrost naturalny na poziomie ok. 3%. Ta
tendencja jest najbardziej charakterystyczna dla miasta Warszawy i najprawdopodobniej utrzyma się
w ciągu najbliższych lat na podobnym bądź niezmienionym poziomie. Ponadto niekorzystnym
zjawiskiem demograficznym w województwie jest stale postępujący proces starzenia się
społeczeństwa, a co za tym idzie - wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.
Administracyjnie region podzielony jest na 37 powiatów ziemskich, 5 powiatów grodzkich oraz 314
gmin. Jest najbardziej zróżnicowanym wewnętrznie województwem. Można podzielić go na dwie
części – aglomerację warszawską oraz obszary pozostałej części województwa. Monocentryczna
aglomeracja warszawska wraz z miastem stołecznym koncentruje zdecydowaną większość potencjału
społeczno-gospodarczego regionu. Znajduje się tutaj przede wszystkim centrum życia politycznego,
większość ośrodków naukowych i szkolnictwa wyższego, centrum zarządzania państwem i
gospodarką. Wszystkie ośrodki wchodzące w skład aglomeracji, oprócz miasta Warszawy, pomimo
swojej administracyjnej niezależności są od niej uzależnione pod względem funkcjonalnym. Wynika
to głównie z koncentracji w Warszawie większości znaczących instytucji i jednostek. Obszary
pozostałej części województwa są znacznie słabiej rozwinięte, a wskaźnik ich rozwoju ekonomicznego
jest znacznie niższy niż średnia krajowa. Poziom rozwoju północno-wschodniej części województwa
jest bardzo zbliżony do poziomu najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych regionów kraju, natomiast
część południowa boryka się z restrukturyzacją tradycyjnych gałęzi przemysłu.
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Region mazowiecki jest silnie zurbanizowany, o czym świadczy m.in. wysoki odsetek osób
zamieszkujących miasta. Reforma administracyjna kraju przyczyniła się do znacznego spadku pozycji
byłych miast wojewódzkich leżących na obszarze obecnego województwa mazowieckiego na rzecz
miasta stołecznego.
Województwo mazowieckie jest regionem o najwyższym w kraju potencjale gospodarczym, który
mierzony jest wartością PKB. Istnieją jednak spore rozbieżności w rozwoju między metropolitalną
Warszawą a obszarem pozametropolitalnym – wartość PKD przypadająca na jednego mieszkańca jest
trzykrotnie większa w Warszawie w porównaniu z pozostałą częścią regionu. Najbardziej rozwinięty
jest sektor usług rynkowych i to w nim działa przeważająca ilość podmiotów gospodarczych. Ma
największy udział nie tylko w Produkcie Krajowym Brutto, ale także w strukturze zatrudnienia i
nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw.
Województwo, a szczególnie Warszawa, jest obszarem bardzo atrakcyjnym dla inwestorów –
zarówno krajowych jak i zagranicznych. W regionie najlepiej rozwija się przemysł rolno-spożywczy
oraz petrochemiczny. Sam zaś przemysł jest bardzo zróżnicowany branżowo. Na rozwój gospodarczy
wpływ ma także korzystne położenie Mazowsza w europejskim oraz krajowym systemie
transportowym. Przez obszar województwa przechodzą trzy spośród dziesięciu paneuropejskich
korytarzy transportowych. Podstawowy układ drogowy stanowi promienista sieć zbiegająca się w
Warszawie, co świadczy o dobrej dostępności do stolicy z krańców regionu. Sieć drogową tworzy 28
824 km dróg o powierzchni twardej, co stanowi 11,4% długości krajowej. Stosunkowo dobrze
rozwinięta jest także sieć kolejowa. Linie kolejowe w kierunkach północ-południe i wschód-zachód
odgrywają międzynarodową rolę. Warszawa ma połączenia kolejowe ze wszystkimi większymi
miastami w kraju i w Europie. Istotne znaczenie ma również transport kolejowy. W Warszawie
zlokalizowane jest największe w Polsce lotnisko Okęcie. Obsługuje ono prawie 69% całego ruchu
pasażerskiego w kraju.
Na rozwój gospodarczy i konkurencyjność regionu istotny wpływ ma innowacyjność – działalność
badawczo-rozwojowa i wdrożeniowa. Województwo przoduje w kraju w sferze działalności
badawczo-rozwojowej. Skupia największą ilości jednostek badawczo-rozwojowych (31% wszystkich
jednostek B+R w Polsce), przy czym aż 75% działa w samej Warszawie.
Województwo mazowieckie posiada duży potencjał demograficzny i społeczny. Jest to najludniejsze
województwo w Polsce, zamieszkane przez ponad 5 mln osób (13,6% ludności Polski), z czego jedna
trzecia ludności zamieszkuje Warszawę. Ludność miejska stanowi 64,7% mieszkańców województwa.
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 146 osób na 1 km² przy średniej krajowej 122 os/km². Przyrost
naturalny w 2007 r. kształtował się na poziomie 0,4 ‰ i był nieznacznie wyższy od przyrostu
krajowego.
Województwo mazowieckie to największy rynek pracy – ponad 2 mln zatrudnionych. Wg danych
GUS, we wrześniu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wynosiła 4,9% (w
sierpniu 2013 r. 4,9%, a we wrześniu 2012 r. 4,1%), a średnia w województwie mazowieckim
kształtowała się na poziomie 11,0% - podczas gdy bezrobocie w kraju pozostawało na poziomie
13,0%.Korzystna sytuacja na rynku pracy przedkłada się bezpośrednio na wielkość dochodów
(przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie przewyższa o ok. 30% średnią krajową),
wzrost jakości życia i możliwość spełnienia aspiracji ludności.
Silną stroną województwa jest dobrze rozwinięty system szkolnictwa wyższego. W regionie
funkcjonuje ponad 100 szkół wyższych. Przy zdecydowanej dominacji Warszawy wykształcają się
uzupełniające centra akademickie na obszarze poza metropolitalnym, co sprzyja wyrównaniu szans
dostępu do edukacji w województwie.
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Zróżnicowane przestrzennie walory środowiska naturalnego stwarzają podstawę do rozwoju
rolnictwa oraz turystycznego wykorzystania znacznych obszarów województwa. Historia regionu
pozostawiła spuściznę w postaci bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturalnego.
Województwo mazowieckie, pomimo iż cechuje się korzystnymi wskaźnikami rozwoju, boryka się z
poważnym problemem różnic międzyregionalnych, które są największe wśród polskich regionów.
Obszary położone peryferyjne, w szczególności przy wschodniej granicy województwa, wykazują się
poziomem rozwoju zbliżonym do tzw. „ściany wschodniej”. Poza tym, istnieje wyraźna różnica
pomiędzy jego wschodnią a zachodnią częścią. Umowną granicę tego podziału stanowi Wisła.
Zachodnia część regionu jest bardziej zindustrializowana, położone są w niej największe ośrodki
miejskie. Odmienny rolniczy charakter ma część wschodnia i jest w mniejszym stopniu atrakcyjna dla
inwestorów.
Sytuacja gospodarcza regionu ma istotny wpływ na rynek pracy – województwo charakteryzuje się
stosunkowo wysokim wskaźnikiem zatrudnienia oraz relatywnie niską stopą bezrobocia w
porównaniu do innych regionów w kraju.
Warszawa to duże europejskie miasto i zarazem duży rynek usług ulokowanych w obszarze kultury.
Połowa (324,3 tys.) z zarejestrowanych w województwie mazowieckich firm, za swoją siedzibę podaje
Warszawę, a w samej aglomeracji mieszka blisko 3 miliony mieszkańców. Miasto stołeczne Warszawa
jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa ustawa o samorządzie
gminnym i ustawa o samorządzie powiatowym, a zadania wynikające ze stołecznego charakteru
miasta - ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Powierzchnia miasta wynosi 517 km kw.
ludność szacuje się na 1 711 466 mieszkańców, zaś gęstość zaludnienia wynosi 3310 osób na 1 km
kw. Warszawa jest także jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych, głównym węzłem
komunikacyjnym, ośrodkiem naukowym i kulturalnym. Znajduje się tu siedziba PAN, ok. 50 uczelni
wyższych, wiele instytutów oraz placówek i instytucji kultury. Na uwagę zasługują także liczne muzea
m.in. Muzeum Narodowe, Wojska Polskiego, Powstania Warszawskiego. Dziś o Warszawie mówi się
jednak nie jako o pojedynczym mieście, ale o Obszarze Metropolitalnym Warszawa, rozciągającym się
poza granice administracyjne samego miasta i ściśle powiązanym ze swoim sąsiedztwem. W jedynej
jak dotąd ankiecie dotyczącej dalszego rozwoju Warszawy jako metropolii, zrealizowanej w 2008 r. na
zlecenie przez Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie, poczucie przynależności do metropolii
warszawskiej deklarowało blisko 78 proc. mieszkańców stolicy i 55 proc. gmin podwarszawskich. W
ich opinii najważniejszym spoiwem metropolii są wspólne interesy gospodarcze, rynek pracy oraz
połączenia komunikacyjne.
Prezentacja pn. „Społeczna Strategia Warszawy. Warszawa-metropolia” przedstawiona na IX
Warszawskim Forum Polityki Społecznej, sprecyzowała cel główny dla miasta stołecznego jako
metropolii: Warszawa jako dynamicznie i harmonijnie rozwijające się miasto centralne Obszaru
Metropolitarnego Warszawy. Innym celem szczegółowym „Społecznej Strategii Warszawy” jest
uczynienie zeń „miasta kultury, otwartego i aktywnego społecznie”, atrakcyjnego w szerokiej skali kraju, Europy i świata, miasta z bogatą ofertą kulturalną, będącą magnesem przyciągającym do stolicy
jako miasta tolerancyjnego, otwartego na nowe trendy rozwojowe, przygotowanego na przyjęcie
nowych imigrantów zwiększających kapitał ludzki miasta. Kolejnym celem szczegółowym jest
Warszawa jako „miasto bogate i piękne”, miasto bogate ofertą funkcji metropolitalnych: głównie
funkcji naukowych, edukacyjnych i kulturalnych.
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ASPEKTY KOMUNIKACYJNE LOKALIZACJI:
Warszawa jest miastem stwarzającym szerokie możliwości dla biznesu, turystyki i nowych inwestycji,
dzięki czemu, jako miasto nowoczesnej gospodarki należy do najczęściej odwiedzanych miast Europy.
Ma doskonałe położenie i jak pokazują dane Unii Metropolii Polskich, jest dziś po Berlinie, najbardziej
dynamicznie rozbudowującym się miastem europejskim. Według danych Global Metro Monitor 2011
Warszawa należy do grona 40 najszybciej rozwijających się metropolii w skali całego świata, zajmując
33 miejsce.1 Jak podkreślają autorzy raportu, Warszawa należy też do ścisłej czołówki światowych
metropolii pod względem największego tempa wzrostu PKB per capita na świecie (6. Miejsce w 2011
roku).
Region województwa mazowieckiego charakteryzuje bardzo dobra (w porównaniu do innych
regionów Polski) dostępność komunikacyjna, szczególnie w kontekście transportu lotniczego oraz
sieci powiązań kolejowych i drogowych. Sytuacja ta jeszcze się poprawiła po doprowadzeniu do
Warszawy autostrady A2 w 2012 roku, i po wybudowaniu drugiego (obok międzynarodowego portu
lotniczego im. F. Chopina przyjmującego kilka milionów pasażerów rocznie) lotniska dla miasta – w
Modlinie. Jego przepustowość pozwoli na obsłużenie 20 milionów pasażerów rocznie.
Województwo mazowieckie, a także sama Warszawa, to obszar doskonale skomunikowany z resztą
kraju, a także z innymi krajami Unii Europejskiej. Przez Warszawę przebiegają następujące szlaki
komunikacyjne, mające także wpływ na ruch turystyczny w całej aglomeracji: S8, S17, drogi krajowe
nr 8,2,79,61,7, powiatowe:631,637,580, 629, 706, 719, 634, 633, 717, 724, 801, 898.
Warszawa posiada także dobre skomunikowanie lotnicze i kolejowe z kluczowymi kierunkami
krajowymi i międzynarodowymi. Międzynarodowy port lotniczy im. Fryderyka Chopina (WarszawaOkęcie), zlokalizowany jest zaledwie 10 km od ścisłego centrum miasta i obsługuje ponad 9 milionów
pasażerów rocznie oraz ponad 100 połączeń krajowych i zagranicznych dziennie. Jest to obecnie
największy port lotniczy w Polsce, obsługujący nieco mniej niż 50% całości ruchu pasażerskiego w
Polsce. Obecnie Warszawa posiada około 100 połączeń rejsowych z portami w kraju i na świecie oraz
stale rosnącą liczbę połączeń czarterowych. Warszawa ma także bardzo dobre połączenie kolejowe.
Dziś jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacji kolejowej w Polsce. Istnieje tu sześć dużych
dworców kolejowych (Warszawa Centralna, Warszawa Gdańska, Warszawa Śródmieście, Warszawa
Wileńska, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia) oraz kilkadziesiąt mniejszych stacji i
przystanków osobowych. Linia łącząca trzy najważniejsze dworce (Warszawa Centralna, Wschodnia i
Zachodnia; tzw. linia średnicowa) prowadzi przez tzw. tunel średnicowy oraz most średnicowy na
Wiśle.
Warszawski węzeł kolejowy jest centralnie położony na skrzyżowaniu trzech paneuropejskich
korytarzy transportowych, tzn.:


II-go paneuropejskiego korytarza transportowego (Berlin- Kunowice- Poznań- WarszawaTerespol- Brześć- Mińsk- Moskwa),



VI-go paneuropejskiego korytarza transportowego (Gdynia- Gdańsk- Warszawa- KatowiceOstrawa- Wiedeń),



I-go paneuropejskiego korytarza transportowego (Warszawa- Białystok- Suwałki- SzestokaiKowno- Ryga-Tallin; jest to tzw. linia E 75).

1

http://forsal.pl/grafika/586672,89707,global_metromonitor_2011_ranking_najszybciej_rozwijajacych_sie_metropolii_na_swiecie.html
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Korytarz VI oraz korytarz I należą do grupy 30 projektów priorytetowych TEN –T, ujętych w załączniku
II do Decyzji nr 884/2004/WE.
Miejska infrastruktura komunikacyjna w Warszawie jest bardzo dobrze rozwinięta, dzięki czemu
ruchy migracyjne w obrębie metropolii warszawskiej z centrum stolicy na obrzeża i na odwrót są
zjawiskiem powszechnym i nie stwarzającym problemów. Działa sprawna publiczna komunikacja
szynowa: metro-z liczbą taboru 108, tramwaj- z liczbą taboru 863, kolej (w tym SKM- Szybka Kolej
Miejska i WKD- Warszawska Kolej Dojazdowa), oraz świetnie zorganizowana czasowo komunikacja
autobusowa: autobusy zwykłe, okresowe, przyśpieszone okresowe, przyśpieszone stałe, nocne,
podmiejskie, podmiejskie, podmiejskie okresowe, ekspresowe.
INSTYTUCJE KULTURY I PROFIL KULTURALNY WARSZAWY.
Umiejscowienie realizacji projektu w Warszawie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia jego
oddziaływania jak i kreowania nowych działań i inicjatyw kulturalnych i turystycznych (przede
wszystkim w zakresie turystyki kulturalnej). Wpływa na to obecność licznych instytucji kultury na
skalę niespotykaną w innych regionach kraju. W Warszawie zgromadzone są wspaniałe kolekcje
polskiej i obcej sztuki dawnej - można je oglądać w Muzeum Narodowym, w Zamku Królewskim w
Warszawie, w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w Muzeum Łazienki Królewskie w
Warszawie; sztukę współczesną prezentują galerie – Narodowa Galeria Sztuki Zachęta i Centrum
Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim. Renomę Warszawy jako centrum turystyki kulturalnej
tworzą też liczne placówki muzyczne i teatralne z Teatrem Wielkim - Operą Narodową, Operą
Kameralną, Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Filharmonią Narodową i Teatrem
Narodowym, a także teatry muzyczne Roma i Buffo oraz atrakcyjny, ze względu na swój niespotykany
charakter, Teatr Żydowski. W Warszawie odbywają się znane na całym świecie imprezy i festiwale:
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina, Jazz Jamboree, Warsaw Summer Jazz Days,
Festiwal Mozartowski, Festiwal Muzyki Dawnej, Międzynarodowe Spotkania Teatralne oraz
Międzynarodowe Biennale Plakatu.
Warszawa zaznacza także swoją obecność na kulturalnej mapie Polski między innymi poprzez
organizację na jej terenie imprez i wydarzeń kulturalnych o znaczeniu międzynarodowym. Imprezy te
organizowane są przez warszawskie teatry, galerie, muzea. Odbywają się tutaj m. in. takie imprezy o
wysokiej randze jak:
Międzynarodowy Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena,
Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. St. Moniuszki, Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji,
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, cykle międzynarodowe:
„Wielkie Damy Światowej Sceny Operowej”, „Wielka Kameralistyka XX wieku”.
Wg danych GUS z 2011 roku z obiektów oferty kulturalnej Warszawa posiada w sumie 27 teatrów,
5 teatrów muzycznych, 2 opery i 3 operetki, 1 filharmonię, 23 kina stałe, 56 muzeów, 190 bibliotek
wraz z filiami, 36 galerii i salonów sztuki i w sumie 1152 obiekty zabytkowe. Dokument pn.
„Społeczna Strategia Warszawy- Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 20092020”, w obszarze tematycznym „Kultura” definiuje stolicę jako wyjątkowe miejsce na kulturalnej
mapie Polski. Wiąże się to bezpośrednio z jej potencjałem gospodarczym i liczbą instytucji kultury i
organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury. Pod względem intensywności i
różnorodności życia kulturalnego Warszawie nie dorównuje żadne polskie miasto.
Siedziba Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana położona jest w dzielnicy Śródmieście. Według
danych GUS z 31.12.2009 r. dzielnica posiada powierzchnię 15,57 km² i liczy 126 143 mieszkańców.
Dzielnica obejmuje swym obszarem najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także
zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic. Śródmieście jest
najbardziej reprezentacyjną dzielnicą Warszawy. Śródmieście to dzielnica nazywana sercem
Warszawy bowiem to tutaj mieści się większość urzędów centralnych i samorządowych.
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Śródmieście jest również centrum kulturalno-rekreacyjnym stolicy, z największą ilością muzeów,
galerii, teatrów i kin. Odbywają się tu imprezy kulturalne i sportowe o znaczeniu lokalnym,
ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.
Władze stolicy przeznaczają najwyższe kwoty z budżetu na kulturę spośród dużych polskich miast.
Mimo to, Warszawa nie posiada rozpoznawalnej międzynarodowo marki, jako centrum wydarzeń
kulturalnych. Pod tym względem przewagę wydają się mieć inne polskie miasta, takie jak: Kraków
bądź Wrocław – wybrany na Europejską Stolicę Kultury 2016.
W pozostałych miastach Mazowsza zlokalizowane są pojedyncze instytucje kulturalne. Wśród nich na
wyróżnienie zasługuje Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, w którym znajduje się obraz El Greco:
„Ekstaza Świętego Franciszka”, jedno z nielicznych w Polsce dzieł tej rangi. Pod względem dziedzictwa
historycznego na mapie regionu wyróżnia się Płock - dawna stolica Polski i Mazowsza. W Radomiu
mieści się prężnie działające Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Ważnym
centrum sztuki ludowej jest Ostrołęka – stolica Kurpii i siedziba Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Na
Mazowszu zlokalizowane są również ważne miejsca związane z życiem i twórczością Chopina:
Żelazowa Wola, Brochów i Sanniki.

INSTYTUCJE KULTURY W POLSCE – TEATRY.
W 2012 r. w Polsce działało 15 605 ww. instytucji kultury, czyli 0,45 instytucji w przeliczeniu na 1 000
ludności. Większość z nich stanowiły biblioteki publiczne oraz ich filie – 51,72% ogółu instytucji
kultury. Następne w kolejności były domy i ośrodki kultury (15,0%), biblioteki pedagogiczne,
naukowe, fachowe, fachowo-beletrystyczne, ośrodki informacji naukowej, technicznej i
ekonomicznej (OINTE) i biblioteki towarzystw naukowych (11,7%). Znaczący udział w ogólnej liczbie
instytucji kultury miały również kluby i świetlice (9,8%). Pozostałe podmioty były mniej liczne i ich
procentowy udział był znacznie mniejszy – nie znaczy to jednak, że nie odgrywały istotnej roli w
świadczeniu usług publicznych w sferze kultury.
Spośród 379 powiatów i miast na prawach powiatu 11 szczególnie wyróżniało się pod względem
liczby działających na ich terenie instytucji kultury. W Warszawie w roku 2012 funkcjonowało 613
instytucji kultury, co dało 0,36 podmiotu na 1 000 ludności.2 Następnie wymienić należy Kraków
(odpowiednio 414 i 0,55), Łódź (299; 0,42), Poznań (229; 0,42), Wrocław (196; 0,31), Katowice (138;
0,45), Lublin (136; 0,39), Gdańsk (128; 0,28), powiat nowosądecki (120; 0,57), powiat poznański (111;
0,32) i powiat nowotarski (100; 0,53).
Według najnowszych dostępnych danych GUS (Kultura w roku 2012) w 2012 r. działalność sceniczną
prowadziły 174 teatry i instytucje muzyczne posiadające własny, stały zespół artystyczny. Teatry i
instytucje muzyczne zorganizowały 54,1 tys. przedstawień i koncertów, w których uczestniczyło 10,7
mln widzów i słuchaczy.
W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił nieznaczny wzrost liczby przedstawień i koncertów (o
0,8%),przy jednoczesnym spadku o 254,6 tys. (2,3%) liczby widzów i słuchaczy. Odnotowano też
spadek przeciętnej frekwencji na jednym przedstawieniu – z 204 w 2011 r. do 198 osób. Liczba
przedstawień i koncertów przypadająca w ciągu roku na 1 instytucję artystyczną wzrosła w
porównaniu z 2011 r. z 310 do 311.
Biorąc pod uwagę średnią liczbę widzów i słuchaczy przypadających na 1 przedstawienie i koncert,
najwięcej osób uczestniczyło w przedstawieniach zorganizowanych przez zespoły pieśni i tańca – 614
2

GUS, Kultura w 2012 roku.

Strona | 16

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

osoby a w operach i operetkach – odpowiednio 524 i 377 widzów i słuchaczy na jedno
przedstawienie. W teatrach dramatycznych jedno przedstawienie obejrzało średnio 181 osób, w
lalkowych – 137, a w filharmoniach – jednego koncertu wysłuchało przeciętnie 168 osób.
W ciągu roku 2012 w teatrach przybyło ok. 1,7 tys. miejsc na widowni w stałych salach. Stanowiło to
wzrost liczby miejsc o 2,2% w stosunku do roku 2011. Na 1 miejsce na widowni w stałych salach
teatrów i instytucji muzycznych w 2012 r. przypadało 495 osób (w 2011 r.- 506).
Większość instytucji prowadzących działalność artystyczną i rozrywkową była przystosowana dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich, przy czym przystosowanie to, częściej dotyczy adaptacji
wejścia do budynku (85,6%; w 2011r.- 77,5%), niż samych udogodnień wewnątrz budynku (79,9%; w
2011 r.- 67,6%). W 2012 r. 17,2% teatrów i instytucji muzycznych wyposażonych była w urządzenia
do audiodeskrypcji.
Liczba teatrów i instytucji muzycznych była wyraźnie zróżnicowana w poszczególnych
województwach – od 3 (w województwach opolskim i podkarpackim) do 35 (w województwie
mazowieckim). W 2012 r. najwięcej widzów i słuchaczy odwiedziło teatry i instytucje muzyczne w
województwie mazowieckim – 3,0 mln (561 widzów i słuchaczy w przeliczeniu na 1 000 ludności),
śląskim – 1,3 mln uczestników (289 widzów i słuchaczy w przeliczeniu na 1 000 ludności) oraz
małopolskim – 1,0 mln (300 osób w przeliczeniu na 1 000 ludności). W pozostałych województwach
liczba uczestników imprez artystycznych nie przekroczyła 1,0 mln widzów i słuchaczy. Najmniej
widzów i słuchaczy, tj. poniżej 200 tys., było w teatrach i instytucjach muzycznych w województwach:
opolskim, i podkarpackim.
Spośród 54 071 przedstawień 90 i koncertów w 2012 r. – aż 12 600 odbyło się w woj. mazowieckim
(23,3%). Najmniejszą liczbę przedstawień i koncertów odnotowano w woj. opolskim – 822 (1,5%
wszystkich prezentacji).
Udział spektakli teatralnych i koncertów prezentowanych na terenie województwa, w którym
siedzibę ma instytucja artystyczna w ogólnej liczbie prezentacji zwiększył się o 1,4 pkt. proc. i wyniósł
93,9%, a udział liczby widzów przedsięwzięć podejmowanych we własnym województwie wzrósł o
1,1 pkt. proc. i wyniósł 91,6%. W przypadku teatrów dramatycznych i lalkowych, udział przedstawień
prezentowanych we własnym województwie w ogólnej liczbie spektakli wyniósł 85,8% (w 2011 r. –
93,4%), a udział widowni osiągnął 93,3% (wzrost o 1,4 pkt. proc. w porównaniu z rokiem
poprzednim).
W 2012 r. teatry i instytucje muzyczne pokazały 689 przedstawień i koncertów za granicą (w 2011 r.
– 775). Najwięcej widowisk za granicą zaprezentowały teatry dramatyczne – 390 (w tym lalkowe –
102) oraz filharmonie – 107. Orkiestry i chóry wykonały 112 koncertów. Najwięcej przedstawień i
koncertów za granicą wystawiły teatry i instytucje z województw: mazowieckiego (239),
dolnośląskiego (96) i śląskiego (73).
UCZESTNICTWO W KULTURZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM:
Według danych przedstawionych w Raporcie kwartalnym 2012 „Mazowsze – region kreatywny?”
mieszkańcy Mazowsza częściej niż mieszkańcy większości województw uczestniczą w wydarzeniach
kulturalnych. Przeciętny mieszkaniec Mazowsza ma względnie dobry dostęp do dóbr kultury.
Mazowieckie jest województwem o najwyższym średnim wynagrodzeniu, zatem rezygnacja jego
mieszkańców z dóbr kultury z przyczyn finansowych prawdopodobnie zdarza się rzadziej, niż w
pozostałych województwach. Co więcej połowa mieszkańców regionu zamieszkuje bardzo duże
miasto o bogatej ofercie wydarzeń kulturalnych, lub jego bliskie okolice.
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W 2010 roku teatry w województwie mazowieckim odnotowały największą w kraju liczbę widzów w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców: 542 osoby. Obiekty kulturalne w województwie mazowieckim
cieszą się zatem stosunkowo dużą popularnością. Większość mieszkańców samej Warszawy
pozytywnie ocenia stołeczne wydarzenia kulturalne. W badaniu przeprowadzonym w ramach
projektu Mazowsze 2020 przez Instytut badań Strukturalnych w 2011 roku, 42% ankietowanych
zadeklarowało regularne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta. 61% Warszawiaków przyznało, że
w ofercie kulturalnej ich miasta niczego nie brakuje. Większość z nich uważa ją za wystarczająco
zróżnicowaną.3
WYDATKI NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA KULTURY ( W TYM OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH)
Według danych GUS (Kultura w roku 2012), wydatki budżetu państwa jak i wydatki samorządów
terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2012 r. wzrosły nominalnie w
porównaniu z rokiem 2011, wzrósł też ich udział w strukturze wydatków zarówno budżetu państwa
jak i jednostek samorządu terytorialnego.
W sumie wydatki publiczne, tj. wydatki budżetu państwa i samorządu terytorialnego na kulturę i
ochronę dziedzictwa narodowego (pomniejszone o dotacje i subwencje z budżetu państwa dla
samorządów i o transfery pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego) w 2012 r. wyniosły 8
280,9 mln zł (nominalnie o 2,5% więcej niż w 2011 r.), co w odniesieniu do PKB1 stanowiło 0,52% (w
roku poprzednim – 8 077,3 mln zł, tj. 0,53%).
Wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 wyniosły 6 664,1 mln zł, a ich
udział – 80,5% i był niższy niż w roku 2011 (82,4%). Publiczne wydatki bieżące na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego wyniosły 6 197,0 mln zł i stanowiły 74,8% wydatków publicznych na
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ogółem (w 2011 r. – 74,6%).
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżetach samorządów terytorialnych
(łącznie z dotacjami i subwencjami z budżetu państwa oraz transferami pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego) wyniosły 6 847,0 mln zł, co stanowiło 3,8% ogólnych wydatków z
budżetów samorządowych (w 2011 r. odpowiednio: 6 754,6 mln zł i 3,7%). W przeliczeniu na 1
mieszkańca dało to kwotę 177,69 zł (w poszczególnych województwach – od 135,00 zł do 240,23 zł).
Wydatki bieżące z budżetów samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego w 2012 r. wyniosły 4 925,7 mln zł (w roku poprzednim – 4 840,5 mln zł), co stanowiło
71,9% wydatków jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
(w 2011 r. – 71,7%).
Udział samorządowych wydatków bieżących na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w
wydatkach bieżących ogółem samorządów terytorialnych stanowił 3,4% (wobec 3,5% w 2011 r.).
Wydatki samorządów gminnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 3012,0 mln zł
i stanowiły 44,0% samorządowych wydatków w tym zakresie, w tym wydatki bieżące – 2 113,2 mln zł
(42,9% samorządowych wydatków bieżących na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego).
Struktura wydatków na poszczególne rodzaje instytucji kultury i formy działalności kulturalnej w
wydatkach budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego pozostała podobna do
struktury tych wydatków w latach poprzednich. Największą część wydatków z budżetu państwa
przeznaczono na funkcjonowanie muzeów – 25,7% oraz ochronę i konserwację zabytków – 16,3%.

3

http://www.ibs.org.pl/mazowsze2020/media/docs/3_raport_mazowsze.pdf
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Dane: GUS, Kultura w 2012 roku

Poziom wydatków państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa jest dość równomierny, choć, jak
wskazują dane na poniższym wykresie, na wydatki związane z dofinansowaniem działalności teatrów
wyniosły w 2012 roku 9,8 % w ogólnej skali wydatków.

Dane: GUS, Kultura w 2012 roku

Wydatki samorządu województwa mazowieckiego na kulturę i ochronę dziedzictwa kultury w skali
kraju są najwyższe w kraju, w roku 2012 wyniosły 936,5 mln złotych.
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Dane: GUS, Kultura w 2012 roku

POZIOM I CHARAKTERYSTYKA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE:
Z badań rozmiarów ruchu turystycznego w Warszawie, według danych zawartych w raporcie
"Badanie ruchu turystycznego w Warszawie w roku 2011" (dokument opracowany dla Urzędu M. St.
Warszawy przez IPSOS Marketing w 2012 r.) wynika, że lata 2011 - 2012 okazał się bardzo pomyślny
dla ruchu turystycznego w Polsce a także, jak wynika z przeprowadzonego badania, dla ruchu
turystycznego w Warszawie. Według danych Instytutu Turystyki przyjazdy cudzoziemców do Polski
ogółem wzrosły o 11% w stosunku do roku 2011. Przyjazdy polskich turystów, jak i cudzoziemców o
charakterze turystycznym (definiowanym jako przyjazd na więcej niż jeden dzień) są szacowane przez
Instytut Turystyki na poziomie 14,8 mln w 2012 r., tzn. o 11% więcej niż w 2011 r. Warszawskie
Lotnisko Chopina odnotowało w okresie 2011 - 2012 wzrost o 11,4% odprawiając 4 756,6 tys.
pasażerów.
Zaobserwowany w roku 2012 i także w 2013 wzrost liczby turystów odwiedzających Warszawę to
m.in. efekt skutecznie przeprowadzonych działań związanych z Mistrzostwami Euro 2012. Z kolei z
danych dostępnych w wyniku badań GUS wynika, że w latach 2009-2011 całkowity ruch turystyczny
w samej stolicy wyniósł ok. 12 300 000 osób – wliczono tu zarówno turystów, jak i odwiedzających.
Łącznie turyści stanowili 27% z tej liczby (3 220 000 osób), odwiedzający 71% (8 600 000 osób).
Według dostępnych danych, podstawowymi motywami pobytu w Warszawie są: zwiedzanie
zabytków, wypoczynek i turystyka aktywna. Udziały ostatniego z tych celów wzrastają z roku na rok,
udziały pozostałych dwóch motywów są bardziej stabilne w czasie.
Udział w imprezie kulturalnej, jako jeden z motywów przyjazdu do Warszawy i zarazem jeden z
elementów wpływających na przyszły popyt dla programu kulturalnego Teatru Polskiego jest w
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stolicy na ustabilizowanym, średnim poziomie – wśród turystów polskich w 2011 roku, 11% z
badanej przez IPSOS próby respondentów4 deklarowało udział (lub zamiar) w imprezie artystycznej.
Podając uśrednione dane ogólne należy mieć także na uwadze czas przebywania turystów w stolicy
oraz jakość i atrakcyjność oferty kulturalnej. W roku 2011 najważniejszą atrakcją turystyczną
Warszawy w kategorii „turystyka kulturowa” okazało się Muzeum Powstania Warszawskiego, które
wymieniane jest przez prawie 1/3 turystów. Muzeum przyciąga przede wszystkim turystów polskich
(40% wskazań w tej grupie). Dla wszystkich turystów największą atrakcją pozostaje Stare Miasto
(35% wskazań w tej grupie, przy 21% ogółem). Wśród pozostałych atrakcji stolicy turyści często
wskazują takie pozycje jak: getto, Rynek Nowego Miasta, Trakt Królewski, Cytadela, Synagoga,
Cmentarz Żydowski itp.
Czas pobytu turystów w Warszawie: według danych GUS (2011) Polacy spędzają w Warszawie
średnio 6 dni, obcokrajowcy 5,8 dnia, a Polonusi 13,5 dnia. Średnio najdłuższe pobyty charakteryzują
osoby młode w wieku 20-24 lata (9,9 dnia). Powyższe dane zaprzeczają potocznej opinii, że Warszawa
jest miastem tranzytowym, przeciwnie, coraz większe znaczenie dla rozwoju turystycznego ma nie
tylko standardowa oferta turystyczna (np. zwiedzanie zabytków, gastronomia), ale także udział w
ważnym wydarzeniu artystycznym czy kulturalnym.

2.2. Analiza problemowa.
Analizę problemową, odnoszącą się do braków i potrzeb w projekcie „Modernizacja z elementami
przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”
przeprowadzono z dwóch punktów widzenia:


Analizując infrastrukturalne problemy Wnioskodawcy: zarówno z perspektywy obecnego
stanu technicznego infrastruktury objętej projektem – przede wszystkim w odniesieniu do
pomieszczeń, których remont i modernizację zaplanowano;



Oraz w szerszym, makroekonomicznym kontekście, odnosząc się do zaprezentowanej w
Rozdziale 2.1, analizy lokalizacji projektu w Warszawie i województwie mazowieckim.

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest samorządową artystyczną instytucją kultury.
Statut Teatru określa, iż przedmiotem jego działania jest kształtowanie i upowszechnianie kultury
teatralnej poprzez organizowanie widowisk teatralnych przy pomocy zespołów aktorskich.
Do dwóch naczelnych zadań Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana należy – zgodnie z założeniami
organizatora tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego - przygotowywanie i wystawianie utworów
scenicznych oraz organizowanie widowisk i koncertów. Wypełniania tak ustanowionej misji nie
można oddzielić od warunków technicznych, w jakich działa Teatr.
Działalność kulturalna Teatru Polskiego jest niestety ograniczona szeregiem czynników, których
negatywny wpływ na realizację celów statutowych narastał w ostatnich latach. Poniżej wskazano te
problemy, których istnienie przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie Teatru, utrudniając
prowadzenie działalności artystycznej i ograniczając rozwój jego konkurencyjności wobec innych
instytucji kultury w regionie.
4

Raport "BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2011" opracowany dla Urzędu M. St. Warszawy przez IPSOS
Marketing w 2012 r.
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Należy zaznaczyć, że analiza problemów i potrzeb inwestycyjnych Wnioskodawcy została
zaprezentowana z perspektywy roku 2010.
Wnioskodawca, mimo zakończenia w roku 2012 prac modernizacyjnych wchodzących w zakres
wydzielonego z powodów finansowych, tzw. etapu I projektu (2010-2012) prezentuje stan
istniejący dla roku 2010, aby lepiej uzasadnić konieczność realizacji całego projektu, zgodnie z
szerszym zamysłem inwestycyjnym.

1. ZŁY STAN TECHNICZNY ZABYTKOWEGO OBIEKTU TEATRU - wg stanu sprzed modernizacji, w
2010 roku.
Jak wykazała przeprowadzona w latach 2008-2009 inwentaryzacja stanu budynku, w jakim ma swoją
siedzibę Teatr Polski, zabytkowy gmach Teatru był tym okresie w złym stanie technicznym.
Obiekt, przed rozpoczęciem realizacji projektu w 2010 roku, nie spełniał wszystkich warunków
określonych dla obiektów budowlanych (określonych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie). Główne braki infrastrukturalne określono następująco (ich szczegółowy opis
zawarto w Rozdziale 4 Studium);


zły stan zewnętrznych elewacji budynku - zewnętrzne elewacje wymagały odgrzybienia,
uzupełnienia ubytków, a także naprawy i wykonania nowych tynków. Estetyka i stan fasady
obiektu wpływały negatywnie na sposób postrzegania i atrakcyjność instytucji. Obiekt Teatru
jest unikatowym zabytkiem w tej części Warszawy – jako jedyny budynek w tej okolicy
ocalał po II Wojnie Światowej, stąd jego ogromna wartość historyczna.



Renowacji i remontów wymagały ponadto wnętrza Teatru: w obszarze obsługi widza (scena,
widownia, kuluary), garderoby aktorskie, jak również pomieszczenia biurowe i techniczne,
których funkcjonowanie jest niezbędne do realizacji celów statutowych, w tym przede
wszystkim przygotowania i produkcji spektakli teatralnych. Modernizacji wymagały także
instalacje wewnętrzne obiektu.



Zagrożenie bezpieczeństwa widzów teatru - budynek Teatru Polskiego, wg inwentaryzacji
przeprowadzonej w roku 2009 nie spełniał wszystkich warunków bezpieczeństwa ppoż.
(m.in.: brak oddzieleń pożarowych o wymaganej odporności ogniowej, brak było
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, brak obudowy klatek schodowych K7 i K8 o
wymaganej odporności ogniowej, brak kurtyny ppoż. oddzielającej scenę od magazynu
dekoracji, brak systemu oddymiania w miejscach tego wymagających – w tym na klatkach
schodowych, nieodpowiednie drzwi i okna, brak urządzeń antypanicznych, nieodpowiednia
odporność, szczelność i izolacyjność ogniowa drzwi i okien, brak zabezpieczenia ppoż.
stalowych elementów konstrukcji – np. podłogi pod sceną, brak wyposażenia
zlokalizowanego na strychu magazynu dekoracji w odpowiedni system gaszenia). W sytuacji
nie przeprowadzenia prac modernizacyjnych wprowadzających rozwiązania w zakresie
ochrony przeciwpożarowej istniało realne ryzyko zamknięcia sceny Teatru przez służby
nadzorujące bezpieczeństwo widzów i pracowników.



Brak nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwiających realizację i
rozwój programu kulturalnego - dzisiejszy postęp nauki i rozwój techniki otwiera ogromne
możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii w wielu dziedzinach życia i coraz szerzej
dociera również do instytucji z dziedziny kultury, w tym do teatrów. Dotychczasowy stan
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zaplecza, w tym: garderób i pracowni teatralnych, oraz niedostateczne zabezpieczenie
przeciwpożarowe obiektu, uniemożliwiały korzystanie z wielu nowoczesnych technik i
technologii scenicznych. Ograniczają tym samym możliwość pracy w instytucji wybitnym
realizatorom. Szczególną rolę w zabiegach, które w sposób zasadniczy mają zmodernizować
techniczne możliwości sceny, jest inwestycja związana z nowym systemem mechaniki tak
zwanej górnej części sceny i istotne rozbudowanie wyjątkowo ubogiego parku
oświetleniowego Teatru. Modernizacja Dużej Sceny Teatru wraz z modernizacją techniki
oświetleniowej, w tym poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy, polegać będzie w
głównej części na zastąpieniu przestarzałych urządzeń wyciągowych sceny, nowoczesnymi o
nieporównywalnych możliwościach inscenizacyjnych. Dotychczas wykorzystywane ciągarki z
napędem elektrycznym były na bieżąco konserwowane, a z uwagi na ich prototypowy
charakter, niejednokrotnie naprawione we własnym zakresie, co tylko tymczasowo i
częściowo rozwiązywało zidentyfikowany problem. Zainstalowane urządzenia wyciągowe są
przestarzałe bądź niesprawne. W chwili obecnej Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana nie
posiada praktycznie urządzeń wyciągowych sceny, które pozwoliły by na optymalne
wykorzystywanie ich podczas eksploatacji przedstawień. Zachodzi w związku z tym
konieczność zastąpienia dotychczasowych wyciągarek całkowicie nowymi urządzeniami.


Istniejąca mechanizacja teatralna jest w złym stanie technicznym oraz nie posiada ani nie
zapewnia zadowalających parametrów i możliwości eksploatacyjnych.



Zainstalowane urządzenia elektryczne wyciągowe są niesprawne bądź przestarzałe. W tej
chwili Teatr Polski posiada wyłącznie ręczne urządzenia wyciągowe sceny, które nie
pozwalają na wykorzystanie ich przy większych inscenizacjach. Wyciągarki nie spełniają
standardów bezpieczeństwa określonych normami SIL3, również pod względem
mechanicznym. Stan techniczny obecnie pracujących urządzeń grozi unieruchomieniem
sceny, a tym samym zawieszeniem działalności statutowej Teatru.



Istniejąca technika oświetleniowa oświetlenia scenicznego jest w złym stanie technicznym
oraz nie posiada ani nie zapewnia zadowalających parametrów i możliwości
eksploatacyjnych. Istniejący sprzęt oświetleniowy dużej sceny Teatru Polskiego oparty jest na
klasycznych reflektorach, do których używa się halogenowych źródeł światła. Jeśli chodzi o
świetlne mosty horyzontowe to używa się jeszcze światła żarowego. W początku lat 80-tych
XX wieku wyeliminowano ostatnie reflektory z żarówkami klasycznymi, a zastąpiono je z
żarówkami halogenowymi. Dotyczy to sceny, mostu portalowego, wież prosceniowych i lóż.
Część sprzętu jest już wyeksploatowana i należałoby wymienić go na bardziej nowoczesny.
Rzuca się w oczy brak oświetlenia tzw. ,,inteligentnego'' (ruchome głowy świetlne, czy
naświetlacze sterowane systemem DMX). W sytuacji gdy światło odgrywa coraz bardziej
znaczącą rolę w powstających różnego rodzaju spektaklach, pojawia się problem z realizacją
zamierzeń reżyserskich. Na mostach horyzontowych zamontowany jest to sprzęt jeszcze z lat
50-tych XX wieku. W tej chwili niemożliwe jest kupienie do nich żarówek, gdyż żadna firma
ich nie produkuje. Dodatkowo są to urządzenia wysoce energochłonne.



Budynek posiada zasilanie z istniejącej instalacji elektroenergetycznej. W zakresie zasilania
założono, że pozwala ono na zainstalowanie oraz prawidłowe działanie projektowanych
urządzeń technologicznych, w tym górnej mechanizacji sceny i techniki oświetleniowej.
Niezbędna jest modernizacja instalacji wewnątrz budynku w ograniczonym zakresie
związanym bezpośrednio z montażem urządzeń.

2. ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA WIDZÓW TEATRU.
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Zgodnie z zapisami Raportu „O teatrze” stworzonego przez specjalistów Kongresu Kultury w 2009
roku dostosowanie stanu technicznego budynków i scen do unijnych standardów bezpieczeństwa
personelu i widzów to wciąż aktualny problem, przed którym stają polskie teatry.
Budynek Teatru Polskiego, wg inwentaryzacji przeprowadzonej w roku 2009 nie spełniał wszystkich
warunków bezpieczeństwa ppoż. (m.in.: brak oddzieleń pożarowych o wymaganej odporności
ogniowej, brak dźwiękowego systemu ostrzegawczego, brak obudowy klatek schodowych K7 i K8 o
wymaganej odporności ogniowej, brak kurtyny ppoż. oddzielającej scenę od magazynu dekoracji,
brak systemu oddymiania w miejscach tego wymagających – w tym na klatkach schodowych,
nieodpowiednie drzwi i okna, brak było urządzeń antypanicznych, nieodpowiednia odporność,
szczelność i izolacyjność ogniowa drzwi i okien, brak zabezpieczenia ppoż. stalowych elementów
konstrukcji – np. podłogi pod sceną, brak wyposażenia zlokalizowanego na strychu magazynu
dekoracji w odpowiedni system gaszenia).
W sytuacji nie przeprowadzenia prac modernizacyjnych wprowadzających rozwiązania w zakresie
ochrony przeciwpożarowej istnieje realne ryzyko zamknięcia sceny Teatru przez służby nadzorujące
bezpieczeństwo widzów i pracowników.

3. BRAK
NOWOCZESNYCH
ROZWIĄZAŃ
TECHNICZNYCH
I
TECHNOLOGICZNYCH
UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ I ROZWÓJ PROGRAMU KULTURALNEGO
Dzisiejszy postęp nauki i rozwój techniki otwiera ogromne możliwości wykorzystania nowoczesnej
technologii w wielu dziedzinach życia i coraz szerzej dociera również do instytucji z dziedziny kultury,
w tym do teatrów. Aby sprostać oczekiwaniom rynku i coraz bardziej wymagającej publiczności,
oferta kulturalna Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie musi w znacznie szerszym
stopniu uwzględniać nowoczesne i nie stosowane wcześniej rozwiązania sceniczne.
Zarządzający instytucjami kultury stają z jednej strony wobec coraz wyższych wymagań publiczności,
ale też wymagań realizatorów widowisk teatralnych (reżyserów, scenografów, aktorów), którzy
niejednokrotnie swoją pracę w konkretnym miejscu uzależniają od dostępu do odpowiednich,
nowoczesnych urządzeń scenicznych i bogatego, dającego możliwości „kształtowania” przestrzeni
scenicznej, parku oświetleniowego.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie ma ambicję stania się wyjątkowym miejscem, w
którym prezentowane są najwyższej klasy spektakle, a co za tym idzie, chce być miejscem spotkań
ludzi (widzów) z najlepszymi osiągnięciami sztuki i kultury. Aby to było możliwe, niezbędne jest
posiadanie konkurencyjnego, dostosowanego do wymogów współczesności, zaplecza technicznego,
które pozwoli na zrealizowanie niemal każdego wyzwania artystycznego.
Dotychczasowy stan zaplecza, w tym pracowni teatralnych, oraz niedostateczne zabezpieczenie
przeciwpożarowe obiektu, uniemożliwiały korzystanie z wielu nowoczesnych technik i technologii
scenicznych. Ograniczały tym samym możliwość pracy w instytucji wybitnym realizatorom.
Szczególną rolę w zabiegach, które w sposób zasadniczy mają zmodernizować techniczne możliwości
sceny, pełni inwestycja związana z nowym systemem mechaniki tak zwanej górnej części sceny i
istotne rozbudowanie wyjątkowo ubogiego parku oświetleniowego Teatru.
Modernizacja Dużej Sceny Teatru wraz z modernizacją techniki oświetleniowej, w tym poprawa
warunków i bezpieczeństwa pracy, polegać będzie w głównej części na zastąpieniu przestarzałych
urządzeń wyciągowych sceny, nowoczesnymi o nieporównywalnych możliwościach inscenizacyjnych.
Dotychczas wykorzystywane wciągarki z napędem elektrycznym były na bieżąco konserwowane, a z
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uwagi na ich prototypowy charakter, niejednokrotnie naprawione we własnym zakresie, co tylko
tymczasowo i częściowo rozwiązywało zidentyfikowany problem.
Zainstalowane urządzenia wyciągowe są przestarzałe bądź niesprawne. W chwili obecnej Teatr Polski
im. Arnolda Szyfmana nie posiada praktycznie urządzeń wyciągowych sceny (są tylko urządzenia
wyciągowe ręczne), które pozwoliły by na optymalne wykorzystywanie ich podczas eksploatacji
przedstawień. Zachodzi w związku z tym konieczność zastąpienia dotychczasowych wyciągarek
całkowicie nowymi urządzeniami o zwiększonym bezpieczeństwie pracy.
Większe możliwości realizacji przedstawień z bogatszymi efektami technicznymi i oświetleniowymi
przyczynią się do znacznego podniesienia atrakcyjności Teatru i jego oferty programowej.
Otworzy to drogę do pracy w Teatrze Polskim wybitnym reżyserom, scenografom i reżyserom światła
- Teatr prowadzi już rozmowy z kilkoma wybitnymi realizatorami. Możliwość – wynikająca z efektu
inwestycji – pracy u najlepszych twórców ma niewymierne znaczenie i korzyści dla rozwoju i
podnoszenia kwalifikacji własnego zespołu zarówno aktorskiego, jak i technicznego.

4. BRAK WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ
NIEZBĘDNYCH PRAC MODERNIZACYJNYCH.
Etap prac projektowych oraz inwestycja sfinansowane zostały z dotacji celowych Organizatora –
Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych Wnioskodawcy. Teatr Polski im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie jest całkowicie zależny finansowo od Organizatora – przychody wypracowane
z działalności statutowej nie są wystarczające do sfinansowania, nawet w ograniczonym stopniu,
najpilniejszych prac modernizacyjnych. Zakres prac przedstawiony w projekcie stanowi katalog
niezbędnych działań, które zapobiegną dalszej degradacji zabytkowej tkanki obiektu, a także
umożliwią prowadzenie działalności statutowej.
W 2012 roku władze województwa mazowieckiego wprowadziły plan oszczędnościowy, który
zmniejszył budżet samorządu o 20% względem 2011 roku, w tym znaczne cięcia dotknęły
planowanych inwestycji.
W związku z powyższym jedyną szansą osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów projektu jest
wsparcie uzyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dotacja z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoli na realizację wszystkich zaplanowanych
działań inwestycyjnych, dostaw i działań w zakresie promocji w pełnym zakresie, a tym samym
umożliwi osiągnięcie celów projektu.
Jednocześnie zaistniała sytuacja problemowa odpowiada, w szerszej skali, kondycji podmiotów
sektora kultury zidentyfikowanej w analizie otoczenia społeczno gospodarczego projektu.
Jako najważniejsze problemy zdiagnozowane w szerszej, makroekonomicznej skali, można tu
wymienić:


Złą kondycję finansową publicznych instytucji kultury, która nie pozwala na przeprowadzanie
wszystkich niezbędnych i zaplanowanych prac inwestycyjnych (np. w zakresie rozbudowy
infrastruktury instytucji kultury, ochrony walorów kulturalnych). Tego rodzaju braki wskazuje
się nie tylko na poziomie Mazowsza i WOM, ale i na poziomie całego kraju. Mają one
negatywny wpływ na rozwój sektora kultury i sektora turystyki kulturowej;
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Niewystarczający poziom dofinansowania i inwestycji w sferze kultury i dziedzictwa
kulturalnego: braki w finansowaniu powodują, że wiele z inwestycji związanych z
zachowaniem, rozwojem, unowocześnieniem oferty w sferze kultury i turystyki kulturowej,
zgodnej z oczekiwaniami odbiorców i dopasowanej do trendów, zbyt rozciąga się w czasie,
oddalając moment uzyskania efektywności finansowej i utrudniając promocję oferty
poszczególnych instytucji, w tym teatrów;



Rosnącą konkurencję ze strony teatrów prywatnych, oferujących często sztukę lżejszą,
łatwiejszą w odbiorze i zarazem wzrastający poziom uczestnictwa w innych rodzajach
rozrywki;



Wciąż niski poziom liczby turystów wskazujących jako motyw turystyki przyjazdowej do
Warszawy uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym – w pewnej mierze jest to związane z
brakiem atrakcyjnego programu kulturalnego, ale i ze słabym wyeksponowaniem i
promowaniem atrakcyjności takiego spędzania czasu. Problem ten ma wpływ na rozwój tzw.
przemysłów kultury i czasu wolnego i osiąganie przychodów w tytułu ich działalności;



Niewystarczająca promocja dziedzictwa kulturalnego Mazowsza i Warszawy oraz atrakcji
kulturalnych dla turystów o większych aspiracjach poznawczych, w tym zainteresowanych
tzw. turystyką kulturową, która opiera się na sprawnym funkcjonowaniu i nowatorskiej
ofercie m.in. teatrów i innych instytucji kultury, prezentujących program artystyczny na
wysokim poziomie.

Pozytywny wpływ niniejszego projektu na zniwelowanie lub złagodzenie wskazanych powyżej
braków i problemów będzie wynikiem:


Poprawy stanu zachowania zabytkowego budynku Teatru Polskiego i rozwoju jego
infrastruktury zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technologii scenicznych;



Możliwości wdrożenia na tej podstawie ambitnego programu kulturalnego w dziedzinie sztuki
teatralnej, dramatycznej;



Poprawy warunków pracy i wzrostu mobilności polskich artystów, co pozwoli na realizację
nowych ambitnych zamierzeń artystycznych;



Rozwoju i wzbogacenia programu kulturalnego (artystycznego) Teatru Polskiego, który
wpłynie pozytywnie na wizerunek Warszawy i Mazowsza jako kulturalnego centrum kraju i
zdynamizowanie przyjazdowej turystyki kulturowej w skali regionalnej;



Wzrostu dostępności oferty kulturalnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań różnych grup
docelowych, w tym także dzieci, młodzieży, osób o wysokich wymaganiach artystycznych, co
wpłynie pozytywnie na rozwój kompetencji kulturalnych mieszkańców województwa
mazowieckiego, Warszawy.

Odnosząc się do stanu gospodarki w województwie mazowieckim, należy wskazać, że projekt
pozytywnie wpłynie na rozwój sektora przemysłów kultury i tzw. przemysłów kreatywnych (takich
jak np. plakat, reklama, media, muzyka, public relations, architektura, projektowanie, web design
itp). Należy bowiem pamiętać, że przemysł kreatywny tworzą zarówno prywatne, nastawione na
zysk firmy, jak i organizacje non-profit oraz państwowe instytucje, które są bezpośrednio
zaangażowane w produkcję znaczeń społecznych. Według badań prowadzonych na zlecenie Komisji
Europejskiej, we współczesnych czasach kultura staje się kapitałem stymulującym rozwój
przemysłów kreatywnych. Licznych argumentów, studiów przypadków i literatury dostarczają wyniki
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badań zleconych przez Komisję Europejską, których rezultaty zawarto w raportach „Ekonomia
kultury w Europie” z 2006 roku i “Wpływ kultury na kreatywność” z lipca 2009 roku. Raporty te
wskazują na bezpośrednie i pośrednie czynniki rozwoju przemysłu kreatywnego i ich wpływ na
realizację celów wynikających ze Strategii Lizbońskiej. Czynniki bezpośrednie to przede wszystkim
wzrost zatrudnienia i wpływ na zwiększenie PKB. Wśród czynników pośrednich wskazano związki
między kreatywnością a innowacyjnością, związki z sektorem informatyczno-telekomunikacyjnym,
rozwojem regionalnym i atrakcyjnością branż sektora kreatywnego. 5 Niniejszy projekt również
pozwoli na rozwój przedsiębiorstw sektora kreatywnego, ponieważ wdrażany program artystyczny i
kulturalny będzie wymagał odpowiednich narzędzi promocyjnych, wsparcia w postaci mediów,
rozwiązań graficznych i medialnych – tak, aby jak najskuteczniej dotrzeć z ofertą do wszystkich grup
docelowych. Uznaje się, iż każda złotówka zainwestowana w sferę prawidłowo zarządzanej kultury,
w skali kraju, daje zwrot w postaci kilku złotych. W takim ujęciu inwestycja w rozwój infrastruktury
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, może pełnić, tak jak inne wydatki publiczne,
funkcje tzw. mnożników rozwoju.

Poniżej zaprezentowano tzw. drzewo problemów, ukazujące w sposób syntetyczny zależność
pomiędzy problemami infrastrukturalnymi Teatru Polskiego a ich oddziaływaniem na stan kultury i
tzw. przemysłów kreatywnych w regionie Mazowsza i Warszawy.

5

Por. raport „Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych’, Ministerstwo Gospodarki z 2009 roku.
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Rysunek 1. Drzewo problemów i ich wzajemne zależności.

Zubożenie oferty
kulturalnej dla
mieszkańców Warszawy i
Mazowsza

Spadek konkurencyjności
Regionu w sektorze
przemysłów czasu wolnego

Likwidacja miejsc pracy i
spadek przychodów z
działalności kulturalnej w
skali stolicy i województwa

Wstrzymanie działalności programowej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w
Warszawie

Ryzyko utraty bezcennego
dziedzictwa kulturalnego

Spadek liczby widzów

Zubożenie oferty programowej
Teatru Polskiego

Postępująca degradacja zabytkowego obiektu i brak wykorzystania potencjału oferty
kulturalnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Brak nowoczesnych, niezbędnych
rozwiązań technicznych i
technologicznych

Zły stan techniczny
zabytkowego obiektu (do 2010
r.)

Brak wystarczających środków finansowych
umożliwiających realizacje niezbędnej
modernizacji

Zagrożenie bezpieczeństwa artystów i
widzów Teatru Polskiego
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2.3. Zdefiniowanie celów projektu na podstawie analizy ekonomicznospołecznej i analizy problemowej.
Biorąc pod uwagę powyżej zdefiniowane i omówione potrzeby inwestycyjne i problemy, które w
chwili przeprowadzenia analizy, w 2010 roku, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji,
uniemożliwiały prowadzenie działalności Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w wymiarze
pozwalającym na pełne wykorzystanie jego potencjału, zdefiniowano zakres działań służących
poprawie zaistniałej sytuacji.
Realizacja wszystkich zaplanowanych działań projektowych ze wsparciem ze środków Organizatora,
Województwa Mazowieckiego, oraz dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego przyczyni się do
osiągnięcia strategicznego celu projektu, którym jest:
ROZWÓJ OFERTY KULTURALNEJ WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
I WZROST JEJ KONKURENCYJNOŚCI NA TLE KRAJU
POPRZEZ ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I MODERNIZACJĘ
TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE.

Powyższy cel strategiczny jest w pełni spójny z celem Działania 6.1 wyznaczonym w ramach RPO WM
na lata 2007-2013.
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na osiągnięcie celu bezpośredniego projektu jakim jest:

OCHRONA I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTURY, JAKIM JEST GMACH TEATRU POLSKIEGO IM.
ARNOLDA SZYFMANA POPRZEZ MODERNIZACJĘ I WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH O DUŻYM ZNACZENIU
DLA DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYTYCZNEJ I KULTURALNEJ.

Osiągnięcie wskazanego celu bezpośredniego projektu będzie możliwe poprzez zrealizowanie
następujących działań:


Wykonanie niezbędnych prac remontowych, budowlanych modernizacyjnych w budynku
oraz przeprowadzenie niezbędnych zakupów;



Wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, w tym z
zakresu ochrony przeciwpożarowej:



Modernizacja wnętrz Teatru służących widzom oraz pracownikom przygotowującym
i realizującym wydarzenia kulturalne;



Modernizację technologii sceny;



Zakup wyposażenia wykorzystywanego przy realizacji wydarzeń kulturalnych;



Przeprowadzenie działań promocyjnych zgodnie z wytycznymi RPO WM na lata 2007-2013;
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Prawidłowe
zarządzanie
i finansowym.

projektem

pod

względem

technicznym,

prawnym

Cele pośrednie, długofalowe, przewidywane do osiągnięcia w dłuższej perspektywie czasowej
zdefiniowano następująco:


Rozwój programu kulturalnego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana, mającego znaczenie
dla ochrony i upowszechnienia dziedzictwa kultury;



Promocja kultury i edukacji kulturalnej na poziomie regionalnym i krajowym;



Rozwój przemysłów tzw. kreatywnych i przemysłów kultury w Warszawie i województwie–
zgodnie z założeniem Komisji Europejskiej, że wokół inwestycji w obszarze kultury rozwijają
się przedsiębiorstwa o powiązanych branżach, wspierające i promujące działalność kulturalną
(reklama, projektowanie, grafika, plakat, media, itp.);



Wzrost poziomu przychodów w sektorach kultury, kreacji i turystyki kulturowej.

Przedstawiona analiza celów pokazuje, jak wiele pozytywnych aspektów pociąga za sobą realizacja
projektu pn. „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie”.
Osiągnięcie celu głównego projektu, w dłuższej perspektywie czasowej, stanowić będzie wsparcie
procesów związanych z podnoszeniem atrakcyjności miasta i regionu w zakresie kultury, budowania
potencjału województwa oraz wspierania zmian społeczno – gospodarczych.

2.4. Wskaźniki realizacji projektu.
2.4.1. Wskaźniki produktu.
Głównym produktem analizowanego projektu będzie 1 (jeden) w pełni zmodernizowany i częściowo
przebudowany zabytkowy obiekt realizujący funkcje kulturalne, dostosowany do współczesnych
potrzeb instytucji kultury i odbiorców jej oferty. W wyniku realizacji projektu nie ulegną zmianie
główne parametry techniczne budynku Teatru Polskiego.
Projekt przyczyni się do zabezpieczenia przed dalszą degradacją kluczowych dla rozwoju programu
artystycznego i kulturalnego pomieszczeń zabytkowego gmachu Teatru Polskiego, odnowienia
ważnych części budynku, udostępnienia w nim odremontowanych powierzchni użytkowych. Nastąpi
także wymiana oświetlenia i kluczowych instalacji, co podniesie efektywność energetyczną i poziom
bezpieczeństwa obiektu ( w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego)
Tabela 1. Wskaźniki produktu projektu.
Wskaźnik

Liczba przebudowanych
obiektów instytucji
kultury

Źródło
informacji
Protokoły
końcowe
odbioru
wykonanych

rok
0

2010

2011

2012

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0

1
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robót, faktury,

Liczba obiektów/zbiorów
dziedzictwa kulturalnego
objętych wsparciem

Liczba zamontowanych
systemów zabezpieczeń
obiektów/zbiorów

Liczba obiektów
dziedzictwa kulturalnego
zapewniających dostęp
dla osób
niepełnosprawnych

Liczba obiektów instytucji
kultury zapewniających
dostęp dla osób
niepełnosprawnych

Protokoły
końcowe
odbioru
wykonanych
robót, faktury,

0

0

0

0

0

0

1

Protokoły
końcowe
odbioru
wykonanych
robót, faktury,

0

0

0

1

1

1

1

Protokoły
końcowe
odbioru
wykonanych
robót, faktury,

0

0

0

0

0

0

1

Protokoły
końcowe
odbioru
wykonanych
robót, faktury,

0

0

0

0

0

0

1

Wskaźniki produktu będą monitorowane cyklicznie, w całym okresie realizacji projektu, po
podpisaniu umowy o dofinansowanie. Źródło ich weryfikacji stanowić będą protokoły odbioru robót
budowlanych i sprzętu. Osiągnięcie wskaźników produktu zostanie potwierdzone we wniosku o
płatność końcową.

2.4.2. Wskaźniki rezultatu.
Realizacja projektu pozwoli przywrócić Teatrowi dawną świetność a jednocześnie nada mu
nowoczesne funkcjonalności, niezbędne dla konkurencyjnej instytucji kultury we współczesnych
czasach. Przyczyni się z jednej strony do zachowania zabytkowych i historycznych walorów, a z
drugiej strony do przywrócenia rangi nowoczesnego, w tym wyposażonego na wysokim poziomie
technicznym, obiektu użyteczności publicznej, jak również spełniającego wymogi obowiązujących
przepisów przeciwpożarowych. Teatr jako instytucja uzyska niezbędną dla jego dalszego rozwoju
bazę technologiczną, umożliwiającą rozwój i wzbogacenie repertuaru artystycznego.
Realizacja projektu wpłynie także pozytywnie na zachowanie ładu przestrzennego i poprawę jakości
otoczenia urbanistycznego Teatru. Remont elewacji gmachu stanowi dopełnienie przeprowadzonej
w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia.
W przypadku instytucji kultury najbardziej obrazowym wskaźnikiem potwierdzającym atrakcyjność
miejsca i oferty kulturowej jest frekwencja analizowana po zakończeniu realizacji projektu .Istotny
jest także wskaźnik zdefiniowany jako „Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury”. W
przypadku niniejszego projektu wskazano wartość 3 ofert w dziedzinie kultury, przy czym oznacza to,
że co roku wprowadzane będą co najmniej dwa nowe spektakle do oferty oraz jeden program
edukacyjny (edukacja kulturalna – warsztaty, spotkania z młodzieżą, dziećmi, seniorami, itp). Teatr
Strona | 31

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w okresie trwałości projektu zamierza kontynuować linię
repertuarową zapoczątkowaną wraz z objęciem dyrekcji przez Andrzeja Seweryna. Trzon repertuaru
to tzw. „wielki repertuar narodowy” – Kochanowski, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Zapolska,
Fredro, uzupełniony o dramat obcy różnych epok. Ze względu na tradycje tego teatru, a także
możliwości jakie stwarzają obecnie dwie sceny o różnej liczebności miejsc na widowni, rozważane są
następujące propozycje repertuarowe: Mickiewicza („Dziady”, „Pan Tadeusz”), Słowackiego („Ksiądz
Marek”, „Książę Niezłomny”), Wyspiańskiego („Bolesław Śmiały”, „Noc listopadowa”), Fredry („Śluby
panieńskie”, „Mąż i żona”), Przybyszewskiej („Sprawa Dantona”, „Thermidor”), z tzw. „małej polskiej
klasyki”: Zapolskiej („Ich czworo”, „Skiz”), Rittnera („Wilki w nocy”), Bałuckiego („Klub kawalerów”).
Ze europejskiej literatury brane są pod uwagę utwory: Moliera („Mizantrop”, „Skąpiec”), Ajschylosa
(„Oresteja”), Sofoklesa („Antygona”, „Król Edyp”, „Filoktet”), Lessinga („Natan mędrzec”), Szymona
An-skiego („Dybuk”). Nie może w dłużej perspektywie zabraknąć Corneille’a, Horacego, Lope de Vegi,
Calderona. W ramach wychodzenia z ofertą Teatru Polskiego poza jego siedzibę, planuje się
kontynuować działalność impresaryjną i rozwijać sieć kontaktów z innymi, wiodącymi teatrami na
terenie Polski. Zakres projektu wpłynie przede wszystkim na warunki techniczne prowadzenia
działalności kulturalnej. Wykonanie nowej technologii sceny pozwoli na realizację przedsięwzięć,
których realizacja do tej pory była ograniczona przestarzałymi mechanizmami obsługi sceny. Wzrost
frekwencji wynikający z tej zmiany został uwzględniony w prognozie liczby odbiorców
w okresie trwałości projektu.
W efekcie realizacji projektu nie powstaną w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy nowe miejsca
pracy.
Poniższa tabela uwzględnia także wartości dla obiektów dziedzictwa kultury, ponieważ gmach Teatru
Polskiego zaliczany jest do tej właśnie kategorii.
Ważnym rezultatem, będzie także opisany powyżej, przewidywany rozwój sektora przemysłów
kultury i tzw. przemysłów kreatywnych (plakat, reklama, media, muzyka, public relations) w skali
województwa mazowieckiego i Warszawy.
Tabela 2. Wskaźniki rezultatów projektu.
Wskaźnik

Źródło informacji

Wartość wskaźnika

Rok osiągnięcia

Liczba osób
odwiedzających
dofinansowane instytucje
kultury

Sprawozdania ze sprzedaży
biletów, zaproszeń,
wejściówek, raporty kasowe

44800

2015

Liczba osób
odwiedzających obiekty
dziedzictwa kulturalnego
objęte wsparciem

Sprawozdania ze sprzedaży
biletów, zaproszeń,
wejściówek, raporty kasowe

44800

2015

Przewidywana całkowita
liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
etatów (EPC) dla kobiet

Umowy o pracę

0

Nie dotyczy

Przewidywana całkowita
liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
etatów (EPC) dla mężczyzn

Umowy o pracę

0

Nie dotyczy
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Przewidywana całkowita
liczba bezpośrednio
utworzonych nowych
etatów (EPC)
Liczba zabezpieczonych
obiektów/zbiorów
Liczba nowych ofert
programowych w zakresie
kultury

Umowy o pracę

0

Nie dotyczy

Protokoły odbioru robót,
faktury, dokumentacja
przetargowa

1

2014

Sprawozdania merytoryczne z
działalności artystycznej,
plakaty, strona internetowa,
bilety

3

2015

Projekt zakłada, iż nowa oferta programowa w zakresie kultury będzie powiązana z przewidywaną
liczbą odwiedzających i wpłynie na wzrost przychodów ze sprzedaży biletów. Przy takim założeniu,
będzie możliwe samofinansowanie nowej oferty programowej, bez konieczności angażowania
środków z dotacji podmiotowej.
Dane w zakresie realizacji wskaźników rezultatu będą gromadzone i monitorowane przez
wyznaczonego członka Zespołu Projektowego z częstotliwością wskazaną w umowie
o dofinansowanie projektu oraz wytycznych MJWPU, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.5. Oddziaływanie
ekonomiczne.

projektu

–

najważniejsze

skutki

społeczno-

Tendencje europejskie i polityka państwa skłaniają się do koncentrowania ochrony i opieki nad
zabytkami w regionach, jako obszarach najbardziej efektywnych w aspekcie oddziaływania
wdrażanych polityk i programów. W tym kontekście konserwacja i renowacja zabytków rozumiana
jest jako inwestycja wpływająca na wzrost konkurencyjności regionów: dla turystów, inwestorów i
mieszkańców. Kultura, w tym zabytki, traktowana jest tym samym jako środek do osiągnięcia celu,
jakim jest wspieranie rozwoju regionu, podnoszenie jego atrakcyjności, tworzenie miejsc pracy,
generowanie dochodów, wzmocnienie kompetencji społecznych.
Jako główne, pozytywne oddziaływania projektu, mające wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny
regionu Mazowsza i Warszawy, należy wskazać następujące korzyści:
1. Ochrona i zachowanie stołecznego dziedzictwa kultury, jakim jest obiekt Teatru Polskiego
im. Arnolda Szyfmana - Mazowsze oraz Warszawa oferują szansę najpełniejszego obcowania
z polską kulturą, zarówno dawną, jak i współczesną. Warszawa jest swoistą wizytówką
polskiej kultury na całym świecie, niestety ze względu na burzliwą historię nie zachowało się
wiele oryginalnych miejsc dziedzictwa kultury materialnej. Analizując oddziaływania projektu
na polepszenie stanu zachowania warszawskich zabytków należy zaznaczyć, że w latach 2010
r.- 2011 wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w skali całego kraju
wyniosły 8292,9 mln zł. Kwota ta zawiera wydatki z budżetu państwa o łącznej wartości
1376,9 mln zł (16,6% ogółu wydatków publicznych) oraz wydatki jednostek samorządu
terytorialnego wynoszące 6916,0 mln zł (83,4% ogółu wydatków publicznych). Powyższe
dane pokazują, iż finansowanie instytucji kultury odbywa się przede wszystkim na poziomie
lokalnym – to gminy i miasta na prawach powiatu wydają na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego najwięcej, bo aż 66,5% ogółu wydatków przeznaczonych na ten cel w Polsce. Na
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podobnym poziomie finansuje się kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na szczeblu
centralnym (budżet państwa – 16,6%) oraz regionalnym (województwa i powiaty – 16,9%).
Analiza wysokości kwot pieniędzy wydatkowanych na kulturę w tym czasie pokazuje, że w
Polsce obserwowany jest systematyczny proces zwiększania wydatków publicznych
przeznaczanych na ten cel, co w pełni jest zgodne z strategiami sektorowymi dotyczącymi
kultury i turystyki kulturowej.
2. Poprawa oferty kulturalnej i teatralnej w województwie mazowieckim i Warszawie:
projekt, ze względu na wiodący w regionie charakter Teatru Polskiego, który jest instytucją
wyznaczającą trendy w dziedzinie jakości przedstawień teatralnych i muzycznych w
województwie mazowieckim będzie mieć wpływ na podniesienie jakości oferty artystycznej
instytucji kultury w regionie i Warszawie. Ponadto projekt będzie mieć bardzo pozytywny
wpływ na wzmocnienie całkowitego potencjału instytucji kultury w woj. mazowieckim,
zwłaszcza tych najbardziej niedofinansowanych;
3. Rozwój turystyki kulturowej w Warszawie i województwie mazowieckim: w warunkach
unikatowego w skali kraju bogactwa oferty kulturalnej Warszawy i licznych zabytków
dziedzictwa kultury materialnej, rozwój tej gałęzi turystyki jest jednym z głównych celów
władz samorządowych stolicy. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na wzrost liczby
turystów przybywających do Warszawy, stawiających za cel wizyty udział w wydarzeniu
artystycznym lub kulturalnym. Jak opisano w poprzednim rozdziale, ten motyw turystyki
przyjazdowej wciąż nie jest wiodącym powodem do odwiedzin stolicy (jako główne cele
wskazywane są: zwiedzanie zabytków, cele biznesowe i zawodowe, odwiedziny znajomych i
zakupy). Należy pamiętać, że rozwój turystyki kulturowej niesie ze sobą pozytywne
oddziaływania także w innych sferach, wpływając na rozwój przemysłów kultury oraz tzw.
przemysłów czasu wolnego, np. gastronomii, hotelarstwa, tworząc nowe miejsca pracy w
tych sektorach i generując większe przychody z podatków i innych opłat;
4. Projekt wpłynie pozytywnie na rozwój funkcji metropolitalnych Warszawy: podniesie tzw.
atrakcyjność osiedleńczą i lokalizacyjną Warszawy dla mieszkańców i inwestorów, ponieważ
silny sektor kultury pozwoli na wprowadzenie pozytywnych zmian w profilu ekonomicznym
i społecznym miasta (rozwój rynku pracy, przemysłów kulturalnych powiązanych z
działalnością teatralną i operową, rozwój infrastruktury społecznej);
5. Projekt w ujęciu długofalowym przyniesie wiele korzyści w sferze społecznej – podniesie
kompetencje osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych w dziedzinie teatru i
dramatu; wpłynie także na wzrost uczestnictwa wielu grup społecznych w kulturze wysokiej,
podniesienie świadomości kulturalnej i wiedzy w tym zakresie;
6. W ujęciu makroekonomicznym nastąpi wzrost poziomu wielkości ruchu turystycznego,
związanego z rozwojem tzw. turystyki kulturowej na poziomach: M. St. Warszawy i
województwa mazowieckiego;
7. W przyszłości przewidywane jest zwiększenie liczby miejsc pracy w sektorze przemysłów
kulturalnych i kreatywnych oraz w sektorze turystyki kulturowej oraz wzrost liczby
generowanych dzięki nim miejsc pracy w innych sektorach (jako długofalowy efekt
oddziaływania sfery kultury na inne sektory życia gospodarczego);
8. Nastąpi wzrost poziomu wielkości wpływów z tytułu turystyki kulturowej i kultury oraz
poziomu wydatków ponoszonych przez turystów polskich (z województwa mazowieckiego i
innych województw) przebywających w Warszawie, na rzecz instytucji kultury;
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9. Nastąpi poprawa prowadzenia działalności artystycznej i w konsekwencji zaspokojone
zostaną oczekiwania artystyczne i społeczne - zostaną stworzone większe możliwości
realizacji przedstawień z bogatszymi efektami technicznymi i oświetleniowymi przyczynią się
do znacznego podniesienia atrakcyjności Teatru i jego oferty programowej. Otworzy to
drogę do pracy w Teatrze Polskim wybitnym reżyserom, scenografom i reżyserom światła Teatr prowadzi już rozmowy z kilkoma wybitnymi realizatorami (nowe premiery, możliwość
wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań scenograficznych).
W rozdziale 6.1 Studium dokonano analizy wielokryterialnej wskazującej na korzyści społecznoekonomiczne wynikające z realizacji projektu.

2.6. Spójność z celami Działania 6.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz
priorytetami Programu.
Założone w niniejszym projekcie kluczowym cele są spójne z celem głównym RPO WM: „Poprawa
konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
województwa”. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia sektora kultury, wpłynie
korzystnie na rozwój sektorów powiązanych z sektorem kultury (przemysł turystyczny, turystyka
miejska), poprawi odbiór wizerunku województwa na arenie międzynarodowej. Realizacja
zamierzonych prac modernizacyjnych i wynikające stąd korzyści oddziaływania długofalowego
wpisują się także w założenia Priorytetu VI RPO WM – „Wykorzystanie walorów naturalnych i
kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, a zwłaszcza Działania 6.1 – „Kultura”. Spójność ta
wynika m. in. z faktu, że wysoka jakość środowiska kulturalnego Mazowsza stanowi przewagę
konkurencyjną regionu, zarówno w sferze usług czasu wolnego, jak i w sferze codziennych warunków
życia i funkcjonowania mieszkańców. Przedmiot i zakres opisywanej inwestycji w pełni wpisuje się w
cele i działania realizowane w ramach Priorytetu VI tj. Poprawa oferty kulturalnej i wzrost
dostępności do kultury. Przedsięwzięcie odpowiada charakterowi dofinansowanych projektów
obejmując swym zakresem rzeczowym następujące kategorie interwencji: ochrona i zachowanie
dziedzictwa kulturalnego: rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja,
adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, rozwój
infrastruktury kulturalnej, budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej,
organizacja wydarzeń kulturalnych mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika
stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy.

2.7. Spójność z głównymi
kraju i regionu.

dokumentami strategicznymi na poziomie

Niniejszy projekt jest w pełni zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym,
regionalnym oraz lokalnym, które zidentyfikowano poniżej, wykazując szerszy, makroekonomiczny
wpływ przedsięwzięcia.
Kultura coraz częściej postrzegana jest jako czynnik wpływający na wzrost atrakcyjności miast i
regionów dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Powszechnym staje się także przekonanie, że
kultura i jej przemysły to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki: kultura staje się
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częścią światowej gospodarki, źródłem rentownych miejsc pracy i znaczących dochodów. Tezę tę
potwierdzają badania przeprowadzone na zlecenie KE w 2006 r, z których wynika, że w 2005 r. w
sektorze kultury i jej przemysłów w UE - 27 zatrudnionych było ponad 4,9 mln osób (tj .ok. 2,4%), a
wkład tego sektora w tworzenie PKB wynosił ok. 3% (tj. więcej niż np. przemysłu chemicznego!).
Trendy wzrostowe w tym zakresie obserwowane są również w Polsce. W roku 2008 sektor kultury
wytworzył 1,6% PKB Polski, a przemysł kreatywny 2,47% PKB Polski. Znaczenie gospodarcze sektora
kultury i przemysłów kreatywnych było największe w najbardziej rozwiniętych województwach:
mazowieckim, pomorskim, dolnośląskim i śląskim. 6
Projekt realizuje cele i założenia następujących dokumentów o charakterze lokalnym, regionalnym
i krajowym:
1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015.

Strategia ta jest dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów w listopadzie 2006 roku i jest
podstawowym dokumentem strategicznym, określającym cele i priorytety rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz
identyfikuje obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, na których
koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju
światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej. SRK
nadaje priorytet działaniom, jakie będą podejmowane w latach 2007-2015 w celu realizacji wizji
Polski. Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski:
poszczególnych obywateli i rodzin. Cel główny, a także problemy społeczno-gospodarcze, wynikające
z zapóźnień rozwojowych, niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz uwarunkowań zewnętrznych,
wskazują na priorytety. Określają one najważniejsze kierunki i główne działania, dzięki którym
możliwe będzie osiągnięcie głównego celu SRK. Priorytetami tymi są:
1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
3.Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
4.Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
5.Rozwój obszarów wiejskich.
6.Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.
Niniejszy projekt wpisuje się w zakres:

6



Priorytetu 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, kierunek c) Infrastruktura
kultury, turystyki i sportu, gdzie zwrócono szczególną uwagę na działania, które zostały
zaplanowane w niniejszym projekcie, nakierowane na zachowanie, ochronę i rewitalizację
materialnego dziedzictwa kulturalnego, poprzez renowację, konserwację, adaptację
obiektów zabytkowych dla celów kulturalnych i turystycznych,



Priorytetu 6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej, kierunek a)
podniesienie konkurencyjności polskich regionów, w którym jako niezbędne zostało
określone wsparcie dla ochrony i poprawy stanu materialnego dziedzictwa kulturalnego oraz
rozwoju inwestycji kultury regionów, z uwagi na fakt, że obiekt Teatru, jak i posiadane przez

[za: Raport IBS, Znaczenie gospodarcze przemysłów kultury – wstęp do analizy problemu].
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Wnioskodawcę cenne zbiory historyczne, będące przedmiotem niniejszego projektu,
wymagają takiego wsparcia.
Projekt Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana im. Arnolda Szyfmana wpisuje się w priorytet
„Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”. Priorytet obejmuje wspieranie budowy i
modernizacji obiektów kultury na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, które promują
dobra kultury i umacniają tożsamość narodową. Realizacja zadań w ramach NSS ma wpływać
ponadto na zwiększenie dostępności dóbr kultury, w tym osób niepełnosprawnych.
Kompleksowa modernizacja obiektu Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana poprawi warunki obsługi
widzów oraz pomoże rozszerzyć zakres programowy i kulturalny tej instytucji. Wprowadzone
rozwiązania sprzyjają również likwidacji barier architektonicznych w obiekcie – zakres prac
wykonywanych na głównej scenie i widowni Teatru poprawi komfort widzów oraz umożliwi
swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym oraz o obniżonej sprawności.
Efektem końcowym podjętych działań będzie wprowadzenie różnorodnej oferty kulturalnej
w obiekcie spełniającym najwyższe standardy oraz obowiązujące normy prawa skierowanej do
wszystkich zainteresowanych odbiorców.
2. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 wspierająca wzrost
i zatrudnienie (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013)

gospodarczy

Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny określający priorytety
i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach
budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej
opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz
kraju. Projekt realizowany przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana wpisuje się w główny cel
strategiczny analizowanego dokumentu, który ma być osiągnięty poprzez realizację horyzontalnych
celów szczegółowych, co oznacza, że wszystkie programy, działania i projekty podejmowane w
ramach NSS realizują je jednocześnie, choć w różnym zakresie. Realizacja projektu wpisuje się przede
wszystkim w następujące cele horyzontalne NSS:


Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów (zabytkowy obiekt teatralny,
unikatowy element urbanistyczny Warszawy realizujący ofertę kulturalną);
 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej (poprawa dostępności oraz atrakcyjności oferty kulturalnej
Teatru, zapobieganie degradacji zabytkowej tkanki obiektu);
Cele te wynikają z założeń Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków
płynących z analizy SWOT polskiej gospodarki.
3. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (dokument przyjęty 26.03.2013)
Projekt Teatru wykazuje zgodność z Priorytetem 4.1., zdefiniowanym jako Wzmocnienie roli kultury
w budowaniu spójności społecznej, który obejmuje następujący kierunek działań: 4.1.2.Ochrona
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego oraz krajobrazu, a w szczególności działań związanych z
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upowszechnieniem i ułatwieniem dostępu do dziedzictwa kulturalnego, które są nierozerwalnie
związane i warunkowane przez proces ochrony dziedzictwa. Wnioskodawca, modernizując główne
strefy funkcjonalne i pomieszczenia Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana przyczyni się do
zachowania dziedzictwa kulturalnego, dzięki czemu doskonale realizuje założenia powyższego
Priorytetu.
4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010 - 2020
Wśród zarysowanych w Strategii jednocześnie kilku obszarów strategicznych wyzwań, na które
polityka regionalna – wspierająca konkurencyjność regionów i zapewniająca spójność terytorialną
kraju – musi odpowiedzieć za pomocą rozwiązań szczegółowych, najbardziej istotny jest ten, który
jest zbieżny z celami niniejszego projektu: Wykorzystanie potencjału kulturalnego i turystycznego dla
rozwoju regionalnego. Opis wskazanego obszaru, wg którego kultura odgrywa istotną rolę w
tworzeniu kapitału społecznego, stanowi niezaprzeczalny czynnik rozwoju regionalnego: przyciąga
inwestorów i turystów, kreuje pozytywny wizerunek miast i regionów, stanowi sposób na zwalczanie
problemów społecznych oraz takie postrzeganie kultury, które nie sprowadza jej jedynie do
zastanego dziedzictwa kulturalnego i wykorzystania go w turystyce, ale opiera się przede wszystkim
na zmianie sposobu myślenia o roli kultury w życiu społecznym, wpisuje się w nowy paradygmat
polityki regionalnej, jest zgodny z działaniami podejmowanymi w projekcie z uwagi na fakt, że projekt
przyczyni się w dużym stopniu do rozwoju regionu Mazowsza i samej Warszawy, poprzez
podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, wpływając na rozwój przemysłów kultury w
regionie i tzw. przemysłów czasu wolnego. Dziedzictwo historyczne i kulturowe, które stanowi o
atrakcyjności Warszawy, a którego znakomitym reprezentantem jest Teatr Polski im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie, pozwoli wykorzystać te zasoby w zakresie promocji turystycznej Warszawy.
5. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004-2013 (NSRK) wraz z Uzupełnieniem (przyjętym
w roku 2005 i obowiązującym do roku 2020)
NSRK jest kompleksowym programem wyznaczającym kierunki rozwoju kultury i obejmującym
wszystkie sfery i zagadnienia związane z pojęciem „kultury”. Misją NSRK, zgodnie z tekstem
dokumentu jest „zrównoważony rozwój kultury jako najważniejszej wartości przenoszonej ponad
pokoleniami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, wartości
warunkującej tożsamość narodową i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów.”
Strategicznym celem nakreślonym w NSRK jest zrównoważenie rozwoju kultury w regionach, a cele
cząstkowe to m.in.:
1. Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury;
2. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju i dostępie do kultury;
3. Wzrost udziału kultury w PKB
4. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego i aktywna ochrona zabytków;
5. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury;
6. Wzrost uczestnictwa w kulturze;
7. Rozwój szkół artystycznych i zwiększenie liczby godzin edukacji kulturalnej w programach
szkolnych;
8. Efektywna promocja twórczości;
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9. Promocja polskiej kultury za granicą;
10. Ochrona własności intelektualnej i walka z piractwem;
11. Wprowadzenie nowych innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i
w systemie upowszechniania kultury;
12. Rozwój przemysłów kultury (kinematografia, media, design, wydawnictwa, fonografia).
Instrumentami realizacji Strategii są Narodowe Programy Kultury.
Projekt jest zgodny z założeniami NSRK oraz Narodowym Programem Kultury "Ochrona Zabytków i
Dziedzictwa Kulturalnego", a w szczególności z:



Działaniem 1.1. Budowa nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-finansowych w sferze
ochrony zabytków;
Działaniem 1.2. Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne,
turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne. Działanie to jest w całości zgodne
z niniejszym przedsięwzięciem, gdyż przewidywane są: poprawa stanu zachowania zabytków,
jakim jest powstały w 1913 roku budynek Teatru Polskiego, przewidywane jest także
wdrożenie na tej bazie ambitnego programu artystycznego.

Projekt wnoszony przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana jest również komplementarny względem
poniżej wymienionych programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:




Program „Rozwój infrastruktury kultury". Celem tego programu operacyjnego jest poprawa
warunków funkcjonowania placówek zajmujących się działalnością kulturalną oraz
wyrównywanie dostępu do dóbr i usług kultury przez inwestycje w jej infrastrukturę;
Program „Dziedzictwo kulturowe". Analizowany projekt kluczowy jest komplementarny
względem następujących priorytetów programu:
Priorytet 1 „Ochrona zabytków”, który ma na celu ochronę i zachowanie materialnego
dziedzictwa kulturalnego oraz konserwację i rewaloryzację zabytków - przeprowadzone prace
modernizacyjne umożliwią efektywne wykorzystanie powierzchni Teatru do realizacji
różnorodnych form artystycznych oraz działań wspierających działalność kulturalną (pełna
dostępność i funkcjonalność pracowni, możliwość realizacji działań edukacyjnych, spełnienie
norm bezpieczeństwa).

6. Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturalnego” na lata 20042013
Program służy realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Kultury w części dotyczącej ochrony zabytków i
dziedzictwa kulturalnego. Celem strategicznym programu jest intensyfikacja ochrony i
upowszechniania
dziedzictwa
kulturalnego.
Realizacja
projektu
wpisuje
się
w założenia celów cząstkowych Programu:


kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne,
edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne



zwiększenie roli zabytków w rozwoju edukacji i przedsiębiorczości poprzez tworzenie
zintegrowanych narodowych produktów turystyki kulturowej
Strona | 39

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

Projekt Wnioskodawcy ma na celu kompleksową modernizację zabytkowej infrastruktury kulturalnej,
co w efekcie pozwoli na pełne wykorzystanie jej potencjału poprzez działalność kulturalną Teatru
Polskiego.
7. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego (do roku 2020).
Cele i założenia projektu są zgodne z celami i kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju
Wojewódzkiego do roku 2020. Realizacja inwestycji przyczyni się do wdrożenia i spełnienia
poniższych kierunków działań Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego:




Kierunek działań 5.3 – Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej
i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa
kulturalnego. Celem działania 5.3 Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego jest
budowanie trwałego i stabilnego wizerunku Mazowsza jako obszaru o dużym potencjale
rozwojowym, którego dynamiczny rozwój oparty jest na m.in. na wysokich walorach
kulturalnych. Dlatego też w dokumencie tym przyjęto założenia dotyczące zachowania i
utrwalenia spuścizny kulturowej, poprzez działania opierające się m.in. konserwacji
obiektów zabytkowych.
Kierunek działań 5.4 – Kształtowanie tożsamości regionu oraz kreowanie i promocja jego
produktu. Projekt niniejszy pozwoli na realizację działań zmierzające do zwiększenia
tożsamości kulturowej mieszkańców regionu oraz wykreowanie produktu kulturalnego.
Poszerzenie działalności programowej instytucji poprzez modernizację pomieszczeń Teatru
pozwoli w pełni realizować kulturotwórczą rolę Teatru.

8. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Niniejszy projekt jest także zgodny z następującymi celami Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego.






Cel 2: Zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez
zachowanie
właściwych
relacji
pomiędzy
poszczególnymi
systemami
i elementami zagospodarowania przestrzennego. Zrównoważony i harmonijny rozwój
województwa, to niewątpliwie ważny aspekt niniejszego planu. Jak podkreśla dokument
zostanie on osiągnięty m.in. przez ochronę dziedzictwa kulturalnego znajdującego się na
terenie regionu (PZPWM s. 63). Wnioskodawca modernizując obiekt Teatru przyczyni się do
zachowania dziedzictwa kulturalnego (budynek wpisany do rejestru zabytków), dzięki czemu
doskonale realizuje cel nr 2 niniejszego Planu.
Cel 3: Zwiększenie konkurencyjności regionu i poprawa warunków życia: zwiększenie
konkurencyjności regionu nastąpi poprzez zwiększanie funkcji metropolitarnych Warszawy.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana , dzięki remontowi swojej siedziby oraz możliwości
prezentowania ambitnego repertuaru, staje się placówką silniejszą na tle innych tego typu
placówek w kraju, co podkreśla także znaczenie Warszawy.
Kierunek działań 2.5 Ochrona i wykorzystanie wartości kulturalnych. Celem działań kierunku
nr 2.5 Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego dotyczącego
ochrony i wykorzystania wartości kulturalnych jest kształtowanie tożsamości kulturowej
Mazowsza. Według niniejszego dokumentu, jednym z najcenniejszych obszarów
urbanistycznych, który należy objąć odpowiednią ochroną jest m.in. Trakt Królewski w
Warszawie (PZPWM s.85), w którego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabytkowy
obiekt teatru Polskiego. Dlatego też działania Teatru polegające na doprowadzeniu zabytku
do świetności są zgodne z kierunkiem 2.5 niniejszego dokumentu. Dodatkowo materialnym i
przestrzennym wymiarem tych działań jest objęcie ochroną najcenniejszych układów
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urbanistycznych oraz kształtowanie takich miast jak Warszawa jako krajowych ośrodków
tożsamości kulturowej.
9. Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku.
Dokument ten zakłada „wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie
tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej” w rozbiciu na cele operacyjne, z którymi
prezentowany projekt wykazuje zgodność:





cel 2.1.: umocnienie tradycji miasta stołecznego Warszawy oparte na dziedzictwie
kulturalnym i przyrodniczym; Program 2.1.1. Rewaloryzacja Traktu Królewskiego:
modernizacja obiektu Teatru w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego programem;
cel 2.2.: wykreowanie nowych atrakcji i przedsięwzięć kulturalnych na światowym
poziomie, które byłyby znakiem firmowym miasta, Program 2.2.2. Kreowanie oraz
promowanie imprez kulturalnych, muzycznych i festiwali, projekt jest komplementarny
jako że poprzez modernizację obiektu Teatru staje się możliwa realizacja przez
Wnioskodawcę różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych;
Program 1.1.3. „Rozwój kultury” realizujący w części dotyczącej kultury cel operacyjny
1.1, przyjmuje ofertę kulturalną stolicy Polski za bardzo ważny czynnik kształtujący jakość
życia jej mieszkańców. Miasto zamierza wspierać rozwój instytucji kultury,
w tym utrzymywać miejskie teatry poprzez wykupywanie i modernizowanie obiektów, w
których prowadzą one swoją działalność. (s.18) Cel ten jest komplementarny
z przedmiotowym projektem, który stanowi inwestycję w infrastrukturę Teatru
podlegającego władzom samorządowym.

Ponadto, w „Tematycznej analizie SWOT” dotyczącej kultury i zabytków przeprowadzonej na
potrzeby dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku” w dziale
„zagrożenia” zidentyfikowano takie problemy jak m.in. spadek zainteresowania teatrem, zaś w
„słabych stronach” sektora kultury i zabytków stolicy, analiza SWOT dostrzega m.in.:
niewystarczający poziom dofinansowania obiektów zabytkowych oraz spadek liczby premier
teatralnych. Projekt Wnioskodawcy ma się przyczynić do zmian w tym zakresie w myśl idei, iż
poprawa warunków technicznych Teatru, oraz poprawa jego funkcjonalności doprowadzi do
większego zadowolenia społecznego i niewątpliwie przyczyni się do tego, iż wiele osób zacznie z
większą chęcią wracać do teatrów, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia aktywności
kulturowej regionu, a dzięki modernizacji technologii sceny Teatru otrzyma on nowe możliwości
zaspokojenia potrzeb społecznych.
10. „Wojewódzki Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015” na Mazowszu.
Opracowanie Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 - 2015 stanowi
wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami). Jest to
drugi Program opracowany dla województwa mazowieckiego. Poprzedni przyjęty przez Sejmik
Województwa Mazowieckiego 19 grudnia 2005 roku obowiązywał w latach 2006 – 2009.
Projekt wykazuje zgodność z następującymi obszarami WPOZ:


Cel 1: Zachowanie materialnej i niematerialnej spuścizny historycznej regionu.
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Cel 3: Utrwalanie zasobów dziedzictwa kulturalnego w świadomości mieszkańców – poprzez
wdrożenie programu edukacyjnego i artystycznego.

11. Lokalny Plan Rewitalizacji (Uchwała nr XXX/995/2008 Rady M. St. Warszawy z dnia 8 maja
2008 roku).
Misją Lokalnego Programu Rewitalizacji jest koordynacja wybranych polityk miasta stołecznego
Warszawy
na
obszarach
objętych
rewitalizacją
oraz
wsparcie
dzielnic
w prowadzeniu działań ukierunkowanych na przywracanie do życia i zrównoważony rozwój
określonych obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne i gospodarcze. Głównym
celem Planu jest odnowa i ożywienie wybranych, obecnie kryzysowych obszarów miasta stołecznego
Warszawy. Cel ten ma zostać osiągnięty między innymi dzięki rozwojowi turystyki i kultury w oparciu
o zasoby dziedzictwa kulturalnego – zatem, Wnioskodawca planując odnowienie wnętrz i elewacji
zewnętrznej Teatru przyczyni się do ożywienia Traktu Królewskiego, a zarazem wpisze się w
postanowienia w/w dokumentu.
12. Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.
Projekt realizuje przede wszystkim założenia dokumentu w obszarze MIEJSCA
I PRZESTRZEŃ. Autorzy Programu wskazują na szczególną rolę publicznych instytucji, które stanowią
o potencjale kulturalnym Warszawy. Jednocześnie dokument określa bariery związane z ich stanem
technicznym (np. w zakresie wymogów przeciwpożarowych, wykorzystywania nowych rozwiązań
technologicznych). Niezadawalający jest również stan zachowania zabytków i przestrzeni publicznej o
wartości historycznej. Diagnoza ta pokrywa się z analizą problemową stojącą u podstaw realizacji
przedmiotowego projektu. Przedsięwzięcie Wnioskodawcy realizuje cel zdefiniowany jako: poprawa
jakości historycznej przestrzeni Warszawy, stanu technicznego zabytków i szersze wykorzystanie ich
na cele kulturalne, społeczne i edukacyjne.
13. Program rozwoju kultury w Warszawie w latach 2009-2020
W strategicznym zakresie, projekt wpisuje się w obszar „Programu rozwoju kultury…” zdefiniowany
jako „Miejsca i przestrzeń”. Obszar MIEJSCA I PRZESTRZEŃ obejmuje wszystkie przestrzenie kultury:
budynki i lokale, przestrzeń publiczną. Znajdują się tutaj: instytucje narodowe, marszałkowskie,
miejskie, dzielnicowe i współprowadzone przez miasto (teatry, domy kultury, biblioteki, muzea, kina,
mediateki itp.), placówki oświatowe realizujące zadania z zakresu kultury; niepubliczne centra kultury
(teatry, klubokawiarnie, kluby, galerie), miejsca sektora kreatywnego (wytwórnie płytowe, sklepogalerie z designem, pracownie architektoniczne itd.) oraz przestrzenie i historyczne obiekty
zabytkowe.
Głównym celem wyznaczonym w tym obszarze, spójnym z celami projektu, jest poprawa stanu i
dostępności infrastruktury kulturalnej; poprawa jakości przestrzeni publicznej i jej lepsze
wykorzystanie na działania kulturalne. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez:


dbałość o wysoką jakość architektoniczną i techniczną nowych budynków, przestrzeni
publicznych oraz elementów dekoracyjnych i upamiętniających;



uwzględnianie funkcji służących życiu społecznemu i kulturalnemu w nowych (lub
odnawianych) budynkach użyteczności publicznej oraz przedsięwzięciach w przestrzeni
publicznej;



poprawę jakości historycznej przestrzeni Warszawy, stanu technicznego zabytków i szersze
wykorzystanie ich na cele kulturalne, społeczne i edukacyjne.
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Odnosząc się do konkretnych działań wskazanych w dokumencie, należy stwierdzić, że projekt
realizuje postulaty wskazane w Programie: 3. Instytucje kultury: Teatry, 3.2. Infrastruktura teatralna:
3.2.2. Remonty istniejącej infrastruktury teatralnej: dostosowanie stanu budynków teatralnych do
europejskich standardów technologicznych i prawnych.
Opisane powyżej szerokie powiązania projektu „Modernizacja z elementami przebudowy
zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” z kluczowymi
dokumentami strategicznymi o charakterze narodowym, regionalnym, lokalnym oraz sektorowym,
wykazują, że analizowane przedsięwzięcie jest zgodne z planami rozwoju kraju, województwa
mazowieckiego, Warszawy, oraz może stanowić katalizator rozwoju Warszawskiego Obszaru
Metropolitalnego z jednej strony, a z drugiej – jeden z ważnych projektów w sektorze kultury,
turystyki i dziedzictwa historycznego na poziomie ponadregionalnym.
Powyższa analiza wykazuje też planowość działań Wnioskodawcy na każdym etapie przygotowania
projektu inwestycyjnego do realizacji, oraz udowadnia, że projekt pozwoli wdrażać spójną politykę
rozwoju sektora kultury i szeroko rozumianej ochrony i upowszechniania dziedzictwa kultury o dużym
znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej.
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3. Identyfikacja projektu.
3.1. Zarys i ogólny charakter projektu.
3.1.1. Ogólny, skrócony opis przedsięwzięcia.
Niniejszy projekt inwestycyjny jest projektem realizowanym w trybie indywidualnym, jako tzw.
projekt kluczowy - na mocy Uchwały Nr 990/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4
czerwca 2013 r., zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do
umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dotyczącej aktualizacji Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 (IWIPK), przeniesiono niniejszy
projekt, pt. „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie” z listy rezerwowej na listę podstawową. Otworzyło to drogę do
realizacji przedsięwzięcia w pełnym zakresie technicznym, niezbędnym dla dalszego rozwoju jednej
z wiodących w regionie instytucji kultury, jaką jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana.
Wnioskodawca projektu jest samorządową, artystyczną instytucją kultury, posiadająca osobowość
prawną, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego pod numerem 2/99. Wnioskodawca realizuje niniejszy projekt samodzielnie, w
oparciu o powołany do tego celu Zespół Projektowy.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie po zakończeniu projektu będzie użytkownikiem
zmodernizowanego obiektu teatralnego i będzie ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem i
eksploatacją wytworzonej i zmodernizowanej infrastruktury. Środki na pokrycie działalności instytucji
w zmodernizowanym obiekcie będą pochodziły z budżetu Teatru Polskiego, na którego wartość
składa się dotacją podmiotowa od Organizatora – Województwo Mazowieckie, oraz przychody z
działalności statutowej. Beneficjent zakłada również współfinansowanie inwestycji i działalności
statutowej ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.
Zakładany model działalności gwarantuje zachowanie trwałości produktów i osiągnięcie przyjętych
wskaźników rezultatu w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.
Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi w Rozdziale 8, należy podkreślić, że Teatr Polski im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie jako artystyczna samorządowa instytucja kultury posiada pełną
zdolność prawną oraz wszelkie kompetencje do realizacji niniejszego projektu, a także do utrzymania
jego produktów i rezultatów w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu inwestycji. Wnioskodawca
będzie także odpowiadać za zarządzanie wytworzoną i zmodernizowaną infrastrukturą po
zrealizowaniu projektu, w okresie jego trwałości, opierając się o powołany istniejące i dostępne w
Teatrze kadry techniczne i administracyjne.
Opisywana w Studium inwestycja będzie realizowana na terenie województwa mazowieckiego, na
terenie gminy: Miasto Stołeczne Warszawa (Warszawa-Śródmieście). Oddziaływanie projektu
wykracza jednak poza bezpośrednią lokalizację inwestycji - ze względu na rangę Wnioskodawcy, jako
samorządowej artystycznej instytucji kultury, o szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej i
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tożsamości narodowej, projekt będzie miał ogólnopolskie, ponadregionalne oddziaływanie i wpływ
na kulturę, zachowanie dziedzictwa kulturalnego i udostępnienie go przyszłym pokoleniom.
Projekt jest realizowany w bramach dwóch powiązanych ze sobą funkcjonalnie etapów,
przeprowadzonych w latach 2010 -2012 (I etap) i w roku 2014 (II etap będzie realizowany w trybie
„zaprojektuj i wykonaj”). Taki podział projektu na dwa etapy był spowodowany dostępnością
finansowania, w tym zagwarantowania wkładu własnego dla inwestycji. Podjęcie się przez
Wnioskodawcę realizacji całej inwestycji w ramach jednego etapu było zadaniem bardzo
skomplikowanym ze względów technicznych, finansowych i organizacyjnych. W związku z tym
podjęto decyzję o rozłożeniu inwestycji na dwa powiązane ze sobą etapy. Rozłożenie inwestycji w
czasie pozwoliło na opracowanie dokumentacji technicznej, w tym programów funkcjonalno –
użytkowych, zgromadzenie niezbędnych dokumentów prawnych i administracyjnych, a przede
wszystkim – na zapewnienie płynności działania Teatru w sferze artystycznej w ciągu wszystkich lat
objętych inwestycją.
Należy zaznaczyć, że projekt jest rozwinięciem i kontynuacją długoletnich starań Wnioskodawcy
wiążących się z zachowaniem gmachu Teatru im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w jak najlepszym
stanie i dostosowaniu go do potrzeb społecznych i artystycznych.
Opisany w studium wykonalności stan techniczny Teatru jasno wykazał, że obiekt ten wymaga
prowadzenia prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych, tak, aby zachować jego walory
architektoniczne i artystyczne, a także by sprostać oczekiwaniom artystów i społeczeństwa, chcącego
obcować ze sztuką w otoczeniu jak najbardziej do tego dostosowanym.
Ponadto, w miarę upływu lat, dla dorównania nowym standardom technologicznym i funkcjonalnym
oraz trendom, jakie zaczęły dominować w zakresie sztuki teatralnej, niezbędne stały się: remont
elewacji, pilna modernizacja i wymiana wyposażenia technicznego, zwłaszcza w zakresie technologii
scenicznych, a także zwiększenie bezpieczeństwa obiektu i cennych zasobów w nim
Projekt „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie” obejmuje swym zakresem prace inwestycyjne, usługi niezbędne do
realizacji inwestycji, zarządzanie projektem oraz promocję projektu zrealizowane i planowane do
realizacji przez Wnioskodawcę i późniejszego Beneficjenta, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie, w latach 2010 – 2014.
I. Działania realizowane w ramach I etapu inwestycji w latach 2010 – 2012 (realizacja zakończona
30.09.2012 r.):


roboty elewacyjne obiektu zabytkowego: osuszenie i odgrzybienie ścian, reparacja ubytków,
naprawa i wykonanie nowych tynków, renowacja i odtworzenie metaloplastyki i wystroju
elewacji, malowanie elewacji,



wykonanie nowej elewacji obiektu magazynowego od strony ul. Sewerynów,



wykonanie izolacji przeciwwilgociowych zewnętrznych i wewnętrznych pionowych
i poziomych,



wymiana naświetli dachowych, rynien i rur spustowych, montaż elementów komunikacji na
dachach, wymiana pokrycia tarasu,



wymiana desek podłogi scenicznej, wymiana podłogi drewnianej w montowni
i malarni, wymiana posadzek w modelatorni, magazynie dekoracji, wymiana wykładzin
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podłogowych w holu, kuluarach, korytarzach, garderobach, na klatkach schodowych,
naprawa podłoża i nałożenie nowej posadzki na podłodze widowni,


uzupełnienie ubytków sztukaterii, renowacja i malowanie ścian, sufitów – na widowni, w
kuluarach, w garderobach, na klatkach schodowych, pomieszczeniach zaplecza,



remont i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,



renowacja lub montaż nowych elementów wystroju wewnętrznego, w tym: garderób,



wymiana na nowe: foteli teatralnych wraz z systemem montażu do podłogi oraz krzeseł do
lóż,



rozbudowa lub wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych – w
tym z zakresu ochrony przeciwpożarowej: dźwiękowego systemu ostrzegania, systemu
gaszenia gazem, instalacji przeciwpożarowej wodnej, systemu oddymiania.

II. Zakres planowany do realizacji w ramach II etapu projektu, realizowanego w 2014 roku:


wymiana niesprawnych i przestarzałych urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny,



montaż nowych i modernizacja istniejących urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny,



zakup i montaż oświetlenia teatralnego.

III. Usługi niezbędne do realizacji projektu:
-

wykonanie dokumentacji projektowej;
nadzory i zastępstwo inwestycyjne (Inwestor Zastępczy);
nadzory autorskie;
opinie i ekspertyzy specjalistyczne;
doradztwo finansowe, techniczne i prawne.

III. Zarządzanie projektem:
Realizowane przez Zespół Projektowy złożony z pracowników i współpracowników Wnioskodawcy,
który zostanie powołany zarządzeniem Dyrekcji Teatru po podpisaniu umowy dofinansowania.
IV. Promocja projektu


umieszczenie z chwilą zawarcia umowy o dofinansowanie tablicy informacyjnej na terenie
inwestycji;



umieszczenie w terminie do 6 miesięcy od momentu zakończenia realizacji inwestycji oraz
ekspozycja w 5-letnim okresie trwałości tablicy pamiątkowej informującej
o zrealizowanym projekcie i źródłach jego finansowania;



umieszczenie na stronie internetowej Teatru podstrony z opisem projektu oznaczonej
odpowiednimi logotypami;



zastosowanie odpowiednich oznaczeń i logotypów w korespondencji dotyczącej projektu;
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przygotowanie i wystawienie 2 spektakli sztuki Williama Shakespear’a „Król Lear” (II kwartał
2014)



organizacja konferencji naukowej dot. finansowania ze środków RPO WM Działanie 6.1.
„Kultura prowadzonych inwestycji w obiektach kultury na Mazowszu w latach 2007 -2013 na
przykładzie zadania realizowanego w Teatrze Polskim p.n. „Modernizacja z elementami
przebudowy zabytkowego budynku teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”.

Planowane rozwiązania techniczne przy pełnym ich wdrożeniu pozwolą na unowocześnienie i
modernizację infrastruktury teatralnej, której przyszłe wykorzystanie będzie odpowiadało popytowi
ze strony obecnych, jak i przyszłych widzów Teatru i wszystkich grup docelowych przedsięwzięcia.
Projekt będzie tym samym odpowiadał na duże zapotrzebowanie społeczne związane z większą
dostępnością infrastruktury o przeznaczeniu kulturalnym, wpływającej na rozwój kompetencji
społecznych, rozwój licznych gałęzi turystyki (w tym turystyki kulturowej i związanej z uczestnictwem
w ważnym wydarzeniu kulturalnym) oraz rozwój tzw. sektora przemysłów kultury. Tym samym
projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-ekonomicznego Warszawy i województwa
mazowieckiego.
Jako główne korzyści i pozytywne rezultaty, wynikające z przeprowadzenia projektu należy
wskazać następujące fakty:


Powstanie infrastruktura teatralna umożliwiająca prowadzenie i realizacje ambitnych
projektów artystycznych, zapewniająca artystom zatrudnionym w Teatrze, a także innym
artystom polskim goszczącym na deskach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana
odpowiednie warunki pracy;



Podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa obiektu, co znacząco zwiększy komfort
przebywania w Teatrze widzom, artystom i kadrom techniczno-administracyjnym;



Nastąpi bardzo znacząca poprawa stanu zachowania istotnego dla Warszawy zabytku –
pierwszego wybudowanego w XX wieku teatru, który jako jeden z nielicznych obiektów
częściowo ocalał po II wojnie światowej (kryterium istotne dla zachowania ładu
przestrzennego i estetyki dzielnicy Śródmieście)



Nastąpi poprawa prowadzenia działalności artystycznej i w konsekwencji
zostaną oczekiwania artystyczne i społeczne;



Zostaną stworzone większe możliwości realizacji przedstawień z bogatszymi efektami
technicznymi i oświetleniowymi przyczynią się do znacznego podniesienia atrakcyjności
Teatru i jego oferty programowej. Otworzy to drogę do pracy w Teatrze Polskim wybitnym
reżyserom, scenografom i reżyserom. Możliwość – wynikająca z efektu inwestycji – pracy u
najlepszych twórców ma niewymierne znaczenie i korzyści dla rozwoju i podnoszenia
kwalifikacji własnego zespołu zarówno aktorskiego, jak i technicznego. Realną korzyścią
będzie wzbogacony zostanie program kulturalny Teatru Polskiego (nowe premiery,
możliwość wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań scenograficznych, możliwość pozyskania
do współpracy znanych i cenionych artystów, reżyserów i scenografów);



Zwiększony zostanie znacząco dostęp publiczności Warszawy i województwa mazowieckiego
do oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz nastąpi jej dostosowanie do potrzeb i oczekiwań
zróżnicowanych grup widzów;

zaspokojone
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Wyrównany zostanie dostęp do zasobów kultury na poziomie regionu, w tym nastąpi
wyrównanie różnic w dostępie do kultury i edukacji kulturowej na poziomie miasta i wsi jak i
wśród odbiorców niepełnosprawnych;



W ujęciu makroekonomicznym nastąpi wzrost poziomu wielkości ruchu turystycznego,
związanego z rozwojem tzw. turystyki kulturowej na poziomach: M. St. Warszawy i
województwa mazowieckiego



W przyszłości przewidywane jest zwiększenie liczby miejsc pracy w sektorze przemysłów
kulturalnych i kreatywnych oraz w sektorze turystyki kulturowej oraz wzrost liczby
generowanych dzięki nim miejsc pracy w innych sektorach (jako długofalowy efekt
oddziaływania sfery kultury na inne sektory życia gospodarczego);



Nastąpi wzrost poziomu wielkości wpływów z tytułu turystyki kulturowej i kultury oraz
poziomu wydatków ponoszonych przez turystów polskich przebywających w Warszawie na
rzecz instytucji kultury.

Projekt tym samym wpisuje się w szereg komplementarnych działań nakierowanych na ochronę
dziedzictwa kultury, rozwój sektora kultury, oraz powiązanego z nim sektora turystyki kulturowej, co
zostało szczegółowo opisane w Podrozdziale 2.6 Studium.
Na obecnym etapie projekt jest bardzo dobrze przygotowany do realizacji pod kątem technicznym,
formalno-prawnym i organizacyjnym, co również w pełni uzasadnia jego realizację.

3.1.2. Całkowity koszt inwestycji.
Całkowity koszt inwestycji przedstawionej w niniejszym Studium związany jest z wydatkami
następującymi elementami:


Prace przygotowawcze,



Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku teatru - Prace w latach 2010 –
2012,



Modernizacja górnej mechanizacji sceny i techniki oświetleniowej (w tym: zakup i montaż
oświetlenia scenicznego) - realizacja systemem "zaprojektuj i wykonaj”,



Doradztwo zewnętrzne,



Promocja projektu



Kierownik projektu.

Koszty realizacji inwestycji w podziale na kwoty netto i podatek VAT przedstawiono
w zestawieniu poniżej.
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Tabela 3. Zestawienie elementów kosztowych inwestycji.
NAKŁADY INWESTYCYJNE
I.
I.1

Prace przygotowawcze
Opracowanie studium wykonalności
Przygotowanie projektu - ekspertyzy i opinie (wydatki nie
I.2.a
objęte podatkiem VAT)
I.2.b Przygotowanie projektu - ekspertyzy i opinie
Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla
I.3 Modernizacji górnej mechanizacji sceny i techniki
oświetleniowej

Wartość brutto

Wartość netto

VAT

104 816,99
40 590,00

91 668,29
33 000,00

13 148,70
7 590,00

15 500,00

15 500,00

0,00

4 930,01

4 008,14

921,87

19 999,98

16 260,15

3 739,83

19 000,00

19 000,00

0,00

4 797,00

3 900,00

897,00

9 899 882,43
7 082 263,08
527 014,15
1 636 743,80
303 939,15
349 922,25

8 072 010,10
5 769 542,88
430 931,83
1 335 583,42
249 130,45
286 821,52

1 827 872,33
1 312 720,20
96 082,32
301 160,38
54 808,70
63 100,73

5 908 366,50
86 100,00

4 803 550,00
70 000,00

1 104 816,50
16 100,00

5 822 266,50

4 733 550,00

1 088 716,50

IV. Doradztwo zewnętrzne
IV.1 Doradztwo prawne

497 837,58
78 597,00

404 746,00
63 900,00

93 091,58
14 697,00

IV.2

Inwestor zastępczy - usługa podmiotu zewnętrznego

265 680,00

216 000,00

49 680,00

IV.3
IV.4

Doradztwo finansowe
Doradztwo techniczne

88 560,00
65 000,58

72 000,00
52 846,00

16 560,00
12 154,58

V.a
V.b

Promocja projektu (wydatki nie objęte podatkiem VAT)
Promocja projektu

228 080,00
427 445,54

228 080,00
347 516,70

0,00
79 928,84

VI.

Kierownik projektu (wydatek niekwalifikowany)
RAZEM

65 000,00
17 131 429,04

65 000,00
14 012 571,09

0,00
3 118 857,95

Opinie i ekspertyzy (wydatki nie objęte podatkiem VAT)
(wydatek niekwalifikowany)
I.4.b Opinie i ekspertyzy (wydatek niekwalifikowany)
I.4.a

II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5

REMONT Z ELEMENTAMI PRZEBUDOWY ZABYTKOWEGO
BUDYNKU TEATRU - Prace w latach 2010 - 2012
Roboty budowlane
Instalacje sanitarne
Instalacje elektryczne
Zakup i instalacja Systemu Inspicjenta
Zakup i instalacja Systemu gaszenia gazem

MODERNIZACJA GÓRNEJ MECHANIZACJI SCENY I
TECHNIKI OŚWIETLENIOWEJ (W TYM: ZAKUP I MONTAŻ
OŚWIETLENIA SCENICZNEGO) - realizacja systemem
III. "zaprojektuj i wykonaj"
III.1 Dokumentacja techniczna
Roboty budowlane oraz dostawa i montaż oświetlenia
III.2
scenicznego

Całkowity koszt inwestycji ponoszony jest w latach 2010-2014. Szczegółowy harmonogram rzeczowofinansowy w podziale na okresy kwartalne przedstawiono w Tabeli 2, arkusz „Harmonogram”,
załącznik nr 1 do SW (plik w formacie Excel).
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3.2. Analiza projektu w kontekście całego układu infrastruktury.
3.2.1. Istotne aspekty lokalizacji przedsięwzięcia.
Projekt „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie” realizowany jest w obiekcie Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie, zlokalizowanym przy ul. Karasia 2, dz. nr ew. 10/5, 10/6, 10/7 obręb 5-04-05.


Teren wyznaczony dla inwestycji jest obszarem już przekształconym antropogenicznie,
zabudowanym, nie obejmuje obszarów przyrodniczych chronionych. Na terenie objętym
inwestycją nie ma pomników przyrody ani stref ochrony przyrody. Zakres inwestycji nie
wykroczy poza obręb budynku Teatru Polskiego;



Budynek Teatru Polskiego wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych;



Budynek Teatru Polskiego nie jest zlokalizowany na terenie górniczym ani osuwiskowym.



Teren wyznaczony dla inwestycji uzbrojony jest we wszystkie niezbędne media: wody (z
wodociągu miejskiego) i kanalizacji (do kanalizacji miejskiej), ciepła (z sieci miejskiej),
energetyczne (z sieci ZE), telekomunikacyjne (z sieci ZT).

Projekt będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego, na terenie gminy: Miasto
Stołeczne Warszawa (Warszawa-Śródmieście) i na terenie powiatu: Miasto Stołeczne Warszawa.
Oddziaływanie projektu wykracza jednak poza lokalizację inwestycji - ze względu na rangę
Wnioskodawcy, jako samorządowej artystycznej instytucji kultury, o szczególnym znaczeniu dla całej
kultury polskiej i tożsamości narodowej, projekt będzie miał szerokie, ogólnopolskie,
ponadregionalne oddziaływanie i wpływ na kulturę, zachowanie dziedzictwa kulturalnego i
udostępnienie go przyszłym pokoleniom.
Poniżej opisano oddziaływania projektu, wynikające z jego lokalizacji:
a) Ochrona i zachowanie stołecznego dziedzictwa kultury, jakim jest zabytkowy,
postmodernistyczny obiekt Teatru Polskiego: Mazowsze oraz Warszawa oferują szansę
najpełniejszego obcowania z polską kulturą, zarówno dawną, jak i współczesną. Warszawa
jest swoistą wizytówką polskiej kultury na całym świecie, niestety ze względu na burzliwą
historię nie zachowało się wiele oryginalnych miejsc dziedzictwa kultury materialnej.
Pamiątką przeszłości Polski i regionu są m.in. Zamek Królewski w Warszawie, zabudowa
Warszawy, zabytkowe budynki Traktu Królewskiego. Dzisiejsza oferta kulturalna Warszawy,
jak i całego Mazowsza pozwala odbiorcom polskim na obcowanie zarówno z bogatym
dziedzictwem przeszłości, które kształtowało Polaków przez ponad dziesięć wieków, jak i z
kulturą współczesną. Dzieła zgromadzone w muzeach na terenie Warszawy i całego
województwa pozwalają na poznanie przeszłości (np. zbiory malarstwa w Muzeum
Narodowym w Warszawie, Muzeum Secesji w Płocku, Muzeum Plakatu w Wilanowie,
Muzeum Etnograficzne w Warszawie). W warszawskich galeriach (Zachęta, Centrum Sztuki
Współczesnej) odbywa się wiele wystaw twórców działających współcześnie, ponadto w
stolicy bardzo bogata jest także oferta koncertowa (m.in. Festiwal Mozartowski, Warszawska
Jesień Muzyczna, Jazz Jamboree). Jedną z głównych instytucji tworzących ambitną ofertę
kultury w regionie jest właśnie Wnioskodawca projektu, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w
Warszawie, którego oddziaływanie kulturotwórcze jest bardzo znaczące. Analizując
oddziaływania projektu na polepszenie stanu zachowania warszawskich zabytków należy
Strona | 50

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

zaznaczyć, że w latach 2010 r.- 2011 wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego w skali całego kraju wyniosły 8292,9 mln zł. Kwota ta zawiera wydatki z budżetu
państwa o łącznej wartości 1376,9 mln zł (16,6% ogółu wydatków publicznych) oraz wydatki
jednostek samorządu terytorialnego wynoszące 6916,0 mln zł (83,4% ogółu wydatków
publicznych). Powyższe dane pokazują, iż finansowanie instytucji kultury odbywa się przede
wszystkim na poziomie lokalnym – to gminy i miasta na prawach powiatu wydają na kulturę i
ochronę dziedzictwa narodowego najwięcej, bo aż 66,5% ogółu wydatków przeznaczonych
na ten cel w Polsce. Na podobnym poziomie finansuje się kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego na szczeblu centralnym (budżet państwa – 16,6%) oraz regionalnym
(województwa i powiaty – 16,9%). Analiza wysokości kwot pieniędzy wydatkowanych na
kulturę w tym czasie pokazuje, że w Polsce obserwowany jest systematyczny proces
zwiększania wydatków publicznych przeznaczanych na ten cel, co w pełni jest zgodne z
strategiami sektorowymi dotyczącymi kultury i turystyki kulturowej.
b) Poprawa oferty kulturalnej instytucji teatralnych i muzycznych w województwie
mazowieckim i Warszawie: projekt, ze względu na fakt, że Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie, który jest jedną z wiodących instytucji kultury w województwie mazowieckim
i jednym z bardziej rozpoznawalnych teatrów w Polsce, będzie mieć wpływ na podniesienie
jakości oferty artystycznej instytucji kultury w regionie i Warszawie. Ponadto projekt będzie
mieć bardzo pozytywny wpływ na wzmocnienie całkowitego potencjału instytucji kultury w
woj. mazowieckim, zwłaszcza tych najbardziej niedofinansowanych;
c) Rozwój turystyki kulturowej w Warszawie i województwie mazowieckim: w warunkach
unikatowego w skali kraju bogactwa oferty kulturalnej Warszawy i licznych zabytków
dziedzictwa kultury materialnej, rozwój tej gałęzi turystyki jest jednym z głównych celów
władz samorządowych stolicy. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na wzrost liczby
turystów przybywających do Warszawy, stawiających za cel wizyty udział w wydarzeniu
artystycznym lub kulturalnym. Jak wskazują dostępne dane statystyczne, ten motyw turystyki
przyjazdowej wciąż nie jest wiodącym powodem do odwiedzin stolicy (jako główne cele
wskazywane są: zwiedzanie zabytków, cele biznesowe i zawodowe, odwiedziny znajomych i
zakupy). Należy pamiętać, że rozwój turystyki kulturowej niesie ze sobą pozytywne
oddziaływania także w innych sferach, wpływając na rozwój przemysłów kultury oraz tzw.
przemysłów czasu wolnego, np. gastronomii, hotelarstwa, tworząc nowe miejsca pracy w
tych sektorach i generując większe przychody z podatków i innych opłat;
d) Projekt wpłynie pozytywnie na rozwój funkcji metropolitarnych Warszawy: podniesie tzw.
atrakcyjność osiedleńczą i lokalizacyjną Warszawy dla mieszkańców i inwestorów, ponieważ
silny sektor kultury pozwoli na wprowadzenie pozytywnych zmian w profilu ekonomicznym
miasta (rozwój rynku pracy, przemysłów kulturalnych powiązanych z działalnością teatralną i
operową, rozwój infrastruktury społecznej);
e) Projekt w ujęciu długofalowym przyniesie wiele korzyści w sferze społecznej – podniesie
kompetencje osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych - przedstawieniach
teatralnych o wysokiej jakości artystycznej, wpłynie także na wzrost uczestnictwa wielu grup
społecznych w kulturze wysokiej, podniesienie świadomości kulturalnej i wiedzy w tym
zakresie.
Zgodna z zamysłem inwestycyjnym Wnioskodawcy, całkowita realizacja projektu pozwoli
zmodernizować te sfery Teatru Polskiego, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju jego oferty
artystycznej na najwyższym poziomie, oferując wszystkim artystom Teatru, lub artystom
współpracującym gościnnie lepsze warunki pracy.
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Cechy lokalizacji projektu w Warszawie dowodzą, że projekt będzie w znaczny sposób oddziaływał na
sektory: kultury, turystyki, sektory przemysłów kreatywnych i tzw. „przemysłów czasu wolnego”,
rozwoju mobilności artystów, promocji i rozwoju polskiego dziedzictwa kulturalnego i sztuki na
poziomie regionalnym i ponadregionalnym.

3.2.2. Projekty komplementarne z niniejszym przedsięwzięciem.
Projekt realizowany przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana wpisuje się w działania podejmowane
przez instytucje kultury i samorządy w województwie mazowieckim. Przedsięwzięcie jest również
komplementarne względem działań polegających na organizacji imprez kulturalnych – oba rodzaje
projektów mają bowiem na celu upowszechnienie dziedzictwa kulturalnego i pozyskanie jak
największej ilości odbiorców oferty.
PROJEKTY KOMPLEMENTARNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:
I. Przygotowany projekt jest komplementarny względem działań realizowanych na obszarze
województwa w zakresie poprawy infrastruktury kulturalnej. Projekty inwestycyjne wpływają na
uatrakcyjnienie oferty, co generuje większe zainteresowanie odbiorców. W konsekwencji
beneficjentami pośrednimi stają się wszystkie podmioty sektora kultury:


Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie, Miasto Stołeczne
Warszawa, 2007 – 2011, działanie 6.1. RPO;

Przedmiotem projektu była przebudowa i modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego im.
Zygmunta Hubnera, znajdującego się w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, przy ulicy
Zamoyskiego 20. Przebudowa i modernizacja Teatru miała charakter kompleksowy i obejmowała
powiększenie scen teatralnych i tym samym zwiększenie liczby miejsc na widowni, przebudowę
korytarzy wewnątrz Teatru oraz budowę pomieszczeń zaplecza. Remont nie dotyczył jedynie
elewacji obiektu. Wielu zmianom uległo także wnętrze – w tym zarówno podstawowym pracom
modernizacyjnym dostosowującym budynek do obowiązujących obecnie standardów, jak i ogromnej
przemianie pomieszczeń, która z pewnością zostanie zauważona przez widzów. Modernizacja Teatru
obejmowała m.in. zakup i montaż wind dla niepełnosprawnych, montaż nowoczesnego oświetlenia i
nagłośnienia oraz instalację nowoczesnej wentylacji i klimatyzacji. Komplementarność obu projektów
wynika z faktu, że obie inwestycje dotyczą tego samego sektora działalności kulturalnej.
Przedsięwzięcie Teatru Powszechnego pozwoliło osiągnąć również podobne cele: zwiększenie liczby
odbiorców i uatrakcyjnienie programu kulturalnego Teatru, a zarazem stolicy. Projekt dotyczy tego
samego sektora działalności kulturalnej. Przedsięwzięcie realizuje również podobne cele: zwiększenie
liczby odbiorców i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej stolicy.


Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Etap III, Teatr Wielki
– Opera Narodowa, 2009 – 2010, działanie 6.1. RPO;

Celem projektu były prace konserwatorskie na elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Celem
projektu było przywrócenie gmachowi dawnej świetności, poprzez kontynuację prac rozpoczętych w
2007 roku - III etap modernizacji obejmował pozostałą część portyku oraz wschodnią część północnej
elewacji. Komplementarność projektu wynika z faktu, że oba projekty realizowane są w obrębie
historycznego centrum miasta - Traktu Królewskiego. Oba projekty podnoszą zatem atrakcyjność
stolicy oraz chronią bezcenne dziedzictwo architektoniczne i kulturalne Warszawy.
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„Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”, Państwowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie, 2008 – 2012, działanie 6.1. RPO;

Zabytkowy, neorenesansowy budynek, w którym mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne, od
wielu lat wymagał gruntownego remontu. Dzięki pozyskanym przez Muzeum środkom już od 2010 r.
w Instytucji trwały prace modernizacyjne, z konieczności realizowane etapami. Zmiany objęły
wnętrze budynku, które zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W muzeum
zamontowano windy i nowe ciągi komunikacyjne. Dzięki przebudowom zwiększyła się powierzchnia
muzealna poprzez adaptację niewykorzystanych dotąd sal muzealnych. Przeprowadzono remont
piwnic oraz wejścia do Muzeum. W wyniku przeprowadzonych prac udostępniono nowe przestrzenie
funkcjonalne w obiekcie: Muzeum dla dzieci, bibliotekę oraz dużą salę ekspozycyjną.
Komplementarność obu projektów wynika z faktu, że obie inwestycje są realizowane w zabytkowych
obiektach pełniących funkcje kulturalne. Oba projekty są także komplementarne w zakresie
planowanych rezultatów– ich realizacja jednocześnie chroni dziedzictwo kulturowe i zapewnia dostęp
do atrakcyjnej i wzbogaconej oferty kulturalnej.
II. Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych realizowane w sąsiedztwie inwestycji:


Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich
w Warszawie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, projekt realizowany w ramach
działania 11.1. POIiŚ - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturalnego o znaczeniu
ponadregionalnym.

Z funduszy unijnych pozyskanych w ramach projektu POIiŚ została przeprowadzona rewaloryzacja
Zamku Ostrogskich w Warszawie wraz z nową ekspozycją stałą Muzeum Fryderyka Chopina.
Modernizacja Muzeum miała na celu ochronę zabytku, jak i zwielokrotnienie jego walorów
użytkowych poprzez m.in. powiększenie powierzchni wystawienniczej oraz przystosowanie obiektu
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Muzeum Fryderyka Chopina stało się dzięki temu nowoczesną
placówką muzealno-edukacyjną. Komplementarność tego przedsięwzięcia z projektem
Wnioskodawcy wynika przede wszystkim z tożsamości miejsca (Trakt Królewski), a także z podjęcia
działań związanych ze zwiększeniem atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Warszawy, co
będzie wynikiem ochrony obu zabytków, jak i zwielokrotnieniem ich walorów użytkowych.


Prace
konserwatorskie
elewacji
Teatru
Wielkiego
Opery
Narodowej
w Warszawie. Etap IV-VIII, Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie, priorytet XI POIIŚ,
projekt realizowany w ramach działania 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturalnego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu.

Projekt jest nadal w toku realizacji, a jego zakres rzeczowy obejmuje prace restauracyjne i
konserwatorskie na elewacji budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Ze środków POIiŚ będzie
finansowany będzie także zakup i instalacja specjalistycznych systemów zabezpieczających oraz
systemu sygnalizacyjno-informacyjnego inspicjenta. Celem Projektu jest zapewnienie właściwej
ochrony dziedzictwa kulturalnego o ponadregionalnym znaczeniu w postaci renowacji konserwacji
elewacji zabytkowego budynku oraz instalacji specjalistycznego wyposażenia w Teatrze Wielkim –
Operze Narodowej w Warszawie. Komplementarność tego przedsięwzięcia z projektem
Wnioskodawcy wynika przede wszystkim z tożsamości miejsca (zabytki związane z historią i
dziedzictwem Traktu Królewskiego), oraz podjęcia prac przywracających pełną świetność zabytkom
kształtującym tożsamość kulturową stolicy i kraju.


Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie, priorytet XI POIiŚ, projekt realizowany w ramach działania
Strona | 53

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturalnego o znaczeniu ponadregionalnym
priorytetu.
Celem projektu jest z jednej strony odnowienie i zabezpieczenie substancji materialnej zabytkowego
budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie i jego jednoczesne unowocześnienie
poprzez zainstalowanie infrastruktury technicznej poprawiającej jakość odbioru spektakli (m.in.
nagłośnienie i oświetlenie sceny, przesył obrazu ze sceny do foyer), z drugiej poprawa warunków
pracy artystów sztuki operowej i baletowej (m.in. remont podłogi sceny głównej). Ważnym
elementem projektu jest także stworzenie wirtualnej instytucji kultury prezentującej w sieci
zdigitalizowane bogactwo archiwów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w zakresie projektów
scenograficznych, plakatów, kostiumów czy nagrań. Efektem projektu ma być wzrost atrakcyjności i
konkurencyjności oferty kulturalnej Warszawy, województwa mazowieckiego i kraju.
Komplementarność tego przedsięwzięcia z projektem Wnioskodawcy wynika przede wszystkim z
tożsamości miejsca (zabytki związane z historią i dziedzictwem Traktu Królewskiego), oraz podjęcia
prac przywracających pełną świetność zabytkom kształtującym tożsamość kulturową stolicy i kraju.
PROJEKTY WŁASNE WNIOSKODAWCY
Projekty własne Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie realizowane ze źródeł
zewnętrznych (środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i środków Województwa
Mazowieckiego) są komplementarne z przedsięwzięciem przekazanym do dofinansowania ze
środków RPO – realizują cel podniesienia atrakcyjności Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w
Warszawie oraz przyczyniają się do ochrony i promocji dziedzictwa kulturalnego regionu. Realizacja
wskazanych projektów potwierdza ponadto zdolność organizacyjną Wnioskodawcy do zarządzania
projektami współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych.
2009:
- Dotacja na zadanie „Rozbudowa Teatru Polskiego w Warszawie”, zadanie realizowane w latach:
2005-2009.
Realizacja inwestycji pozwoliła na otwarcie Sceny Kameralnej w nowym miejscu, w celu zwiększenia
możliwości repertuarowych i inscenizacyjnych Teatru. Dzięki pozyskanym środkom powstał
sześciopiętrowy gmach Sceny Kameralnej Teatru Polskiego na tyłach głównego budynku Teatru;
mieści on nowoczesną salę teatralną na blisko 180 miejsc z możliwością zmiennego ustawienia
widowni, a także: sale prób dla dużej i małej sceny, wygłuszoną salę prób muzycznych, magazyny
dekoracji i kostiumów, archiwum artystyczne, pomieszczenia dla niektórych pracowni, garaże
podziemne oraz pokoje gościnne dla artystów współpracujących. Komplementarność projektów
wynika z podobnego rezultatu, jakim jest rozwój programu artystycznego i kulturalnego
Wnioskodawcy, a także rozwój społeczno-ekonomiczny Warszawy i regionu dzięki wsparciu sektora
kultury i sektora kreatywnego.
- Dotacja na zadanie „Opracowanie projektu architektonicznego modernizacji zabytkowego budynku
Teatru Polskiego”.
2010
Dotacja
na
zadanie
„Przebudowa
zabytkowego
w Warszawie”, zadanie realizowane w latach 2010-2012, Etap I;

budynku

Teatru

Polskiego

2011
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Dotacja
na
zadanie
„Przebudowa
zabytkowego
w Warszawie”, zadanie realizowane w latach 2010-2012, Etap II;

budynku

Teatru

Polskiego

Dotacja na wydarzenie artystyczne (Program Ministerstwa Kultury: Wydarzenia artystyczne,
Priorytet: Teatr i Taniec): Premiera „Wieczoru Trzech Króli”;
Dotacja na wydarzenie artystyczne (Program Ministerstwa Kultury: Wydarzenia artystyczne,
Priorytet: Teatr i Taniec): Premiera „Szkoły Żon”;
2012
Dotacja
na
zadanie
„Przebudowa
zabytkowego
w Warszawie”, zadanie realizowane w latach 2010-2012, Etap III.

budynku

Teatru

Polskiego

Projekt jest także komplementarny do innych projektów własnych Wnioskodawcy, związanych
zarówno z poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa, jak i rozwojem działalności artystycznej,
zaprezentowanych w tabeli poniżej.
Komplementarność ta wynika przede wszystkim z nadrzędnego celu wszystkich przedsięwzięć, jakim
jest podniesienie konkurencyjności i rozwój kulturowo-artystyczny Teatru.
Tabela 4. Pozostałe projekty komplementarne.
L.p.

Projekt

Zakres

1

Zemsta

02.01.2013 10.06.2013

2

Karnawał

01.02.2013 30.06.2013

3

4

Album
Jubileuszowy

Monografia
Szyfmana

Źródła
finansowania
Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego /
wkład własny
Województwo
Mazowieckie /
wkład własny

Opis celów

Prezentacja komedii "Zemsta" - utworu ze
ścisłego kanonu polskiej dramaturgii.

Prezentacja sztuki "Karnawał czyli pierwsza żona
Adama" Sławomira Mrożka.

26.04.2013 30.09.2013

Opracowanie dziejów Teatru Polskiego w
Narodowe
Warszawie widzianych oczami artystów i
Centrum Kultury / pracowników tej sceny, zbiegające się w czasie z
wkład własny
100 rocznicą powstania tej jednej z
najważniejszych polskich scen dramatycznych.

26.07.2013 29.11.2013

Głównym celem projektu było pierwsze w historii
całościowe, przekrojowe opracowanie życia oraz
dorobku artystycznego i zawodowego Arnolda
Narodowe
Szyfmana, które zbiega się w czasie ze 130
Centrum Kultury / rocznicą jego urodzin oraz 100-leciem otwarcia
wkład własny
Teatru Polskiego, który był bez wątpienia jego
największym dziełem i wniósł niezaprzeczalny
wkład w rozwój warszawskiego i ogólnopolskiego
życia teatralnego w minionym stuleciu.
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L.p.

Projekt

Zakres

Źródła
finansowania

Opis celów
Zakup fortepianu stanowiło jeden z priorytetów
inwestycyjnych Teatru Polskiego, ponieważ brak
takiego instrumentu w sposób znaczący utrudnia
działalność teatru, ograniczając możliwość pracy
warsztatowej oraz wymuszając wynajem
fortepianu, ilekroć jest on potrzebny.

5

Fortepian

01.03.2013 29.11.2013

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego /
wkład własny

7

Dotacja
inwestycyjna

22.07.2013 29.11.2013

Województwo
Mazowieckie

Modernizacja węzła p. pożarowego (pompowni
pożarowej).

8

Dotacja
inwestycyjna

22.07.2013 29.11.2013

Województwo
Mazowieckie

Modernizacja systemu otwierania klap
oddymiających Dużą Scenę Teatru Polskiego.

9

Dotacja
inwestycyjna

22.07.2013 29.11.2013

Województwo
Mazowieckie

Modernizacja z elementami przebudowy
zabytkowego budynku Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca uzyska warunki do realizacji kolejnych projektów
współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych wykorzystujących w pełni potencjał zabytkowego
obiektu, jak i kulturalny potencjał instytucji.

3.3. Wpływ na polityki horyzontalne
Zgodnie z zasadami wynikającymi z Traktatu Amsterdamskiego, państwa członkowskie zobowiązane
są do przestrzegania polityk horyzontalnych UE. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11
lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE z dnia 31 lipca 2006 r., L 210/25) nakazuje, aby
projekty finansowane z programów wspieranych przez fundusze europejskie przyczyniały się do
wspierania zagadnień horyzontalnych, takich jak równość szans, niedyskryminacja, zrównoważony
rozwój, społeczeństwo informacyjne.
Równość szans i polityka niedyskryminacji:
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest obiektem publicznym, ogólnodostępnym dla
wszystkich odwiedzających. Nie ma żadnych ograniczeń, które naruszałby zasady równego
traktowania pod względem płci, rasy, czy też wyznania. Obiekt jest dostosowany do potrzeb
korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo oraz z innymi rodzajami niepełnosprawności.
Wnioskodawca zapewnia, że każdym etapie przygotowania, realizacji projektu, oraz po jego
zakończeniu, przestrzegane będą zasady niedyskryminowania kobiet, osób niepełnosprawnych, oraz
przedstawicieli grup zagrożonych marginalizacją w dostępie do miejsc pracy oraz w dostępie do
korzystania z rezultatów projektu, w rozumieniu szerokiego, powszechnego uczestnictwa w kulturze
lub programie edukacyjnym. Na wszystkich etapach przygotowania, realizacji i wdrożenia projektu
podkreślana będzie równość w zakresie wynagrodzeń za wykonywanie takiej samej pracy, równość
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traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych, równość w zakresie dostępu do
zatrudnienia (w tym w procesach rekrutacji), szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i
warunków pracy.
Wnioskodawca przewiduje także równościowe zarządzanie projektem, jak i wytworzoną w jego
efekcie infrastrukturą, czego dowodem jest powołanie zespołu ds. zarządzania projektem, w pełni
uwzględniającego współuczestnictwo kobiet i mężczyzn. Jedynym kryterium stosowanym podczas
realizacji projektu oraz w procesie zatrudniania poszczególnych osób na stanowiska pracowników w
ramach projektu, tudzież w ramach funkcjonowania nowej infrastruktury pozostanie ich
przygotowanie merytoryczne, doświadczenie. W razie potrzeby oferowane będą również elastyczne
formy zatrudnienia. Projekt uwzględnia także zasady równości zapewniając w ramach zaplanowanych
w oparciu o wytworzoną i wyremontowaną infrastrukturę sektora kultury - równy dostęp kobiet i
mężczyzn do uczestnictwa w kulturze, jak również równy dostęp do niego innych grup- osób
niepełnosprawnych, osób pochodzących z terenów wiejskich, i in.
Wytworzona, jak i wyremontowana w projekcie infrastruktura sektora kultury będzie mieć
pozytywny wpływ na politykę równości szans poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości
świadczeń w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego dla kobiet i mężczyzn nie tylko z terenów
wielkomiejskich, ale również z terenów wiejskich i małych miast, osób niepełnosprawnych oraz osób
z innych powodów zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.
Na poziomie wpływu projektu na równość szans w dostępie do oferty kulturalnej i usług
edukacyjnych, należy wskazać, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na wprowadzenie zasady
równego dostępu dla osób zarówno z obszarów miejskich i wiejskich; osób zdrowych i
niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn.
W trakcie realizacji przedmiotowego projektu zapewnione będzie równe traktowanie kobiet
i mężczyzn a także zachowana zostanie zasada niedyskryminacji żadnej grupy społecznej pod
względem pochodzenia, światopoglądu, czy orientacji seksualnej.
Polityka zrównoważonego rozwoju:
Projekt ma neutralny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do środowiska
naturalnego. Prace polegające na modernizacji obiektu Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w
Warszawie prowadzone będą zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska, nie przewiduje
się, aby podczas prowadzenia zaplanowanych prac oraz na etapie eksploatacji obiektu, inwestycja
mogła być przyczyna jakichkolwiek szkód środowiskowych. W oparciu o zaświadczenie wydane w
sprawie sąsiadujących obszarów Natura 2000 przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w
Warszawie (nr pisma WPN-II.6335.284.2012.ML z dnia 17.12.2012 r.) stwierdza się, że najbliższy
obszar objęty ochroną (Dolina Środkowej Wisły) znajduje się w odległości ok. 0,7 km od miejsca
planowanej inwestycji. Biorąc pod uwagę jej lokalizację, niewielkie rozmiary i zakres planowanych
prac realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary NATURA 2000. Nie jest
także wymagane przeprowadzenie oceny, o której mowa w artykule 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG.
Inwestycja nie podlega procedurze zgody na realizację przedsięwzięcia wymaganej przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, nie znajduje się w katalogu
przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. nr
257, poz.2573 z późn. zm.).
Strona | 57

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

Podsumowując, w ramach projektu przewiduje się uzyskanie efektu zgodności z wymaganiami
przepisów i norm (standardów) UE w zakresie:


Stosowania zasady niedyskryminacji i równości praw kobiet i mężczyzn oraz wszystkich grup
społecznych, w tym osób niepełnosprawnych;



Stosowania zasady otwartego dostępu do infrastruktury publicznej oraz neutralności
technologicznej;



Stosowania najlepszych możliwych do wykorzystania technik i technologii budowlanych oraz
innowacyjnych technologii wyposażenia– trwałość technologiczna i odporność na zużycie;



Neutralności projektu (w fazie realizacji i eksploatacji) wobec środowiska naturalnego (w tym
wobec obszarów z programu Natura 2000).
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4. Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych.
4.1. Opis stanu istniejącego.
Gmach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest obiektem zabytkowym, wpisanym
do rejestru zabytków decyzją z dn. 01.07.1965r. pod nr 680.
Podstawowe parametry techniczne obiektu:
 Powierzchnia zabudowy: 2.479 m2
 Powierzchnia użytkowa: 8.191 m2
 Wysokość budynku: 25 m nad sceną, pozostałe: 19 m
 Liczba kondygnacji podziemnych: 1
 Ilość miejsc na widowni: 793 (parter: 474, loże: 75, balkon: 154 + 90)
Wczesnomodernistyczny gmach Teatru Polskiego w Warszawie, wzniesiony w 1912, był pierwszym
nowoczesnym teatrem, jaki powstał w Polsce w XX wieku. Autorem projektu architektonicznego był
profesor Czesław Przybylski, architekt z pierwszej generacji modernistów. Z punktu widzenia
wyposażenia technicznego teatr był na owe czasy rewelacją. Scena o powierzchni około 400 m2 (o
wymiarach 20,55 m. szerokości x 19,80 m. głębokości x 18,50 m. wysokości), posiadała pierwszą w
Polsce, najnowocześniejszą scenę obrotową o średnicy 17 m., zachowaną do dziś. Nowością był
półokrągły horyzont, dający nowe efekty malarskie, oraz nowoczesne, najnowszego typu oświetlenie
elektryczne (lampa Schwabego o sile 60 tys. świec, rozłożonych w 40 lampach łukowych).
Gmach Dużej Sceny to przepiękne stuletnie eklektyczne wnętrze z widownią na ponad 700 miejsc,
łączy kilka stylów architektonicznych, głównie barok i antyk. Szczególnie widoczne są ocalałe z
oryginalnego wystroju motywy rzeźbiarskie i zdobnicze charakterystyczne dla rokoka. Nad oknem
scenicznym widnieje ciekawie wykonany fryz figuralny z motywami antycznymi. Balustradę lóż zdobi
stylizowany ornament z elementami roślinnymi. Ten trójkondygnacyjny, siedmioosiowy budynek o
dwóch półokrągłych ryzalitach bocznych (od strony fasady) zwieńczony jest galeryjką. Na parterze
znajduje się pięcioro drzwi zakończonych półkoliście od góry, na piętrze okna wychodzą na balkon.
Nad nimi znajduje się pięć rzeźbionych medalionów z bohaterami dramatów polskich, m.in.: Lilla
Weneda, Irydion, Bolesław Śmiały.
Hall teatru, w którym znajduje się kasa, łączy się bezpośrednio z szerokim korytarzem obiegającym
łukiem widownię. Tutaj mieszczą się szatnie dla widzów. Dwie klatki schodowe łączą dół z piętrami.
Piękne, przestronne, białe marmurowe schody prowadzą do przedsionka na pierwszym piętrze –
foyer teatru.
Oryginalne XIX-wieczne wnętrze miało charakter wręcz pałacowy. Medalionowe lustra, w złoconych
ramach ozdabiały ściany o dyskretnie złoconych stiukowych ozdobach i ornamentach. Krytyka
podkreślała, że twórca teatru zajął stanowisko eklektyczne i w jego wnętrzu połączył barok z
antykiem. Bo tak odebrano zdobioną rzeźbami widownię, na której ścianach dostrzegano również
motywy zdobnicze charakterystyczne dla rokoka.
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Nad sceną widnieje piękny fryz figuralny. Balustradę lóż zdobi stylizowany ornament z elementami
roślinnymi. Do dziś można oglądać ocalałe fragmenty wystroju z 1913 roku: oryginalne lustra, kinkiety
z kryształowymi abażurami, mosiężne klamki, oprawy lustrzanych szyb i poręcze z marmuru.
Budynek objęty działaniami inwestycyjnymi w ramach projektu „Modernizacja z elementami
przebudowy zabytkowego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” wybudowany
został w latach 1912-1913 wg projektu Czesława Przybylskiego. Styl: modernizm, ornamentowana
fasada neobarokowa i neoklasycystyczna.
Dekoracje rzeźbiarskie wykonał Zygmunt Otto, dekoracje malarskie Edward Trojanowski, a projekt
sceny obrotowej przygotował Rudolf Dworski.
Teatr otwarto 29 stycznia 1913 roku. Był to w tym czasie jeden z nowocześniejszych teatrów w tej
części Europy. Posiadał scenę obrotową, amfiteatralną widownię na ponad tysiąc miejsc, stylową
dekorację wnętrz i nowoczesne wyposażenie techniczne.
Odbudowany po zniszczeniach z czasów II wojny światowej, wznowił działalność w styczniu 1946 r.
Ogólne informacje konstrukcyjne:












W korpusie budynku zlokalizowana jest scena, widownia, hole, kuluary i pomieszczenia
obsługi widza. Od strony północnej znajdują się garderoby i inne pomieszczenia dla aktorów,
dyrekcja i administracja teatru, pracownie i magazyny.
W części południowej zlokalizowane są pomieszczenia warsztatów i pracowni: malarnia,
stolarnia, montownia dekoracji, modelarnia, oraz magazyny.
Pomiędzy częścią południową a tylną ścianą sceny powstała nowa kubatura – nowy budynek
Sceny Kameralnej.
Konstrukcja budynku mieszana: żelbetowo-monolityczna, wypełnienie z cegły ceramicznej.
Stropy: żelbetowe.
Widownia: płyta żelbetowa pokryta ksylolitem.
Klatki schodowe: ściany – murowane z cegły pełnej, schody – żelbetowe.
Ściany zewnętrzne i działowe: murowane z cegły pełnej.
Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana, część drzwi – metalowa.
Elewacje: tynki cementowo-wapienne, opaska: płyty elewacyjne z piaskowca i lastriko, gzymsy
cementowo-wapienne.
Dach: więźba – żelbetowa, dach nad sceną o konstrukcji stalowej; pokrycie – blacha
miedziana na pełnym deskowaniu.

Dane techniczne Dużej Sceny:






Scena o powierzchni 400 m2 o wymiarach 20,5 m szerokości, 20 m głębokości i 18 m
wysokości, z oknem scenicznym o wymiarach 10,6 m szerokości i 8 m wysokości, wyposażona
jest w obrotówkę o średnicy 17 m.
Obok sceny znajduje się obszerna i wysoka kieszeń boczna na dekoracje do spektakli. Na
proscenium sceny wbudowana jest fosa orkiestrowa, którą można zabudować do wysokości
podłogi scenicznej. Nad sceną znajduje się 56 podnośników scenografii, most oświetleniowy,
kurtyna stalowa.
Widownia (parter, loże na I balkonie, II balkon) liczy 708 miejsc i posiada doskonałą akustykę.
Układ foteli zapewnia dobrą widoczność z każdego miejsca widowni. Teatr przystosowany
jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Nagłośnienie: Na scenie (tył sceny, odsłuchy, okno portalowe) i na widowni (parter, balkon,
plafon), w tym kolumny głośnikowe JBL. W wyposażeniu nagłośnienia znajdują się mikrofony
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bezprzewodowe Sennheiser, wzmacniacz Crown oraz konsoleta cyfrowa Soundcraft Vi 4,
które zapewniają doskonałą jakość dźwięku na scenie i widowni.
Oświetlenie: Scenę oświetla w sumie 95 reflektorów, umieszczonych nad powierzchnią sceny,
na specjalnych wieżach, na moście portalowym, na balkonie i pod lożami. System zdalnego
sterowania pozwala na automatyczną zmianę światła. Obsługiwany jest w kabinie
oświetleniowców poprzez pulpit Compulite Micron – 4D oraz Compulite Vector Orange.
Widownię, podzieloną na 3 części: parter, loże i balkon, cechuje dobra akustyka i
widoczność.

Poniżej zaprezentowano ogólny charakter architektoniczny widowni Dużej Sceny:

Problemy techniczne i braki inwestycyjne zdiagnozowane w obiekcie Teatru Polskiego:
a) zły stan zewnętrznych elewacji budynku - zewnętrzne elewacje wymagają odgrzybienia,
uzupełnienia ubytków, a także naprawy i wykonania nowych tynków. Estetyka i stan fasady
obiektu wpływa negatywnie na sposób postrzegania i atrakcyjność instytucji. Obiekt ten jest
unikatowym zabytkiem w tej części Warszawy – jako jedyny budynek w tej okolicy ocalał po II
Wojnie Światowej, stąd jego ogromna wartość historyczna.
b) Renowacji i remontów wymagają ponadto wnętrza Teatru: w obszarze obsługi widza (scena,
widownia, kuluary), jak również pomieszczenia biurowe i techniczne, których funkcjonowanie
jest niezbędne do realizacji celów statutowych, w tym przede wszystkim przygotowania i
produkcji spektakli teatralnych. Modernizacji wymagają także instalacje wewnętrzne obiektu.
c) Zagrożenie bezpieczeństwa widzów teatru -budynek Teatru Polskiego, wg inwentaryzacji
przeprowadzonej w roku 2009 nie spełnia wszystkich warunków bezpieczeństwa ppoż.
(m.in.: brak oddzieleń pożarowych o wymaganej odporności ogniowej, brak dźwiękowego
systemu ostrzegawczego, brak obudowy klatek schodowych K7 i K8 o wymaganej odporności
ogniowej, brak kurtyny ppoż. oddzielającej scenę od magazynu dekoracji, brak systemu
oddymiania w miejscach tego wymagających – w tym na klatkach schodowych,
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nieodpowiednie drzwi i okna, brak urządzeń antypanicznych, nieodpowiednia odporność,
szczelność i izolacyjność ogniowa drzwi i okien, brak zabezpieczenia ppoż. stalowych
elementów konstrukcji – np. podłogi pod sceną, brak wyposażenia zlokalizowanego na
strychu magazynu dekoracji w odpowiedni system gaszenia).
W sytuacji nie
przeprowadzenia prac modernizacyjnych wprowadzających rozwiązania w zakresie ochrony
przeciwpożarowej istnieje realne ryzyko zamknięcia sceny Teatru przez służby nadzorujące
bezpieczeństwo widzów i pracowników.
d) Brak nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwiających realizację i
rozwój programu kulturalnego - dzisiejszy postęp nauki i rozwój techniki otwiera ogromne
możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii w wielu dziedzinach życia i coraz szerzej
dociera również do instytucji z dziedziny kultury, w tym do teatrów. Dotychczasowy stan
zaplecza, w tym pracowni teatralnych, oraz niedostateczne zabezpieczenie przeciwpożarowe
obiektu, uniemożliwiały korzystanie z wielu nowoczesnych technik i technologii scenicznych.
Ograniczały tym samym możliwość pracy w instytucji wybitnym realizatorom. Szczególną rolę
w zabiegach, które w sposób zasadniczy mają zmodernizować techniczne możliwości sceny,
jest inwestycja związana z nowym systemem mechaniki tak zwanej górnej części sceny i
istotne rozbudowanie wyjątkowo ubogiego parku oświetleniowego Teatru. Modernizacja
Dużej Sceny Teatru wraz z modernizacją techniki oświetleniowej, w tym poprawa warunków i
bezpieczeństwa pracy, polegać będzie w głównej części na zastąpieniu przestarzałych
urządzeń wyciągowych sceny, nowoczesnymi o nieporównywalnych możliwościach
inscenizacyjnych. Dotychczas wykorzystywane ciągarki z napędem elektrycznym były na
bieżąco konserwowane, a z uwagi na ich prototypowy charakter, niejednokrotnie
naprawione we własnym zakresie, co tylko tymczasowo i częściowo rozwiązywało
zidentyfikowany problem. Zainstalowane urządzenia wyciągowe są przestarzałe bądź
niesprawne. W chwili obecnej Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana nie posiada praktycznie
urządzeń wyciągowych sceny, które pozwoliły by na optymalne wykorzystywanie ich podczas
eksploatacji przedstawień. Zachodzi w związku z tym konieczność zastąpienia
dotychczasowych wyciągarek całkowicie nowymi urządzeniami.
e) Istniejąca mechanizacja teatralna jest w złym stanie technicznym oraz nie posiada ani nie
zapewnia zadowalających parametrów i możliwości eksploatacyjnych.
f) Zainstalowane urządzenia elektryczne wyciągowe są niesprawne bądź przestarzałe. W tej
chwili Teatr Polski posiada wyłącznie ręczne urządzenia wyciągowe sceny, które nie
pozwalają na wykorzystanie ich przy większych inscenizacjach. Wyciągarki nie spełniają
standardów bezpieczeństwa określonych normami SIL3, również pod względem
mechanicznym. Stan techniczny obecnie pracujących urządzeń grozi unieruchomieniem
sceny, a tym samym zawieszeniem działalności statutowej Teatru.
g) Istniejąca technika oświetleniowa oświetlenia scenicznego jest w złym stanie technicznym
oraz nie posiada ani nie zapewnia zadowalających parametrów i możliwości
eksploatacyjnych. Istniejący sprzęt oświetleniowy dużej sceny Teatru Polskiego oparty jest na
klasycznych reflektorach, do których używa się halogenowych źródeł światła. Jeśli chodzi o
świetlne mosty horyzontowe to używa się jeszcze światła żarowego. W początku lat 80-tych
XX wieku wyeliminowano ostatnie reflektory z żarówkami klasycznymi, a zastąpiono je z
żarówkami halogenowymi. Dotyczy to sceny, mostu portalowego, wież prosceniowych i lóż.
Część sprzętu jest już wyeksploatowana i należałoby wymienić go na bardziej nowoczesny.
Rzuca się w oczy brak oświetlenia tzw. ,,inteligentnego'' (ruchome głowy świetlne, czy
naświetlacze sterowane systemem DMX). W sytuacji gdy światło odgrywa coraz bardziej
znaczącą rolę w powstających różnego rodzaju spektaklach, pojawia się problem z realizacją
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zamierzeń reżyserskich. Na mostach horyzontowych zamontowany jest to sprzęt jeszcze z lat
50-tych XX wieku. W tej chwili niemożliwe jest kupienie do nich żarówek, gdyż żadna firma
ich nie produkuje. Dodatkowo są to urządzenia wysoce energochłonne.
h) Obiekt nie spełniał wszystkich warunków bezpieczeństwa ppoż. (m.in.: brak oddzieleń
pożarowych o wymaganej odporności ogniowej, brak dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
brak obudowy klatek schodowych K7 i K8 o wymaganej odporności ogniowej, brak kurtyn
ppoż., brak systemu oddymiania w miejscach tego wymagających – w tym na klatkach
schodowych, nieodpowiednie drzwi i okna, brak urządzeń antypanicznych, nieodpowiednia
odporność, szczelność i izolacyjność ogniowa drzwi i okien, brak zabezpieczenia ppoż.
stalowych elementów konstrukcji – np. podłogi pod sceną, brak wyposażenia
zlokalizowanego na strychu magazynu dekoracji w odpowiedni system gaszenia).
i)

Budynek posiada zasilanie z istniejącej instalacji elektroenergetycznej. W zakresie zasilania
założono, że pozwala ono na zainstalowanie oraz prawidłowe działanie projektowanych
urządzeń technologicznych, w tym górnej mechanizacji sceny i techniki oświetleniowej.
Niezbędna jest modernizacja instalacji wewnątrz budynku w ograniczonym zakresie
związanym bezpośrednio z montażem urządzeń.

Budynek Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana poddany został w latach 2010- 2012 gruntownym
pracom remontowym i renowacyjnym (stanowiącym I etap prac opisanych w niniejszym Studium),
które pozwoliły zachować zabytkowe wnętrze sali teatralnej, sceny, foyer oraz zaplecza technicznoadministracyjnego teatru.
W ramach I etapu projektu „Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie"
renowacji poddana została również elewacja budynku wraz z zewnętrznymi tarasami oraz parking
techniczny teatru od strony ul. Karasia 2.
Etap II projektu, planowany do realizacji w 2014 roku dotyczy przeprowadzenia prac zmierzających do
poprawy warunków użytkowania pudła dużej sceny. Etap ten będzie realizowany w trybie „zaprojektuj
i wykonaj ”.

4.2. Opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań – analiza techniczna i
technologiczna.
4.2.1. Informacje wstępne.
Podział projektu na dwa powiązane etapy, przeprowadzone w latach 2010 -2012 (I etap) i w roku
2014 (II etap) był spowodowany dostępnością finansowania, w tym zagwarantowania wkładu
własnego dla inwestycji.
Podjęcie się przez Wnioskodawcę realizacji całej inwestycji w ramach jednego etapu było zadaniem
bardzo skomplikowanym ze względów technicznych, finansowych i organizacyjnych. W związku z tym
podjęto decyzję o rozłożeniu inwestycji na dwa powiązane ze sobą etapy. Rozłożenie inwestycji w
czasie pozwoliło na opracowanie dokumentacji technicznej, w tym programów funkcjonalno –
użytkowych, zgromadzenie niezbędnych dokumentów prawnych i administracyjnych, a przede
wszystkim – na zapewnienie płynności działania Teatru w sferze artystycznej w ciągu wszystkich lat
objętych inwestycją.
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4.2.2. Opis przyjętych rozwiązań.
I etap projektu inwestycyjnego realizowany w latach 2010-2012 obejmuje:


roboty elewacyjne: osuszenie i odgrzybienie ścian, reparacja ubytków, naprawa
i wykonanie nowych tynków, renowacja i odtworzenie wystroju elewacji,



wykonanie nowej elewacji obiektu magazynowego od strony ul Sewerynów,



wymiana naświetli dachowych, rynien i rur spustowych, montaż elementów komunikacji na
dachach, wymiana pokrycia tarasu,



wymiana desek podłogi scenicznej, wymiana podłogi drewnianej w malarni
i w montowni, wymiana posadzek w magazynie dekoracji, bufecie, wymiana wykładzin w
holu, kuluarach, korytarzach, w garderobach, na klatkach schodowych, naprawa i wymiana
posadzki na widowni,



wykonanie izolacji przeciwwilgociowych zewnętrznych i wewnętrznych pionowych
i poziomych,



uzupełnienie ubytków sztukaterii, renowacja i malowanie ścian, sufitów – na widowni, w
kuluarach, w garderobach, na klatkach schodowych, pomieszczeniach zaplecza,



remont i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,



renowacja lub montaż nowych elementów wystroju wewnętrznego,



rozbudowa lub wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych – w
tym z obszaru ochrony przeciwpożarowej: dźwiękowy system ostrzegania, system gaszenia
gazem, instalacja przeciwpożarowa wodna, system oddymiania,



montaż systemu Inspicjenta Sali Głównej,



montaż nowych elementów technologii teatralnej (mechanika sceny),



zakup i montaż oświetlenia teatralnego.

Prace wykończeniowe w zakresie elewacji i wnętrza to w dużym stopniu prace konserwatorskie.
Roboty budowlane:
Wykonanie izolacji
i poziomych:

przeciwwilgociowych

zewnętrznych

i

wewnętrznych

pionowych

izolacje poziome:
Zakres i technologia prac: wykonane metodą parafinową (termiczne nasączenie muru kompozytem
parafinowo-cerezynowym; iniekt wprowadzany w mur do otworów nawierconych
za pomocą termo pakerów, bez wstępnego ogrzewania muru) na niektórych ścianach zewnętrznych i
wewnętrznych.
izolacje pionowe zewnętrzne:
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Zakres i technologia prac: izolacje pionowe zewnętrzne systemowe: warstwa gruntująca, warstwa
izolacyjna, warstwa ochronna dla izolacji z wodoodpornych płyt styropianowych.
izolacje pionowe wewnętrzne:
Zakres i technologia prac: po obiciu tynków i oczyszczeniu muru wykonanie impregnacji
przeciwwysoleniowej preparatem do wiązania siarczanów, zamknięcie spoin i wyrównanie podłoża
zaprawą renowacyjną, wykonanie warstwy izolacyjnej z zaprawy wodoszczelnej zbrojonej siatką z
włókna szklanego, wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy z dodatkiem emulsji, wykonanie tynków
renowacyjnych i gładzi.
Elewacja:
osuszenie i odgrzybienie ścian, reparacja ubytków, naprawa i wykonanie nowych tynków:
Zakres i technologia prac: skucie odspojonych fragmentów (100% tynków do skucia w strefie cokołu),
mycie ciśnieniowe, miejsca zaatakowane przez mikroorganizmy oczyszczone mechanicznie i
zneutralizowane preparatem po czym ponownie oczyszczone (szczotka, myjka ciśnieniowa). W strefie
cokołu wykonanie nowych tynków renowacyjnych. W pozostałej części uzupełnienie ubytków
uniwersalną zaprawą cementowo-wapienną zbrojoną włóknem szklany. Ewentualne szpachlowanie –
drobnoziarnistą szpachlówką cementowo-wapienną zbrojoną włóknem szklanym. Wymagane na
fragmentach gruntowanie środkiem głęboko penetrującym oraz środkiem hydrofobowym. Powłoki
malarskie – farby krzemianowe elewacyjne wg kolorystyki uzgodnionej ze służbami
konserwatorskimi.
renowacja i odtworzenie wystroju elewacji:
Zakres i technologia prac: betonowe medaliony poddane są pracom konserwatorskim w celu scalenia
struktury. Wymagane uzupełnienie ubytków oraz scalenie kolorystyczne (naturalny kolor betonu).
Opaska z płyt z piaskowca – do odtworzenia z elementów zdemontowanych lub wykonanych na
nowo wg pierwowzoru. Mniejsze ubytki do uzupełnienia mieszankami sztukatorskimi. Na koniec do
nałożenia na całość transparentna warstwa laserunkowa.


Elewacja od ul. Sewerynów: po oczyszczeniu podłoża do wykonania w całości z płyt
kamiennych – piaskowca, kotwionych bezpośrednio czopowo do cegły. Miejscowo do
zastosowania żaluzje ceramiczne w kolorze grafitowym (osłonięcie wlotów kanałów
wentylacyjnych).



Elewacja w kieszeni między Teatrem a OPZZ: po oczyszczeniu do pokrycia tynkiem
cementowo-wapiennym i pomalowania farbami elewacyjnymi.



Przewidziana naprawa uszkodzonych parapetów miedzianych (lutowanie, prostowanie,
poprawa zamocowań). Część parapetów, zniszczonych, wymieniona zostanie na nowe –
miedziane, patynowane.

renowacja elementów metaloplastyki:
Zakres i technologia prac: kraty stalowe – do oczyszczenia, konserwacji i zabezpieczenia farbami
alkidowo-uretanowymi z efektem młotkowym, kolor grafitowy.
Taras zewnętrzny – wymiana pokrycia:
Zakres i technologia prac: do rozbiórki istniejące pokrycie tarasu (aż do stropu) i wykonanie nowych
warstw tarasu: po wykonaniu warstwy wyrównawczej na stropie i jej zagruntowaniu ułożenie izolacji
Strona | 65

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

z wywinięciem na ściany (dwie warstwy specjalistycznej papy), termoizolacja ze spadkiem, membrana
izolacyjna, płyty granitowe gr. 2 cm; opierzenie z blachy miedzianej 0,6 mm.
Dachy - wymiana naświetli dachowych, rynien i rur spustowych, montaż elementów komunikacji:
wymiana naświetla dachowego w konstrukcji stalowej, zainstalowanie systemu zaciemnienia – nad
malarnią:
Zakres i technologia prac: wymiana istniejącego świetlika płaskiego na świetlik
o podkonstrukcji aluminiowej (systemowej, słupowo-ryglowej), złącza i wkręty oraz kliny ze stali
nierdzewnej, uszczelki z EPDM, szklenie systemowe. Nowy element – wstawiony
w miejsce istniejącego, z zachowaniem pierwotnych podziałów. Odchylenie świetlika od poziomu: 15
stopni. Montaż rolety zaciemniającej – sterowanej automatycznie. Świetlik – uchylny, pola uchylne
sterowane automatycznie.
wymiana małych naświetli w konstrukcji stalowej nad modelarnią, montownią, stolarnią:
Zakres i technologia prac: wymiana świetlików płaskich i kopułkowych z wykorzystaniem istniejącej
konstrukcji. Wytypowane pola – uchylane elektrycznie. Zamontowane zostaną rolety zaciemniające
tekstylne
(tkanina
z
atestem
niepalności)
–
sterowane
elektrycznie
i ręcznie. Przeszklenia – częściowo z materiału o podwyższonej odporności na uderzenia.
wykonanie klap dymnych:
Zakres i technologia prac: w klatkach K7 i K8 istniejące włazy przystosowuje się do oddymiania (wraz
z niezbędnym powiększeniem otworów); zamontowane klapy dymne pełnić będą także rolę wyłazów
dachowych. W przypadku klatek K3 i K4 – zaprojektowano oddymianie mechaniczne.
instalacja elementów komunikacji:
Zakres i technologia prac: do zamontowania systemowe lawy kominiarskie szerokości 250 mm – do
dachów miedzianych krytych na rąbek stojący.
wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych:
Zakres i technologia prac: wymiana uszkodzonych elementów na nowe wg oryginalnych wzorów.
Założona
wymiana
wpustów
dachowych
z
podwójnym
kołnierzem
i zabezpieczeniem przeciw liściom. Wymiana koszy i rur spustowych – elementy miedziane,
wymagane ich spatynowienie.
Zabezpieczenia budowlane ppoż.:
wykonanie obudowy klatek schodowych K7 i K8 o wymaganej odporności ogniowej:
Zakres i technologia prac: miejscowe wymurowania wydzielające klatki schodowe K7 i K8 wykonane z
bloczków silikatowych łączonych na klej, otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym w celu
zapewnienia odporności ogniowej EI60.
przejścia przez elementy oddzieleń pożarowych:
Zakres i technologia prac: przewody wentylacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzieleń
pożarowych (granice stref pożarowych), tam, gdzie niemożliwe było zastosowanie klap odcinających
– do wykonania obudowa okładzinami o klasie odporności ogniowej elementów oddzielenia
pożarowego.
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Podłogi i posadzki:
wymiana desek podłogi scenicznej:
Zakres i technologia prac: rozbiórka istniejącej podłogi, sprawdzenie stanu technicznego legarów,
wykonanie nowej podłogi drewnianej (dla potrzeb sceny obrotowej). Drewno na podłogę: lite
sosnowe klasy I gatunku I, kategoria wytrzymałości K-33, bezsęczne, pozyskane z części odziomkowej
twardzielowej pnia, deski („okręgówka”) o wymiarach: szerokość 10-12 cm, grubość po dwustronnej
obróbce (heblowanie) 5 cm, długość dostosowana do rozstawu konstrukcji. Deski dwustronnie
zaimpregnowane przeciwpożarowo, potem dwukrotnie zabejcowane; dopuszczalna maksymalna
wilgotność: 8-10%. Oblistwowanie krawędzi – z drewna dębowego lub bukowego, bezsęcznego, kat.I.
Pod legarami przekładki antywibracyjne.
wymiana podłogi drewnianej w malarni i w montowni:
Zakres i technologia prac: rozbiórka istniejącej podłogi wraz z materiałami wypełniającymi przestrzeń
podpodłogową, sprawdzenie stanu technicznego legarów, wykonanie nowej podłogi drewnianej.
Drewno na podłogę: lite sosnowe klasy I gatunku I, kategoria wytrzymałości K-33, bezsęczne,
pozyskane z części odziomkowej twardzielowej pnia, deski („okręgówka”) o wymiarach: szerokość 1012 cm, grubość po dwustronnej obróbce (heblowanie) 3,2 cm, długość dostosowana do rozstawu
konstrukcji. Łączenie na obce pióro i wpust. Deski dwustronnie zaimpregnowane przeciwpożarowo;
dopuszczalna maksymalna wilgotność: 8-10%.
wymiana posadzki ksylolitowej w magazynie dekoracji:
Zakres i technologia prac: rozbiórka posadzki ksylolitowej, położenie posadzki na bazie kolorowego
kruszywa kwarcowego przeznaczonej do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i
wytrzymałej na obciążenia odpowiadające ciężkim warunkom transportu kołowego. Oraz na
intensywny ruch pieszy i na uderzenia, nacisk i wstrząsy typowe dla załadunku ciężkich towarów.
Podbudowa: warstwa wylewanego 4-5 cm betonu B25 zbrojonego siatką, zatarta mechanicznie,
utwardzona. Na podbudowie betonowej: warstwa gruntująco-wyrównawcza epoksydowa z
wypełniaczem kwarcowym + podsypka z kruszywa kwarcowego. Warstwa zasadnicza: bezbarwna
żywica poliuretanowa z wypełniaczem kwarcowym + podsypka z kolorowego kruszywa kwarcowego.
Warstwa zamykająca: bezbarwna żywica poliuretanowa.
wymiana wykładziny podłogowej w bufecie:
Zakres i technologia prac: istniejąca posadzka klinkierowa do pokrycia posadzką przemysłową
żywiczną (żywica epoksydowa) systemową, antypoślizgową, gładką, w kolorze szarym.
wymiana wykładziny podłogowej holu:
Zakres i technologia prac w holu: do usunięcia stara wykładzina, do wymiany płyty wiórowe
z podkonstrukcją – do ułożenia nowe z zachowaniem istniejących spadków, zaimpregnowane do
stopnia niepalności. Na tak przygotowane podłoże przeklejenie nowej wykładziny (80% wełna, 20%
poliamid).
Listwy
miedziane
–
do
wymiany
na
nowe.
Opaski
z marmuru – do impregnacji; ubytki uzupełnione zaprawą do renowacji kamienia; całość pokryta
warstwą laserunkową.
renowacja posadzki w kuluarach przy lożach:
Zakres i technologia prac: parkiet do wycyklinowania, do położenia nowe warstwy lakieru
chemoutwardzalnego.
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wymiana wykładziny podłogowej w korytarzach do garderób i do części administracyjnej:
Zakres i technologia prac: do usunięcia stara wykładzina, do ułożenia nowa pętelkowa, 100%
poliamid, podkład sprężysty wodoodporny, listwy cokołowe drewniane.
naprawa podłoża i nałożenie nowej posadzki na podłodze na widowni:
Zakres i technologia prac: do częściowego usunięcia istniejąca posadzka ksylolitowa. Po
zagruntowaniu gruntem poliuretanowym „STO” i posypce piaskowej położenie (wylanie) warstwy
poliuretanu (rozwiązanie systemowe).
wymiana posadzek w piwnicy:
Zakres i technologia prac: rozbiórka posadzki ksylolitowej, Podbudowa: warstwa wylewanego 4-5 cm
betonu B25 zbrojonego siatką, zatarta mechanicznie, utwardzona, dwukrotnie pomalowana
posadzkową farba epoksydową pigmentowaną.
wymiana wykładzin podłogowych w garderobach:
Zakres i technologia prac: naprawa posadzki i do położenia nowa wykładzina - tworzywo twarde Tarket, . Miejscowo w garderobach – glazura na ścianie.
wymiana wykładziny w klatkach schodowych K1 i K2:
Zakres i technologia prac naprawa posadzki i położenie wykładzin tekstylnych (chodnik
dywanowy).klatki schodowe K7 i K8: wymiana posadzki ksylolitowej na gres:
Zakres i technologia prac: naprawa posadzki ksylolitowej ; fugi kwaso i wodoodporne.
Okładziny ścian i sufitów:
widownia: uzupełnienie ubytków sztukaterii, malowanie ścian, tympanonu, sufitu, balustrad,
poręczy, wymiana i renowacja wykładzin z adamaszku na ścianach i przepierzeniach lóż
Zakres i technologia prac: zaprojektowanie uzupełnienie ubytków sztukaterii na ścianach
i suficie nad widownią. Malowanie farbami do renowacji wnętrz, kolorystyka wg projektu wnętrz
uzgodnionego ze służbami konserwatorskimi. Sufity – do malowania farbami krzemianowymi
przeznaczonymi
do
zabytkowych
wnętrz.
Zaprojektowana
została
wymiana
i renowacja wykładzin z adamaszku na ścianach i przepierzeniach lóż – z nawiązaniem kolorystycznym
do
wykładzin
i
pozostałych
elementów
wzorniczych
i
kolorystycznych
oraz
w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi. Zaplanowana została renowacja balustrad –
z wiernym odtworzeniem pochwytów (drewno).
kuluary: malowanie ścian i sufitów:
Zakres i technologia prac: malowanie farbami do renowacji wnętrz, kolorystyka wg projektu wnętrz
uzgodnionego ze służbami konserwatorskimi.
garderoby: odnowienie i malowanie ścian, malowanie sufitów:
Zakres i technologia prac: naprawa tynków i odmalowanie (po oczyszczeniu) ścian i sufitów –
kolorystyka wg projektu wnętrz uzgodnionego ze służbami konserwatorskimi.
klatki schodowe K7 i K8: malowanie ścian i sufitów:
Strona | 68

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

Zakres i technologia prac: istniejące ściany i sufity – do renowacji: usunięcie istniejących powłok
malarskich i odspojonych tynków, uzupełnienie ubytków tynku, gruntowanie, malowanie farbą
wodorozcieńczalną lateksową farbą strukturalną imitującą fakturę piaskowca.
Sanitariaty: malowanie ścian i sufitów:
Zakres i technologia prac: malowanie farba akrylową, do wysokości 200 cm płytki ceramiczne.
Stolarka okienna i drzwiowa:
remont konserwacja stolarki okiennej:
Zakres i technologia prac: zdjęcie istniejących warstw farby, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie,
zabezpieczenie pokostem, ponowne malowanie. W części skrzydeł wymiana dolnych listew
okapowych, uzupełnienie części w mechanizmach zamków. Odczyszczenie elementów mosiężnych z
farby. Wymiana części uszczelek. Wymiana okien w klatce schodowej K7 na okna o odporności
ogniowej EI60. Remont skrzynek okiennych. W przypadkach dużych zniszczeń – wymiana elementów
na nowe.
remont i wymiana elementów stolarki drzwiowej zewnętrznej:
Zakres i technologia prac: jak w przypadku stolarki okiennej. Konieczna wymiana dolnych listew
okapowych. Niezbędna wymiana drzwi w klatce schodowej K7 na drzwi o odporności ogniowej EI60.
Wytypowane drzwi zostaną wyposażone w urządzenia antypaniczne,
Remont i wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej:
Zakres i technologia prac: niezbędna wymiana części drzwi drewnianych i stalowych, dla pozostałych
założona konserwacja. Drzwi wytypowane w Ekspertyzie zabezpieczeń ppoż. wymienione są na drzwi
o klasie odporności ogniowej EI30 lub EI60, wskazane w Ekspertyzie drzwi muszą zostać zaopatrzone
w uszczelki dymoszczelne S30. Wszystkie drzwi – do wyposażenia w samozamykacze. Wytypowane
drzwi zostaną wyposażone w urządzenia antypaniczne. Nowe drzwi – zrekonstruowane na wzór
istniejących.
Elementy wystroju wewnętrznego:
Renowacja istniejących balustrad:
Zakres i technologia prac: elementy uszkodzone do wymiany – odtworzenie na wzór istniejących;
elementy metalowe zabezpieczone farbami alkidowo-uretanowymi z efektem młotkowym, kolor
grafitowy.
klatki schodowe K7 i K8: wymiana balustrad na normatywne (h=110 cm):
Zakres i technologia prac: nowe balustrady wykonane na wzór istniejących; elementy metalowe
zabezpieczone farbami alkidowo-uretanowymi z efektem młotkowym, kolor grafitowy.
wyposażenie widowni, kuluarów, zaplecza socjalnego, sanitarnego i gastronomicznego:
Zakres i technologia prac: zaprojektowano renowację i zakup wraz z montażem nowego wyposażenia
widowni,
kuluarów,
zaplecza
socjalnego,
sanitarnego
i
gastronomicznego,
w tym: siedzisk i foteli, luster kryształowych, szaf z lustrami, opraw oświetleniowych, lamp, żyrandoli,
osprzętu instalacyjnego (łączniki, gniazda), armatury sanitarnej. Zainstalowane wyposażenie
gastronomiczne wykorzystywane jest tylko to celów wewnętrznych Teatru.
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wyposażenie teatru w system Inspicjenta Sceny
Zakres i technologia prac: zaprojektowano system Inspicjenta Sceny, który ma spełniać indywidualne
wymagania Inwestora, a w szczególności:


umożliwiać nawiązanie bezpośredniej łączności Inspicjenta z pozostałymi pulpitami
interkomowymi Teatru oraz zezwalać na łączność pomiędzy pulpitami interkomowymi z
priorytetem Inspicjenta



mieć możliwość wykorzystania sieci głośników do przekazywania dyspozycji inspicjenta



pozwalać na odsłuch akcji scenicznej oraz przekazywania jej do sieci garderób oraz
pomieszczeń technicznych budynku z wykorzystaniem do tego celu sieci głośników przy
wykorzystaniu technologii LED-owej sygnalizacji świetlnej „AKCJA” oraz „CISZA”

W ramach projektu, należy w taki sposób zaprojektować system, aby był zintegrowany i działał
bezkonfliktowo z istniejącym w Sali Kameralnej oraz nowoprojektowanym systemem Sali Głównej.
Miejsce montażu systemu ma znajdować się w serwerowni pod schodami prowadzącymi do Sali
Kameralnej Teatru. Należy podłączyć urządzenia, które mają za zadanie współpracować z
omawianym systemem, a które zostały umieszczone w obrębie sceny/widowni, galerii technicznej,
kabinie akustyka i elektryka, foyer, antresoli, korytarzach zaplecza scenicznego oraz technicznego. Do
szafy sprzętowej należy doprowadzić całość okablowania związanego z funkcjonowaniem systemu
Inspicjenta Sceny. W trakcie wykonywania oprzewodowania instalacji systemu, należy wykorzystać
istniejące oraz nowopowstałe trasy kablowe instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej. System ma
być załączany włącznikiem kluczykowym z pulpitu Inspicjenta umieszczonego na jego stanowisku.
Instalacje sanitarne
Instalacja wody:
Zakres i technologia prac: zaprojektowana została wymiana hydrantów (za wyjątkiem części PM): z
fi52 z wężem płasko składanym na fi25 z wężem półsztywnym, zasięg 33 m (wymiana 22 szt.).
Zaprojektowano rozbudowę instalacji dla potrzeb dodatkowych toalet.
Instalacja kanalizacji:
Zakres i technologia prac: zaprojektowano rozbudowę instalacji dla potrzeb dodatkowych toalet.
Klimatyzacja:
Zakres i technologia prac: w celu poprawy warunków pracy zaprojektowano nowe instalację
klimatyzacji w dwóch pracowniach krawieckich na 3.piętrze urządzenia klimatyzacyjne typu split,
pracujące na powietrzu obiegowym czerpanym bezpośrednio z obsługiwanych pomieszczeń. W
każdej pracowni przewidziano zastosowanie dwóch jednostek wewnętrznych; jednostki zewnętrzne –
umieszczone na dachu. Skropliny – odprowadzone do instalacji kanalizacji sanitarnej (przez syfon
kondensacyjny, zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem przeciwzapachowym i
czyszczakiem).
Wentylacja:
Zakres i technologia prac: Zaprojektowano rozbudowę instalacji dla potrzeb dodatkowych toalet.
Instalacja tryskaczowa:
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Zakres i technologia prac: zaprojektowano wymianę na nową istniejącej instalacji tryskaczowej.
System oddymiania:
Zakres i technologia prac: w klatkach schodowych K3 i K 4 system oddymiania wentylatorami
dachowymi (wydajność każdego: 9.000 m3/h). Powietrze dostarczane przez okna na I. piętrze z
siłownikami sterowanymi automatycznie. System podłączony do systemu SAP.
Instalacje elektryczne
Prace demontażowe:
Zakres i technologia prac: do demontażu i wymiany przewidziano uszkodzone oprawy awaryjne i
ewakuacyjne pracujące w systemie bateryjnym oraz instalacje elektryczne wraz
z osprzętem z nimi związane.
Rozbudowa rozdzielni głównej:
Zakres i technologia prac: rozdzielnica główna zostanie rozbudowana, wyposażona
w aparaturę elektryczną, rozdzielczą i zabezpieczającą. W rozdzielnicy głównej wykonane zostanie
połączenie przewodem LgY 95 mm2 szyn PEN z projektowaną szyną wyrównawczą główną w piwnicy.
Montaż tablic i wlz:
Zakres i technologia prac: zaprojektowano wykonanie obwodów rozdzielczych kablami 5xLgY 16
mm2 450/750 V – przewody prowadzone w korytkach oraz podtynkowo.
Instalacja oświetlenia:
Zakres i technologia prac: wykonana zostanie nowa lub naprawiona instalacja w bufecie wraz w
kuchni i jej zapleczu, garderobach i ich zapleczu, części pomieszczeń biurowych. Instalacja wykonana
zostanie przewodami YDY 2, 3, 4 x 1,5 mm2 w korytach kablowych oraz podtynkowo. Zamontowany
zostanie osprzęt oraz oprawy oświetleniowe.
Instalacja oświetlenia awaryjnego:
Zakres i technologia prac: wykonany zostanie w całym obiekcie remont instalacji oświetlenia –
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaprojektowano zasilanie z baterii centralnej oraz zasilaczy
60V z modułem awaryjnym 2 h.
System baterii centralnej:
Zakres i technologia prac: zaprojektowano zainstalowanie nowej baterii centralnej.
Instalacja podgrzewania rynien i rur spustowych:
Zakres i technologia prac: zaprojektowano wykonanie niskoprądowej instalacji podgrzewania rynien i
rur spustowych.
Dźwiękowy system ostrzegania:
Zakres i technologia prac: wykonany zostanie DSO zasilany z rozdzielni głównej, wyposażony w zespół
zasilania awaryjnego oraz stację mikrofonową (usytuowaną na portierni). Instalacja wykonana
zostanie przewodami HDGs 3x1,5 mm2 kładzionymi podtynkowo i dodatkowo mocowanymi do ścian
Strona | 71

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

obejmami na kotwach. Głośniki na każdej kondygnacji będą zasilane dwiema niezależnymi liniami
głośnikowymi.
Instalacja wyrównawcza główna i miejscowa:
Zakres i technologia prac: wykonana zostanie szyna wyrównawcza (bednarka ocynkowana FeZn
25x4). Główna szyna zostanie uziemiona. Zaprojektowanie podłączenie do szyny wszystkich instalacji,
zbiorników,
elementów
konstrukcyjnych
stalowych,
zacisków
PE
w
rozdzielniach
bezpiecznikowych,
rurociągów
technologicznych
i
sanitarnych.
W pomieszczeniach sanitarnych wykonane zostaną połączenia wyrównawcze miejscowe.
Zasilanie systemu oddymiania:
Zakres i technologia prac: wykonane zostanie zasilanie systemu oddymiania (klatki K3, K4 , K7, K8) –
przewody HDGs 3x2,5 mm2.
Ochrona przeciwprzepięciowa:
Zakres i technologia prac: zainstalowane zostaną ochronniki w rozdzielnicy głównej oraz
w czterech tablicach bezpiecznikowych.
Ochrona od porażeń:
Zakres i technologia prac: zaprojektowano jako ochronę od porażeń samoczynne wyłączanie zasilania
poprzez rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe i wyłączniki różnicowoprądowe.
System gaszenia gazem i pozostałe elementy zabezpieczenia ppoż.
Zakres i technologia prac: dla magazynu nad widownią zaprojektowano system gaszenia gazem.
Przewidywane chwilowe maksymalne nadciśnienie w pomieszczeniu gaszonym: 0,6 kPa – 60 kg/m2.
Strefa gaszeniowa będzie tworzyć oddzielną strefę pożarową w klasie REI60. Drzwi wejściowe –
wyposażone w system samoczynnego zamykania (wszystkie). Butlownia wydzielona pod względem
ppoż. Butle z gazem – zawieszone na ścianie za pomocą stalowych wsporników.
Jednocześnie zaprojektowano wymianę drewnianego podestu technicznego na kraty pomostowe.
W ramach projektu wykonane zostaną także przepusty przeciwpożarowe – z zastosowaniem opasek i
obejm ognioochronnych HILTI oraz zapraw ognioochronnych. W kanałach wentylacyjnych
przewidziano
zastosowanie
klap
przeciwpożarowych
dymoszczelnych
z siłownikami elektrycznymi – sterowanie i sprężone z SAP. W miejscach przejść kanałów przez
pomieszczenia nie obsługiwane nimi zastosowano obudowy ppoż. gwarantujące odpowiednią
odporność ogniową.
II etap projektu inwestycyjnego – planowany do realizacji w roku 2014, w trybie „zaprojektuj i
wykonaj”.
Przestrzeń wnętrza podlegającego modernizacji w ramach II etapu projektu obejmuje pudło sceny
wraz z przyległymi pomieszczeniami technicznymi i technologicznymi, w których zlokalizowane są
urządzenia mechanizacji górnej i dolnej oraz oświetlenia scenicznego wraz z obsługującymi je
instalacjami.
W zakresie prac budowlanych objętych II etapem projektu przewiduje się zachowanie całości
istniejącej konstrukcji nośnej budynku oraz istniejącej wewnętrznej struktury instalacyjnej.
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Zamierzenie inwestycyjne obejmuje modernizację wybranych fragmentów konstrukcji stalowej
(wzmocnienie konstrukcji), instalacji technologicznych, instalacji elektroenergetycznych, instalacji
oświetlenia scenicznego, instalacji przeciwpożarowych, w obrębie pudła dużej sceny i jego
bezpośredniego otoczenia, w zakresie szczegółowo określonym w części dotyczącej „Opisu wymagań
zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.” (pkt. 1.2. posiadanego przez Wnioskodawcę
programu funkcjonalno-użytkowego).
Celem etapu jest modernizacja wyposażenia pudła sceny, z niezbędnymi elementami przebudowy
wynikającymi ściśle z uwarunkowań technologicznych, z zachowaniem zabytkowej struktury
wewnętrznej budynku.
Właściwości struktury funkcjonalno-przestrzennej:
Struktura funkcjonalno-przestrzenna pudła sceny obejmuje szereg powiązanych ze sobą elementów
powierzchniowych, kubaturowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz technologicznych.
Funkcja pudła sceny polega na stworzeniu optymalnych warunków pracy aktorów w celu realizacji
przedsięwzięć scenicznych adresowanych do widzów znajdujących się na widowni lub rejestrowanych
na nośnikach elektronicznych, pod względem wizualnym, dźwiękowym oraz elektroakustycznym.
Dla prawidłowego funkcjonowania pudła sceny konieczne jest współdziałanie następujących
elementów struktury budynku, wyposażenia techniczno-instalacyjnego oraz technologicznego:


struktura budowlana pudła sceny,



struktura konstrukcyjna pudła sceny umożliwiająca podwieszenie elementów wyposażenia
technologicznego,



struktura instalacyjna pudła sceny, w tym w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego,



struktura technologiczna sceny w zakresie mechanizacji górnej,



struktura technologiczna sceny w zakresie mechanizacji dolnej,



obsługa inspicjencka,



elementy wykończenia pudła sceny,



wyposażenie sceniczne, w tym ruchome elementy dekoracji, przenośne podesty, meble, itp.,
zależnie od potrzeb realizowanej akcji scenicznej.

Właściwości eksploatacyjne:
Zapewnienie prawidłowych i oczekiwanych przez zamawiającego właściwości eksploatacyjnych pudła
sceny polega na umożliwieniu realizacji przedsięwzięć scenicznych o dużym rozmachu oraz znacznym
stopniu skomplikowania. Wymaga to zainstalowania w obrębie pudła sceny sprawnych,
nowoczesnych oraz w pełni zsynchronizowanych i kompatybilnych urządzeń mechanizacji sceny
objętych systemem automatyki elektronicznego sterowania komputerowego.
Właściwości osobowe:
Teatr funkcjonuje w systemie dzielonego czasu pracy w godzinach 8-23. Pracownicy biurowi oraz
pracownie rzemieślnicze pracują w systemie jednozmianowym 8-godzinnym. Artyści pracują w
ruchomym czasie pracy. Próby mogą odbywać się również w innych godzinach, w tym w godzinach
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nocnych. Zespół obsługi scenicznej organizuje scenograficzne zaopatrzenie sceny w systemie
jednozmianowym 8-godzinnym w godzinach 8-23, a w wyjątkowych przypadkach w godzinach
wieczornych i nocnych.
Należy przyjąć, że czas pracy teatru może obejmować 24 godziny na dobę w sytuacji
przygotowywania realizacji rozległych przedsięwzięć estradowych zewnętrznych.
W czasie trwania prób oraz spektakli w obrębie dużej sceny może przebywać do ok. 130 osób
jednocześnie, w tym ok. 100 artystów oraz ok. 30 muzyków w fosie orkiestry. W czasie
przygotowywania spektakli ilość pracowników obsługi technicznej w obrębie dużej sceny może
wynosić do ok. 30 osób. Na widowni może przebywać maksymalnie ok. 715 osób.
Właściwości w zakresie bezpieczeństwa użytkowania:
Projektowana modernizacja górnej mechanizacji sceny i techniki oświetleniowej ma wpływ na
funkcjonowanie teatru w obrębie pudła sceny. Zmianie ulegnie jakość i standard funkcjonalnoużytkowy przestrzeni pola gry aktorów, w tym możliwości realizacyjne. Po zainstalowaniu nowych
urządzeń technologicznych zasadniczej poprawie ulegnie również bezpieczeństwo przebywania i
pracy ludzi w zasięgu pracy urządzeń mechanicznych.
Prace przewidziane do realizacji w ramach II etapu projektu obejmują strefę pudła scenicznego dużej
sceny, zlokalizowanego we wschodniej części bryły budynku, a w szczególności:


pudło dużej sceny zlokalizowane na poziomie +0,00,



galeria techniczna nr 1 na poziomie +8,81,



galeria techniczna nr 2 na poziomie +12,62,



galeria techniczna nr 3 na poziomie +16,01,



rozdzielnia prądu (pomieszczenie nr 038) na poziomie piwnicy ok. -3,00 (miejsce lokalizacji
WLZ 1 i 2, po likwidacji istniejących rozdzielnic napędów)



pomieszczenie techniczne (pokój techniczny nr 040) w strefie podscenia na poziomie piwnicy
ok. -3,00 (miejsce lokalizacji napędów mechanizacji),



część podscenia (pomieszczenie nr 046) na poziomie piwnicy ok. -3,00 (miejsce lokalizacji
napędów mechanizacji oraz miejsce tranzytu instalacji mechanizacji),



fosa dla orkiestry (pomieszczenie nr 035) jako miejsce tranzytu instalacji mechanizacji,



pokój sprzątaczek (pomieszczenie nr 036) jako miejsce tranzytu instalacji mechanizacji,



korytarz w strefie podscenia (pomieszczenie nr 047) jako miejsce tranzytu instalacji
mechanizacji.



pomieszczenie stropu technicznego w strefie nadscenia dużej sceny na poziomie ok. +19,00,
miejsce lokalizacji wciągarek mechanizacji górnej,



korytarz pod antresolą (pomieszczenie nr 405), miejsce tranzytu instalacji.

Zakres rzeczowy projektowanych prac obejmuje:
1. prace technologiczne związane z mechanizacją teatralną
Strona | 74

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

Zadanie inwestycyjne dotyczy modernizacji wyposażenia pudła sceny, które obecnie określane jest
jako koncepcja wymiany napędów ręcznych na elektryczne i zastąpienie niesprawnych napędów
elektrycznych odnosi się w zakresie części mechanicznej do części zawierającej:
- koncepcję lokalizacji wciągarek elektrycznych po usunięciu napędów ręcznych,
- wymianę mostu portalowego oraz korektę jego położenia z dodatkowym sztankietem kurtynowym.
Przewiduje się zastąpienie dotychczasowych sztankietów o napędzie elektrycznym i ręcznym nowymi
sztankietami o napędzie elektrycznym oraz zainstalowanie dodatkowych sztankietów bocznych i
mobilnych wciągarek punktowych, a także usunięcie sztankietów oświetleniowych i zastąpienie ich
mostami oświetleniowymi, a także wymianę mostu portalowego z korektą położenia.
W tym celu należy :


usunąć istniejące napędy sztankietów elektrycznych i podnośników punktowych,



usunąć prowadnice sztankietów elektrycznych wraz z obudową o nr 42, 43, 44,



zdjąć niepotrzebne przeciwwagi i zblocza linowe,



usunąć bębny i koła zwrotne horyzontu zwijanego,



usunąć dotychczasową konstrukcję mostu portalowego,



przedłużyć belki sztankietów o numerach 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 uzupełniając brakujące
zblocza linowe i liny nośne do długości 16m, bądź na taką długość na jaką pozwala
konstrukcja sceny,



zamontować na stropie technicznym dodatkową belkę nośną pod wciągarki sztankietów
liniowych i oświetleniowych.



ze względu na zmianę kierunku ruchu lin na stropie technicznym należy przebudować bądź
wymienić na nowe zblocza linowe,



przebudować obie części frontowe wież prosceniowych, umożliwiających montaż prowadnic
pod sztankiet kurtynowy i most portalowy, prowadnice powinny być tak zamontowane, aby
nie rzutowały na wygląd wież prosceniowych.

Projekt urządzeń mechanicznych winien obejmować podstawowe urządzenia:


Sztankiety liniowe - służą do przemieszczania w płaszczyźnie pionowej dekoracji bądź
oswietlenia, zgodnie z wymogami inscenizacyjnymi.
Ilość sztankietów liniowych
elektrycznych – dziesięć, o numerach: 4, 7, 18, 25, 32, 37, 42, 43, 44, 50. Belki sztankietów
musza być wykonane z rur stalowych prostokątnych o przekroju 80x40x3 zawieszonych na
linach za pośrednictwem śrub napinających;



Sztankiety oświetleniowe - służą do przemieszczania w płaszczyźnie pionowej dekoracji ,
zgodnie z wymogami inscenizacyjnymi. Ilość sztankietów oświetleniowych – trzy sztuki.



Sztankiet kurtynowy - rola i zasada działania tego sztankietu jest identyczna jak sztankietów
liniowych , ale w przestrzeni kurtynowej. Belka sztankietu musi być wykonana z rury stalowej
prostokątnej o przekroju 80x40x3 zawieszonej na linach za pośrednictwem śrub napinających
Strona | 75

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego



Most portalowy - jest mostem ruchomym usytuowanym w przedniej części sceny
poruszającym się między wieżami scenicznymi, służy do przemieszczania w płaszczyźnie
pionowej aparatów oświetleniowych , zgodnie z wymogami inscenizacyjnymi, a jego budowa
umożliwia łatwe ustawianie świateł;



Sztankiety boczne - po jednym na jedną stronę, biegnące wzdłuż galerii bocznych sceny,
służą do transportu pionowego dekoracji oraz ich magazynowania; belki sztankietów muszą
być wykonane z rur stalowych prostokątnych o przekroju 80x40x3 zawieszonych na linach za
pośrednictwem śrub napinających



Podnośniki punktowe - służą do przemieszczania w płaszczyźnie pionowej dekoracji , zgodnie
z wymogami inscenizacyjnymi. Wciągarka podnośnika jest wciągarką mobilną, jedno linową ,
mogącą poruszać się po dolnym ruszcie stropu technicznego w pasie wyznaczonym przez
dwa rzędy lin nośnych sztankietów. Wciągarka punktowa musi być tak wykonana, aby
korzystanie z niej było jak najszybsze, bez montowania dodatkowych zbloczy. Uruchomienie
wciągarki powinno polegać wyłącznie najechaniu na żądane miejsce, przeprowadzenia liny
przez otwór w stropie technicznym i podłączeniu wciągarki.



Zastąpienie istniejącego, awaryjnego
dedykowanym dla tego typu urządzenia.

napędu kurtyny

stalowej

nowym

napędem

Uwaga ogólna dotycząca wszystkich napędów: Nie dopuszcza się napędów, w których lina nawijana
jest warstwowo.
Na etapie analizy wariantowej, z dwóch rozważanych wersji możliwości modernizacji w zakresie
części mechanicznej: pełnej oraz oszczędnościowej, Wnioskodawca wybrał jako obowiązującą wersję
oszczędnościową, która przewiduje:


zelektryfikowanie wybranych urządzeń górnej mechanizacji sceny,



stworzenie nowego sztankietu prosceniowego i dwóch sztankietów wzdłużnych,



wykonanie nowej konstrukcji mostu portalowego z korektą jego położenia,



zastąpienie istniejących belek w sztankietach oświetleniowych nowymi konstrukcjami wraz z
koszem kablowym. Ilość rur pod aparaty oświetleniowe jedna, zawieszona równolegle do
płaszczyzny sceny.



zlokalizowanie zelektryfikowanych wciągarek na stropie technicznym.

Czynności jakie muszą być wykonane w związku z tym są następujące:


zdemontowanie zlokalizowanych w pudle sceny obecnie zlokalizowanych tam urządzeń z
napędem elektrycznym, które od pewnego czasu nie funkcjonują i nie ma możliwości
technicznych przywrócenia ich sprawności technicznej,



zdemontowanie szaf sterowniczych tych urządzeń w Rozdzielni nn,



usunięcie okablowania tych urządzeń z istniejących koryt i szachtów,



zdemontowanie i złomowanie systemu przeciwwag sztankietów podlegających elektryfikacji,
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zapewnienie zasilania napędu sceny obrotowej (18kW) z układem sterowania, po likwidacji
istniejących szaf sterowniczych,



zdemontowanie instalacji na moście portalowym;



prace technologiczne związane z oświetleniem scenicznym

Zainstalowanie nowej techniki oświetleniowej zlokalizowanej na mostach oświetleniowych, mostach
horyzontowych, moście portalowym i widowni, zainstalowanie nowej instalacji elektrycznej na
nowych mostach elektrycznych, moście portalowym oraz zakup sprzętu oświetleniowego wraz z
pulpitem sterującym, a także ich montaż i uruchomienie.
2. Prace instalacyjne – w zakresie instalacji elektroenergetycznych
Przewiduje się wykorzystanie dla potrzeb zasilania zmodernizowanej mechanizacji górnej sceny,
istniejących w teatrze instalacji zasilania elektrycznego, w tym o napięciu 230V oraz zasilania
trójfazowego (do przebudowy, adaptacji i dostosowania w zakresie planowanych prac
modernizacyjnych). Przewiduje się wykorzystanie dla potrzeb obsługi pulpitu sterującego istniejącej
instalacji, w tym łącza internetowego, o założonych parametrach odpowiednich dla celów obsługi
tego pulpitu.
Czynności jakie muszą być wykonane:


zdemontowanie zlokalizowanych w pudle sceny obecnie zlokalizowanych tam urządzeń z
napędem elektrycznym, które od pewnego czasu nie funkcjonują i nie ma możliwości
technicznych przywrócenia ich sprawności technicznej,



zdemontowanie szaf sterowniczych tych urządzeń w Rozdzielni nn,



usunięcie okablowania tych urządzeń z istniejących koryt i szachtów,



zdemontowanie i złomowanie systemu przeciwwag sztankietów podlegających elektryfikacji,



zapewnienie zasilania napędu sceny obrotowej (18kW) z układem sterowania, po likwidacji
istniejących szaf sterowniczych;



prace instalacyjne – w zakresie instalacji specjalistycznych

Prace instalacyjne w zakresie instalacji specjalistycznych obejmują:


zelektryfikowanie wybranych urządzeń górnej mechanizacji sceny,



zastąpienie starej konstrukcji obecnego mostu portalowego nowym mostem, z korektą jego
położenia pozwalającą na zainstalowanie nowego sztankietu prosceniowego.



stworzenie nowego sztankietu prosceniowego i dwóch sztankietów wzdłużnych,



zlokalizowanie zelektryfikowanych wciągarek na stropie technicznym;



prace przygotowawcze.

Przygotowanie i zorganizowanie placu budowy, zaplanowanie kolejności prowadzenia prac
budowlanych, montażowych i instalacyjnych, określenie sposobu usunięcia demontowanych
urządzeń wyposażenia technologicznego, ustalenie drogi transportu materiałów budowlanych,
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ustalenie sposobu wykonania rusztowań lub podwieszeń podestów montażowych służących
prowadzeniu prac na wysokości w obrębie pudła sceny.
Nie przewiduje się występowania w budynku w strefie prowadzenia prac materiałów toksycznych, w
tym materiałów zawierających włókna azbestowe. Niemniej jednak w przypadku natrafienia na
materiały tego typu należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami określonymi w
przepisach odrębnych.
3. Prace konstrukcyjne
W zakresie branży konstrukcyjnej jest przeliczenie nowego planu obciążeń charakterystycznych
stropu technicznego w kontekście przeliczenia konstrukcji poddachowej zgodnie z aktualną "normą
śniegową" oraz obciążeniami technologicznymi i użytkowymi. Na podstawie wykonanych obliczeń
zostanie wykonane odpowiednie wzmocnienie istniejącej konstrukcji budynku, w szczególności
konstrukcji dźwigarów stalowych, w obrębie pudła sceny.
4.

Prace architektoniczno-budowlane

Zasadniczo nie przewiduje się prac architektoniczno-budowlanych, poza pracami ściśle związanymi z
przygotowaniem i zorganizowaniem terenu budowy oraz instalacją urządzeń technologicznych w
ramach istniejącej struktury przestrzennej budynku, po wzmocnieniu poddachowej konstrukcji
kratownicowej.
Prace architektoniczno-budowlane polegają na zdemontowaniu istniejących urządzeń i okablowań
przeznaczonych do likwidacji lub wymiany na nowe, wykonaniu odpowiednich podstaw lub zawiesi
mocujących montowane urządzenia z uwzględnieniem podkładek akustycznych, zamocowaniu
okablowań oraz izolacji przeciwpożarowej ich przejść przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego,
wymianie wybranych ażurowych krat pomostowych stropu technologicznego, jeżeli wynikać to
będzie z nowego układu technologicznego wciągarek i lin. Jednocześnie w ramach wzmocnienia
konstrukcji stalowej kratownic dachowych należy dokonać zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
przeciwpożarowego nowych elementów konstrukcji tych dźwigarów.
Czynności jakie muszą być wykonane w związku z modernizacją w zakresie części mechanicznej są
następujące :


zdemontowanie zlokalizowanych w pudle sceny obecnie zlokalizowanych tam urządzeń z
napędem elektrycznym, które od pewnego czasu nie funkcjonują i nie ma możliwości
technicznych przywrócenia ich sprawności technicznej,



zdemontowanie szaf sterowniczych tych urządzeń w Rozdzielni nn,



usunięcie okablowania tych urządzeń z istniejących koryt i szachtów,



zdemontowanie i złomowanie systemu przeciwwag sztankietów podlegających elektryfikacji,



prace wykończeniowe.

Zasadniczo nie przewiduje się prac wykończeniowych, poza pracami wykończeniowymi ściśle
związanymi z instalacją urządzeń technologicznych w ramach istniejącej struktury przestrzennej
budynku, po wzmocnieniu poddachowej konstrukcji kratownicowej.
Prace wykończeniowe polegają na usunięciu uszkodzeń i odspojeń ścian, sufitów, posadzek,
elementów wyposażenia stałego i ruchomego oraz innych elementów budynku, powstałych podczas
demontażu istniejących urządzeń i okablowań przeznaczonych do likwidacji lub wymiany na nowe,
Strona | 78

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

wykonywania odpowiednich podstaw lub zawiesi mocujących montowane urządzenia z
uwzględnieniem podkładek akustycznych, zamocowywania okablowań oraz izolacji
przeciwpożarowych ich przejść przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego, wykonywaniem
wzmocnienia konstrukcji stalowej kratownic dachowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
oraz przeciwpożarowym nowych elementów konstrukcji tych dźwigarów.
Usunięcie uszkodzeń i odspojeń ścian i sufitów powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych
oraz instalacyjnych polega na wypełnieniu i zaszpachlowaniu ubytków, wykonaniu gładzi gipsowych,
malowaniu ścian i sufitów farbami wysokogatunkowymi o przeznaczeniu wewnętrznym, o strukturze
i kolorze dobranym na budowie na podstawie próbek przedstawionych do akceptacji zamawiającego.
Usunięcie uszkodzeń posadzek polega na doprowadzeniu uszkodzonych płaszczyzn posadzek do
stanu wykończenia identycznego lub o właściwościach nie gorszych w porównaniu ze stanem
posadzki w obszarach przylegających do obszaru uszkodzonego. Usunięcie uszkodzeń elementów
wyposażenia stałego i ruchomego polega na przywróceniu ich właściwości technicznych do stanu
pierwotnego.
5. Prace związane z zabezpieczeniem terenu prowadzenia prac
Przygotowanie placu budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych i urządzeń
zorganizowanego wewnątrz budynku oraz w razie konieczności na zewnątrz. Zabezpieczenie
elementów budynku w strefie prowadzenia prac przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zalaniem, ze
szczególnym uwzględnieniem istniejących elementów o wartości zabytkowej. Wydzielenie terenu
prowadzenia prac przed wstępem osób niepowołanych oraz jego odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie. Opracowanie instrukcji regulujących zasady bezpiecznego wykonywania prac, w tym w
szczególności prac spawalniczych oraz innych związanych z użyciem ognia w obrębie budynku teatru.
6. Prace związane z uporządkowaniem terenu prowadzenia prac po zakończeniu prac
Uporządkowanie terenu prowadzenia prac polegające na usunięciu wszelkich pozostałości
materiałów budowlanych, instalacyjnych, zabezpieczających i innych zbędnych, wraz z ich
wywiezieniem na odpowiednie składowisko odpadów oraz utylizacją jeżeli wymagają tego przepisy
odrębne. Nie przewiduje się usuwania z budynku materiałów toksycznych, w tym materiałów
zawierających azbest.
UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE PRAC WCHODZĄCYCH W ZAKRES II ETAPU PROJEKTU:
1. UWARUNKOWANIA MECHANIZACJI TEATRALNEJ
Istniejąca mechanizacja teatralna jest w złym stanie technicznym oraz nie posiada ani nie zapewnia
zadowalających parametrów i możliwości eksploatacyjnych.
Planuje się wykonanie modernizacji pudła dużej sceny wraz z modernizacją techniki oświetleniowej w
budynku zabytkowym, w tym poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy oraz dostosowanie
techniczne do wysokich wymogów przy realizacji nowoczesnych inscenizacji w teatrze poprzez
zastąpienie przestarzałych urządzeń wyciągowych sceny, nowoczesnymi i o większych możliwościach
inscenizacyjnych.
2. UWARUNKOWANIA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO
Istniejąca technika oświetleniowa oświetlenia scenicznego jest w złym stanie technicznym oraz nie
posiada ani nie zapewnia zadowalających parametrów i możliwości eksploatacyjnych. Demontaż
wymienionych wcześniej urządzeń mechanizacji sceny spowoduje automatyczne zdemontowanie
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zabudowanych tam instalacji oraz aparatury oświetleniowej. w trakcie takiej operacji elementy te
ulegną pełnej degradacji .
Planuje się wykonanie modernizacji techniki oświetleniowej w budynku zabytkowym, w tym poprawę
warunków i bezpieczeństwa pracy oraz dostosowanie techniczne do wysokich wymogów przy
realizacji nowoczesnych inscenizacji w teatrze poprzez zastąpienie przestarzałych urządzeń,
nowoczesnymi i o większych możliwościach inscenizacyjnych. Zainstalowanie nowej techniki
oświetleniowej polegałoby na zastąpieniu trzech sztankietów oświetleniowych mostami
elektrycznymi z napędem elektrycznym oraz zakupie sprzętu oświetleniowego wraz z pulpitem
sterującym. Obecnie nie ma możliwości wykorzystania oświetlenia do różnych form inscenizacji
teatralnych. Położenie nowej instalacji na nowych mostach oświetleniowych, przy czym ilość
zainstalowanych obwodów nie może ulec zmniejszeniu.
3. UWARUNKOWANIA INSTALACYJNE
a. UWARUNKOWANIA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
Budynek posiada zasilanie z istniejącej instalacji elektroenergetycznej. W zakresie zasilania założono,
że pozwala ono na zainstalowanie oraz prawidłowe działanie projektowanych urządzeń
technologicznych, w tym górnej mechanizacji sceny i techniki oświetleniowej. Niezbędna jest
modernizacja instalacji wewnątrz budynku w ograniczonym zakresie związanym bezpośrednio z
montażem urządzeń.
Projekt koncepcyjny i wytyczne zawierają obliczenia ,dobór kabli i koordynację zabezpieczeń.
W istniejącej Rozdzielni n.n. napędy są zasilane z dwóch pól :
- 1/P-4,
- 8/P-2,
- 8/P-4,
Nowe WLZ-ty w podziale:
- WLZ -GMS - rozdzielnica zlokalizowana w pomieszczeniu napędów ,
- WLZ napędów nieregulowanych zlokalizowanych na poziomie podscenia,
- Osobny WLZ zasilający dla kurtyny ppoż.
należy podłączyć do pierwotnych pól korygując wartość bezpieczników według poniższych
wytycznych. Istniejące kable dotychczasowych linii zasilających należy zdemontować, nie naruszając
układu korytek kablowych. Rozdzielnicę napędów i Rozdzielnicę wciągarek zlokalizowaną w
pomieszczeniu Rozdzielni należy zdemontować.
Okablowanie dla nowych WLZ-tów dobrano w taki sposób, aby można je było wciągnąć do
istniejących koryt. Przewidziano rozdzielnice górną i dolną tak , aby długość kabli do konkretnych
napędów były jak najkrótsze.
Należy zapewnić zasilanie napędu sceny obrotowej (18kW) z układem sterowania, po likwidacji
istniejących szaf sterowniczych.
b. UWARUNKOWANIA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
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Założono, że istniejące wyposażenie techniczne budynku w zakresie instalacji teletechnicznych
pozwala na zainstalowanie oraz prawidłowe działanie projektowanych urządzeń technologicznych, w
tym górnej mechanizacji sceny i techniki oświetleniowej, bez konieczności rozbudowywania sieci
teletechnicznej. Niezbędna jest modernizacja instalacji wewnątrz budynku w ograniczonym zakresie
związanym bezpośrednio z montażem urządzeń.
c. UWARUNKOWANIA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH (KOMPUTEROWYCH)
Założono, że istniejące wyposażenie techniczne budynku w zakresie instalacji teleinformatycznych
(komputerowych) pozwala na zainstalowanie oraz prawidłowe działanie projektowanych urządzeń
technologicznych, w tym górnej mechanizacji sceny i techniki oświetleniowej, bez konieczności
rozbudowywania sieci teleinformatycznej. Niezbędna jest modernizacja instalacji wewnątrz budynku
w ograniczonym zakresie związanym bezpośrednio z montażem urządzeń.
d. UWARUNKOWANIA INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH
W zakresie instalacji przeciwpożarowych pudło sceny wyposażone jest w niezbędne instalacje
systemu ochrony przeciwpożarowej. Założono, że istniejące wyposażenie techniczne budynku w
zakresie instalacji przeciwpożarowych pozwala na zainstalowanie oraz prawidłowe działanie
projektowanych urządzeń technologicznych, w tym górnej mechanizacji sceny i techniki
oświetleniowej, bez konieczności rozbudowywania instalacji przeciwpożarowych. Niezbędna jest
modernizacja instalacji wewnątrz budynku w ograniczonym zakresie związanym bezpośrednio z
montażem urządzeń i wpięciem ich do istniejącego systemu instalacji p.poż.
Dostosowanie pudła sceny do wymagań ochrony przeciwpożarowej nie jest przedmiotem zadania
inwestycyjnego objętego niniejszym projektem ani programem funkcjonalno-użytkowym.
e. UWARUNKOWANIA KONSTRUKCYJNE
Konstrukcja dachu nad dużą sceną składa się z siedmiu identycznych stalowych dźwigarów
kratowych. W węzłach dolnych, na wieszakach stanowiących przedłużenie słupków dźwigarów
podwieszone są belki stropu technicznego. Na pasach górnych kratownic opierają się płatwie i
pokrycie. Celem opracowania jest obliczeniowe sprawdzenie nośności dźwigarów na działanie
nowych, planowanych obciążeń technologicznych oraz zwiększonych obciążeń śniegiem zgodnych z
aktualną normą klimatyczną. Wyniki przeprowadzonych w opracowaniu obliczeń pozwolą na
ewentualną korektę ustawienia planowanych obciążeń lub wprowadzenie koniecznych wzmocnień
dźwigarów. Zgodnie z posiadaną wiedzą, opartą na wstępnej analizie tematu, w tym dokumentacji
archiwalnej oraz wizji lokalnej, nie jest konieczna wymiana istniejących stalowych kratownic na nowe,
a wystarczające jest ich odpowiednie wzmocnienie. Stan techniczny istniejących kratownic jest dobry.
Dźwigary posiadają zabezpieczenie p.poż. o niezidentyfikowanych parametrach odporności p.poż.
Nie przewiduje się wpływu zmiany obciążeń na fundamenty budynku. Niemniej jednak wymaga to
sprawdzenia i potwierdzenia przez projektanta branży konstrukcyjnej z odpowiednimi
uprawnieniami.
Prace montażowe związane z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji istniejących stalowych kratownic
dachowych mogą być przeprowadzane z poziomu podestów technicznych podwieszonych do
istniejącej konstrukcji stropu technologicznego, po wykonaniu odpowiednich obliczeń
sprawdzających. Możliwe jest również zastosowanie innego rozwiązania, uzgodnionego z
zamawiającym.
f. UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
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W zakresie ochrony przeciwpożarowej przyjęto, że pudło sceny oraz pozostałe części budynku objęte
PFU opracowanym dla II etapu projektu spełniają odpowiednie wymagania.
Założono, że istniejące wyposażenie techniczne budynku w zakresie instalacji przeciwpożarowych
pozwala na zainstalowanie oraz prawidłowe działanie projektowanych urządzeń technologicznych, w
tym górnej mechanizacji sceny i techniki oświetleniowej, bez konieczności rozbudowywania instalacji
przeciwpożarowych. Niezbędna jest modernizacja instalacji wewnątrz budynku w ograniczonym
zakresie związanym bezpośrednio z montażem urządzeń i wpięciem ich do istniejącego systemu
instalacji p.poż.
Dostosowanie pudła sceny do wymagań ochrony przeciwpożarowej nie jest przedmiotem zadania
inwestycyjnego objętego niniejszym studium ani programem funkcjonalno-użytkowym.
g. UWARUNKOWANIA AKUSTYCZNE
Część obiektu podlegająca modernizacji, w tym modernizowane urządzenia mechaniczne, mają
zasadnicze znaczenie z punktu widzenia akustyki i ochrony przed hałasem w obrębie pudła sceny.
Modernizacja obejmuje pudło sceny podlegające szczególnej ochronie pod względem wyciszenia, z
zastosowaniem rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przeciwdziałających powstawaniu hałasu,
drgań powietrznych lub materiałowych oraz innych zakłóceń akustycznych powodowanych przez
instalacje i urządzenia mechaniczne, a mogących negatywnie wpływać na przebieg akcji scenicznej w
polu gry aktorów. Wszelkie projektowane elementy budowlane oraz elementy wyposażenia
instalacyjnego muszą spełniać odpowiednie wymagania co do ochrony przed hałasem. Zastosowane
urządzenia technologiczne używane podczas spektakli oraz prób przedstawień muszą
charakteryzować się normatywnym, ponad standardowo niskim poziomem emisji dźwięków
związanych z pracą tych urządzeń. Wszelkie połączenia, koła przewojowe, przekładnie oraz inne
rozwiązania techniczne związane z pracą tych urządzeń muszą być zaprojektowane w nowoczesny,
sprawdzony i niezawodny sposób, spełniający standardy polskie i europejskie, zapewniając komfort
pracy aktorów na scenie oraz komfort i szybkość pracy obsługi technicznej teatru. Wszelkie
połączenia oraz posadowienia urządzeń wyposażenia technologicznego umieszczonych na ruszcie
stropu technologicznego oraz w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie pudła sceny należy stosować z
użyciem odpowiednich przekładek akustycznych, w tym wysokiej jakości przekładek
wibroizolacyjnych oraz ewentualnych ekranowań akustycznych wytłumiających.
Nie przewiduje się dodatkowej, budowlanej adaptacji akustycznej pudła sceny, poza zakresem
opisanym powyżej i dotyczącym urządzeń technologicznych.
Wymagane parametry akustyczne projektowanych urządzeń technologicznych zlokalizowanych w
obrębie pudła sceny:
- napędy wszystkich sztankietów mocowane do stropu za pomocą amortyzatorów,
- emisja hałasu od pojedynczego napędu nie większa niż 60 dB przy pełnym obciążeniu urządzenia,
- reflektory typu: głowy „PROFIL” i „WASH” o maksymalnie cichej pracy, do 48 dB przy maksymalnym
obciążeniu.
h. UWARUNKOWANIA BHP I SANEPID
Uwarunkowania bezpiecznego użytkowania urządzeń technologicznych
W zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy projektowane urządzenia technologiczne
znajdują się w polu scenicznym gry aktorów, ze stałym dostępem ludzi. Należy zatem zaprojektować
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je oraz następnie używać zgodnie z odpowiednimi przepisami i procedurami bezpieczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji natychmiastowego zatrzymania w przypadku wystąpienia
zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Do obsługi tych urządzeń mogą być dopuszczone jedynie
upoważnione osoby posiadające odpowiednie umiejętności i przeszklenie.
Uwarunkowania bezpiecznego prowadzenia prac budowlano-montażowych w związku z
obecnością materiałów łatwopalnych w obrębie pudła sceny
W związku z tym, że w obrębie pudła sceny znajdują się materiały łatwopalne (drewniane,
drewnopochodne i inne palne) należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac
budowlano-montażowych, które wiążą się z użyciem otwartego ognia. Przed przystąpieniem do
wykonywania tych prac należy dokonać rozpoznania palnych elementów wyposażenia znajdujących
się w zasięgu planowanych prac, a następnie opracować szczegółowe instrukcje oraz w skuteczny
sposób zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed możliwością zaprószenia ognia oraz zapewnić
odpowiednią ilość łatwo dostępnych środków gaśniczych umożliwiających natychmiastowe ugaszenie
źródła ognia, w przypadku gdyby takie powstało. Podczas prowadzenia prac związanych z użyciem
otwartego ognia należy dokonywać stałego monitoringu terenu prac pod kątem zapewnienia
bezpieczeństwa pożarowego.
Uwarunkowania dotyczące wentylacji
Budynek teatru jest wyposażony w działający system wentylacji mechanicznej. W zakresie warunków
wentylacji pudła sceny w czasie prowadzenia robót budowlanych założono, że istniejąca wentylacja
mechaniczna jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza w rejonie
prowadzenia tych prac. Modernizacja wentylacji mechanicznej nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.
W zakresie warunków usuwania produktów spalania (powstałych np. podczas spawania konstrukcji
stalowych) w obrębie pudła sceny w czasie prowadzenia robót budowlanych, należy przewidzieć
dodatkowe, standardowe wyciągi wyprowadzone na zewnątrz budynku.

4.2.3. Uzasadnienie wybranych rozwiązań technologicznych
Wszystkie zaproponowane i opisane powyżej rozwiązania budowlane i technologiczne są zdaniem
Wnioskodawcy - Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana optymalne ze względu na szanse jak
najefektywniejszego wykorzystania możliwości technicznych obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu
płynności prowadzenia działalności artystycznej, a także ze względów finansowych. Podział projektu
na dwa powiązane ze sobą, rozłożone w czasie etapy przedsięwzięcia gwarantuje pełną wykonalność
finansową i zachowanie płynności finansowej Wnioskodawcy.
Planowane rozwiązania techniczne przy pełnym ich wdrożeniu pozwolą na unowocześnienie i
modernizację infrastruktury teatralnej, której przyszłe wykorzystanie będzie odpowiadało popytowi
ze strony obecnych, jak i przyszłych widzów Teatru i wszystkich grup docelowych przedsięwzięcia.
Projekt będzie tym samym odpowiadał na zapotrzebowanie społeczne związane z większą
dostępnością infrastruktury o przeznaczeniu kulturalnym, wpływającej na rozwój kompetencji
społecznych, rozwój licznych gałęzi turystyki (w tym turystyki kulturowej i związanej z uczestnictwem
w ważnym wydarzeniu kulturalnym) oraz rozwój tzw. sektora przemysłów kultury.
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Należy zaznaczyć, że projekt jest rozwinięciem i kontynuacją długoletnich starań Wnioskodawcy
wiążących się z zachowaniem gmachu Teatru im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w jak najlepszym
stanie i dostosowaniu go do potrzeb społecznych i artystycznych.
Opisany w studium wykonalności stan techniczny Teatru jasno wykazał, że obiekt ten wymaga
prowadzenia prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych, tak, aby zachować jego walory
architektoniczne i artystyczne, a także by sprostać oczekiwaniom artystów i społeczeństwa, chcącego
obcować ze sztuką w otoczeniu jak najbardziej do tego dostosowanym.
Ponadto, w miarę upływu lat, dla dorównania nowym standardom technologicznym i funkcjonalnym
oraz trendom, jakie zaczęły dominować w zakresie sztuki teatralnej, niezbędne stały się: remont
elewacji, pilna modernizacja i wymiana wyposażenia technicznego, zwłaszcza w zakresie technologii
scenicznych, a także zwiększenie bezpieczeństwa obiektu i cennych zasobów w nim zgromadzonych.
W efekcie realizacji projektu:


Powstanie infrastruktura teatralna umożliwiająca prowadzenie i realizacje ambitnych
projektów artystycznych, zapewniająca artystom zatrudnionym w Teatrze, a także innym
artystom polskim goszczącym na deskach Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana
odpowiednie warunki pracy;



Podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa obiektu, co znacząco zwiększy komfort
przebywania w Teatrze widzom, artystom i kadrom techniczno-administracyjnym;



Nastąpi bardzo znacząca poprawa stanu zachowania istotnego dla Warszawy zabytku –
pierwszego wybudowanego w XX wieku teatru, który jako jeden z nielicznych obiektów
częściowo ocalał po II wojnie światowej (kryterium istotne dla zachowania ładu
przestrzennego i estetyki dzielnicy Śródmieście)



Nastąpi poprawa prowadzenia działalności artystycznej i w konsekwencji
zostaną oczekiwania artystyczne i społeczne;



Zostaną stworzone większe możliwości realizacji przedstawień z bogatszymi efektami
technicznymi i oświetleniowymi przyczynią się do znacznego podniesienia atrakcyjności
Teatru i jego oferty programowej. Otworzy to drogę do pracy w Teatrze Polskim wybitnym
reżyserom, scenografom i reżyserom światła. Teatr prowadzi już rozmowy z kilkoma
wybitnymi realizatorami. Możliwość – wynikająca z efektu inwestycji – pracy u najlepszych
twórców ma niewymierne znaczenie i korzyści dla rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
własnego zespołu zarówno aktorskiego, jak i technicznego. Realną korzyścią będzie
wzbogacony zostanie program kulturalny Teatru Polskiego (nowe premiery, możliwość
wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań scenograficznych, możliwość pozyskania do
współpracy znanych i cenionych artystów, reżyserów i scenografów);



Zwiększony zostanie znacząco dostęp publiczności Warszawy i województwa mazowieckiego
do oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz nastąpi jej dostosowanie do potrzeb i oczekiwań
zróżnicowanych grup widzów;



Wyrównany zostanie dostęp do zasobów kultury na poziomie regionów, w tym nastąpi
wyrównanie różnic w dostępie do kultury i edukacji kulturowej na poziomie miasta i wsi jak i
wśród odbiorców niepełnosprawnych;

zaspokojone
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W ujęciu makroekonomicznym nastąpi wzrost poziomu wielkości ruchu turystycznego,
związanego z rozwojem tzw. turystyki kulturowej na poziomach: M. St. Warszawy i
województwa mazowieckiego



W przyszłości przewidywane jest zwiększenie liczby miejsc pracy w sektorze przemysłów
kulturalnych i kreatywnych oraz w sektorze turystyki kulturowej oraz wzrost liczby
generowanych dzięki nim miejsc pracy w innych sektorach (jako długofalowy efekt
oddziaływania sfery kultury na inne sektory życia gospodarczego);



Nastąpi wzrost poziomu wielkości wpływów z turystyki kulturowej i kultury oraz poziomu
wydatków ponoszonych przez turystów przebywających w Warszawie na rzecz instytucji
kultury.

Projekt wpisuje się w szereg komplementarnych działań nakierowanych na ochronę dziedzictwa
kultury, rozwój sektora kultury, oraz powiązanego z nim sektora turystyki kulturowej, co zostało
szczegółowo opisane w Podrozdziale 2.6 Studium.
Na obecnym etapie projekt jest bardzo dobrze przygotowany do realizacji pod kątem technicznym,
formalno-prawnym i organizacyjnym, co również w pełni uzasadnia jego realizację.

4.3. Analiza rozwiązań alternatywnych.
Na etapie przygotowania inwestycji przeprowadzono analizę wariantową, która objęła całe
zamierzenie inwestycyjne. Rozważano następujące trzy warianty alternatywne:


Wariant O – tzw. wariant zaniechania – utrzymanie stanu istniejącego, nie przeprowadzenie
remontu i modernizacji żadnej strefy funkcjonalnej teatru, nie wprowadzenie nowoczesnych
rozwiązań technologicznych. Wariant ten został potraktowany jedynie jako wariant
odniesienia. Nie generuje on żadnych kosztów inwestycyjnych. Polega na całkowitej
rezygnacji z realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, co powodowałoby narastanie
zagrożenia bezpieczeństwa osób i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz znaczne
ograniczenie możliwości inscenizacyjnych; w niektórych przypadkach uniemożliwiające
współrealizowanie premier z innymi teatrami, a także utrudnienie lub niemożność organizacji
występów gościnnych na scenach Teatru Polskiego. Wariant nie spełnia celów zawartych w
dokumentach programowych i strategicznych regionu i Wnioskodawcy utrzymanie stanu
istniejącego: jest jednoznaczny z doprowadzeniem do zamknięcia budynku Teatru , w tym
sceny i widowni, ze względu na rażące niespełnianie podstawowych wymagań ochrony
przeciwpożarowej, co w konsekwencji doprowadziłoby do dalszej szybkiej degradacji
substancji technicznej budynku.



Wariant 1, „minimalny” – zrealizowanie ograniczonego zakresu inwestycji; zakres ten
ograniczony byłby wyłącznie do prac mających na celu dostosowanie gmachu Teatru do
wymagań ochrony przeciwpożarowej i warunków technicznych wynikających z
obowiązujących przepisów. Wariant ten nie powstrzyma degradacji technicznej budynku, nie
stworzy warunków lokalowych satysfakcjonujących zespół i widzów, w bardzo ograniczonym
stopniu przyczyni się do zachowania substancji zabytkowej (zdegradowanej – wymagającej
naprawy a nie tylko zabezpieczenia);
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Wariant 2, „optymalny” – tożsamy z zakresem inwestycji opisanym w poprzednim
Podrozdziale, zrealizowanie inwestycji w pełnym, opisanym powyżej zakresie, w podziale na
dwa etapy rozłożone w czasie.

Dla celów selekcji wariantów realizacji części inwestycyjnej, Wnioskodawca przeprowadził selekcję
wariantów realizacji inwestycji metodą wielokryterialną. Metoda ta została wybrana, ponieważ
pozwala prześledzić wpływ różnych wariantów realizacji inwestycji w kontekście celów projektu i jego
długofalowego oddziaływania. Ponadto ta metodyka analizy uwzględnia także kryteria, które mają
znaczenie dla wykazania zgodności projektu z celami RPO WM na lata 2007-2013 oraz działania 6.1
– „Kultura”.
Analizie poddano kluczowe warianty: zaniechanie realizacji inwestycji, wariant minimalny, wariant
optymalny. Ponadto dla celów analizy, oprócz aspektów technologicznych i wykonawczych, wzięto
pod uwagę dodatkowo pod uwagę koszty i korzyści społeczne, zaprezentowane szerzej w ramach
analizy ekonomiczna.
Tabela 5. Selekcja wariantów - analiza metodą wielokryterialną.

Wariant
bezinwestycyjny
KRYTERIUM

Wariant
„minimalny”

„zaniechanie”

Wariant pełny
(optymalny) tożsamy z
wariantem
inwestycyjnym
zaplanowanym w
projekcie

Ocena Waga Wynik Ocena Waga Wynik Ocena Waga Wynik
(1-10) (1-5) (n/10) (1-10) (1-5) (n/10) (1-10) (1-5) (n/10)
Dostosowanie istniejącej infrastruktury
technicznej i lokalowej Teatru Polskiego
do wymagań współczesnych instytucji
kultury

0

5

0

4

5

2

10

5

5

Wpływ przyjętych rozwiązań
technicznych na bezpieczeństwo
pożarowe przebywających w obiekcie
artystów i publiczności

0

5

0

0

5

0

10

5

5

Przyjęte rozwiązania wg kryterium
najlepszej praktyki w zakresie
obowiązujących standardów
budowlanych

0

5

0

6

5

3

9

5

4,5

Przyjęte rozwiązania wg kryterium
najlepszego dostępnego wyposażenia

0

5

0

5

5

2,5

10

5

5

Przejęte rozwiązania wg kryterium
stosunku jakości zaplanowanych działań
inwestycyjnych do ceny

0

5

0

8

5

4

9

5

4,5

0

5

0

0

5

0

10

5

5

Przyjęte rozwiązania wg kryterium
stopnia nowoczesności
technologicznych/technicznych
rozwiązań scenicznych, oświetleniowych
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i akustycznych
Przyjęte rozwiązania wg kryterium
spełnienia celów RPO WM 2007-2013,
Działanie 6.1. w kontekście grup
docelowych projektu

0

5

0

6

5

3

10

5

5

Wpływ przyjętych rozwiązań dla
podniesienia jakości programu
kulturalnego Teatru Polskiego i rozwoju
działalności artystycznej

0

5

0

2

5

1

10

5

5

0

5

0

6

5

3

9

5

4,5

Wpływ przyjętych rozwiązań
technicznych na poprawę dostępności i
funkcjonalności cennego zabytku z epoki
modernizmu, jakim jest gmach Teatru
Polskiego

0

5

0

10

5

5

10

5

5

Wpływ na poprawę wskaźników
uczestnictwa grup docelowych w
kulturze

0

5

0

5

5

2,5

9

5

4,5

Wkład inwestycji w dalszy rozwój Teatru
Polskiego i wzrost jego konkurencyjności
na tle innych instytucji kultury

0

4

0

8

4

3,2

10

5

5

Poziom zadowolenia beneficjentów
ostatecznych projektu (publiczności,
artystów, mieszkańców Warszawy i
województwa mazowieckiego, turystów)

0

4

0

8

4

3,2

10

5

5

Wpływ zastosowanych rozwiązań na
zapobieganie wykluczeniu kulturowemu

Suma punktów

0,0

33,9

63,0

Opracowanie własne.

Analiza opcji metodą wielokryterialną pokazała przewagę wariantu optymalnego (63 punkty) nad
pozostałymi wariantami realizacji projektu, zwłaszcza nad wariantem minimalnym (33,9 pkt.) W
związku z wynikami analizy, Wnioskodawca wybrał do realizacji wariant optymalny – nr 2.
Projekt będący przedmiotem niniejszego Studium wykonalności nie wiąże się z istotnymi kosztami
społecznymi. Mogą wystąpić jedynie czasowe niedogodności dla osób mieszkających w pobliżu
budynku, w którym znajduje się Teatr Polski, związane z pracami remontowo budowlanymi i
instalacyjnymi realizowanymi na niezbyt dużą skalę
Projekt przyniesie też liczne korzyści dla społeczeństwa na poziomie długofalowego oddziaływania.
Będzie to dalszy wzrost funkcji użytkowych, zgodnych z wymogami współczesności w całym gmachu
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Zwiększony zostanie znacząco dostęp publiczności do oferty
kulturalnej i artystycznej Teatru, oraz jej dostosowanie do potrzeb i oczekiwań zróżnicowanych grup
widzów, w tym odbiorców z grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.
Projekt zrealizowany w pełnym kształcie pozwoli także na rozwój sektora przedsiębiorstw
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działających w takich branżach jak przemysły kreatywne, przemysły kultury, przemysły czasu
wolnego.

4.4. Wykres Gantt’a przedsięwzięcia.
Plan realizacji przedsięwzięcia odpowiada poniższemu harmonogramowi przedstawionemu w postaci
wykresu Gantt’a.
Tabela 6. Wykres Gantt’a projektu.
WYSZCZEGÓLNIENIE
HARMONOGRAMU
I.
I.1

I.2.a

I.2.b

I.3

I.4.a

I.4.b

II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5

2010
2011
2012
2013
2014
2 3
4 1 2
3
4
1 2
3 4 1
2 3
4 1
2 3 4
kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw

Prace przygotowawcze
Opracowanie studium
wykonalności
Przygotowanie
projektu - ekspertyzy i
opinie (wydatki nie
objęte podatkiem VAT)
Przygotowanie
projektu - ekspertyzy i
opinie
Opracowanie
Programu
Funkcjonalno Użytkowego dla
Modernizacji górnej
mechanizacji sceny i
techniki
oświetleniowej
Opinie i ekspertyzy
(wydatki nie objęte
podatkiem VAT)
(wydatek
niekwalifikowany)
Opinie i ekspertyzy
(wydatek
niekwalifikowany)
REMONT Z
ELEMENTAMI
PRZEBUDOWY
ZABYTKOWEGO
BUDYNKU TEATRU Prace w latach 2010 2012
Roboty budowlane
Instalacje sanitarne
Instalacje elektryczne
Zakup i instalacja
Systemu Inspicjenta
Zakup i instalacja
Systemu gaszenia
gazem
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WYSZCZEGÓLNIENIE
HARMONOGRAMU

III.
III.1

III.2

IV.
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

V.a
V.b

VI.

2010
2011
2012
2013
2014
2 3
4 1 2
3
4
1 2
3 4 1
2 3
4 1
2 3 4
kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw

MODERNIZACJA
GÓRNEJ
MECHANIZACJI SCENY
I TECHNIKI
OŚWIETLENIOWEJ (W
TYM: ZAKUP I
MONTAŻ
OŚWIETLENIA
SCENICZNEGO) realizacja systemem
"zaprojektuj i
wykonaj"
Dokumentacja
techniczna
Roboty budowlane
oraz dostawa i montaż
oświetlenia
scenicznego
Doradztwo
zewnętrzne
Doradztwo prawne
Inwestor zastępczy usługa podmiotu
zewnętrznego
Doradztwo finansowe
Doradztwo techniczne
Promocja projektu
(wydatki nie objęte
podatkiem VAT)
Promocja projektu
Kierownik projektu
(wydatek
niekwalifikowany)

Opracowanie własne.
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5. Analiza finansowa.
5.1. Określenie założeń dla analizy finansowej.
Analiza finansowa projektu ma na celu ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej
projektu, weryfikację trwałości finansowej oraz ustalenie właściwego (maksymalnego)
dofinansowania z funduszy UE.
Analizy dokonano z punktu widzenia przyszłego właściciela wytworzonej w projekcie infrastruktury,
czyli Teatru Polskiego w Warszawie.
W analizie finansowej, w celu ustalenia wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczenia luki w
finansowaniu, zastosowano metodę zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych (DCF). Dla
wyznaczenia przepływów:
- wzięto pod uwagę wyłącznie rzeczywistą kwotę pieniężną wypłacaną lub otrzymywaną przez
dany projekt (bez niepieniężnych pozycji rachunkowych, jak amortyzacja),
- uwzględniono przepływy środków pieniężnych w tym roku, w którym zostały dokonane, wyjątek
stanowią nakłady inwestycyjne na realizację projektu poniesione przed rokiem składania wniosku
(2013), które zostały uwzględnione w pierwszym roku odniesienia w wartościach
niezdyskontowanych,
- uwzględniono wartość rezydualną,
- przyszłe przepływy środków pieniężnych zostały zdyskontowane w celu uzyskania ich wartości
bieżącej.
Główne założenia służące przeprowadzeniu analizy finansowej niniejszego projektu:
- analiza sporządzona została dla inwestycji z wykorzystaniem metody złożonej, która opiera się
na różnicowym (przyrostowym) modelu finansowym, strumienie pieniężne oszacowano jako
różnicę pomiędzy strumieniami pieniężnymi dla scenariusza z projektem oraz strumieniami
pieniężnymi dla scenariusza bez projektu,
- punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy projektu były dane finansowo-księgowe Teatru
Polskiego za 2011 i 2012 rok,
- analiza została przeprowadzona w PLN,
- analiza finansowa została sporządzana w okresach rocznych,
- dane finansowe zostały skalkulowane w cenach stałych z pominięciem inflacji,
- analizę przeprowadzono w cenach netto (bez podatku VAT), jedynie w odniesieniu do nakładów
wskazano podział na kwoty netto i podatek VAT,
- w analizie wykorzystano podstawowy scenariusz makroekonomiczny dotyczący stopy realnego
wzrostu płac,
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- przyjęto finansową stopę dyskontową na poziomie 5%, zalecaną dla analizy finansowej
przeprowadzanej w cenach stałych,
- okres odniesienia dla projektu to lata 2013 – 2027, okres odniesienia zgodnie
z wytycznymi wynosi 15 lat i obejmuje okres realizacji inwestycji oraz okres życia ekonomicznego
projektu, liczony od roku złożenia wniosku o dofinansowanie,
- dla przeliczenia całkowitego kosztu projektu na EUR posłużono się średnią miesięcznych
obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, kurs wynosi 1 EUR = 4,2343 PLN.
Pozostałe założenia przedstawiono w arkuszu „Założenia”, załącznik nr 1 do SW (plik
w formacie Excel).

5.2. Przepływy pieniężne projektu.
Nakłady inwestycyjne projektu obejmują prace przygotowawcze i inwestycyjne na całkowitą kwotę
równą 17 131 429,04 PLN brutto (14 012 571,09 PLN netto). Okres realizacji projektu obejmuje lata
2010-2014.
Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane w poszczególnych latach zestawia poniższa tabela.
Tabela 7. Nakłady inwestycyjne projektu w ujęciu rocznym.
NAKŁADY INWESTYCYJNE

2010

2011

2012

2013

2014

RAZEM

Koszty kwalifikowane

2 869 000,00 2 595 606,24 2 631 403,86 124 533,33 5 704 127,66 13 924 671,09

Wartość netto

2 869 000,00 2 595 606,24 2 631 403,86 124 533,33 5 704 127,66 13 924 671,09

Podatek VAT
Koszty niekwalifikowane

0,00
631 180,00

596 989,44

605 222,89

Wartość netto
Podatek VAT
RAZEM

44 720,66 1 328 644,96
27 900,00

631 180,00

596 989,44

605 222,89

3 206 757,95

60 000,00

87 900,00

16 820,66 1 268 644,96

3 118 857,95

3 500 180,00 3 192 595,68 3 236 626,75 169 253,99 7 032 772,62 17 131 429,04

Oszacowania całkowitych kosztów realizacji projektu dokonano na podstawie zapłaconych faktur
dotyczących inwestycji w okresie 2010-2012, wydatków poniesionych w minionym okresie 2013 roku
oraz szacunków Wnioskodawcy dotyczących planowanych wydatków okresu 2013-2014.
Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu w podziale na okresy kwartalne przedstawiono w Tabeli
2, arkusz „Harmonogram”, załącznik nr 1 do SW (plik w formacie Excel).

Nakłady odtworzeniowe projektu przedstawiono w Tabeli 5, arkusz „Nakłady”, załącznik nr 1 do SW
(plik w formacie Excel). Nakłady związane z wyposażeniem będą amortyzowane roczną stawką 10%.
Założono, iż nakłady odtworzeniowe będą ponoszone w roku następnym po całkowitym
zamortyzowaniu danego wyposażenia. W analizie nakłady odtworzeniowe zaplanowano w wartości
odpowiadającej 50% początkowej wartości poszczególnych elementów wyposażenia.
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Charakter projektu nie powoduje zmian w kapitale obrotowym netto. Nie występują istotne
wahania w pozycjach bilansowych związanych z należnościami od odbiorców, zobowiązaniami wobec
dostawców, stanami magazynowymi.

Przychody operacyjne scenariusza bez projektu oszacowano na podstawie danych finansowych
Teatru za rok 2011 i 2012. Dla celów estymacji przychodów w kolejnych latach przyjęto założenie
utrzymania wysokości przychodów na stałym poziomie średniej z 2011 i 2012 roku. W odniesieniu do
prognozy przychodów ze sprzedaży biletów założono stałą wielkość sprzedaży na poziomie średniej z
2011 i 2012 roku oraz uśrednioną cenę biletu netto. Estymację wysokości dotacji podmiotowej
opracowano na założeniu, iż dotacja stanowi procent kosztów operacyjnych danego roku bez
amortyzacji. Prognozę sumy przychodów Teatru w przypadku scenariusza bez projektu w okresie
2013-2027 przedstawiono w Tabeli 10, arkusz „Przychody”, załącznik nr 1 do SW (plik w formacie
Excel).
Dla celów estymacji przychodów operacyjnych scenariusza z projektem w kolejnych latach przyjęto
następujące założenie zmian w stosunku do scenariusza zaniechania inwestycji:
- wzrost wielkości sprzedaży biletów na Dużą Scenę w związku z realizacją projektu do wartości: 2015
r. – 44 800 widzów, 2016 r. – 45 200 widzów, 2017 r. – 45 800 widzów, 2018 r. – 46 000 widzów,
2019 r. – 46 200 widzów, 2020 r. – 46 800 widzów,
- pojawienie się w 2014 roku przychodów od zewnętrznego operatora w związku z przekazaniem
praw do użytkowania infrastruktury publicznej powstałej w ramach projektu operatorowi i
prowadzenia wynajmu powierzchni oraz współorganizacji imprez. Wielkość przychodów oszacowano
na stałym poziomie średniej z 2011 i 2012 roku przychodów z tytułu wynajmu powierzchni i
współorganizacji imprez.
Teatr po podpisaniu umowy o dofinansowanie niezwłocznie rozpocznie procedurę wyboru Operatora
zewnętrznego. Zatem w analizie nie wykazuje się przychodów z tytułu wynajmu oraz przychodów z
tytułu współorganizacji imprez od 2014 r.
Założenia dotyczące cen biletów oraz sposobu wyznaczana wysokości dotacji podmiotowej są takie
same jak w scenariuszu bez projektu. Zmian pomiędzy scenariuszem projektem a bez projektu nie
wprowadzano w zakresie pozycji „inne pozostałe przychody”, z racji iż są to środki w całości
przeznaczone na działalność kulturową pochodzące z wpłat od mecenasów (sponsorów) kultury.
Zmiany nie występują również w odniesieniu do pozycji „inna sprzedaż”, gdzie rejestrowane są w
szczególności przychody z prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej, jak również sprzedaż
wytworzonych towarów na cele inscenizacji (np. sprzedaż kostiumów). Prognozę sumy przychodów
Teatru w przypadku scenariusza z projektem w okresie 2013-2027 przedstawiono w Tabeli 10, arkusz
„Przychody”, załącznik nr 1 do SW (plik w formacie Excel).
Prognoza przychodów projektu stanowi różnicę pomiędzy scenariuszem z projektem i scenariuszem
bez projektu. Prognoza przychodów samego projektu obejmuje przychody z dotacji podmiotowej i
przychody ze sprzedaży biletów. Pierwsza kategoria przychodów wynika ze zwiększonych kosztów
działalności operacyjnej, na pokrycie których Teatr będzie wnioskował o wyższą dotację podmiotową
od organizatora. Druga kategoria przychodów jest związana z nową ofertą programową i
przewidywaną liczba odwiedzających. Projekt spowodował również brak występowania przychodów
z tytułu współorganizacji imprez i wynajmu powierzchni (pozycje ze znakiem minus w poniższej
tabeli) oraz pojawienie się nowej pozycji przychodów związanych z przekazaniem części
infrastruktury publicznej powstałej w ramach projektu operatorowi zewnętrznemu, który będzie
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odpowiedzialny za wynajem oraz organizację imprez kulturalnych. Założono, iż przychody od
operatora zewnętrznego będą bilansowały brak dotychczasowych przychodów z tytułu wynajmu i
współorganizacji imprez. Prognoza przychodów projektu w okresie 2013-2027 przedstawia się
następująco:
Tabela 8. Prognoza przychodów projektu.
PRZYCHODY
Projekt
I. Dotacja podmiotowa
na działalność bieżącą
II. Przychody z
prowadzonej działalności
1. z działalności
statutowej
a) ze sprzedaży biletów
b) sprzedaż
programów i
wydawnictw
c) współorganizacja
imprez
d) inna sprzedaż
2. pozostałe przychody
a) przychody
finansowe
b) za wynajem
c) inne pozostałe
przychody
d) od zewnętrznego
operatora

2013
20 264,90

2014
20 264,90

2015
171 713,38

2016
181 898,57

2017
197 176,34

20 264,90

20 264,90

24 371,95

24 371,95

24 371,95

0,00

-105 073,80

147 341,44

157 526,62

172 804,40

0,00
0,00

-36 473,77
0,00

110 867,67
147 341,44

121 052,86
157 526,62

136 330,63
172 804,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

-36 473,77
0,00
-68 600,04

-36 473,77
0,00
36 473,77

-36 473,77
0,00
36 473,77

-36 473,77
0,00
36 473,77

0,00
0,00

0,00
-383 821,45

0,00
-383 821,45

0,00
-383 821,45

0,00
-383 821,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315 221,41

420 295,21

420 295,21

420 295,21

PRZYCHODY
Projekt
I. Dotacja podmiotowa
na działalność bieżącą
II. Przychody z
prowadzonej działalności
1. z działalności
statutowej
a) ze sprzedaży biletów
b) sprzedaż
programów i
wydawnictw
c) współorganizacja
imprez
d) inna sprzedaż
2. pozostałe przychody
a) przychody
finansowe
b) za wynajem
c) inne pozostałe
przychody

2018
202 268,94

2019
207 361,53

2020
222 639,31

2021
222 639,31

2022
222 639,31

24 371,95

24 371,95

24 371,95

24 371,95

24 371,95

177 896,99

182 989,58

198 267,36

198 267,36

198 267,36

141 423,23
177 896,99

146 515,82
182 989,58

161 793,60
198 267,36

161 793,60
198 267,36

161 793,60
198 267,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-36 473,77
0,00
36 473,77

-36 473,77
0,00
36 473,77

-36 473,77
0,00
36 473,77

-36 473,77
0,00
36 473,77

-36 473,77
0,00
36 473,77

0,00
-383 821,45

0,00
-383 821,45

0,00
-383 821,45

0,00
-383 821,45

0,00
-383 821,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PRZYCHODY
d) od zewnętrznego
operatora

PRZYCHODY
Projekt
I. Dotacja podmiotowa na
działalność bieżącą
II. Przychody z
prowadzonej działalności
1. z działalności statutowej
a) ze sprzedaży biletów
b) sprzedaż programów i
wydawnictw
c) współorganizacja
imprez
d) inna sprzedaż
2. pozostałe przychody
a) przychody finansowe
b) za wynajem
c) inne pozostałe
przychody
d) od zewnętrznego
operatora

2018

2019

420 295,21

2020

2021

2022

420 295,21

420 295,21

420 295,21

420 295,21

2023
222 639,31

2024
222 639,31

2025
222 639,31

2026
222 639,31

2027
222 639,31

24 371,95

24 371,95

24 371,95

24 371,95

24 371,95

198 267,36
161 793,60
198 267,36

198 267,36
161 793,60
198 267,36

198 267,36
161 793,60
198 267,36

198 267,36
161 793,60
198 267,36

198 267,36
161 793,60
198 267,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-36 473,77
0,00
36 473,77
0,00
-383 821,45

-36 473,77
0,00
36 473,77
0,00
-383 821,45

-36 473,77
0,00
36 473,77
0,00
-383 821,45

-36 473,77
0,00
36 473,77
0,00
-383 821,45

-36 473,77
0,00
36 473,77
0,00
-383 821,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 295,21

420 295,21

420 295,21

420 295,21

420 295,21

Koszty operacyjne scenariusza bez projektu oszacowano na podstawie danych finansowych Teatru za
rok 2011 i 2012. Dla celów estymacji kosztów w kolejnych latach przyjęto założenie utrzymania
wysokości kosztów na stałym poziomie średniej z 2011 i 2012 roku. Jedynie w odniesieniu do kosztów
wynagrodzenia zastosowano zalecane stopy realnego wzrostu płac, co jednocześnie przełożyło się na
zmiany kosztów ubezpieczeń i innych świadczeń. Prognozę sumy kosztów Teatru w przypadku
scenariusza bez projektu w okresie 2013-2027 przedstawiono w Tabeli 7, arkusz „Koszty”, załącznik
nr 1 do SW (plik w formacie Excel).
Dla celów estymacji kosztów operacyjnych scenariusza z projektem w kolejnych latach przyjęto
następujące założenia zmian w stosunku do scenariusza zaniechania inwestycji:
- wzrost kosztów energii w związku z zainstalowaniem nowego wyposażenia,
- spadek kosztów remontów z racji przeprowadzenia robót budowlanych,
Powyższe zmiany spowodowały zmiany kosztów scenariusza z projektem w stosunku do scenariusza
bez projektu w następujących kategoriach kosztów rodzajowych: zużycie materiałów i energii, usługi
obce. Prognozę sumy kosztów Teatru w przypadku scenariusza z projektem w okresie 2013-2027
przedstawiono w Tabeli 7, arkusz „Koszty”, załącznik nr 1 do SW (plik w formacie Excel).
Koszt amortyzacji projektu wyznaczono uwzględniając wartość i stawkę amortyzacyjną środków
trwałych przyjętych do użytkowania. Dla poszczególnych grup nakładów inwestycyjnych przyjęto
następujące stawki amortyzacyjne:
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- budynki – 2,50%,
- wyposażenie – 10%
Szczegóły dotyczące umorzenia środków trwałych wynikających z projektu zawiera Tabela 8, arkusz
„Koszty”, załącznik nr 1 do SW (plik w formacie Excel).
Prognoza kosztów projektu przewiduje powstanie dodatkowych kosztów związanych ze zużyciem
energii elektrycznej oraz powstanie oszczędności w ramach kosztów bieżących remontów. Część
kosztów powstaje już w roku 2013 po zrealizowaniu prac w latach 2010-2012, pozostałe koszty i
oszczędności pojawiają się w 2015 roku po zrealizowaniu modernizacji górnej mechanizacji sceny.
Prognoza kosztów projektu w okresie 2013-2027 przedstawia się następująco:
Tabela 9. Prognoza kosztów projektu.
KOSZTY
Projekt
I. Koszty działalności
operacyjnej
1. amortyzacja
2. zakup towarów
(zużycie materiałów i
energii)
3. remonty
4. wynagrodzenia
5. ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia
6. zakup usług
7. podatki i opłaty
8. pozostałe koszty
wg rodzaju
9. wartość
sprzedanych
towarów i
materiałów
II. Pozostałe koszty
operacyjne
III. Koszty finansowe

2013
344 415,21

2014
344 415,21

2015
822 333,59

2016
822 333,59

2017
822 333,59

344 415,21
321 898,65

344 415,21
321 898,65

822 333,59
795 253,65

822 333,59
795 253,65

822 333,59
795 253,65

28 559,35
-6 042,79
0,00

28 559,35
-6 042,79
0,00

35 841,98
-8 762,04
0,00

35 841,98
-8 762,04
0,00

35 841,98
-8 762,04
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

KOSZTY
Projekt
I. Koszty działalności
operacyjnej
1. amortyzacja
2. zakup towarów
(zużycie materiałów i
energii)
3. remonty
4. wynagrodzenia
5. ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia

2018
822 333,59

2019
822 333,59

2020
798 437,53

2021
726 749,35

2022
765 063,23

822 333,59
795 253,65

822 333,59
795 253,65

798 437,53
771 357,59

726 749,35
699 669,41

765 063,23
737 983,29

35 841,98
-8 762,04
0,00

35 841,98
-8 762,04
0,00

35 841,98
-8 762,04
0,00

35 841,98
-8 762,04
0,00

35 841,98
-8 762,04
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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KOSZTY
6. zakup usług
7. podatki i opłaty
8. pozostałe koszty
wg rodzaju
9. wartość
sprzedanych
towarów i
materiałów
II. Pozostałe koszty
operacyjne
III. Koszty finansowe

2018

KOSZTY
Projekt
I. Koszty działalności
operacyjnej
1. amortyzacja
2. zakup towarów
(zużycie materiałów i
energii)
3. remonty
4. wynagrodzenia
5. ubezpieczenia
społeczne i inne
świadczenia
6. zakup usług
7. podatki i opłaty
8. pozostałe koszty
wg rodzaju
9. wartość
sprzedanych
towarów i
materiałów
II. Pozostałe koszty
operacyjne
III. Koszty finansowe

2019

2020

2021

2022

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2023
736 628,52

2024
755 584,99

2025
282 229,99

2026
518 907,49

2027
518 907,49

736 628,52
709 548,58

755 584,99
728 505,05

282 229,99
255 150,05

518 907,49
491 827,55

518 907,49
491 827,55

35 841,98
-8 762,04
0,00

35 841,98
-8 762,04
0,00

35 841,98
-8 762,04
0,00

35 841,98
-8 762,04
0,00

35 841,98
-8 762,04
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.3. Ustalenie poziomu dofinansowania.
W przypadku projektów generujących dochód podstawą do wyliczenia wartości dofinansowania jest
metoda luki w finansowaniu. W pozostałych przypadkach poziom dofinansowania ustala się przy
zastosowaniu stopy dofinansowania określonej w Regulaminie konkursu dla danego działania.
Inwestycja może zostać zakwalifikowana jako „projekt generujący dochód” jeżeli spełnia poniższe
warunki:
1. całkowity koszt przekracza 1 mln EUR,
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2. wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE, w tym pomocy de
minimis,
3. w wyniku realizacji projektu będą generowane przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
4. zdyskontowane przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 przewyższają zdyskontowane koszty operacyjne.
Całkowity koszt projektu wynosi 17 131 429,04 zł, co w przeliczeniu na EUR daje kwotę
4 045 870,40 EUR (przy zastosowaniu kursu wymiany EUR/PLN na poziomie 1EUR = 4,2343 PLN
stanowiącego średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską
z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie). Projekt
spełnia pierwszy warunek.
Projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej, co wskazano w niniejszym Studium. Projekt spełnia
zatem drugi z powyższych warunków.
W projekcie występują opłaty od osób bezpośrednio korzystających z utworzonej w wyniku projektu
infrastruktury (przychody z biletów), co opisano w podrozdziale 5.2 niniejszego Studium. Występują
zatem przychody w rozumieniu art.55 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Projekt spełnia
trzeci warunek.
Dla zbadania czwartego warunku przeprowadzono obliczenia zdyskontowanych wartości przychodów
i kosztów operacyjnych. Czynnik dyskontujący wyznaczono wykorzystując stopę dyskonta równą 5%.
Szczegółowe obliczenia zawarto w Tabeli 14, arkusz „Wskaźniki”, załącznik nr 1 do SW (plik w
formacie Excel). Podsumowanie obliczeń przedstawia się następująco:
- suma zdyskontowanych przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 – 1 543 986,70 zł,
- suma zdyskontowanych kosztów operacyjnych (powiększone o zdyskontowane nakłady
odtworzeniowe oraz zdyskontowane zmiany w kapitale obrotowym netto) – 2 043 986,19 zł.
Zdyskontowane przychody w rozumieniu art.55 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są
niższe niż zdyskontowane koszty operacyjne projektu. Jeżeli zdyskontowane przychody w rozumieniu
art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są niższe niż zdyskontowane koszty operacyjne
projekt nie stanowi projektu generującego dochód, bez względu na wielkość wartości rezydualnej.
Projekt nie spełnia czwartego warunku, stąd też nie jest projektem generującym dochód,
a poziom dofinansowania został ustalony przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla
działania 6.1. RPO WM. Poziom dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

5.4. Określenie źródeł finansowania projektu.
Projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Działanie 6.1. Dla projektu ma zastosowanie
maksymalna wartość dofinansowania EFRR w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych, co
stanowi wartość 11 835 970,42 zł.
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Wydatki kwalifikowane projektu niepokryte dotacją EFRR finansuje budżet Państwa (14%) oraz
Samorząd Województwa Mazowieckiego (1%).
W poniższej tabeli wskazano finansowanie wydatków kwalifikowanych.
Tabela 10. Montaż finansowy wydatków kwalifikowanych.
MONTAŻ FINANSOWY
Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
EFRR
Budżet Państwa
RAZEM

2010

2011

2012

2013

2014

Struktura
%

RAZEM

28 690,00
25 956,06
26 314,04
1 245,33
57 041,28
139 246,71
2 438 650,00 2 206 265,30 2 236 693,28 105 853,33 4 848 508,51 11 835 970,42
401 660,00
363 384,88
368 396,54 17 434,67
798 577,87 1 949 453,96
2 869 000,00 2 595 606,24 2 631 403,86 124 533,33 5 704 127,66 13 924 671,09

1,00%
85,00%
14,00%
100,00%

Rzeczywiste wpływy środków finansujących realizację projektu przedstawiają się następująco:
MONTAŻ
FINANSOWY
Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
Środki własne Teatru

2010

2011

2012

2 868 999,51 2 595 606,24 2 631 403,86 -7 956 762,90
0,49

0,00

0,00

EFRR
Budżet Państwa
RAZEM

2013

2 869 000,00 2 595 606,24 2 631 403,86

2014

Struktura
%

RAZEM

139 246,71

1,00%

0,00

0,00%

6 987 461,91 4 848 508,51 11 835 970,42
1 093 834,81
855 619,15 1 949 453,96

85,00%
14,00%

124 533,33 5 704 127,66 13 924 671,09

100,00%

-0,49

*Minus w tabeli oznacza zwrot środków wcześniej zainwestowanych. Refundację poniesionych od 2010 roku wydatków przewidziano na
rok 2013.
Wydatki w 2014 roku finansowane są z zaliczek. W roku 2014 wydatki są zaplanowane bez udziału środków z SWM, ponieważ dotychczas
zostały już poniesione nakłady przewyższające 1% wartości wydatków kwalifikowanych.

Wydatki niekwalifikowane projektu w 100% finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.

5.5. Ustalenie wartości wskaźników efektywności projektu.
W ramach analizy finansowej wyliczono finansową bieżącą wartość netto – FNPV oraz finansową
stopę zwrotu (FRR).
Wyróżnia się finansową bieżącą wartość netto inwestycji (FNPV/C), która jest sumą zdyskontowanych
strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt obliczoną bez względu na strukturę
finansowania projektu oraz finansową bieżącą wartość netto kapitału (FNPV/K), będącą sumą
zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto wygenerowanych dla beneficjenta w wyniku realizacji
rozważanej inwestycji, pozwalającą ocenić rentowność zaangażowanych środków krajowych.
Finansowa stopa zwrotu to stopa dyskontowa, przy której bieżąca wartość netto strumienia kosztów i
korzyści równa jest 0.
Strona | 98

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

Wartości wskaźników finansowej efektywności projektu zostały ustalone na podstawie przepływów
pieniężnych Projektu określonych przy zastosowaniu metody złożonej.
W celu wyliczenia wskaźników efektywności finansowej inwestycji wzięto pod uwagę następujące
kategorie przepływów pieniężnych: przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006, wartość rezydualna, koszty operacyjne, zmiany w kapitale obrotowym netto, nakłady
odtworzeniowe w ramach projektu, nakłady inwestycyjne na realizację projektu.
W celu wyliczenia wskaźników efektywności finansowej kapitału wzięto pod uwagę następujące
kategorie przepływów pieniężnych: przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006, wartość rezydualna, koszty operacyjne, koszty finansowania, w tym odsetki, spłaty
kredytów, krajowy wkład prywatny, krajowy wkład publiczny.
Wartość rezydualną wyliczono jako wartość środków trwałych uzyskanych na etapie realizacji
projektu i w okresie jego eksploatacji, wynikająca z nakładów inwestycyjnych na realizację projektu
oraz nakładów odtworzeniowych, ustaloną na koniec ostatniego roku okresu odniesienia przyjętego
do analizy. Okres amortyzacji dla każdego typu aktywa odzwierciedla jego ekonomicznie uzasadniony
okres użytkowania.
W przypadku niniejszego projektu przedmiotem inwestycji jest budynek użyteczności publicznej
(teatr). Budynek będzie wykorzystywany w tym samym celu po zakończeniu okresu odniesienia, stąd
też nie ma możliwości potencjalnego osiągnięcia korzyści finansowej w wyniku sprzedaży obiektu. W
związku z powyższym przyjęto, iż wartość rezydualna wynosi 0.

Wyliczenia wskaźników efektywności finansowej zawarto w Tabeli 12 oraz Tabeli 13, arkusz
„Wskaźniki”, załącznik nr 1 do SW (plik w formacie Excel). Podsumowanie obliczeń przedstawia się
następująco:


finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji (FNPV/C) – -14 238 088,32 zł,



finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) – niepoliczalny,



finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału (FNPV/K) – -2 547 956,40 zł,



finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K) – niepoliczalny.

Obliczone wartości FNPV z inwestycji i z kapitału oznaczają, że projekt nie generuje dodatniej
wartości bieżącej netto. FRR z inwestycji i z kapitału stanowi wartość niepoliczalną. Wartości
wskaźników efektywności finansowej jednoznacznie kwalifikują projekt do kategorii projektów
wymagających dofinansowania.
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5.6. Trwałość przedsięwzięcia – analiza.
5.6.1. Analiza zasobów finansowych projektu.
Zasoby finansowe projektu zweryfikowano na podstawie salda niezdyskontowanych skumulowanych
przepływów pieniężnych generowanych przez projekt. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli
saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą.
Zasoby finansowe na realizację projektu zostały zapewnione dzięki środkom Samorządu
Województwa Mazowieckiego, środkom Wnioskodawcy oraz dotacji EFRR i budżetu Państwa i są one
wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji. W fazie eksploatacyjnej
koszty generowane przez projekt będą pokrywane z przychodów generowanych przez projekt oraz z
dotacji podmiotowej. Takie założenia zapewniają finansowe zabezpieczenie projektu również w fazie
eksploatacyjnej.
Wpływy projektu obejmują przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 oraz wpływy z dotacji podmiotowej. Wydatki obejmują nakłady inwestycyjne
i odtworzeniowe oraz koszty operacyjne (bez amortyzacji). Szczegółowe wyliczenia zawiera Tabela
16, arkusz „Trwałość”, załącznik nr 1 do SW (plik w formacie Excel).
Nie istnieje zagrożenie dla płynności finansowej projektu w trakcie realizacji jak i eksploatacji
inwestycji. Planowane wpływy i wydatki projektu zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak,
aby przedsięwzięcie miało zapewnioną płynność finansową.

5.6.2. Analiza sytuacji finansowej Beneficjenta.
Sytuację finansową Beneficjenta zbadano na podstawie analizy przepływów pieniężnych
w okresie wdrażania projektu i jego eksploatacji. W analizie uwzględniono założenia co do dalszej
działalności Teatru Polskiego oraz nakłady, przychody i koszty związane z projektem.
Trwałość finansowa dla scenariusza z projektem jest zachowana. Analiza przepływów pieniężnych
wykazała dodatnie roczne saldo przepływów pieniężnych pod koniec każdego roku wdrażania i
eksploatacji projektu. Szczegółowe wyliczenia zawiera Tabela 17, arkusz „Trwałość”, załącznik nr 1 do
SW (plik w formacie Excel).
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6. Analiza kosztów i korzyści (analiza ekonomiczna).
6.1. Analiza wielokryterialna.
Sporządzanie analizy ekonomicznej wynika z konieczności oszacowania kosztów i korzyści projektu z
punktu widzenia całej społeczności, ponieważ analiza finansowa wykonywana jest jedynie z punktu
widzenia Wnioskodawcy.
W przypadku niniejszego projektu, który nie jest zaliczany do projektów dużych (zgodnie z art. 39
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to projekty o całkowitym koszcie przekraczającym 50 mln
EUR) analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona w sposób uproszczony.
Realizacja projektu inwestycyjnego stanowi dla społeczeństwa najtańszy wariant przy utrzymaniu
celów realizacji przedsięwzięcia, co zostało wykazane w analizie wariantowej.
W wariancie bezinwestycyjnym oszczędności kosztów w wyniku zaniechania inwestycji byłyby jedynie
tymczasowe i pozorne i spowodowałyby degradację techniczną budynku i zamknięcie budynku
Teatru ze względu na nie spełnianie podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wariant
alternatywny spełniłby wymagania ochrony przeciwpożarowej, jednakże nie powstrzymałby
degradacji technicznej budynku.
Przedstawiony w niniejszym dokumencie projekt jest wariantem optymalnym – przy racjonalnych
kosztach generuje wysokie korzyści społeczne i ekonomiczne.
Skutki społeczno-gospodarcze wywołane projektem nie były możliwe do wyrażenia
w wartościach pieniężnych, stąd też zostały opisane ilościowo i jakościowo w ramach analizy
ekonomicznej projektu.
Efektywność ekonomiczna projektu została wyrażona za pomocą pięciostopniowej skali istotności
oddziaływania projektu (0 — brak oddziaływania; 1 — oddziaływanie słabe; 2 — oddziaływanie
umiarkowane; 3 — oddziaływanie istotne; 4 — oddziaływanie bardzo silne). Dla każdego kryterium
dokonano oceny istotności oddziaływania i przyporządkowania wagi (suma wag stanowi 100%).
Iloczyn oddziaływania i wagi został zsumowany dając wsteczny wynik w postaci liczby
z przedziału 0 - 4, interpretowanej jako oddziaływanie całego projektu.
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Szczegóły przedstawiono w zestawieniu poniżej.
Tabela 11. Analiza wielokryterialna projektu.
KRYTERIUM
działania skierowane na
ochronę, zachowanie
tożsamości i różnorodności
kulturowej

Oddziaływanie Waga

Ocena
punktowa

4,00

20%

0,80

4,00

20%

0,80

3,00

20%

0,60

4,00

20%

0,80

4,00

10%

0,40

2,00

5%

0,10

2,00

5%

0,10

wzrost atrakcyjności regionu
poprzez rozwój sektora kultury

bezpośredni lub pośredni
wpływ na rozwój gospodarczy
regionu

zmodernizowane obiekty
kultury i dziedzictwa
bezpośrednio utworzone nowe
etaty w kulturze
polityki horyzontalne UE

oddziaływanie na środowisko
RAZEM

Opis
poprawa stanu zachowania zabytkowej
tkanki miejskiej zlokalizowanej w
reprezentatywnej części stolicy, w
bezpośrednim sąsiedztwie Traktu
Królewskiego
podniesienie jakości dostępu do Teatru,
poprzez wprowadzenie nowoczesnych
rozwiązań w zakresie zabezpieczeń
przeciwpożarowych, a także poprzez
poprawienie komfortu przebywania
widzów na widowni
pośredni wpływ na wzrost liczby miejsc
pracy w sektorach przemysłu czasu
wolnego obsługujących odbiorców
regionalnej oferty kulturalnej
projekt obejmuje prace budowlane
mające na celu odbudowę, renowację
budynku, zainstalowanie wyposażenia
zwiększającego bezpieczeństwo osób w
budynku i techniczne możliwości sceny
od roku 2015 planowane jest
zatrudnienie 3 nowych osób
pozytywny wpływ projektu na politykę
równych szans, neutralny wpływ na
politykę zrównoważonego rozwoju,
inwestycja nie będzie miała
negatywnego wpływu na środowisko
naturalne, w tym na obszary NATURA
2000

3,60

Analiza ekonomiczna wykazała, iż oddziaływanie społeczno-gospodarcze projektu jest pomiędzy
istotnym a bardzo silnym (wartość wskaźnika = 3,60).
Projekt realizuje priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Projekt inwestycyjny jest umocowany w politykach horyzontalnych.
Analiza negatywnych oddziaływań projektu wykazuje krótkotrwałe utrudnienia związane
z pracą sprzętu budowlanego oraz transportem nowego wyposażenia. W okresie eksploatacji
projektu analiza finansowa wykazała zwiększenie dotacji podmiotowej. Wartość tej dotacji może być
kosztem społecznym z racji braku dostępności tej kwoty dla innych podmiotów.
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7. Analiza wrażliwości i ryzyka.
W odniesieniu do projektu dokonano analizy wrażliwości poprzez wskazanie zmiennych krytycznych
projektu i określenie wpływu procentowej zmiany zmiennej na wskaźniki efektywności projektu.
Kluczowe czynniki mogą mieć wpływ na zakres, harmonogram i płynność projektu inwestycyjnego.
Analizę wrażliwości wskaźników efektywności finansowej projektu przeprowadzono przy
uwzględnieniu następujących założeń:


zmianie poddana została jedna ze zmiennych, przy założeniu niezmienności pozostałych
założeń i parametrów,



założono zmianę czynnika w całym horyzoncie czasowym analizy.



wyselekcjonowano następujące czynniki mogące mieć istotny wpływ na efektywność
i trwałość projektu,



zmiana budżetu inwestycji w roku 2014,



zmiana kosztów eksploatacyjnych projektu,



zmiana liczby widzów Dużej Sceny.

7.1. Analiza wrażliwości wskaźników efektywności finansowej.
Analizę wrażliwości wskaźnika efektywności finansowej inwestycji zbadano dla zmiany wskazanych
czynników w przedziale procentowym od -10% do +10% (zmiana co 1, 5, 10 punktów procentowych).
Szczegółowe wyliczenia procentowych zmian wykazano w Tabeli 21, arkusz „Wrażliwość”, załącznik
nr 1 do SW (plik w formacie Excel). Wyniki obliczeń wskazują, iż największy wpływ na wskaźnik
efektywności finansowej ma zmiana liczby widzów Dużej Sceny. Wyniki zaprezentowano na
poniższym wykresie:
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Żadna ze zmiennych przy zmianie o 1% nie powoduje zmiany wskaźnika FNPV/C o 5%. Żaden czynnik
przy tym założeniu nie może zostać uznany za krytyczny.

7.2. Analiza wrażliwości trwałości finansowej.
Analizę wrażliwości trwałości finansowej projektu zbadano dla wariantu podstawowego oraz
wariantu pesymistycznego, w którym zgodnie z wytycznymi MRR przyjęto pesymistyczną dynamikę
realnego wzrostu płac. Przyjęto założenie kilku procentowej (+10%, -10%) negatywnej zmiany
wskazanych powyżej zmiennych. Szczegółowe obliczenia w okresie realizacji projektu i okresie
trwałości wskazano w Tabeli 19 i Tabeli 20, arkusz „Wrażliwość”, załącznik nr 1 do SW (plik w
formacie Excel).
Zestawienie wyników w formie graficznej przedstawiono poniżej na wykresie:
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Wystąpienie czynnika wzrostu nakładów w 2014 roku powoduje konieczność zaangażowania
wyższych środków pieniężnych na finansowanie projektu. w kolejnych okresach scenariusz wyjściowy
jest tożsamy z scenariuszem uwzględniającym zmianę nakładów w 2014 roku. W okresie eksploatacji
(począwszy od roku 2015) wzrost kosztów operacyjnych projektu powoduje minimalny spadek salda
środków pieniężnych. Spadek liczby widzów powoduje obniżenie dostępnych środków pieniężnych o
około 1/3, a w końcowym okresie prognozy obniżenie środków pieniężnych do zera. Obliczenia dla
wariantu pesymistycznego są identyczne jak dla wariantu podstawowego, ponieważ projekt nie
generuje kosztów wynagrodzenia, które w tych dwóch wariantach wykazywałyby różniące się
wartości. Należy zaznaczyć, iż w żadnym przypadku nie występują wartości ujemne, z racji
zapewnienie dotacji operacyjnych ze strony Wnioskodawcy.

7.3. Analiza ryzyka.
Analiza ryzyka w pełnym zakresie powinna zostać przeprowadzona pod warunkiem, że istnieje
możliwość sformułowania prawidłowych wniosków co do rozkładu prawdopodobieństwa krytycznych
zmiennych.
W przypadku niniejszego projektu sformułowanie takich wniosków jest trudne, ponieważ nie
występują dane historyczne na temat podobnych projektów. Wykonano zatem uproszczoną analizę
ryzyka, w której sporządzono jego jakościową ocenę (niskie, średnie, wysokie) oraz opis działań
nastawionych na minimalizację ryzyk.
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Czynnik ryzyka

zwiększenie kosztów
realizacji przedsięwzięcia

opóźnienia / przestoje w
realizacji inwestycji

zmiana kosztów
eksploatacyjnych

spadek liczby widzów

Prawdopodobieństwo

Opis działań nastawionych na minimalizację
ryzyk
wybór optymalnych ofert w procedurze
przetargowej,
małe, znaczna część
ewentualne oszczędności projektu będą
projektu już
przeznaczona na pokrycie elementów
zrealizowana, planowane projektu, w których mógłby nastąpić wzrost
koszty oszacowane
nakładów,
rzetelnie i na podstawie
pozyskanie dodatkowych dotacji od
aktualnej wiedzy
organizatora,
analiza odchyleń kosztowych od założonego
harmonogramu
ustanowienie kar umownych dla
wykonawców,
nadzór budowlany na pracami budowlanymi
małe, realizacja projektu
projektu,
rozłożona na kilka lat,
oddelegowany zespół pracowników
znaczna część projektu
Wnioskodawcy związany z realizacją
już zrealizowana
inwestycji,
analiza odchyleń czasowych od założonego
harmonogramu
identyfikacja największych pozycji
małe, oszacowano
kosztowych i podjęcie działań dotyczących
zmiany z uwzględnieniem
ich obniżenia,
historycznych danych
pozyskanie dodatkowych dotacji na pokrycie
finansowych i aktualnej
kosztów bieżących,
wiedzy po zrealizowaniu
analiza odchyleń kosztowych od założonego
części projektu
poziomu,
promocja Teatru po zrealizowaniu projektu,
wykorzystanie nowych warunków
średnie, czynnik
technicznych do realizacji przedsięwzięć
zewnętrzny, kultura jako
kulturalnych, których realizacja do tej pory
dobro wyższej potrzeby
była ograniczona przestarzałymi
mechanizmami obsługi sceny

Zmiany założeń przyjęte do analizy finansowej nie powodują istotnej niekorzystnej modyfikacji
obliczonych wskaźników efektywności i trwałości finansowej. Realizacja zamierzonych celów nie jest
obarczona wysokim ryzykiem. Finansowe i ekonomiczne uzasadnienie projektu do otrzymania
wsparcia ma charakter trwały.
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8. Analiza instytucjonalna, w tym trwałość projektu.
8.1. Status prawny Wnioskodawcy.
Wnioskodawcą i zarazem Beneficjentem projektu opisanego w niniejszym Studium jest Teatr Polski
im. Arnolda Szyfmana im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – samorządowa, artystyczna instytucja
kultury, posiadająca osobowość prawną, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem 2/99.
Bezpośredni nadzór nad działalnością Teatru sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego. Ogólny
nadzór nad Teatrem sprawuje Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Siedzibą
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana jest Miasto Stołeczne Warszawa, a terenem jego działania jest
przede wszystkim obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca realizuje niniejszy projekt
samodzielnie, w oparciu o posiadane kadry techniczne i administracyjne, przy wsparciu inwestora
zastępczego. W celu realizacji projektu, po podpisaniu umowy dofinansowania zostanie powołany
zespół projektowy.
Teatr został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie może posługiwać się nazwą skróconą: ”Teatr Polski w
Warszawie”
Poniżej w tabeli zaprezentowano podstawowe dane dotyczące Wnioskodawcy.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
Status prawny
instytucji:



instytucja kultury województwa mazowieckiego, RIK 2/99

Adres:



00-327 Warszawa, ul. Kazimierza Karasia 2

NIP:



525-000-97-66

REGON:



000278362

Telefon:



+48 22 8269271

Fax:



+48 22 8269278

Strona www



www.teatrpolski.art.pl, www.teatrpolski.waw.pl

Reprezentant:



Andrzej Seweryn, Dyrektor Naczelny Teatru Polskiego

Podstawowe dane statutowe:
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie posiada osobowość prawną i działa w szczególności
na podstawie:
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1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012r., poz.406),
2. Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949 r., o utworzeniu państwowego
przedsiębiorstwa pod nazwą "Państwowy Teatr Polski" (M.P. Nr A-3, poz.30),
3. Statutu Teatru Polskiego, nadanego uchwałą Nr 120/12 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie statusu samorządowej instytucji kultury
pod nazwą: „Teatr Polski w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu, zmienionego
Uchwałą Nr 195/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012 r. w
sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Teatr Polski
w Warszawie” oraz zmiany jej statutu.
Przedmiotem działania Teatru jest kształtowanie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez
organizowanie widowisk teatralnych przy pomocy zespołów aktorskich. Teatr realizuje powyższe
zadania w szczególności poprzez:
1) przygotowywanie i wystawianie utworów scenicznych ;
2) organizowanie widowisk, koncertów, spotkań, również poza siedzibą Teatru;
3) prowadzenie działalności wydawniczej;
4) nawiązywanie współpracy i wymiany kulturalnej z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalno-oświatowej;
6) produkowanie filmów i nagrań audialnych lub audiowizualnych prób i widowisk
prezentowanych na scenie Teatru;
7) prowadzenie galerii sztuki współczesnej.
Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany
repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia
następnego roku.
Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Naczelny, który organizuje pracę Teatru i
odpowiada za całokształt jego działalności. Dyrektor Naczelny zarządza Teatrem przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych, zwanego dalej "Dyrektorem Artystycznym",
2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych, zwanego dalej "Dyrektorem
Administracyjno-Ekonomicznym",
3) Głównego Księgowego.
W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora Naczelnego
obowiązków służbowych, jego prawa i obowiązki wykonuje Dyrektor Administracyjno-Ekonomiczny.
W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez
Dyrektora Naczelnego oraz Dyrektora Administracyjno-Ekonomicznego, prawa i obowiązki Dyrektora
Naczelnego wykonuje Dyrektor Artystyczny.
Obecna Dyrekcja Teatru Polskiego w Warszawie:


Andrzej Seweryn – Dyrektor Naczelny
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Jarosław Gajewski – Zastępca Dyrektora Naczelnego – Dyrektor Artystyczny



Marek Szyjko – Zastępca Dyrektora Naczelnego – Dyrektor ds. AdministracyjnoEkonomicznych

Szczegółowe informacje na temat struktury organizacyjnej Wnioskodawcy zaprezentowano w
Rozdziale 8.4. Studium.

8.2. Charakterystyka
Wnioskodawcy.

działalności

artystycznej

i

kulturalnej

HISTORIA TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE I PROFIL ARTYSTYCZNY
INSTYTUCJI:
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie został otwarty 29 stycznia 1913 z inicjatywy Arnolda
Szyfmana jako jego prywatne przedsięwzięcie. Pierwszym przedstawieniem w nowo wybudowanym
gmachu przy ulicy Karasia był Irydion Zygmunta Krasińskiego.
Teatr Polski w miarę możliwości starał się rozszerzać działalność społeczno-kulturalną. Ambicją
Szyfmana było nie tylko stworzyć nowy teatr, ale i "ukształtować" nową publiczność. Teatr Polski
wydawał programy do spektakli, ale też periodyki poświęcone zagadnieniom sztuki scenicznej i
literatury dramatycznej. Przed spektaklami odbywały się odczyty prezentujące rozwój polskiej i
europejskiej myśli teatralnej. Zgodnie z założeniami Szyfmana na scenie Polskiego wystawiano
najważniejsze dramaty klasyki polskiej i obcej, a także najciekawsze pozycje współczesne.
Szczególnym kultem darzono Szekspira i Shawa. Tu rozpoczynali swą pracę i dojrzewali wybitni
inscenizatorzy i reżyserzy, jak Leon Schiller, Aleksander Węgierko, Edmund Wierciński, Karol Borowicz
oraz Aleksander Zelwerowicz.
Przez dwie dekady Teatr Polski, wraz z Teatrem Małym, był prywatnym przedsiębiorstwem
teatralnym. Ponad dwadzieścia pięć lat dyrektorem Teatru był jego założyciel ARNOLD SZYFMAN (z
wyjątkiem lat wojennych 1915-1918). Od 1 października 1933 przedsiębiorstwo teatralne Teatr
Polski przejął nowopowstały państwowy koncern pod nazwą Towarzystwo Krzewienia Kultury
Teatralnej (TKKT), na którego czele stanął Arnold Szyfman. Przy doborze repertuaru artysta kierował
się ambicjami, ale też intuicją, dobrze poznał zainteresowania publiczności, czuł "puls chwili
bieżącej", zgłębiał również tajemnice powodzenia sztuk teatralnych. Nie pozwolił zepchnąć swoich
scen jedynie do roli przedsiębiorstwa dochodowego, ale nieustannie stawiał im cele artystyczne i
wychowawcze.
Mimo początkowych trudności Teatr Polski szybko stał się przodującą sceną, jeśli chodzi o
widowiska monumentalne, co należy wiązać przede wszystkim z osobą Leona Schillera. On to
stworzył na scenie Teatru okryte sławą spektakle Dziadów (z Węgrzynem – Gustawem-Konradem),
czy Kordiana (choć te wystawiono już w latach trzydziestych). Można się było na to zdobyć posiadając
taki zespół, jaki zgromadził dyrektor Szyfman, a składał się on z wielu osobowości ówczesnego
polskiego teatru m.in.: Aleksandra Zelwerowicza, Jerzego Leszczyńskiego, Kazimierza JunoszęStępowskiego, Józefa Węgrzyna, czy Stefana Jaracza. Wśród aktorek przodowała żona Szyfmana –
Maria Przybyłko-Potocka.
Wrzesień 1939 roku zastał pracowników teatru gotowych do obrony gmachu. Szyfman nie usłuchał
apelu o opuszczenie Warszawy i wraz z obsługą pełnił całodobowe dyżury. Budynki otaczające teatr
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paliły się i waliły się jeden po drugim, ale Teatr Polski nadal stał dzięki nieustannemu dozorowi.
Najdłużej trwała walka o opanowanie, trwającego jedenaście dni, pożaru budynku PZU, który
przylegał bezpośrednio do kieszeni sceny. Nie udało się uratować głównego magazynu dekoracji, ale
pożar nie przeniósł się w głąb gmachu. Mimo heroicznej walki z ogniem, nie udało się uchronić teatru
przed skutkami bombardowań - w budynku nie było szyb, sztukaterie w korytarzach i foyer
pospadały, popękały kryształowe lustra, dach był poważnie uszkodzony, przed teatrem piętrzyło się
gruzowisko tarasujące ulicę Karasia. Na szczęście nikt z obrońców teatru nie zginął.
Pierwsze miesiące okupacji Szyfman poświęcił dźwiganiu teatru ze zniszczeń. Pisał prośby do
urzędującego jeszcze prezydenta Starzyńskiego o dotacje na remont oraz jednorazowe zasiłki dla
pracowników. Sobie znanymi sposobami zdobywał materiały budowlane. Chciał ratować gamach,
oraz na nowo dać zatrudnienie pracownikom. Wobec niemożności grania zaplanował otwarcie
spółdzielni świadczącej usługi rzemieślnicze dla ludności Warszawy - dał tym samym szansę
zarobkowania teatralnym szewcom, stolarzom, krawcom. Aktorom zaproponował otwarcie bufetu i
stoisk z rękodziełem w zniszczonym foyer. Mimo trudności, powoli realizowanego remontu i ostrej
zimy, która zniweczyła część wykonanych już prac w połowie 1940 roku prace renowacyjne były na
tyle zaawansowane, że teatr mógł wznowić działalność artystyczną. Niestety w czerwcu 1940 roku
gmach został przejęty przez hitlerowskie Biuro Propagandy przy gubernatorze dystryktu
warszawskiego. Po kilkutygodniowym remoncie, 6 października 1940 roku otwarto uroczyście
Theater der Stadt Warschau, bojkotowany przez większość polskich artystów i widzów.
W czasie Powstania Warszawskiego teatr zawiesił działalność. Gmach został "odbity" z rąk okupanta,
a wzdłuż ulicy Karasia powstała linia powstańczej obrony - barykadę zbudowano z dekoracji i mebli
teatralnych.
W 1944 teatr spłonął wraz z cenną biblioteką, zbiorami archiwaliów i scenografii. Ocalała jednak
kolekcja fotografii, które można dziś oglądać rozwieszone w budynku. Zawierusze wojennej oparły się
także mury teatru, co ułatwiło szybką powojenną odbudowę.
Odbudowany po zniszczeniach wojennych Teatr Polski wznowił działalność 17 stycznia 1946 roku
"Lillą Wenedą" Juliusza Słowackiego w reż. Juliusza Osterwy. W 1949 otwarto przy ulicy Foksal
Scenę Kameralną. Dyrektorem pierwszego upaństwowionego teatru został Arnold Szyfman.
Początkowe miesiące urzędowania poświęcił na rewindykację cennego mienia teatralnego, które
przez niemieckich zarządców teatru zostało rozdysponowane między instytucje i osoby prywatne
głównie w Warszawie i Krakowie. Do Polskiego wróciła część mebli, kostiumów, instrumenty
muzyczne, zbiory biblioteczne. Wkrótce, staraniem Szyfmana, do teatru powrócili także znakomici
teatralni rzemieślnicy i plejada gwiazd. Od stycznia 1946 roku do maja 1949 Teatr Polski dał 17
premier, głównie klasykę polską i światową.
Niebawem, w 1949 r. z polecenia władz komunistycznych Szyfman został odsunięty ze stanowiska
dyrektora. Na jeden sezon 1949/1950 "dyrektorem przedsiębiorstwa" został STEFAN MARTYKA,
kierownictwo artystyczne objął LEON SCHILLER. Trwający od dawna konflikt dwóch dyrektorów –
odchodzącego i obecnego - nie przynosił scenie pożytku. Nasiliły się protesty aktorów. Batalia o Teatr
Polski była tylko słabym echem napięć w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym powojennej
Polski. Rodziła się nowa linia ideologiczna. Teatr Polski stał się miejscem odczytów, "akademii ku
czci", koncertów okolicznościowych. W ciągu roku gościł 21 widowisk w ramach Festiwalu Sztuk
Radzieckich. Z afisza zniknęły premiery Szyfmanowskie. W repertuarze Teatru pojawiły się natomiast
głównie sztuki współczesne.
Uchwałą Rady Państwa z dnia 14 listopada 1953 r. "Za wybitne zasługi w dziedzinie sztuki teatralnej,
za cenny wkład do polskiej kultury – w związku z 40-leciem pracy" Państwowy Teatr Polski w
Warszawie odznaczony został Orderem Sztandaru Pracy I klasy.
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15 września 1950 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki dyrektorem Teatru Polskiego został
BRONISŁAW DĄBROWSKI. Nowa dyrekcja uznała pracę Schillera za zakończoną i reżyser wkrótce
otrzymał wymówienie. Bronisław Dąbrowski rozpoczął reformę Teatru Polskiego od "rekonstrukcji"
zespołu, który uznał za "przypadkowy dobór wybitnych wprawdzie aktorów, którzy nie tworzą jednak
przemyślanego i świadomie skonstruowanego zespołu". Prasa wytykała nowemu dyrektorowi
nietrafne decyzje obsadowe i marnowanie potencjału aktorskiego. Atmosfera wśród pracowników
była zła. Do repertuaru wraca klasyka polska w myśl zasady "ukazywania postępowej myśli
politycznej i społecznej od Niemcewicza do Żeromskiego". Nie znajduje ona jednak uznania ani u
krytyków, ani u widzów. Pojawia się też kilka sztuk radzieckich. Partia uznaje dyrekcję Dąbrowskiego
za porażkę.
W styczniu 1955 roku na swą czwartą i ostatnią dyrekcję powraca Szyfman, który, jak uznano,
"przeszedł pozytywną drogę ideowego rozwoju". Wraz z powiewami odwilży wrócił na scenę
Polskiego dramat romantyczny, odsłoniła się żelazna kurtyna dla dramatopisarzy zachodnich.
Szyfman reorganizuje zespół, do którego dołączają m.in. Tadeusz Fijewski, Ignacy Gogolewski,
Władysław Hańcza, Stanisław Jasiukiewicz i Czesław Wołłejko. Reżyserują: Aleksander Bardini, Adam
Hanuszkiewicz, Bohdan Korzeniewski, Edmund Wierciński. Do grona współpracujących scenografów
należą: Otto Axer, Karol Frycz, Teresa Roszkowska, czy Zenobiusz Strzelecki. W roku
Mickiewiczowskim, kiedy znowu wolno było wprowadzać na sceny repertuar romantyczny, Teatr
Polski wystawia, długo oczekiwane, "Dziady" w reżyserii Bardiniego (26 XI 1955). Konrada grali na
zmianę Jasiukiewicz i Gogolewski.
W czerwcu 1957 roku Szyfman pożegnał się z Teatrem Polskim uzyskując tytuł dyrektora
honorowego, a kierownictwo na siedem lat przejął STANISŁAW WITOLD BALICKI (1957-1964). Zespół
aktorski w pierwszym sezonie nowej dyrekcji liczył 96. artystów. Repertuar zdominowały utwory
klasyczne obce i polskie (Szekspir, Molier, Słowacki, Fredro, Zapolska), rozbudowane inscenizacje,
monumentalne dekoracje Otto Axera, Andrzeja Stopki, Krystyny Zachwatowicz. Reżyserowali m.in.
Kazimierz Dejmek, Zygmunt Hübner, Bohdan Korzeniewski, Maria Wiercińska. Do niewątpliwych
zasług Balickiego trzeba też zaliczyć niezwykle starannie opracowywane tzw. "Listy Teatru Polskiego"
towarzyszące każdej premierze. Bogato ilustrowane zeszyty-programy mieściły szkice historyków
literatury, krytyków teatru, czy pisarzy. W 1963 roku Balicki zaangażował jako reżyserów Krystynę
Skuszankę i Jerzego Krasowskiego - głośnych wtedy twórców Teatru Ludowego w Nowej Hucie.
Wyreżyserowali m.in. "Sen srebrny Salomei", "Braci Karamazow" oraz "Dziady". Współpraca jednak
układała się konfliktowo i przyczyniła się poniekąd do odejścia dyrektora.
Dwaj następcy Balickiego przewodzili Teatrowi Polskiemu po dwa sezony. JERZY JASIEŃSKI (19641966) oraz JERZY KRECZMAR (1966-1968) utrzymywali klasyczny charakter repertuaru. Krytycy
żałowali jednak, że Teatrowi Polskiemu zabrakło w tym okresie wyraźnego programu artystycznego,
przemyślanego repertuaru i wybitnych reżyserów. Ważnymi wydarzeniami w tym czasie okazały się
gościnne występy Piccolo Teatro di Milano z "Awanturą w Chioggi" Goldoniego w reż. Giorgio
Strehlera (kwiecień 1966) oraz Comédie Française ze "Szkołą mężów" Moliera, "Igraszkami trafu i
miłości" Marivaux i "Elektrą" Giraudoux (maj 1966). W roku 1968 dyrekcję Teatru przejęli ANDRZEJ
KRASICKI jako dyrektor naczelny i AUGUST KOWALCZYK jako kierownik artystyczny. Powstał
nieoczekiwanie najbardziej stabilny, trzynastosezonowy tandem kierowniczy w powojennej historii
Teatru Polskiego. Recenzenci zauważali wagę repertuaru granego w tym czasie - na scenie pojawiły
się bowiem sztuki Bogusławskiego, Słowackiego, Fredry, Wyspiańskiego, Szekspira, Moliera,
Czechowa. Wystawiano znane tytuły klasyki polskiej i obcej, bogate inscenizacyjnie, od czasu do czasu
z błyskotliwymi rolami, aczkolwiek widowiska te cechowała poprawność i niedomagania artystyczne.
Wielkie pozycje repertuaru rzadko stawały się wydarzeniami. Zarzucano dyrekcji zły dobór reżyserów
i artystyczną stagnację. W doborze współpracowników zaznaczył się pewien tradycjonalizm.
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Najbardziej wiernymi reżyserami byli Krystyna Meissner, Jerzy Rakowiecki i Jan Bratkowski. Zespół
artystyczny liczył na początku tej dyrekcji około 105. osób.
Z początkiem sezonu 1981 dyrekcję i kierownictwo artystyczne objął KAZIMIERZ DEJMEK, z którym
środowisko teatralne wiązało wielkie nadzieje. Wraz z nowym dyrektorem do teatru napłynęły nowe
siły aktorskie: Barbara Rachwalska, Anna Seniuk, Bogdan Baer, Mariusz Dmochowski, Jan Englert,
Tadeusz Łomnicki, Zdzisław Mrożewski, Lech Ordon, Andrzej Szczepkowski, Stanisław Zaczyk, nieco
później dołączyli Halina Łabonarska, Gustaw Holoubek i Andrzej Łapicki. Przełom polityczny roku
1981, przemiany solidarnościowe w całym kraju, strajki i pierwsze wygrane procesy przeciwko
cenzurze, umożliwiły wystawienie sztuk Mrożka, Iredyńskiego, Hłaski. Dotychczasowy kanon klasyki
polskiej wzbogaciły utwory staropolskie w opracowaniu i reżyserii dyrektora, m.in.: "Uciechy
staropolskie", "Gra o Narodzeniu i Męce", "Żywot Jozepha". W repertuarze dominowały również
dramaty romantyczne: "Fantazy", "Kordian", "Zemsta", "Pan Jowialski", "Śluby Panieńskie" oraz sztuki
Wyspiańskiego: "Wesele" i "Wyzwolenie". Dejmek bez wątpienia wydobył Teatr Polski z marazmu.
Zorganizował go niejako od podstaw reformując strukturę, wprowadzając etykę pracy i wyznaczając
nową linię artystyczną. Jak pisano, za jego dyrekcji Teatr wrócił do dobrej Szyfmanowskiej sławy,
często poziomem i wagą przedstawień pretendując do roli Teatru Narodowego.
W 1993 roku Kazimierz Dejmek objął stanowisko Ministra Kultury i Sztuki. 1 kwietnia 1995 roku
dyrektorem naczelnym teatru mianowano JERZEGO ZALESKIEGO (do 2009), który był pracownikiem
Teatru od 1958 roku. W 1996 ANDRZEJ ŁAPICKI został dyrektorem artystycznym (do 1998). Za jego
dyrekcji Teatr Polski został okrzyknięty "domem Fredry". Wydarzeniami stały się wyreżyserowane
przez dyrektora spektakle "Dożywocia" z Wojciechem Pszoniakiem w roli Łatki i Ignacym
Gogolewskim jako Twardoszem oraz "Zemsty" z Olbrychskim, Gogolewskim i Michnikowskim w
rolach głównych. Za dyrekcji Andrzeja Łapickiego w repertuarze pojawiła się również tzw. "mała
polska klasyka": "Polityka" Perzyńskiego, "Żabusia" Zapolskiej, czy "Turoń" Żeromskiego”. Publiczność
bardzo dobrze przyjęła "Kram z piosenkami" i "Pastorałkę" Schillera.
Od września 1999 roku do czerwca 2010 dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego był JAROSŁAW
KILIAN. Jego dyrekcja stała pod znakiem inscenizacji Szekspirowskich. W repertuarze Polskiego
pojawiły się: "Sen nocy letniej", "Burza", "Jak wam się podoba", "Opowieść zimowa" i "Makbet".
Przez kilka sezonów do ulubionych spektakli warszawskiej publiczności należała "Zielona Gęś"
Gałczyńskiego z Ireną Kwiatkowską w roli Hermenegildy Kociubińskiej. Wydarzeniem sezonu
2008/2009 stała się premiera "Wujaszka Wani" w reżyserii Wieniamina Filsztyńskiego. W Polskim w
tym okresie reżyserowali również młodzi twórcy i debiutanci, wśród nich: Tomasz Man, Piotr
Kruszczyński, Paweł Passini, Adam Wojtyszko, Wawrzyniec Kostrzewski. Pojawił się również repertuar
dla młodego widza - spektakle "Przygody Sindbada Żeglarza" według Leśmiana i "Pinokio" według
Collodiego zdobyły uznanie widzów i krytyków, przez wiele sezonów utrzymując się na afiszu. Do
niewątpliwych sukcesów dyrekcji Kiliana należy zaliczyć cykl spotkań "Teatr jest światem", dający
widzom szansę spotkania z praktykami i teoretykami reprezentującymi różne obszary sztuki teatru.
7 XI 2009 roku dzięki staraniom dyrektora Jerzego Zaleskiego otwarty został budynek wybudowanej
w latach 2004-2009 Sceny Kameralnej. Nowy gmach stanął na tyłach głównego budynku Teatru
Polskiego, z osobnym wejściem od strony ulicy Sewerynów. Znalazły się tam również sale prób dla
dużej i małej sceny, wygłuszona sala prób muzycznych, magazyny dekoracji i kostiumów, archiwum
artystyczne i pomieszczenia dla części pracowni.
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TEATR POLSKI OBECNIE
Od stycznia 2011 roku dyrektorem Naczelnym Teatru Polskiego jest ANDRZEJ SEWERYN. Dyrekcję
artystyczną sprawuje JAROSŁAW GAJEWSKI, dyrektorem ds. administracyjno-ekonomicznych jest
MAREK SZYJKO. Tworząc aktualną linię repertuarową Teatru dyrekcja stawia na ambitną klasykę w
opracowaniu najlepszych światowej sławy reżyserów, m.in.: Jacquesa Lassalle’a ("Szkoła żon"), Ivana
Alexandre’a ("Cyd"), Dana Jemmetta ("Wieczór Trzech Króli"). Równie ważne są wystawienia
polskiego repertuaru: "Irydion" Krasinskiego w reż. Andrzeja Seweryna, "Mazepa" Słowackiego w reż.
Piotra Tomaszuka, "Parady" Potockiego w reż. Edwarda Wojtaszka czy "Polacy" na podstawie tekstów
Wyszyńskiego i Gombrowicza w reż. Gabriela Gietzky’ego. Szczególną cechą planów artystycznych
Teatru są kontakty i współpraca z artystami zza wschodniej granicy: Lembitem Petersonem
("Zwiastowanie"), Nikołajem Chalezinem i Natalią Kaladą ("Czas kobiet") oraz tematyka społeczna
Wschodu podejmowana choćby w spektaklu "Niepokorni.ru" w reż. Michała Sieczkowskiego.
W Teatrze odbywają się ponadto stałe cykle: Salony poezji, Listy w Polskim, Teatr Polski Dzieciom,
Goście Teatru Polskiego oraz przeglądy i festiwale teatralne. Premierom towarzyszą Fora dyskusyjne i
spotkania z zaproszonymi gośćmi. Budynek Dużej Sceny wraz z garderobami i zapleczem przechodzi
etapami gruntowne remonty, pozwalające na zachowanie pięknego, stuletniego wnętrza teatru.
29 stycznia 2013 roku, podczas jubileuszu 100-lecia, Teatr Polski w Warszawie przyjął oficjalnie
imię swego założyciela Arnolda Szyfmana.
W czasie stuletniej działalności Teatr Polski wystawił na swoich scenach 975 premier, z czego 606
na scenie przy ulicy Karasia.

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY W SEZONIE 2012/2013:
Zespół artystyczny Teatru Polskiego tworzą aktorzy: Marta Alaborska, Grażyna Barszczewska, Izabella
Bukowska-Chądzyńska, Anna Cieślak, Marta Dąbrowska, Ewa Domańska, Marta Kurzak, Zuzanna
Lipiec, Małgorzata Lipmann, Halina Łabonarska, Ewa Makomaska, Anna Nehrebecka, Lidia Sadowa,
Natalia Sikora, Magdalena Smalara, Katarzyna Stanisławska, Joanna Trzepiecińska, Piotr Bajtlik, Paweł
Ciołkosz, Piotr Cyrwus, Wojciech Czerwiński, Jarosław Gajewski, Sławomir Głazek, Marcin
Jędrzejewski, Paweł Krucz, Szymon Kuśmider, Dominik Łoś, Krystian Modzelewski, Antoni Ostrouch,
Maksymilian Rogacki, Jerzy Schejbal, Andrzej Seweryn, Leszek Teleszyński.

OPIS DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ WNIOSKODAWCY W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2012/2013
Obecnie (2013) w repertuarze Teatru znajdują się następujące spektakle:
Tabela 12. Spektakle Teatru Polskiego - rok 2013.

Tytuł, reżyser
Album snów

Data
premiery
17.12.2011

Spektakl poetycko-muzyczny oparty
polskiego noblisty Czesława Miłosza.

24.11.2012

Komedia Szekspira w uwspółcześnionej wersji

reż. Roman Kołakowski
Burza

Opis
na

poezji
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Angielskiego reżysera z Andrzejem Sewerynem w roli
Prospera.

Reż. Dan Jemmett
29.04.2011

Siedemnastowieczny
dramat
francuskiego
dramatopisarza Pierre’a Corneille’a w klasycznej
inscenizacji z Anną Dereszowską w jednej z głównych
ról.

10.12.2011

Tragedia antyczna w interpretacji młodej reżyserki, z
Jadwigą Jankowską-Cieślak w roli tytułowej.

29.01.2013

reż. Andrzej Seweryn

Dziewiętnastowieczny
dramat
Zygmunta
Krasińskiego wystawiony na Jubileusz Stulecia Teatru
Polskiego w Warszawie.

Karnawał albo pierwsza żona 9.06.2013
Adama

Światowa prapremiera ostatniej sztuki Sławomira
Mrożka .

Cyd
reż. Ivan Alexandre

Hekabe
reż. Karolina Labakhua
Irydion

Reż. Jarosław Gajewski
15.01.2011

Słynny dramat Samuela Becketta o samotności i
umieraniu w reżyserii największego polskiego
becketologa, z Andrzejem Sewerynem w jednej z
głównych ról.

wyczerpanym 21.09.2013

Spektakl muzyczny opowiadający historię romansu
dwójki wielkich artystów Agnieszki Osieckiej i
Jeremiego przybory.

Końcówka
reż. Antoni Libera

Listy
na
papierze

Reż. Lena Frankiewicz
24.03.2012

Klasyczny
dramat
Juliusza
Słowackiego
w nowoczesnej, multimedialnej inscenizacji Piotra
Tomaszuka, z Danielem Olbrychskim w roli
Wojewody.

Norwid blues/Natalia Sikora 16.11.2012
śpiewa Norwida

Autorski recital młodej aktorki śpiewającej poezje
Cypriana Kamila Norwida we własnych aranżacjach
muzycznych.

Mazepa
reż. Piotr Tomaszuk

reż. Natalia Sikora
29.09.2012

Komedia
Jana
Potockiego
z
postaciami
pochodzącymi z klasycznej comedii dell’ arte
Arlekinem, Dottore, Pantalone i Kolombiną.

05.03.2011

reż. Gabriel Gietzky

Zapis fikcyjnego spotkania Witolda Gombrowicza ze
Stefanem Wyszyńskim, stworzony na podstawie
„Dzienników” pisarza oraz tekstów homilii Prymasa
Tysiąclecia.

Quo
vadis
słowami 18.04.2013
Sienkiewicza, Audena, Eliota i
innych

Autorski spektakl Janusza Wiśniewskiego zadającego
słowami poetów pytanie o kierunek, w którym
zmierza ludzkość.

Parady
reż. Edward Wojtaszek
Polacy
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reż. Janusz Wiśniewski
10.09.2011

Interaktywny spektakl Andrzeja Seweryna, w którym
opowiada widzom o świecie Szekspira oraz
prezentuje fragmenty jego arcydzieł Hamleta,
Makbeta, Romea i Julii, Henryka V, Burzy, Ryszarda
III.

15.10.2011

Klasyczna komedia Moliera w inscenizacji byłego
dyrektora paryskiej Comédie Française z Andrzejem
Sewerynem w roli Arnolfa.

16.05.2010

Spektakl rodzinny z graną na żywo muzyką Grzegorza
Turnaua.

Wieczór piosenek Brassensa

27.01.2008

Spektakl muzyczny z piosenkami jednego
z najwybitniejszych twórców francuskiej piosenki
poetyckiej.

Wieczór Trzech Króli

18.06.2011

Komedia Szekspira w uwspółcześnionej inscenizacji
angielskiego reżysera, w najnowszym przekładzie
Piotra Kamińskiego.

15.12.2012

Spektakl muzyczny oparty na twórczości Wisławy
Szymborskiej

9.03.2013

Komedia Aleksandra Fredry z Andrzejem Sewerynem
w roli Milczka i Daniela Olbrychskiego w roli
Cześnika.

25.02.2012

Chrześcijański dramat o powołaniu autorstwa
francuskiego dramatopisarza Paula Claudela w
reżyserii Estończyka Lembita Petersona.

Szekspir Forever!
reż. Andrzej Seweryn

Szkoła żon
reż. Jacques Lassalle
Pinokio
reż. Jarosław Kilian

reż. Dan Jemmett
Wszędzie jest wyspa tu
reż. Magdalena Smalara
Zemsta
reż. Krzysztof Jasiński
Zwiastowanie
reż. Lembit Peterson

Tabela 13. Cykle artystyczne i teatralne realizowane w Teatrze Polskim.

CYKLE
Goście w Polskim

W ramach cyklu prezentowane są spektakle z zaproszonych teatrów
z całego kraju, a także odbywają się gościnne premiery pokazywane
na scenie Teatru Polskiego. Stwarza to szansę warszawskim widzom
obejrzenia ciekawych, rekomendowanych przedstawień z różnych teatrów
spoza stolicy.
W Teatrze Polskim gośćmi byli dotychczas m.in:
-

Teatr Śląski z Katowic/ "Barbara Radziwiłłówna z JaworznaSzczakowej"
Koło Naukowe Teatr i Polityka Uniwersytetu Warszawskiego/ "Cisi
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-

Listy w Polskim

i gęgacze"
Teatr Kochanowskiego z Opola/ "Odyseja"
Teatr Śląski z Katowic/"Wizyta starszej pani"
Studio Praktyk Teatralnych Gardzienice/ pokaz wybranych
spektakli z Festiwalu Teatrów Błądzących

Cykl spotkań Teatru Polskiego, prezentujący obraz XX wieku zapisany
w korespondencji wielkich osobowości świata sztuki, kultury i polityki.
W ramach cyklu czytana jest korespondencja wybranych autorów, na którą
składają się listy, zapiski, wypowiedzi, utwory wydane w zbiorach
lub nieopublikowane.
Dotychczas zrealizowano m.in.:
- IWASZKIEWICZ/MIŁOSZ Premiera książki "Portret podwójny", na którą
składają się listy, zapiski i wypowiedzi Czesława Miłosza i Jarosława
Iwaszkiewicza. Fragmenty książki czytali Jarosław Gajewski i Andrzej
Seweryn.
- GAJKA I JACEK KURONIOWIE, Ewa Makomaska i Piotr Cyrwus prezentowali
korespondencję Gajki i Jacka Kuroniów z lat 1958 – 1982, dokumentującą
między innymi trzyletni okres pobytu Kuronia w więzieniu po podpisaniu
„Listu otwartego do Partii” i internowanie w stanie wojennym.

Salony poezji

- MROŻEK/LEM Wybrane utwory Stanisława Lema i Sławomira Mrożka
czytali Jarosław Gajewski i Olgierd Łukaszewicz.
Cykl odbywających się co dwa tygodnie czytań poezji, na których
prezentowane są utwory wybranych autorów polskich. Czytają je aktorzy
Teatru oraz zaproszeni goście.
Dotychczas w ramach cyklu odbyło się blisko 30 spotkań m.in.:
Jan Twardowski. Jestem bo jesteś. /wystąpili: Anna Dymna i Andrzej
Seweryn/
- W bajkach wszystko jest możliwe. Poezja dla dzieci w Centrum Nauki
Kopernik / wystąpili: Marta Alaborska, Paweł Koślik, Izabella
Bukowska, Piotr Bajtlik/
- Sonety Szekspira / wystąpili: Lidia Sadowa, Magdalena Smalara,
Paweł Ciołkosz, Jarosław Gajewski/
Cykl skupiający działania teatralne nastawione na młodego widza, mający na
celu stworzenie dzieciom możliwości spotkania ze sztuką teatru
w najróżniejszych jej formach, pokazując jak świetną może to być zabawą.
-

Teatr Polski Dzieciom

Wprowadzając do repertuaru teatru spektakle, czytania i warsztaty
dla dzieci, wychodzimy naprzeciw potrzebom młodego widzów, rodziców
i nauczycieli. Odkrycie świata teatru, poznanie go w różnych jego przejawach
daje szansę na wartościową rozrywkę, atrakcyjną formę edukacji, otwiera
młodych odbiorców na sztukę, pozwala też budzić samoświadomość
i ciekawość świata.
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Na cykl składają się:
-

prezentacje zaproszonych spektakli gościnnych, wybranych spośród
najciekawszych propozycji repertuaru dla młodego widza
czytanie bajek
zajęcia teatralne prowadzone przez artystów i instruktorów
koncerty przybliżające dzieciom świat żywej muzyk

Dotychczas w ramach cyklu zostały zaprezentowane m.in.:
-

"Pippi Langstrump" z Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
"Calineczka" z Białostockiego Teatru Lalek
"Pinokio" - Teatr Polski w Warszawie

SEZON ARTYSTYCZNY 2013/ 2014
W grudniu 2013 roku zakończą się uroczyste obchody stulecia Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie.
12 września 2013 w Teatrze został uczczony jubileusz 45-lecia pracy twórczej dyrektora Teatru
Polskiego - Andrzeja Seweryna. Gościem przedstawienia, 12 września 2013 r. w Teatrze Polskim im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie, był minister kultury Bogdan Zdrojewski, który osobiście
pogratulował Dyrektorowi jubileuszu.
Sezon teatralny 2013/2014
rozpocznie premiera muzycznego przedstawienia "Listy na
wyczerpanym papierze" w reżyserii Leny Frankiewicz na podstawie poetyckiej korespondencji
Agnieszki Osieckiej z Jeremim Przyborą. Młoda aktorka i reżyserka Lena Frankiewicz stworzyła
wspólnie z Grzegorzem Sroczyńskim scenariusz spektaklu muzycznego inspirowanego opublikowaną
w 2010 roku korespondencją dwojga nieprzeciętnych osobowości polskiej kultury lat
sześćdziesiątych. W przedstawieniu, z Towarzyszeniem muzyków, wystąpią Lidia Sadowa, Agnieszka
Wilczyńska, Paweł Ciołkosz oraz Rafał Królikowski. W nowych aranżacjach usłyszymy m.in. "Nie
zakocham się tej wiosny", "Na całej połaci śnieg", "Na całych jeziorach ty", "O, Jeremi", "S.O.S", "Pa,
tato, pa", "Moja dziewuszka nie ma serduszka", "W kawiarence Sułtan". Premiera odbędzie się 21
września na Scenie Kameralnej.
Twórczość Agnieszki Osieckiej przypomniana zostanie również podczas wrześniowego Salonu poezji,
w którym utwory poetki zestawione z tekstami Wojciecha Młynarskiego przeczyta Artur Barciś.
23 listopada 2013 na Scenie Kameralnej planowana jest premiera "Odprawy posłów greckich" Jana
Kochanowskiego w adaptacji i reżyserii Ryszarda Peryta, ze scenografią i kostiumami Doroty
Kołodyńskej, z muzyką Włodka Pawlika. Światło wyreżyseruje Mirosław Poznański. W spektaklu
wystąpią: Marta Kurzak, Tomasz Brzostek, Bogusław Kierc, Krzysztof Kumor oraz Szymon Kuśmider.
Premiera odbędzie się 23 listopada 2013 na Scenie Kameralnej. Ma to być głos w dyskusji na temat
demokracji i postaw obywatelskich.
Jesienią ukażą się dwa bogato ilustrowane wydawnictwa: "Album jubileuszowy Teatru Polskiego" pod
redakcją prof. Barbary Osterloff oraz monografia pt. "Arnold Szyfman. Portret dyrektora w labiryncie
teatru" autorstwa prof. Edwarda Krasińskiego.
W grudniu 2013 roku odbędzie się także premiera monodramu Kamila Maćkowiaka "Niżyński" o
legendarnym tancerzu polskiego pochodzenia.
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29 stycznia 2014 roku, obchody 100-lecia Teatru Polskiego zamknie premiera "Bolesława Śmiałego"
Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bartosza Zaczykiewicza. Tematem sztuki jest tragiczny konflikt
króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem Szczepanowskim.
W grudniu na Scenie Kameralnej odbędzie się warszawska premiera spektaklu przygotowana dla
Teatru Polskiego przez Fundację Kamila Maćkowiaka. W monodramie opartym na losach wybitnego
tancerza Wacława Niżyńskiego w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego wystąpi Kamil Maćkowiak,
który zagrał w Polskim również w ostatniej premierze sztuki Sławomira Mrożka "Karnawał czyli
pierwsza żona Adama".
Rozpoczynający się sezon będzie obfitował w wiele wydarzeń towarzyszących - Salony poezji,
występy gościnne w ramach cykli Goście w Polskim i Teatr Polski Dzieciom. Wszystkie one cieszyły
się w poprzednim sezonie ogromnym zainteresowaniem i będą kontynuowane w najbliższych
miesiącach jubileuszu 100-lecia Teatru Polskiego.
Ostatnia premiera sezonu będzie miała miejsce 25 kwietnia 2014 roku. Będzie to "Król Lear"
Szekspira w reżyserii Jacquesa Lassalle'a z Andrzejem Sewerynem w roli tytułowej. W pozostałych
rolach zobaczymy między innymi: Annę Cieślak, Martę Kurzak, Lidię Sadową, Piotra Cyrwusa i
Krzysztofa Kwiatkowskiego. Kostiumy do spektaklu zaprojektuje Dorota Kołodyńska. Reżyserię
świateł powierzono Mirosławowi Poznańskiemu.
Premierom towarzyszyć będą cykliczne wydarzenia artystyczne: Fora dyskusyjne, Salony poezji,
spektakle w ramach cyklu Goście w Polskim i Polski dzieciom. Na koniec roku jubileuszowego 2013
zaplanowano promocje dwóch wydawnictw: albumu jubileuszowego pod redakcja prof. Barbary
Osterloff i monografii Arnolda Szyfmana autorstwa prof. Edwarda Krasińskiego.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w latach 2015 – 2017 zamierza kontynuować linię
repertuarową zapoczątkowaną wraz z objęciem dyrekcji przez Andrzeja Seweryna. Trzon
repertuaru to tzw. „wielki repertuar narodowy” – Kochanowski, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński,
Zapolska, Fredro, uzupełniony o dramat obcy różnych epok.
Ze względu na tradycje tego teatru, a także możliwości jakie stwarzają obecnie dwie sceny o różnej
liczebności miejsc na widowni, rozważane są następujące propozycje repertuarowe: Mickiewicza
(„Dziady”, „Pan Tadeusz”), Słowackiego („Ksiądz Marek”, „Książę Niezłomny”), Wyspiańskiego
(„Bolesław Śmiały”, „Noc listopadowa”), Fredry („Śluby panieńskie”, „Mąż i żona”), Przybyszewskiej
(„Sprawa Dantona”, „Thermidor”), z tzw. „małej polskiej klasyki”: Zapolskiej („Ich czworo”, „Skiz”),
Rittnera („Wilki w nocy”), Bałuckiego („Klub kawalerów”). Ze światowej literatury brane są pod
uwagę utwory: Moliera („Mizantrop”, „Skąpiec”), Ajschylosa („Oresteja”), Sofoklesa („Antygona”,
„Król Edyp”, „Filoktet”), Lessinga („Natan mędrzec”), Szymona An-skiego („Dybuk”). Nie może w
dłużej perspektywie zabraknąć Corneille’a, Horacego, Lope de Vegi, Calderona.
W ramach wychodzenia z ofertą teatru Polskiego poza jego siedzibę, planuje się kontynuować
działalność impresaryjną i rozwijać sieć kontaktów z innymi, wiodącymi teatrami na terenie Polski.
Równie ważnym zadaniem, jakie stawia przed sobą dyrekcja Teatru, jest promowanie artystów,
teatrów, grup nieinstytucjonalnych , np. w ramach cyklu Goście w Polskim.
Oprócz bieżącego repertuaru w Teatrze Polskim odbędą się występy gościnne.
Kolejnym z aspektów szeroko rozumianej misji Teatru Polskiego, a jednocześnie jednym z jego
naczelnych zadań statutowych, jest prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach
zapoczątkowanych już działań. Istotnym elementem wspierającym misję edukacyjną Teatru jest
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działalność wydawnicza, którą Teatr zamierza realizować wydając programy towarzyszące kolejnym
premierom, a także wydawnictwa okolicznościowe.
PROGRAM EDUKACYJNY TEATRU POLSKIEGO:
Kolejnym z aspektów szeroko rozumianej misji Teatru Polskiego, a jednocześnie jednym z jego
naczelnych zadań statutowych, jest prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach
zapoczątkowanych już działań. Istotnym elementem wspierającym misję edukacyjną Teatru jest
działalność wydawnicza, którą zamierzamy realizować wydając programy towarzyszące kolejnym
premierom, a także wydawnictwa okolicznościowe.
Program edukacyjny SZKOŁA WIDZÓW czerpie z najlepszych międzynarodowych wzorów
popularyzowania sztuki teatru wśród najmłodszej grupy jej potencjalnych odbiorców. Zespół Teatru
Polskiego i zaproszeni teoretycy kultury – w przekonaniu, że teatr widziany z bliska i ujawniający swą
„kuchnię” może trwale zafascynować – podczas cyklicznych spotkań prezentowany jest młodym
widzom teatr – od sceny, przez kulisy i pracownie, aż po ukoronowanie wysiłków wszystkich
pracujących w teatrze osób, czyli spektakl. Na każde spotkanie składa się miniwykład
w multimedialnej formie poświęcony tematyce wybranych przedstawień będących w repertuarze
Teatru Polskiego, interaktywne gry edukacyjne poświęcone kulturze, wycieczka po przestrzeniach
Teatru i spotkanie z twórcami spektaklu.
Wydarzenia, które dotychczas odbyły się w ramach „Szkoły widzów”:





Teatr a historia (wokół spektakli: "Hekabe", "Irydion")
Teatr Szekspira (wokół spektakli: „Burza”, „Wieczór Trzech Króli”, „Szekspir Forever!”)
Klasyka komedii (wokół spektakli: „Zemsta”, „Szkoła żon”)
O Bogu w teatrze (wokół spektakli: „Quo vadis”, „Zwiastowanie”)

8.3. Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów.
Poniżej w formie tabeli zaprezentowano zestawienie projektów inwestycyjnych, zrealizowanych
przez Wnioskodawcę w ciągu lat 2012-2013.
Wszystkie dotacje inwestycyjne zostały zrealizowane i zgodnie z postanowieniami umów o
dofinansowanie. Teatr Polski posiada bardzo duże doświadczenia związane z realizacją projektów
inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, publicznych, a także posiada
odpowiednie struktury organizacyjne pozwalające na wdrażanie i rozliczanie pozyskanych środków
zgodnie w wymaganiami donatorów.
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Tabela 14. Projekty inwestycyjne zrealizowane przez Wnioskodawcę.

L.p.

Projekt

Zakres

Źródła finansowania

Kwota dotacji Wkład własny

Opis celów

2012

1.

Dotacja podstawowa 01.01.2012 - 31.12.2012

Województwo Mazowieckie

14 748 875,00

2.

Dotacja celowa

Województwo Mazowieckie

3 371 742,84

Razem

18 120 617,84

2012

Działalność bieżąca
Przebudowa zabytkowego budynku
Teatru Polskiego w Warszawie

2013

1

2

Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego /
wkład własny

Zemsta

02.01.2013 - 10.06.2013

Karnawał

Województwo Mazowieckie /
01.02.2013 - 30.06.2013
wkład własny

150 000,00

Prezentacja komedii "Zemsta" utworu
206 136,11 ze ścisłego kanonu polskiej
dramaturgii.

200 000,00

Prezentacja sztuki "Karnawał czyli
156 243,41 pierwsza żona Adama" Sławomira
Mrożka.
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L.p.

Projekt

Zakres

Źródła finansowania

Kwota dotacji Wkład własny

3

Album Jubileuszowy

26.04.2013 - 30.09.2013

Narodowe Centrum Kultury /
wkład własny

35 000,00

4

Monografia Szyfmana 26.07.2013 - 29.11.2013

Narodowe Centrum Kultury /
wkład własny

20 000,00

Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego /
wkład własny

48 000,00

5

Fortepian

01.03.2013 - 29.11.2013

Opis celów

Opracowanie dziejów Teatru
Polskiego w Warszawie widzianych
oczami artystów i pracowników tej
27 900,00 sceny, zbiegające się w czasie z 100
rocznicą powstania tej jednej z
najważniejszych polskich scen
dramatycznych.
Głównym celem projektu to pierwsze
w historii całościowe, przekrojowe
opracowanie życia oraz dorobku
artystycznego i zawodowego Arnolda
Szyfmana, które zbiega się w czasie ze
130 rocznicą jego urodzin oraz 10025 000,00 leciem otwarcia Teatru Polskiego,
który był bez wątpienia jego
największym dziełem i wniósł
niezaprzeczalny wkład w rozwój
warszawskiego i ogólnopolskiego
życia teatralnego w minionym
stuleciu.
Zakup fortepianu stanowi w chwili
obecnej jeden z priorytetów
inwestycyjnych Teatru Polskiego,
ponieważ brak takiego instrumentu w
17 000,00 sposób znaczący utrudnia działalność
teatru, ograniczając możliwość pracy
warsztatowej oraz wymuszając
wynajem fortepianu, ilekroć jest on
potrzebny.
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L.p.

Projekt

Zakres

Źródła finansowania

Kwota dotacji Wkład własny

Opis celów

6

Dotacja podstawowa 01.01.2013 - 30.09.2013

Województwo Mazowieckie

10 472 730,00

7

Dotacja inwestycyjna 22.07.2013 - 29.11.2013

Województwo Mazowieckie

39 286,20

Modernizacja węzła p. pożarowego
(pompowni pożarowej).

8

Dotacja inwestycyjna 22.07.2013 - 29.11.2013

Województwo Mazowieckie

36 412,75

Modernizacja systemu otwierania
klap oddymiających Dużą Scenę
Teatru Polskiego.

55 000,00

Modernizacja z elementami
przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie.

9

Dotacja inwestycyjna 22.07.2013 - 29.11.2013

Województwo Mazowieckie

Razem

11 056 428,95

Działalność bieżąca

432 279,52

Opracowanie własne Wnioskodawcy.
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8.4. Wykonalność projektu pod względem organizacyjnym.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie posiada jasno określoną strukturę organizacyjną,
której funkcjonowanie określa Regulamin Organizacyjny, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 8
Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie z dnia 15.04.2013r.
Regulamin organizacyjny Teatru określa: zasady kierowania Teatrem oraz zastępowania osoby
kierującej Teatrem w trakcie jej nieobecności; strukturę organizacyjną Teatru; zakres zadań
poszczególnych komórek organizacyjnych; zadania kierujących komórkami organizacyjnymi; zakres
uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej; zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism
w Teatrze.
Zarządzanie Teatrem:
Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Teatru, zwany także „Dyrektorem
Naczelnym”. Dyrektor Naczelny organizuje pracę Teatru i odpowiada za całokształt jego działalności.
Dyrektor Naczelny zarządza Teatrem przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych, zwanego dalej: „Dyrektorem Artystycznym”;
2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych, zwanego dalej „Dyrektorem
Administracyjno- Ekonomicznym”;
3) Głównego Księgowego.
W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora Naczelnego
obowiązków służbowych, jego prawa i obowiązki wykonuje Dyrektor Administracyjno-Ekonomiczny
Do zadań Dyrektora Naczelnego należy w szczególności:
1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Teatru;
2) podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej,
funkcjonowanie Teatru na najwyższym poziomie artystycznym;

zapewniających

3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną Teatru;
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
5) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Teatru;
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz
wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
7) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Teatru;
8) przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz właściwym instytucjom
planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
9) zapewnianie realizacji zadań obronnych;
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10) zapewnianie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w Teatrze;
11) zapewnianie dostępu do informacji publicznej;
12) sprawowanie kontroli zarządczej w Teatrze;
13) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
Dyrektor Naczelny może upoważnić swoich Zastępców: Dyrektora Artystycznego i Dyrektora ds.
Administracyjno – Ekonomicznych do sprawowania nadzoru nad określonymi osobami na
samodzielnych stanowiskach i komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw jemu podległych.
Dyrektor Naczelny może także upoważnić pozostałych pracowników do wykonywania innych
obowiązków.
Dyrektorowi Naczelnemu przysługuje prawo ustanawiania pełnomocników i ich odwoływania z
prawem udzielania przez pełnomocników dalszych pełnomocnictw. Jego Zastępcom i Głównemu
Księgowemu, przysługuje prawo do działania w imieniu Teatru wyłącznie w zakresie udzielonego w
formie pisemnej upoważnienia. Wszelkie zmiany dotyczące tworzenia bądź likwidowania stanowisk
pracy w Teatrze wprowadza Dyrektor Naczelny w drodze zarządzenia.
Do zadań Dyrektora Artystycznego, należy w szczególności:
1) opracowywanie programu artystycznego oraz wieloletnich i sezonowych planów
repertuarowych i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją;
2) sprawowanie nadzoru i kontrola pracy pracowników artystycznych;
3) sprawowanie nadzoru i kontrola przedstawień w czasie prób i eksploatacji;
4) ustalanie z realizatorami nowych produkcji teatralnych i założeń artystyczno -technicznych;
5) sprawowanie nadzoru nad procesem produkcji nowych przedstawień;
6) dbałość o kształt artystyczny repertuaru;
7) właściwy dobór zespołu artystycznego oraz nadzorowanie przeprowadzanych okresowych
ocen tego zespołu;
8) ustalanie obsady i sprawowanie nadzoru nad działalnością realizatorów i wykonawców
przedstawień;
9) akceptowanie projektów scenograficznych;
10) sprawowanie nadzoru nad poziomem artystycznym druków i wydawnictw teatralnych.
Do zadań Dyrektora Administracyjno - Ekonomicznego należy w szczególności:
1) systematyczna kontrola nad przychodami, kosztami, dochodami i wydatkami Teatru;
2) dbałość o racjonalne wykorzystanie środków finansowych;
3) planowanie przychodów i kosztów, bieżące sprawowanie nadzoru nad realizacją tych planów;
4) zapewnienie prawidłowej pracy Teatru od strony finansowej i gospodarczej;
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5) przygotowywanie we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi planu
inwestycji i remontów bieżących;
6) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją i rozliczeniem prowadzonych przez Teatr
inwestycji i remontów kapitalnych oraz zakupów inwestycyjnych;
7) opiniowanie celowości i efektywności przedsięwzięć gospodarczych;
8) dbałość o funkcjonowanie i rozwój sieci informatycznej;
9) sprawowanie nadzoru nad pracą Wydziału - Biuro Obsługi Widzów;
10) organizowanie systemu obiegu dokumentów;
11) dbałość o warunki pracy pracowników Teatru i modernizację narzędzi pracy.
Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości;
2) przygotowywanie analiz i zestawień finansowych;
3) prowadzenie kontroli wewnętrznej obiegu dokumentów księgowych;
4) sprawowanie nadzoru nad rozliczaniem środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych;
5) opracowywanie
rachunkowości;

i

aktualizowanie

dokumentacji

opisującej

wewnętrzne

zasady

6) opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykonaniem;
7) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz informacji dotyczących działalności Teatru;
8) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji związanej z wynagrodzeniami
wypłacanymi przez Teatr;
9) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym

Struktura organizacyjna Teatru:
W skład Teatru wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Zespół artystyczny;
2) Wieloosobowe stanowisko ds. koordynacji pracy artystycznej i impresariatu;
3) Wieloosobowe stanowisko – asystent reżysera;
4) Dział Programowy, w skład którego wchodzą:
5) Wydział Programowo –Literacki;
6) Wieloosobowe stanowisko ds. edukacji i projektów audiowizualnych,
7) Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej – radca prawny;
Strona | 125

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

8) Dział Kadr;
9) Stanowisko ds. zamówień publicznych;
10) Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej;
11) Stanowisko ds. BHP;
12) Stanowisko ds. obrony cywilnej;
13) Wieloosobowe stanowisko ds. wizerunku i komunikacji;
14) Stanowisko ds. kontaktów z mediami, sponsoringu i organizacji imprez;
15) Stanowisko ds. produkcji teatralnej;
16) Dział Techniczny, w skład którego wchodzą:
a) Stanowisko – asystent głównego inżyniera,
b) Pracownia scenograficzna,
c) Zespół rekwizytorów,
d) Zespół garderobianych,
e) Zespół montażystów,
f) Pracownia oświetleniowa,
g) Pracownia elektroakustyczna,
h) Pracownia stolarska,
i) Pracownia malarska,
j) Pracownia modelarska,
k) Pracownia tapicerska,
l) Pracownia ślusarska,
m) Pracownia szewska,
n) Pracownia krawiecka damska,
o) Pracownia krawiecka męska,
p) Pracownia stylizacji fryzur i charakteryzacji,
r) Pralnia;
15) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
a) Zespół ds. administracyjno – gospodarczych;
b) Stanowisko ds. ewidencji majątku trwałego;
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c) Wieloosobowe stanowisko ds. zaopatrzenia i transportu;
d) Stanowisko ds. obsługi magazynu głównego;
e) Stanowisko ds. obsługi magazynu kostiumów;
f) Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi portierni i informacji;
g) Zespół sprzątający.
16) Stanowisko ds. inwestycji i kapitalnych remontów;
17) Stanowisko ds. informatycznych;
18) Wieloosobowe stanowisko ds. energetycznych;
19) Stanowisko ds. pozyskiwania i administracji funduszy pomocowych;
20) Wydział - Biuro Obsługi Widzów;
21) Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
22) Wydział Finansowo – Księgowy;
23) Wydział Płac.
Poniżej na wykresie zaprezentowano schemat organizacyjny Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana.
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
Projekt po uzyskaniu dofinansowania ze środków RPO WM realizowany będzie przez zespół
projektowy powołany zarządzeniem Dyrektora. W procesie zarządzania projektem będą uczestniczyć
pracownicy i współpracownicy Teatru niezbędni do zrealizowania projektu, którzy będą wypełniać
powierzone zadania w ramach swoich obowiązków.
Poniżej zaprezentowano schemat funkcjonowania zespołu projektowego:
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Rysunek 2. Schemat zarządzania projektem na etapie realizacyjnym.

Realizacja projektu w aspekcie organizacyjnym, poza realizacją założonych prac modernizacyjnych
i dostaw, obejmie następujące etapy, za których realizacje odpowiedzialni będą członkowie zespołu
projektowego:
1.
2.
3.
4.
5.

Nadzór nad przeprowadzeniem procedur przetargowych;
Zawarcie umów z Generalnym wykonawcą oraz ekspertami / podmiotami zewnętrznymi,
Zarządzanie, koordynacja i nadzór nad projektem;
Rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu;
Monitoring i sprawozdawczość.

Struktura zarządzania obejmuje następujące funkcje:
Kierownik projektu - odpowiedzialny za:







prawidłową realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO;
pozyskiwanie danych z działów Teatru oraz niezbędnych do prowadzenia sprawozdawczości
projektu;
współpracę z Wykonawcami przedmiotu projektu,
bezzwłoczne rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami,
przyjmowanie i akceptację sprawozdań z realizacji etapów przedmiotu umowy,
przegląd, zgłaszanie uwag, akceptację oraz odbiór poszczególnych Etapów Umów przez
Wykonawców;
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zarządzanie i kontrolę zakresu Projektu – wspólne z Wykonawcą zarządzanie zakresem prac
realizowanych w ramach Projektu;
zarządzanie jakością – w rozumieniu jakości realizacji Projektu oraz jakości dostarczanych
produktów prac, w ścisłej współpracy z Wykonawcą oraz przy wsparciu zaangażowanych
specjalistów;
nadzór nad Zespołem Projektowym;
zarządzanie komunikacją – zapewnienie odpowiedniego procesu informacyjnego
dotyczącego prowadzonych prac i ich wyników oraz wspólnego Wykonawcą raportowania
postępu prac;
zarządzanie ryzykiem – w ścisłej współpracy z Wykonawcą;
dokonywanie protokolarnych odbiorów etapów projektu i zakończenia;
zapewnienie zasobów ze strony Teatru koniecznych do terminowego i zgodnego z
założeniami wykonania prac;
kontakty strategiczne z MJWPU;
monitorowanie realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego;
gromadzenie i archiwizację dokumentacji projektu;
realizację działań promocyjnych projektu;
monitorowanie osiągnięcia wskaźników;
prawidłowe sporządzanie wniosków o płatność;
składanie wniosków i sprawozdań Dyrekcji Teatru z przebiegu prac.
weryfikację kwalifikowalności robót;

Główny specjalista do spraw inwestycji odpowiedzialny za:







nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesem inwestycyjnym w ramach projektu;
koordynację działań wszystkich podmiotów współuczestniczących w procesie inwestycji;
uczestniczenie w naradach dot. projektu;
kontakty robocze z Inwestorem Zastępczym i innymi Wykonawcami;
zatwierdzanie dokumentów księgowych dot. dostaw i robót budowlanych pod względem
merytorycznym;
sporządzanie sprawozdań z postępu prac inwestycyjnych;

Specjalista do spraw zamówień publicznych odpowiedzialny za :







przygotowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z udzielanymi zamówieniami –
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa wspólnotowego
udział w pracach komisji przetargowej;
uczestniczenie w naradach dot. projektu;
współudział przy przeprowadzeniu rozeznania konkurencyjnego dla zamówień w trybie art. 4
pkt. 8 Pzp;
nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedur przetargowych i ich zgodności z
wewnętrznym regulaminem.

Specjalista do spraw techniki sceny odpowiedzialny za :



współpracę ze specjalistą do spraw inwestycji oraz wszystkimi podmiotami
współuczestniczącymi w inwestycji w zakresie technicznych aspektów inwestycji;
współudział w przygotowaniu materiałów do postępowania przetargowego;
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udział w komisji przetargowej;
weryfikację dokumentacji technicznych;
w miarę potrzeby uczestniczenie w naradach dot. projektu;
nadzór nad pracami określonymi w projekcie.

Specjalista do spraw energetycznych odpowiedzialny za:


współpracę ze specjalistą do spraw inwestycji oraz wszystkimi podmiotami
współuczestniczącymi w inwestycji w zakresie energetycznych aspektów inwestycji;
współudział w przygotowaniu materiałów do postępowania przetargowego;
udział w komisji przetargowej;
weryfikację dokumentacji technicznych;
w miarę potrzeby uczestniczenie w naradach dot. projektu;
nadzór nad pracami określonymi w projekcie.







Specjalista do spraw promocji odpowiedzialny za:




koordynację i terminową realizację działań promocyjnych zgodnych z wytycznymi IZ;
w miarę potrzeby uczestniczenie w naradach dot. projektu;
monitorowanie przebiegu działań promocyjnych.

Specjalista do spraw finansowo – księgowych odpowiedzialny za:
 opracowanie aneksu do polityki rachunkowości jednostki uwzględniającego wytyczne IZ,
 weryfikację dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
 prowadzenie - zgodnie z wymogami unijnymi – dokumentacji księgowej i poprawność
ewidencjonowania wydatków poniesionych przy realizowaniu projektu (wyodrębniona
ewidencja księgowa);
 prawidłowe opisywanie faktur dokumentujących poszczególne zadania w ramach ww.
projektu pod kątem zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz
informowanie o zauważonych nieprawidłowościach;
 monitorowanie zapotrzebowania na transze dotacji w zakresie wkładu własnego i dotacji UE;
 w miarę potrzeby uczestniczenie w naradach dot. projektu;
 współpracę z kierownikiem projektu unijnego, instytucjami finansującymi zadanie oraz
innymi podmiotami współuczestniczącymi w procesie inwestycyjnym.
DORADZTWO TECHNICZNE, PRAWNE I FINANSOWE
Wnioskodawca w poczuciu obowiązku wynikającego z art. 44 ust 3 ustawy o finansach publicznych,
traktującego o tym, że wydatki publiczne (dofinansowanie z RPO WM) powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
wypracował rozwiązania w zakresie zarządzania projektem służące wnikliwemu monitorowaniu
realizowanych przedsięwzięć oraz zapewnieniu prawidłowych rozliczeń finansowych.
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Merytoryczna wykonalność projektu jest warunkowana prawidłowym zarządzaniem projektem.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w okresie realizacji projektu, po podpisaniu umowy
o dofinansowanie, zaangażuje podmiot/podmioty zewnętrzne, które wspierać będą wykonanie
projektu w aspekcie technicznym, finansowym i prawnym.
Decyzja o zaangażowaniu podmiotów zewnętrznego wynika z faktu, że Wnioskodawca nie posiada
kadry mającej doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z RPO. Zaangażowanie
podmiotu zewnętrznego wpłynie korzystnie na realizację i osiągniecie zakładanych wskaźników.
A. Doradztwo prawne związane z realizacją projektu w zakresie :
1.
2.
-

3.
4.
-

W zakresie praw i obowiązków Teatru wobec Inwestora Zastępczego:
analiza prawna umowy i innych otrzymanych dokumentów związanych z jej wykonywaniem,
opiniowanie lub przygotowywanie dokumentów (w tym aneksów do umowy),
uczestniczenie w spotkaniach z Inwestorem Zastępczym lub podmiotami trzecimi,
sporządzanie opinii i analiz,
Reprezentowanie Teatru w ewentualnych sporach przed sądami powszechnymi,
reprezentowanie Teatru przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami
administracyjnymi, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie zgodnej z
obowiązującymi
przepisami
realizacji
inwestycji
oraz
jej
zakończenia
(w zakresie w którym obowiązek ten nie ciąży na Inwestorze Zastępczym lub Generalnym
Wykonawcy)
W
zakresie
praw
i
obowiązków
Teatru
wobec
Generalnego
Wykonawcy
i Podwykonawców
analiza prawna umowy i innych otrzymanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem,
opiniowanie lub przygotowywanie dokumentów (w zakresie, w którym obowiązek ten nie ciąży na
Inwestorze Zastępczym),
uczestniczenie w spotkaniach z Generalnym Wykonawcą, Podwykonawcami lub podmiotami
trzecimi (w zakresie, w którym obowiązek ten nie ciąży na Inwestorze Zastępczym),
sporządzanie opinii i analiz (w zakresie, w którym obowiązek ten nie ciąży na Inwestorze
Zastępczym).
W zakresie praw i obowiązków Teatru wobec dostawców usług (projekt, nadzór autorski)
analiza prawna umowy i innych otrzymanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem,
opiniowanie lub przygotowywanie dokumentów (w zakresie. w którym obowiązek ten nie ciąży na
Inwestorze Zastępczym),
uczestniczenie w spotkaniach z dostawcami usług (w zakresie, w którym obowiązek ten nie ciąży
na Inwestorze Zastępczym),
sporządzanie opinii i analiz (w zakresie, w którym obowiązek ten nie ciąży na Inwestorze
Zastępczym),
reprezentowanie Teatru w ewentualnych sporach przed sądami powszechnymi
(w zakresie, w którym obowiązek ten nie ciąży na Inwestorze Zastępczym),

B. Doradztwo techniczne związane z realizacją projektu, w tym między innymi:
- Przygotowywanie dla Inwestora uwag i zastrzeżeń dotyczących sposobu realizacji inwestycji; oraz
przygotowywanie dla Inwestora wystąpień w tej sprawie do Inwestora Zastępczego.
- Realizacja powierzonych czynności z zakresu zarządzania projektem inwestycyjnym - nie objętych
umową pomiędzy Inwestorem z Inwestorem Zastępczym i nie objętych udzielonymi Inwestorowi
Zastępczemu pełnomocnictwami, a wynikającymi z obowiązków Inwestora/Beneficjenta.
- Diagnoza ewentualnych braków i kolizji zaprojektowanych rozwiązań – w zakresie nie
wchodzącym w zakres obowiązków Inwestora Zastępczego.
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- Opracowanie opinii, materiałów oraz kalkulacji istotnych dla realizowanego procesu
inwestycyjnego z punktu widzenia docelowego przeznaczenia i użytkowania obiektu; opiniowanie
rozwiązań
innowacyjnych
i
nowych
rozwiązań
technologicznych,
analizy
i wyliczenia mające na celu optymalizację kosztów eksploatacji.
- Kontrola harmonogramu rzeczowego Projektu w części dotyczącej zadań inwestycyjnych.
- Kontrola planu kosztów, harmonogramu finansowego w części dotyczącej zadań inwestycyjnych;
ocena systemu zarządzania kosztami w Projekcie w części dotyczącej zadań inwestycyjnych.
- Kontrola harmonogramu zamówień publicznych, które będą konieczne do przeprowadzenia w
celu prawidłowej realizacji Inwestycji .
- Ostateczne zdefiniowanie procedury zarządzania zmianami w Projekcie w części dotyczącej zadań
inwestycyjnych.
- Monitoring działań Inwestora Zastępczego, Projektanta, wykonawców robót budowlanych,
dostawców, urzędów i innych osób trzecich uczestniczących w realizacji Inwestycji.
- Organizacja współpracy i doradztwo w sprawach urzędowych w celu uzyskania niezbędnych
opinii, zgód, pozwoleń itp. dla celów skutecznej i terminowej realizacji Inwestycji w zakresie nie
wchodzącym do obowiązków Inwestora Zastępczego.
- Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne dotyczących
bieżącej realizacji Inwestycji – funkcja kontrolna w stosunku do Inwestora Zastępczego.
- Współpraca z Inwestorem, Inwestorem Zastępczym i Projektantem w ramach pełnionego nadzoru
autorskiego, zamiennych projektów wykonawczych, optymalizacji kosztów. Czynność obejmuje w
szczególności analizę, opiniowanie oraz nadzór nad dokumentacją zamienną.
- Udział z ramienia Inwestora w odbiorach częściowych i końcowym.
C. Przygotowanie ekspertyz związanych z ewentualnymi, ale dzisiaj nie dającymi się precyzyjnie
przewidzieć, trudnościami, związanymi z pracami budowlanymi w obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków. W zakresie tej kategorii nie występują usługi finansowo-księgowe związane z procesem
zarządzania i rozliczania projektu. Usługi te zostały wpisane do zakresu umowy z Inwestorem
Zastępczym.
D. Doradztwo finansowe
- Opiniowanie planowanych działań: zakresów i terminów pod kątem ich kwalifikowalności
- Doradztwo przy aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, wydatków
i zamówień publicznych.
- Analizę możliwości dokonywania zmian i przesunięć kwotowych
- Weryfikację pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dokumentów związanych
z realizacją projektu.
- Weryfikacja wniosków o zaliczkę i wniosków rozliczających poniesione wydatki.
PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU


Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - inicjator projektu, użytkownik obiektu,
inwestor pełniący funkcję Zamawiającego w stosunku do wykonawców robót, usług i
dostawców. Teatr to podmiot zarządzający oraz główny użytkownik budynku w perspektywie
długoterminowej – w okresie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia zakończenia projektu. Teatr
stanie się właścicielem produktów po zakończeniu realizacji projektu.



Inwestor zastępczy – firmy wybrane w drodze postępowań zgodnych z ustawą prawo
zamówień publicznych dla kolejnych etapów projektu. Podmioty te świadczą usługi
kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, organizują i koordynują roboty budowlane,
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dokonują odbioru etapów robót, kontroli robót na etapie realizacji, a także na etapie
odbiorów końcowych.


Wykonawca inwestycji w latach 2010 - 2012 – realizacja rzeczowa inwestycji, wyłoniony
został w drodze przetargu nieograniczonego (umowa z wykonawcą robót budowlanych –
z konsorcjum firm – AMP Sp. z o.o. i „Renova” sp. z o.o. z dnia 10.06.2010).



Wykonawca dokumentacji, realizator modernizacji i dostawca wyposażenia w 2014 roku
wykonawca zrealizuje umowę w formule „zaprojektuj i wykonaj”, wykonawca zostanie
wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego w I kw/ 2014 roku.



Doradztwo prawne, finansowe i techniczne – podmiot/podmioty świadczące usługi doradcze
na rzecz Wnioskodawcy związane z realizacją przedmiotowego projektu. W związku
z brakiem doświadczenia Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ocenie Wnioskodawcy usługi te
przyczynią się do prawidłowej realizacji i rozliczenia inwestycji.



Samorząd Województwa Mazowieckiego – jako statutowy organizator Teatru samorząd
współfinansuje działalność bieżącą i inwestycyjną Teatru, wspiera instytucję w działaniach
promocyjnych.
Inwestycję
nadzoruje
Departament
Nadzoru
Właścicielskiego
i Inwestycyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Samorząd województwa jest gwarantem wkładu
własnego do projektu.

Kodeks Etyki:
Wszyscy pracownicy Teatru Polskiego w czasie wykonywania obowiązków zawodowych przestrzegają
Kodeksu Etyki, który został wprowadzony 17 maja 2011 r. wyznacza standardy postępowania,
których powinni przestrzegać pracownicy Teatru w związku z wykonywaniem przez nich swoich
obowiązków służbowych. Kodeks Etyki jest zbiorem zasad, którymi kierują się pracownicy Teatru w
miejscu pracy, jak i poza nim, w relacjach ze współpracownikami, kolegami, zwierzchnikami i
przełożonymi, mając na względzie uniwersalne zasady współżycia społecznego, dobro Teatru oraz
uznając nadrzędność misji swojej pracy nad innymi wartościami i celami jakie niesie praca.
Pracownicy Teatru dążą do takiego wykonywania swoich obowiązków, aby praca na każdym
stanowisku była rozwijająca i twórcza, a będąc źródłem osobistej satysfakcji, jednocześnie jak
najlepiej służyła wszechstronnemu rozwojowi Teatru i wszelkiej działalności kulturalnej prowadzonej
przez Teatr.

8.5. Wykonalność projektu pod względem prawnym i formalnoadministracyjnym.
Na mocy Uchwały Nr 990/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2013 r.,
zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w
indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013, dotyczącej aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013 (IWIPK), przeniesiono z listy rezerwowej na listę
podstawową projekt pt. „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru
Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”.
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DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO REALIZACJI PROJEKTU:
I ETAP (2010-2012).
Do etapu inwestycji zrealizowanego w latach 2010 – 2012 (zakończonego 30.09.2012 r.)
Wnioskodawca pozyskał następujące pozwolenia, zezwolenia i opinie, w tym:
- Pozwolenie na budowę - decyzja nr 202/Ś/2010 z dnia 01.04.2010 r. dla inwestycji polegającej na
remoncie z elementami przebudowy budynku Teatru Polskiego w Warszawie przy ul. Karasia 2, na dz.
nr ew. 10/5, 10/6, 10/7 z obrębu 5-04-05 z dnia 01.04.2010;
- Decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków decyzja nr 1789 N/09 z 03.10.2009, późniejsza zmiana
decyzją nr 1267 N/11 z dn. 01.07.2011 r. oraz nr 2238 N/11 z 16.11.2011, kolejna zmiana decyzją
1300 N/12 z 28.06.2012.;
- Postanowienie zawierające wyrażenie zgody Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej z 11.03.2010 r. na realizację inwestycji wraz z późniejszymi zmianami
(uzupełnieniami).
II ETAP (2014)
II etap projektu - modernizacja sceny i dostawy sprzętu (realizowany 2014 roku będzie realizowany
w trybie „zaprojektuj i wykonaj”.
W związku z tym, wymaga on pozyskania następujących zgód i zezwoleń:
1. W dniu 19.08.2013 roku Stołeczny Konserwator Zabytków wydał dokument zawierający
zalecenia konserwatorskie dla inwestycji polegającej na modernizacji pudła Dużej Sceny
wraz z modernizacją techniki oświetleniowej w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie (nr pisma KZ. IAU.4120.2567.2013 D Sz. (2). Zadanie to stanowi II
część (II etap) niniejszego projektu. Ww. pismo zawierające zalecenia zostało wydane na
wniosek Teatru Polskiego, złożony 16 lipca 2013 roku do Biura Stołecznego Konserwatora
Zabytków.
Zalecenia konserwatorskie:
Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem złożonym przez Teatr Polski do Stołecznego Konserwatora
Zabytków planowana jest modernizacja pudła dużej sceny wraz z oświetleniem w budynku teatru.
Zakłada się poprawę warunków bezpieczeństwa pracy oraz dostosowanie technicznego do wysokich
wymogów przy realizacji nowoczesnych inscenizacji, poprzez zastąpienie przestarzałych urządzeń
wyciągowych sceny, nowoczesnymi, o większych możliwościach inscenizacyjnych. lstniejące
urządzenia wyciągowe są niesprawne bądź przestarzałe. Zakłada się wymianę napędów ręcznych na
elektryczne. Zainstalowanie nowej techniki oświetleniowej polegałoby na zastąpieniu dwóch
sztankietów oświetleniowych mostami elektrycznymi z napędem elektrycznym oraz wprowadzeniu
sprzętu oświetleniowego wraz z pulpitem sterującym. Stołeczny Konserwator Zabytków nie zgłasza
zastrzeżeń do przeprowadzenia prac polegających na wymianie niesprawnych, montowanych
kilkanaście lat temu (nie będących elementem oryginalnych mechanizmów) urządzeń, na nowe.
Niniejsze zalecenia zostały wydane na podstawie załącznika: Planowany zakres prac dla Projektu:
Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie.
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2. Zgodnie z art. 36 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, wymaga pozwolenia konserwatora zabytków. Wnioskodawca złoży do
Stołecznego Konserwatora Zabytków wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac
konserwatorskich / restauratorskich / robót budowlanych / podjęcie innych działań
mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku (właściwe
podkreślić) przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. Zadanie to zostanie
zrealizowane po wykonaniu Projektu architektonicznego (projektów branżowych)
Przewidywany termin wystąpienia: luty 2014 r.
3. Uzyskanie pozytywnej Decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków w sprawie złożonego
Wniosku.
Przewidywany termin uzyskania dokumentu: marzec 2014 r.
4. Teatr Polski złoży Wniosek o wydanie postanowienia i wyrażenie zgody na zastosowanie
rozwiązań opisanych w Projekcie architektonicznym do Mazowieckiej Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, 00-622 Warszawa, ul. Polna 1.
Przewidywany termin wystąpienia: luty 2014 r.
5. Uzyskanie Postanowienia w sprawie przyjętych rozwiązań w Projekcie architektonicznym
(branżowym).
Przewidywany termin uzyskania dokumentu: marzec 2014 r.
6. Teatr Polski złoży Wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa Dla Dzielnicy Śródmieście
Warszawa o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 32 i 33 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) dla
zadania inwestycyjnego, dla którego zostanie opracowany projekt budowlany wraz z
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo
budowlane.
Przewidywany termin wystąpienia: marzec 2014 r.
7. Uzyskanie pozytywnej Decyzji WAiB i wydanie pozwolenia na budowę.
Przewidywany termin uzyskania dokumentu: kwiecień 2014 r.

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację procedur w ramach PZP będzie Wnioskodawca projektu –
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Wszystkie roboty budowlane, usługi, dostawy
realizowane w ramach projektu będą dokonywane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Jako samorządowa, artystyczna instytucja kultury Wnioskodawca stanowi, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
podmiot sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (T.J. Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) ustawę stosuje
się do udzielania zamówień publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych.
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Wnioskodawca deklaruje, że podczas stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych będzie
uwzględniał zasady jawności, niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia oraz równego
dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, zgodnie z
obowiązującym prawodawstwem.
W przypadku zamówień Wnioskodawcy niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień
publicznych lub ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczających kwoty obligującej do
stosowania ustawy (14 000 EUR), Wnioskodawca zastosuje się do zasad polityki konkurencyjności
obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.
Wnioskodawca posiada regulamin wewnętrzny dotyczący trybu udzielania zamówień publicznych.
Tabela 15. Informacja dotycząca zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w
projekcie do dnia uchwalenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały na mocy której projekt
został wpisany na listę indykatywną.
Data Tryb Data Data Podsta Przesłan Kwota brutto
Nazwa i opis Rodzaj Szacowana wartość
zamówie
wszczęci udziele zawarc oszaco wa
ki
zamówienia
umowy
przedmiotu
nia
a
nia
ia
wania oszaco wyboru
zamówienia (roboty Wartość Kurs Wartoś postępo zamów umow wartoś wania trybu
budowla netto EUR ć netto wania ienia
y
ci wartoś innego
(PLN)
(EUR)
ne
z zamów ci
niż
(PLN)
/dostaw
wykon ienia zamów podsta
ienia wowy
y /usługi)
awcą
(doku
ment)
Przebudowa Roboty 12.724. 3,839 3.314.4 14-04- Przetar 10-06- 14-04- Kosztor
zabytkowego budowla 120,00
g
36,05 2010
2010 2010 ysy
budynku –
inwest
ne
nieogr.
roboty
orskie
budowlane,
sanitarne,
elektryczne
Reżyser
spektaklu –
promocja
Projektu

Usługi

N/D

66.323, 4,0196 16.500, 01-07- art. 67 02-07- 28-06- Rozezn art. 67
40
00
2013 ust.. 1 2013 2013 anie ust.. 1
Benefic lit. c
lit. c
jenta w
środow
isku
zawod
owym

9.915.440,32

71.780,00

Na podstawie Harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach projektu – projekty kluczowe,
Uchwała nr 990/259/13 z dnia 4 czerwca 2013 r. Lista prezentuje przetarg związany z realizacją I etapu
projektu.

Tabela 16. Planowane postępowania przetargowe w ramach II etapu projektu.
Nazwa i opis
przedmiotu

Rodzaj
zamówienia
(roboty
budowlane

Szacowana Planowany tryb
wartość
udzielenia
zamówienia
zamówienia
(wartość netto

Planowany termin
wszczęcia
postępowania

Data
oszacowania
wartości
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/dostawy
/usługi)

w PLN)

Pełnienie funkcji
Doradcy Prawnego

Usługi

60.000,00

Przetarg
nieograniczony

IV kw. 2013 – nie
wcześniej niż po
podpisaniu umowy o
dofinansowanie
realizacji Projektu

IV kw. 2013

Pełnienie funkcji
Inwestora
Zastępczego

Usługi

216.000,00

Przetarg
nieograniczony

IV kw. 2013 – nie
wcześniej niż po
podpisaniu umowy o
dofinansowanie
realizacji Projektu

IV kw. 2013

Pełnienie funkcji
Doradcy
Finansowego

Usługi

72.000,00

Przetarg
nieograniczony

IV kw. 2013 – nie
wcześniej niż po
podpisaniu umowy o
dofinansowanie
realizacji Projektu

IV kw. 2013

Modernizacja
górnej mechanizacji
sceny i techniki
oświetleniowej

Roboty
budowlane

4.807.533,74

Przetarg
nieograniczony

IV kw. 2013 – nie
wcześniej niż po
podpisaniu umowy o
dofinansowanie
realizacji Projektu

IV kw. 2013

Umowa - reklama
na nośnikach:
Citylight i Frontlight
– promocja Projektu

Usługi

70.000,00

art. 67 ust.. 1 lit.
b

I kw. 2014

IV kw. 2013

Umowa organizacja
konferencji
naukowej –
promocja Projektu

Usługi

100.000,00

Przetarg
nieograniczony

I lub II kw. 2014

IV kw. 2013

zamówienia

zamówienia

Źródło: Opracowanie własne Wnioskodawcy

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez
podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

8.6. Trwałość projektu w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji.
8.6.1. Trwałość finansowa.
Finansowa trwałość projektu występuje, gdy suma przepływów w ramach skumulowanych strumieni
pieniężnych jest dodatnia lub równa zero we wszystkich latach przyjętego okresu prognozy. Trwałość
finansowa oznacza, że przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków finansowych.
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Trwałość finansowa projektu została przeanalizowana pod kątem zasobów finansowych projektu i
analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy. Badanie przeprowadzono przy użyciu rachunku
przepływów pieniężnych.
Realizacja projektu jest zapewniona dzięki zaplanowanym źródłom finansowania: dotacja EFRR,
budżet Państwa, środki Samorządu Województwa Mazowieckiego. Środki te są wystarczające do
sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji. W fazie eksploatacyjnej koszty generowane
przez projekt będą pokrywane ze środków dotacji podmiotowej i przychodów ze sprzedaży biletów.
W celu wykazania finansowej trwałości projektu sporządzono prognozę wpływów i wydatków dla
całego okresu realizacji i eksploatacji projektu (Tabela 16, arkusz „Trwałość”, załącznik nr 1 do SW,
(plik w formacie Excel)). Roczne salda prognozowanych wartości wpływów i wydatków związanych z
samym projektem są większe bądź równe zero w latach objętych analizą, co wskazuje na zapewnienie
płynności finansowej przedsięwzięcia.
W celu wykazania finansowej trwałości scenariusz z projektem sporządzono prognozę wpływów i
wydatków dla całego okresu realizacji i eksploatacji projektu (Tabela 17, arkusz „Trwałość”, załącznik
nr 1 do SW, (plik w formacie Excel)). Roczne salda prognozowanych wartości wpływów i wydatków
związanych z działalnością Teatru Polskiego i z samym projektem są większe bądź równe zero w
latach objętych analizą.
Zarówno trwałość projektu i trwałość Wnioskodawcy z projektem jest zabezpieczona.

8.6.2. Trwałość instytucjonalna.
Teatr Polski w Warszawie po zakończeniu projektu będzie Operatorem zmodernizowanego obiektu
teatralnego. Teatr będzie ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją
wytworzonej i zmodernizowanej infrastruktury. Środki na pokrycie działalności instytucji w
zmodernizowanym obiekcie będą pochodziły z budżetu Teatru Polskiego, na którego wartość składa
się dotacją podmiotowa od Organizatora – Województwo Mazowieckie, oraz przychody z działalności
statutowej. Beneficjent zakłada również współfinansowanie inwestycji i działalności statutowej ze
środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.
Zakładany model działalności gwarantuje zachowanie trwałości produktów i osiągnięcie przyjętych
wskaźników rezultatu w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.
Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi w Rozdziale 8, należy podkreślić, że Teatr Polski im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie jako artystyczna samorządowa instytucja kultury posiada pełną
zdolność prawną oraz wszelkie kompetencje do realizacji niniejszego projektu, a także do utrzymania
jego produktów i rezultatów w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu inwestycji. Wnioskodawca
będzie także odpowiadać za zarządzanie wytworzoną i zmodernizowaną infrastrukturą po
zrealizowaniu projektu, w okresie jego trwałości, opierając się o własne, dobrze wykwalifikowane
kadry techniczne i administracyjne.
Teatr Polski jest podmiotem publicznym, renomowaną instytucją kultury, o dużym doświadczeniu w
realizacji projektów inwestycyjnych, o podobnym zakresie technicznym i finansowym do projektu
opisywanego w Studium, a wszystkie projekty realizowane w latach poprzednich zostały wdrożone
zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie.
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Nie istnieje także ryzyko zaprzestania działalności Wnioskodawcy, którego organizatorem jest
Województwo Mazowieckie, będące pośrednio gwarantem trwałości instytucjonalnej
Wnioskodawcy.

8.6.3. Promocja projektu wraz z informacją na temat źródeł finansowania.
Wszystkie działania informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji
Projektu będą przygotowane i realizowane zgodnie z „Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie
działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (dla Priorytetów od I do VIII)”.
Zastosowanie w ramach działań promocyjnych będą mieć również art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji
(WE) 1828/2006. Wskazują one podstawowe obowiązki wynikające z faktu współfinansowania
projektów ze środków funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności, pokazując minimum działań
informacyjno-promocyjnych, jakie muszą zostać zaplanowane i zrealizowane w ramach projektu, aby
spełnić wymogi Unii Europejskiej w tym zakresie.
Wnioskodawca projektu – Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie deklaruje, że na każdym
etapie zaplanowanych działań związanych z realizacją projektu oraz promocją jego rezultatów, będą
przestrzegane następujące kryteria:


przestrzegany będzie wymóg jawności i powszechności wszelkich działań związanych z
współfinansowaniem projektu z funduszy strukturalnych UE. Zgodnie z zasadą informowania
o realizacji projektów przy udziale środków Unii Europejskiej, Wnioskodawca gwarantuje
podjęcie działań związanych z promocją unijnego źródła dofinansowania. Kwestie te reguluje
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS
i FS i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Wnioskodawca gwarantuje
zachowanie zasad dotyczących promocji i informacji, które zostały uregulowane w
Rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 i których szczegółowy zakres zawarty jest w
Rozporządzeniu Komisji nr 1828/2006;



promowana będzie publiczna świadomość dotycząca działań, jakie w ramach projektu
uzyskają dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 wśród grup
docelowych projektu.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne Wnioskodawcy, w tym te mające na celu jak najszersze
upowszechnienie w regionie województwa mazowieckiego, będą realizowane zgodnie z wytycznymi
w dziedzinie informacji i promocji na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach polityki
rozwoju art. 35 ust. 3 pkt. j; oraz z wytycznymi szczegółowymi dotyczącymi „Informacji i promocji dla
okresu programowania 2007-2013”, a także „Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
informacji i promocji”.
Wymogi promocji i informacji zostaną spełnione poprzez:


Umieszczenie z chwilą zawarcia umowy o dofinansowanie tablicy informacyjnej na terenie
realizacji projektu;



Umieszczenie w terminie do 6 miesięcy od momentu zakończenia realizacji projektu oraz
ekspozycja w 5-letnim okresie trwałości tablicy pamiątkowej informującej o zrealizowanym
projekcie i źródłach jego finansowania;
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Umieszczenie na stronie internetowej Teatru podstrony z opisem projektu oznaczonej
odpowiednimi logotypami, po podpisaniu umowy o dofinansowanie;



Oferta Teatru dostępna na stronie internetowej w okresie realizacji projektu oraz jego
trwałości będzie prezentowana w języku polskim;



Zastosowanie odpowiednich oznaczeń i logotypów w korespondencji dotyczącej projektu, po
podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Dodatkowo Wnioskodawca planuje realizację działań promocyjnych o charakterze kulturalnym,
zgodnych z profilem działalności instytucji:
Wystawienie sztuki Wiliama Shakespeare'a „KRÓL LEAR” ( 2 spektakle)
Aby w jak najbardziej efektywny sposób zaprezentować społeczeństwu efekty realizacji projektu, w
tym sposób funkcjonowania nowej technologii sceny, zaplanowano organizację dwóch spektakli
teatralnych na podstawie sztuki Wiliama Shakespeare'a pt.: „KRÓL LEAR”.
Realizacja takiego przedsięwzięcia jest dużo skuteczniejsza dla potrzeb prezentacji wkładu EFRR w
projekt kompleksowej modernizacji budynku Teatru niż sama konferencja prasowa – w trakcie
spektaklu widzowie (w tym także przedstawiciele władz samorządowych, mediów – w tym
branżowych, innych instytucji kultury oraz przedstawiciele innych grup docelowych projektu) będą
mogli nie tylko obcować ze sztuką w odpowiednim otoczeniu, ale także niejako „na żywo”
obserwować efekty realizacji projektu. Odbiór społeczny i oddźwięk medialny takiej formy promocji i
informacji również będzie szerszy. Zaplanowane spektakle stanowią również wartość dodaną do
minimalnych wymagań w zakresie informacji i promocji, jakie spoczywają na beneficjentach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Premiera sztuki zaplanowana jest na 25 kwietnia 2014 roku, dokładne daty dzienne przedstawień
realizowanych w ramach promocji i informacji zostaną ustalone w okresie późniejszym, jednak
będzie to II kwartał 2014 roku.
Wnioskodawca zobowiązuje się ponadto, że w związku z finansowaniem w ramach działań
promocyjnych sztuki „Król Lear” spektakl będzie prezentowany jedynie na terenie kraju oraz nie
będą prowadzone działania promujące ten spektakl za granicą.
Konferencja naukowa:
Planowana jest także organizacja konferencji naukowej dot. finansowania ze środków RPO WM
Działanie 6.1. „Kultura prowadzonych inwestycji w obiektach kultury na Mazowszu w latach 2007 2013 na przykładzie zadania realizowanego w Teatrze Polskim p.n. „Modernizacja z elementami
przebudowy zabytkowego budynku teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”.

Budżet kwalifikowany wszystkich działań promocyjnych (w tym rezultatów projektu) wynosi
575 596,70 zł netto.
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9. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu. Analiza
konkurencyjności i popytu.
9.1. Identyfikacja odbiorców rezultatów proponowanego projektu.
Według założeń rozwoju Teatr jako instytucja kultury ze stuletnią tradycją działalności artystycznej
adresuje swoją ofertę kulturalną do odbiorców ze wszystkich grup wiekowych i społecznych.
Działania Teatru skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej:
W 2013 roku Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana zainicjował nowatorski długofalowy projekt
edukacyjno-popularyzatorski "Szkoła Widzów", stanowiący również odpowiedź na szkolne "potrzeby"
programowe uczniów gimnazjów i liceów. W każdym miesiącu sezonu artystycznego będą odbywać
się jedno lub dwa spotkania tematyczne, związane z bieżącą ofertą repertuarową Teatru. Jeden nurt
spotkań stanowić będą związane z aktualnymi premierami kilkugodzinne, prowadzone przez
naukowców, artystów z Zespołu Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana i pasjonującą się sztuką
młodzież z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, warsztaty poświęcone problematyce
prezentowanego danego wieczoru spektaklu (np. "Burzy" Szekspira czy "Irydiona" Krasińskiego).
Drugi nurt działalności "Szkoły Widzów" to lekcje mistrzowskie skupione wokół tematyki konkretnych
prądów
w
sztuce
(a
w
dziejach
teatru
w
szczególności),
widzianych
w kontekście istotnych wydarzeń historycznych i zjawisk socjologicznych, na styku których
kształtowały się nowe estetyki i miały miejsce kluczowe dla współczesności przemiany
w kulturze i mentalności. Kuratorami lekcji mistrzowskich będą autorytety z różnych dziedzin,
skojarzone z tematem danej lekcji mistrzowskiej w sposób kompletnie nieoczywisty. Warsztaty dla
młodzieży uczącej się mają za zadanie ułatwić nauczycielom włączenie spektakli teatralnych do
procesu kształcenia na poziomie gimnazjum i liceum. Mają pomóc uczniom w świadomym odbiorze
przedstawień, w odkrywaniu przyjemności z chodzenia do teatru, mają ukształtować widza
wrażliwego i wymagającego. Celem warsztatów jest więc kształtowanie w uczestnikach umiejętności
jasnego i komunikatywnego formułowania myśli i wyrażania sądów, a także przyswajanie specyfiki
języka potrzebnego do opisu spektaklu teatralnego. Z czasem, równolegle ze "Szkołą Widzów",
rozpocznie swą działalność "Uniwersytet Widzów", projekt edukacyjno-aktywizujący dla seniorów, do
których zdecydowanie warto zaadresować osobną, przemyślaną ofertę warsztatowo-wykładową.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana Dzieciom natomiast to nowy cykl Teatru Polskiego im. Arnolda
Szyfmana skupiający różnorodne działania teatralne dedykowane młodym widzom. Cykl stwarza
dzieciom możliwość spotkania ze sztuką teatru w najróżniejszych jej przejawach, pokazując jak
świetną może to być zabawą.
Wprowadzając do repertuaru teatru spektakle, czytania i warsztaty dla dzieci, organizatorzy
wychodzą naprzeciw potrzebom młodych widzów, rodziców i nauczycieli. Odkrycie świata teatru,
poznanie go w różnych jego formach i odmianach, daje szansę na wartościową rozrywkę i atrakcyjną
formę edukacji, otwiera młodych odbiorców na sztukę, pozwala też budzić samoświadomość i
ciekawość świata.
Cykl Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana Dzieciom obejmuje również „Spektakl z nianią” (projekt dla
rodziców
z dziećmi).
Strona | 142

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

Publiczność w wieku 25+:
Najliczniejsza grupa odbiorców oferty Teatru. Grupa ta obejmuje widzów, których sytuacja życiowa i
zawodowa pozwala na dokonywanie swobodnego i świadomego wyboru polegającego na spędzaniu
czasu wolnego w Teatrze, oglądając spektakle i korzystając z dostępu do pozostałych pozycji z
szerokiej oferty kulturalnej placówki.
Do tej publiczności skierowany jest w dużej swej części ten nurt działalności programowej Teatru,
który można określić jako wysokiej próby teatr artystyczny, oparty o niezbywalny
w tej dziedzinie doskonały warsztat twórczy (aktorski, reżyserki itd.), poszukujący nowych form
wyrazu w oparciu o bogactwo repertuaru klasycznego, a dodatkowo - widziany
w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nim współczesność. Tytuły takie jak: „Szkoła Żon” Moliera,
„Wieczór Trzech Króli” i „Burza” Szekspira czy „Hekabe” Eurypidesa znalazły się
w repertuarze jako mające skupić uwagę głównie osób dorosłych.
W przedstawionej grupie odbiorców starsza publiczność wybiera przede wszystkim następujące
spektakle: „Zwiastowanie” Claudela, „Czas Kobiet” Kalady / Chalezina czy organizowane cyklicznie
czytania: „Listy w Polskim” i „Salony Poezji”. Dodatkową ofertą dla seniorów są bilety ulgowe, a także
preferencyjne ceny biletów dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.
Wnioskodawca nie planuje zmiany struktury odbiorców po zakończeniu realizacji projektu.
W 2012 roku Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana rozpoczął badania potrzeb i preferencji odbiorców.
Widzowie otrzymują ankiety, w których mają okazję ocenić działalność Teatru oraz wyrazić swoje
potrzeby i oczekiwania związane z repertuarem.
Wyniki ankiet będą brane pod uwagę przy układaniu repertuaru na kolejne lata, w tym także na okres
trwałości po zakończeniu realizacji projektu w latach 2015 – 2020. Odpowiedni dobór pozycji
repertuarowych pozwoli osiągnąć zakładane wskaźniki liczby odbiorców.
Główne grupy docelowe projektu, a zatem jego beneficjenci ostateczni to przede wszystkim:


mieszkańcy Miasta Stołecznego Warszawy – w tym obecna i przyszła publiczność teatralna,
beneficjenci wprowadzonego w rezultacie projektu programu kulturalnego (artystycznego) i
edukacyjnego;



odwiedzający Warszawę i województwo turyści krajowi, zwłaszcza zainteresowani takimi
celami wizyty jak zwiedzanie zabytków oraz udział w wydarzeniu kulturalnym,



artyści polscy (w tym także zespoły artystyczne) zatrudnieni lub inaczej zaangażowani w
działalność Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana;



osoby prywatne zainteresowane teatrem i dramatem, oczekujące nowej, ambitnej oferty
programowej (premiery, występy gościnne, występy wybitnych artystów, wydarzenia
specjalne;



warszawskie, mazowieckioe i ogólnopolskie środowiska artystyczne - przedstawiciele innych
instytucji kultury, w szczególności innych teatrów;



dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież szkolna – uczestnicy programu edukacyjnego;



emeryci i renciści;



osoby niepełnosprawne;
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sektor przedsiębiorstw - przedstawiciele sektorów tzw. przemysłów kreatywnych i
przemysłów czasu wolnego w regionie – ze względu na poszerzenie oferty kulturalnej, która
może przyciągnąć turystów zorientowanych na tzw. turystykę kulturalną, oczekujących
szerokiej gamy usług towarzyszących kulturze i sztuce (reklama, fotografia, media,
projektowanie, gastronomia, hotelarstwo)



podmioty realizujące projekty konserwacji obiektów dziedzictwa kulturalnego, mogące
czerpać z doświadczeń Teatru na zasadzie dobrych praktyk.

Dokument pn. „Społeczna Strategia Warszawy - Strategia rozwiązywania problemów społecznych
na lata 2009-2020”, w obszarze tematycznym „kultura” definiuje stolicę jako wyjątkowe miejsce na
kulturalnej mapie Polski. Wiąże się to bezpośrednio z jej potencjałem gospodarczym i liczbą instytucji
kultury i organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury. Pod względem intensywności i
różnorodności życia kulturalnego Warszawie nie dorównuje żadne polskie miasto. Śródmieście to
dzielnica nazywana sercem Warszawy bowiem to tutaj mieści się większość urzędów centralnych i
samorządowych. Śródmieście jest również centrum kulturalno-rekreacyjnym stolicy, z największą
ilością muzeów, galerii, teatrów i kin. Odbywają się tu imprezy kulturalne i sportowe o znaczeniu
lokalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.
Województwo mazowieckie przoduje ponadto na tle innych województw przoduje wg danych GUS z
2010 roku w odsetku widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych, który wynosi 24,5%.
Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2010 roku teatry w województwie mazowieckim
odnotowały największą w kraju liczbę widzów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców: 542 osoby.
Obiekty kulturalne w województwie mazowieckim cieszą się zatem stosunkowo dużą popularnością.
Większość mieszkańców samej Warszawy pozytywnie ocenia stołeczne wydarzenia kulturalne. W
badaniu przeprowadzonym w ramach projektu Mazowsze 2020 przez Instytut badań Strukturalnych
w 2011 r., 42% ankietowanych zadeklarowało regularne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta.
61% warszawiaków przyznało, że w ofercie kulturalnej ich miasta niczego nie brakuje.
Z drugiej strony, w opracowaniu na rzecz Urzędu Miasta St. Warszawy pt. „Socjologiczna analiza
społecznej percepcji potrzeb społecznych i poziomu ich zaspokajania w Warszawie. Podsumowanie
i wnioski” (2008) zawarto elementy diagnozy dotyczące potrzeb kultury zgłaszane w badaniach i
ankietach przez mieszkańców Warszawy. Dokument ten stwierdza, że uczestnictwo w kulturze
warszawiaków jest zbyt niskie w stosunku do potencjału, jakim dysponuje Stolica. Kultura należy do
funkcji metropolitalnych i stołecznych Warszawy – występuje tu znacząca koncentracja życia
kulturalnego i artystycznego Mazowsza i całego kraju.
Analizując potrzeby ww. grup docelowych, warto także wskazać wnioski zawarte raporcie końcowym
pn. „Diagnoza kapitału ludzkiego miasta stołecznego Warszawa”, podsumowującym prace zespołu
zadaniowego „Kapitał Ludzki”, który to zespół został powołany w ramach prac nad Społeczną
strategią Warszawy, z analizy obszaru problemowego pn.: ”Kultura i edukacja kulturalna” wynika
konieczność animacji i upowszechniania kultury wśród mieszkańców stolicy, w tym wzbudzania
potrzeb kulturalnych u dzieci i młodzieży już na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum. Powszechna
edukacja kulturalna realizowana przez warszawskie szkoły w ścisłej współpracy z placówkami
kulturalnymi, a zwłaszcza teatrami miejskimi, wpłynęłaby w dużym stopniu na poszerzenie
horyzontów warszawskiej młodzieży. Istnieje zatem społeczno – edukacyjno - wychowawcza
potrzeba kooperacji tych instytucji ze sobą, wziąwszy przy tym pod uwagę Raport z badań związanych
z „Białą Księgą młodzieży polskiej” („Dwie prawdy o aktywności. Uwarunkowania i możliwości
działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy.
Raport z badań”, pod red. prof. Barbary Fatygi, MENiS, ISNS UW, PTS, Warszawa 2005) za jeden z
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najważniejszych problemów młodzieży w środowisku lokalnym warszawskiej młodzieży uznał
problemy związane z czasem wolnym, kulturą i sportem (22%).
Należy uznać, że właśnie Wnioskodawca, jako jedna z głównych instytucji kultury w województwie
mazowieckim i Warszawie, powinien spełniać bardzo wysokie oczekiwania zarówno aktywnych
uczestników życia kulturalnego stolicy, jak i biernych dotychczas odbiorców, które są tym wyższe, im
bardziej znaną i szanowaną instytucją kultury jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana.

9.2. Określenie popytu na rezultaty przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Popyt bieżący na usługi dostępne w wyniku realizacji projektu – analiza rynku kultury w Warszawie
i województwie mazowieckim.
Warszawa jest miastem szczególnym dzięki swemu dziedzictwu kulturowemu. Mimo zniszczeń
wojennych wiele obiektów historycznych zachowało się lub zostało zrekonstruowanych. Miasto
postrzegane jest jako centrum kulturowe Polski, co wynika głównie z pełnienia przez nie funkcji
stolicy. To tu odbywają się ważne wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym, organizowane
są prestiżowe festiwale, konkursy i cyklicznie wystawy, w których uczestniczy elita świata kultury.
Stolica jest miejscem lokalizacji wielu wyspecjalizowanych instytucji kultury i rozrywki.
Wg danych GUS i raportów Urzędu Miasta St. Warszawy z 2011 i 2012 roku, w Warszawie działa 27
teatrów, 5 teatrów muzycznych, 2 opery i 3 operetki, 1 filharmonia, 23 kina stałe, 56 muzeów, 190
bibliotek wraz z filiami, 36 galerii i salonów sztuki i w sumie 1152 obiektów zabytkowych. Dokument
pn. „Społeczna Strategia Warszawy - Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata
2009-2020”, w obszarze tematycznym „kultura” definiuje stolicę jako wyjątkowe miejsce na
kulturalnej mapie Polski. Wiąże się to bezpośrednio z jej potencjałem gospodarczym i liczbą instytucji
kultury i organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury. Pod względem intensywności i
różnorodności życia kulturalnego Warszawie nie dorównuje żadne polskie miasto. Śródmieście to
dzielnica nazywana sercem Warszawy bowiem to tutaj mieści się większość urzędów centralnych i
samorządowych. Śródmieście jest również centrum kulturalno-rekreacyjnym stolicy, z największą
ilością muzeów, galerii, teatrów i kin. Odbywają się tu imprezy kulturalne i sportowe o znaczeniu
lokalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Województwo mazowieckie przoduje ponadto
na tle innych województw przoduje wg danych GUS z 2011 roku w odsetku widzów i słuchaczy w
teatrach i instytucjach muzycznych, który wynosi 24,5%.
Działalność teatralna w Polsce – główne uwarunkowania.
Wg danych GUS,7 liczba teatrów i instytucji muzycznych była wyraźnie zróżnicowana w
poszczególnych województwach – od 3 (w województwach opolskim i podkarpackim) do 35 (w
województwie mazowieckim). W 2012 r. najwięcej widzów i słuchaczy odwiedziło teatry i instytucje
muzyczne w województwie mazowieckim – 3,0 mln (561 widzów i słuchaczy w przeliczeniu na 1 000
ludności), śląskim – 1,3 mln uczestników (289 widzów i słuchaczy w przeliczeniu na 1 000 ludności)
oraz małopolskim – 1,0 mln (300 osób w przeliczeniu na 1 000 ludności). W pozostałych
województwach liczba uczestników imprez artystycznych nie przekroczyła 1,0 mln widzów i
słuchaczy. Najmniej widzów i słuchaczy, tj. poniżej 200 tys., było w teatrach i instytucjach
muzycznych w województwach: opolskim, i podkarpackim.

7

GUS. Kultura w 2012 roku.
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Spośród 54 071 przedstawień 90 i koncertów w 2012 r. – aż 12 600 odbyło się w woj.
mazowieckim (23,3%). Najmniejszą liczbę przedstawień i koncertów odnotowano w woj.
opolskim – 822 (1,5% wszystkich prezentacji).



Udział spektakli teatralnych i koncertów prezentowanych na terenie województwa, w którym
siedzibę ma instytucja artystyczna w ogólnej liczbie prezentacji zwiększył się o 1,4 pkt. proc. i
wyniósł 93,9%, a udział liczby widzów przedsięwzięć podejmowanych we własnym
województwie wzrósł o 1,1 pkt. proc. i wyniósł 91,6%. W przypadku teatrów dramatycznych i
lalkowych, udział przedstawień prezentowanych we własnym województwie w ogólnej
liczbie spektakli wyniósł 85,8% (w 2011 r. – 93,4%), a udział widowni osiągnął 93,3% (wzrost
o 1,4 pkt. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim).



W 2012 r. teatry i instytucje muzyczne pokazały 689 przedstawień i koncertów za granicą
(w 2011 r. – 775). Najwięcej widowisk za granicą zaprezentowały teatry dramatyczne – 390
(w tym lalkowe – 102) oraz filharmonie – 107. Orkiestry i chóry wykonały 112 koncertów.
Najwięcej przedstawień i koncertów za granicą wystawiły teatry i instytucje z województw:
mazowieckiego (239), dolnośląskiego (96) i śląskiego (73).



Zdecydowanie najwięcej premier wystawiono w teatrach w województwie mazowieckim
(159 premier pokazały łącznie teatry dramatyczne i muzyczne).



Obok podstawowej działalności artystycznej i rozrywkowej teatry i instytucje muzyczne
pełnią funkcję edukacyjną. W ramach tej działalności odbyło się łącznie 12,7 tys. odczytów i
prelekcji, seansów filmowych, koncertów, konkursów, warsztatów, lekcji, festiwali oraz sesji i
seminariów naukowych. W tych imprezach wzięło udział łącznie 1,2 mln uczestników.

Uczestnictwo mieszkańców w kulturze:
Uczestnictwo w kulturze mierzy się zazwyczaj poprzez ukazanie partycypacji w tych dziedzinach
kultury, które uznawane są za najbardziej reprezentatywne. Do dziedzin tych należą m.in.:
uczęszczanie do kina, teatru, muzeum, filharmonii, na wystawy plastyczne, itd. Zakres
i intensywność potrzeb kulturalnych poszczególnych ludzi jak i całych zbiorowości zmienia się w
czasie (inne są np. potrzeby osób młodych, a inne osób starszych), a ponadto zależą od wychowania,
wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania i wielu innych czynników życiowych i sytuacyjnych.
Potrzeby kulturalne ostatecznych beneficjentów projektu ukazują dane statystyczne, przedstawiające
odsetek osób korzystających z ofert poszczególnych instytucji kultury. Badania przeprowadzone przez
Ośrodek Statystyki Kultury w 2008 roku, podsumowujące uczestnictwo Polaków w kulturze w
poprzedzających badanie 8 latach wskazują na stałe, korzystne trendy w odbiorze oferty teatrów.
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Według danych przedstawionych w Raporcie kwartalnym 2012 „Mazowsze – region kreatywny?”8
mieszkańcy Mazowsza częściej niż mieszkańcy większości województw uczestniczą w wydarzeniach
kulturalnych. Przeciętny mieszkaniec Mazowsza ma względnie dobry dostęp do dóbr kultury.
Mazowieckie jest województwem o najwyższym średnim wynagrodzeniu, zatem rezygnacja jego
mieszkańców z dóbr kultury z przyczyn finansowych prawdopodobnie zdarza się rzadziej, niż w
pozostałych województwach. Co więcej połowa mieszkańców regionu zamieszkuje bardzo duże
miasto o bogatej ofercie wydarzeń kulturalnych, lub jego bliskie okolice.
W latach 2010 i 2011 teatry w województwie mazowieckim odnotowały największą w kraju liczbę
widzów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców: średnio 542 osoby, co jasno wskazuje, że takie
instytucje kultury w województwie mazowieckim cieszą się zatem stosunkowo dużą popularnością.
Większość mieszkańców samej Warszawy pozytywnie ocenia stołeczne wydarzenia kulturalne. W
badaniu przeprowadzonym przez IBS w 2011 roku, 42% ankietowanych zadeklarowało regularne
uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta. Ankietowanych zapytano również o przyczyny ich
rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Najwięcej osób za powód podało brak
czasu i zmęczenie, nieco mniej – zbyt wysoką cenę biletu wstępu. 61% Warszawiaków przyznało,
że w ofercie kulturalnej ich miasta niczego nie brakuje, a większość z nich uważa ją za wystarczająco
zróżnicowaną. Jak wykazują badania IBS, generalnie mieszkańcy Mazowsza częściej niż mieszkańcy
pozostałych województw uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych - statystyczny mieszkaniec
Mazowsza ma względnie dobry dostęp do dóbr kultury, co wynika z faktu, że po pierwsze,
mazowieckie jest województwem o najwyższym średnim wynagrodzeniu, zatem rezygnacja jego
mieszkańców z dóbr kultury z przyczyn finansowych prawdopodobnie zdarza się rzadziej, niż w
pozostałych województwach, po drugie, połowa jego mieszkańców zamieszkuje bardzo duże miasto o
bogatej ofercie wydarzeń kulturalnych, lub jego bliskie okolice.
Teatry na przestrzeni ostatnich lat stały się bardzo istotnym wymiarem kultury warszawskiej.
Dodatkowo należy stwierdzić, że znacznie rozkwitła w Warszawie działalność teatrów offowych, a
jednocześnie repertuar teatrów miejskich i wojewódzkich stał się bardziej różnorodny.
8

http://www.ibs.org.pl/mazowsze2020/media/docs/3_raport_mazowsze.pdf
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Jest to wynik wzrastającego popytu ze strony odbiorców – publiczności, który wiąże się ze
wzrastającą zamożnością społeczeństwa (która właśnie w stolicy jest najwyższa na poziomie kraju) i
oczekiwaniem z jego strony na rozrywki bardziej prestiżowej i ambitnej, a taką jest obcowanie z
kulturą i sztuką teatralną.
Systematycznie rośnie także w Warszawie i województwie zainteresowanie ambitną ofertą
muzyczną i festiwalową - Warszawa jako metropolia szczyci się kilkoma wydarzeniami o randze
międzynarodowej. Taką wizytówką Warszawy są festiwale i konkursy: Jazz Jamboree, Jazz na
Starówce, Międzynarodowy Konkurs Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, Warszawska Jesień,
Festiwal Muzyki Żydowskiej „Warszawa Singera”, Międzynarodowy Festiwal Filmowy, Warsaw
Summer Jazz Days, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych, Międzynarodowy
Festiwal Nowych Mediów.
Odnosząc się z kolei do uczestnictwa w kulturze Warszawy, deklarowanego przez turystów, należy
wspomnieć, że udział w imprezie kulturalnej, jako jeden z motywów przyjazdu do Warszawy jest w
stolicy na ustabilizowanym, średnim poziomie – wśród turystów polskich w 2011roku, aż 11% z
badanej przez IPSOS próby respondentów deklarowało udział (lub zamiar) w imprezie artystycznej.
Podając uśrednione dane ogólne należy mieć także na uwadze czas przebywania turystów w stolicy
oraz jakość i atrakcyjność oferty kulturalnej. W roku 2011 najważniejszą atrakcją turystyczną
Warszawy w kategorii „turystyka kulturowa” okazało się Muzeum Powstania Warszawskiego, które
wymieniane jest przez prawie 1/3 turystów poszukujących atrakcji kulturalnych.
Potwierdzeniem szacowanego poziomu popytu na produkty projektu są wyniki raportów i badań
prowadzonych na terenie Unii Europejskiej.
Udział w kulturze obywateli 27 państw Unii Europejskiej – potencjał rozwoju rynku odbiorcówuczestnictwo w kulturze w ciągu roku wśród obywateli Unii Europejskiej przedstawia opracowanie
„Cultural Statistic 2007” przygotowane przez Eurostat. Zgodnie z raportem, najwięcej obywateli UE
odwiedziło w ciągu 12 miesięcy zabytkowe lub historyczne miejsca i obiekty, w drugiej kolejności kina
i muzea.

Wykres: opracowanie własne na podstawie „Cultural Statistic 2007”, Eurostat 2007.

Frekwencja widzów w sezonie 2012/2013 (liczona dla całego Teatru – zarówno Sceny Kameralnej,
jak i Dużej Sceny objętej niniejszym opracowaniem) wyniosła:
Strona | 148

Studium wykonalności projektu: „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” Działanie 6.1. RPO Województwa Mazowieckiego

- obłożenie: 75 %
- liczba widzów : 58 924 osób.
Liczba nowych odbiorców.
Analizując takie czynniki jak:


własne statystyki Wnioskodawcy w zakresie obecnego popytu,



dostępne powszechnie dane statystyczne dotyczącego poziomu korzystania z kultury w
województwie mazowieckim i Warszawie, opisane powyżej,



tendencje we współczesnej kulturze masowej, związane z faktem, że statystycznie mniej
osób wybiera taki sposób spędzania wolnego czasu jak wizyta w teatrze (czy w ogóle udział w
wydarzeniu kulturalnym, na co wskazują wyniki badań IPSOS);

w zakresie budowania popytu na swoje usługi Wnioskodawca zakłada, że projekt wpłynie przede
wszystkim na warunki techniczne prowadzenia działalności kulturalnej. Wykonanie nowej
technologii sceny pozwoli na realizację przedsięwzięć, których realizacja do tej pory była ograniczona
przestarzałymi mechanizmami obsługi sceny. Wzrost frekwencji wynikający z tej zmiany został
uwzględniony w prognozie liczby odbiorców w okresie trwałości projektu. Wskazana poniżej
frekwencja dotyczy Dużej Sceny Teatru zlokalizowanej w budynku objętym działaniami w ramach
projektu.
Wnioskodawca ocenia, że liczba widzów Dużej Sceny Teatru Polskiego wyniesie od 44.800 w 2015 r.
do 46.800 w 2020 r.

Tabela 17. Rozwój popytu na ofertę Teatru w wyniku realizacji projektu.
Wskaźnik

Źródło
informacji

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba osób
odwiedzających
dofinansowane
instytucje kultury

Sprawozdania
ze sprzedaży
biletów,
zaproszeń,
wejściówek,
raporty kasowe

44800

45200

45800

46000

46200

46800

Liczba osób
odwiedzających
obiekty dziedzictwa
kulturalnego objęte
wsparciem

Sprawozdania
ze sprzedaży
biletów,
zaproszeń,
wejściówek,
raporty kasowe

44800

45200

45800

46000

46200

46800

44800

90000

135800

181800

228000

274800

NARASTAJĄCO
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Zdolność odbiorców / widzów do ponoszenia opłat:
W Teatrze Polskim obowiązuje obecnie następujący cennik biletów:


Bilet studencki tylko 25 zł niezależnie od strefy.



Bilety ulgowe przysługują: uczniom, emerytom, rencistom, osobom z niepełnosprawnością
oraz odznaczonym "Zasłużony dla Kultury Polskiej" za okazaniem legitymacji.



Bilety sprzedawane w ramach akcji sprzedażowych podlegają odrębnym regulaminom. Do
takich akcji należą: Abonamenty (w trakcie uruchamiania); Pierwszy dzwonek, 100 biletów na
100 lecie, Seniorski poniedziałek, 120 po 20.



Wejściówki w cenie 20 zł sprzedawane są na 30 minut przed spektaklem

Oferta cenowa biletów jest atrakcyjna dla wszystkich grup docelowych. Przygotowywany obecnie
abonencki system sprzedaży pozwoli zwiększyć liczbę widzów obecnych w Teatrze Polskim, a także
bardziej upowszechnić ten rodzaj spędzania czasu wśród grup docelowych.
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10.

Pomoc publiczna.

Stan istniejący:
Wnioskodawcą i Beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia jest samorządowa artystyczna instytucja
kultury – Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana z siedzibą w Warszawie.
Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej
Teatru jest plan finansowy ustalony przez Organ Zarządzający z zachowaniem wysokości dotacji
przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z
późn. zm. 3).
Dotacje zapewniane w budżecie samorządu Województwa Mazowieckiego są głównym źródłem
dochodów Wnioskodawcy. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Teatrowi środki
finansowe w formie dotacji:


podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,



celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,



celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Teatr gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich
wykorzystywania.
Należy zaznaczyć, iż wg interpretacji i orzecznictwa przepisów Unii Europejskie dotyczących
działalności gospodarczej oraz rozumieniu definicji przedsiębiorcy, Teatr Polski prowadzi obecnie
marginalną działalność gospodarczą. Jest to wynajem posiadanej infrastruktury, również na cele
szeroko pojętej kultury oraz współorganizacja imprez kulturalnych.
Wykaz pomieszczeń udostępnianych podmiotom zewnętrznym w ramach wynajmu:
1.
2.
3.
4.

Duża Scena,
Widownia,
Orkiestron,
Foyer dużej Sceny, w tym:
-

holl kasowy,
foyer – parter,
foyer – 1 piętro, wraz z salą bankietową,
salonik VIP – 1 piętro,
foyer – 2 balkon,
szatnie – parter
szatnia – 2 balkon
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5. Garderoby, w tym: garderoby na parterze i na 1 piętrze.
6. Bufet dla gości Teatru.
Pojęcie przedsiębiorcy w prawie unijnym jest rozumiane bardzo szeroko, a swoim zakresem obejmuje
wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą. Zgodnie ze
stanowiskiem UE działalnością gospodarczą, według europejskiego prawa konkurencji, będzie
oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług (np.: wyrok z dnia 18 czerwca 1998 r. w
sprawie C-35/96 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej, pkt. 36), a pojęcie to
dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, dystrybucyjnej, jak i usługowej. Warto zauważyć, że w
myśl aktualnego prawodawstwa unijnego uznanie określonej aktywności za działalność gospodarczą
(a więc działalność podlegającą przepisom pomocy publicznej) nie jest uzależnione od tego, czy jest to
działalność odpłatna. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w decyzji KE w sprawie N
293/2008, gdzie stwierdzono iż: „(..) nawet podmiot dostarczający swych usług bez pobierania
jakichkolwiek opłat od swych użytkowników lub klientów i finansowany w całości przez państwo może
być uznany za przedsiębiorcę”.
Za przedsiębiorcę uważa się zatem podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego
formy prawno-organizacyjnej czy źródeł finansowania. Znaczenia nie ma również fakt, iż są to
podmioty nienastawione na osiąganie zysku. W związku z tym, przedsiębiorcą korzystającym z
pomocy publicznej może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka
cywilna bądź prawa handlowego, zakład budżetowy czy też instytucja kultury w zakresie prowadzonej
działalności.
Zwracając uwagę na orzecznictwo oraz sposób podejmowanym rozstrzygnięć przez sądy europejskie,
należy zauważyć, że przy ocenie czy podmiot wpisuje się w definicję przedsiębiorcy nie ma znaczenia
fakt, czy będzie działał w celu osiągnięcia zysku, gdyż działalność gospodarcza polega na oferowaniu
towarów i usług za odpłatnością, bez względu na to czy jest nastawiona na zysk czy też nie. Cechą
kluczową identyfikacji przedsiębiorcy jest prowadzenie działalności gospodarczej, która na gruncie
utrwalonego orzecznictwa wspólnotowego została zdefiniowana, jako „oferowanie dóbr i usług na
danym rynku”, czyli za odpłatnością. Pojęcie rynku rozumiane jest jako miejsce wymiany dóbr lub
świadczeń, a jest to po prostu jednolity rynek europejski. Istotnym aspektem jest również możliwość
występowania na określonym rynku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony innych
podmiotów. Instytucje kultury mogą również poza działalnością podstawową prowadzić inną
działalność, wykonywaną w warunkach konkurencji.
Stan przyszły:
Zakłada się, że niniejszy projekt będzie miał wpływ na wysokość przychodów z działalności
statutowej. Realizacja projektu przełoży się na zwiększenie liczby sztuk i przedstawień będących
częścią repertuaru Teatru Polskiego w okresie trwałości projektu, co bezpośrednio wiąże się z
większą liczbą widzów w ciągu danego roku. Projekt zakłada, iż nowa oferta programowa w zakresie
kultury będzie powiązana z przewidywaną liczbą odwiedzających i wpłynie na wzrost przychodów ze
sprzedaży biletów.
Teatr Polski po podpisaniu umowy o dofinansowanie niezwłocznie rozpocznie działania zmierzające
do wyłonienia i zatrudnienia zewnętrznego operatora, który przejmie całą obsługę związaną z
wynajmem powierzchni oraz współorganizacji imprez kulturalnych. Podmiot zewnętrzny zostanie
wyłoniony w oparciu o otwartą procedurę przetargową. Operator będzie zatrudniony na okres min. 6
lat tj.: przez cały okres trwałości projektu. Wybór operatora zostanie przeprowadzony zgodnie z
właściwym aktem prawnym, w oparciu o odpowiednio upubliczniony, otwarty i bezwarunkowy
przetarg. Wybór zewnętrznego podmiotu gwarantuje, że Teatr nie będzie podlegał zasadom pomocy
publicznej, bowiem nie będzie prowadził działalności gospodarczej pomimo osiągania faktycznego
przychodu z dzierżawy bądź najmu infrastruktury. Zadaniem operatora będzie prowadzenie
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działalności z wykorzystaniem zmodernizowanej infrastruktury w ramach projektu. Wyłoniony
operator będzie prowadził działalność zbieżną z celami dofinansowanego projektu.
Wybór operatora będzie przebiegał z zachowaniem procedur określonych w Ustawie Prawo
Zamówień Publicznych (ustawa PZP), Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Ustawie o
partnerstwie publiczno-prywatnym, Ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz XXIII
Raporcie Komisji Europejskiej nt. Polityki Konkurencji Kryteria wyboru takiego podmiotu. Zachowana
będzie przejrzystość stosowanych procedur oparta na poniższych zasadach:
- odpowiednie upublicznienie oferty – wielokrotne ogłaszanie przez wystarczająco długi okres czasu
za pośrednictwem różnych nośników medialnych, tak aby zapewnić jak najszerszy możliwy dostęp
potencjalnym
oferentom
(m.in.
strona
internetowa
Beneficjenta,
w tym BIP, ogłoszenia w mediach o zasięgu co najmniej krajowym). Niezbędne jest zapewnienie
potencjalnym zainteresowanym odpowiedniego terminu na składanie ofert umożliwiając
operatorowi przeprowadzenie analizy rynku. Publiczne ogłoszenie będzie zawierać kryteria i ich wagi
na podstawie, których przeprowadzone zostanie postępowanie.
- bezwarunkowość oferty – zostanie zapewniona możliwość swobodnego, niedyskryminującego
dostępu do oferty wszystkim zainteresowanym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w
zakresie przedmiotu ogłoszenia niezależnie od jego formy organizacyjnej i prawnej, jak również bez
względu na jego doświadczenie i dostępny kapitał.
Umowa z wyłonionym Operatorem będzie zawierać, poza szeregiem wzajemnych zobowiązań,
poniższe elementy, takie jak:
o
o
o
o
o

przejrzysty mechanizm wynagrodzenia (zapewnienie równowagi świadczeń),
ustalenie poziomu zysku,
podział (ewentualnie zwrot) dodatkowych („nadmiernych”) zysków,
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (system kar),
kontrola (monitoring) realizacji przedsięwzięcia.

Wybór najkorzystniejszej oferty na powyższych zasadach zagwarantuje wyłonienie zarządcy
infrastruktury bez elementów uznaniowości, z poszanowaniem zasad konkurencyjności na rynku, a
tym samym wykluczy wystąpienie pomocy publicznej (brak spełnienia przesłanki „selektywności” z
art. 107 ust. 1 TFUE dla operatora infrastruktury).
Wnioskodawca zamierza wszystkie ewentualne przychody przeznaczać wyłącznie na cele
statutowe związane z działalnością kulturową.
Należy także zaznaczyć, że Wnioskodawca do chwili złożenia dokumentacji aplikacyjnej do działania
6.1 RPO WM nie uzyskał środków na realizację rzeczonego projektu w ramach pomocy publicznej,
w tym nie uzyskał pomocy na działania inwestycyjne, ani na działania związane z tworzeniem nowych
miejsc pracy w ramach projektu, ani nie uzyskał pomocy inwestycyjnej ze środków przedakcesyjnych,
z Funduszy Strukturalnych, z Funduszy Wspólnotowych, z Mechanizmów Finansowych.
Wnioskodawca nie uzyskał także środków w ramach pomocy de minimis na rzecz realizacji
opisywanego w Studium projektu.
Analiza występowania pomocy publicznej w projekcie:
Pojęcie pomocy publicznej nie zostało wyraźnie zdefiniowane w prawie wspólnotowym, jest możliwe
do wyprowadzenia z art. 87 - 89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. 2004 r. Nr
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90 poz. 864/2; dalej jako - TWE). Określenie wywodzi się z normy o „pomocy publicznej zabronionej”
zawartej w art. 87 ust. 1 TWE.
Pomocą publiczną jest transakcja zasobów przypisywana władzy publicznej, która łącznie spełnia
określone cechy:


jest selektywna – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr;



skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż
rynkowe;



narusza konkurencję lub zagraża konkurencji w stosunkach między określonymi podmiotami;



wywiera wpływ (lub może wywierać wpływ) na swobodę przepływu dóbr, usług i towarów
między państwami Wspólnoty Europejskiej.

W celu rozstrzygnięcia, czy konkretne wsparcie finansowe stanowi pomoc publiczną w rozumieniu
art. 107 ust. 1 TFUE, należy ocenić, czy zostały spełnione w konkretnym przypadku wszystkie powyżej
wymienione przesłanki.
Przede wszystkim należy zauważyć, że przepisy art. 107 ust. 1 TFUE mają zastosowanie wyłącznie
wobec przedsiębiorców. Należy wskazać, iż pojęcie „przedsiębiorstwa” zdefiniowane jest w art. 1 zał.
1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 142 z 14.05.1998). Zgodnie z ww.
przepisem, „za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez
względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na
własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki
lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.” Podkreślić przy tym należy, iż
kluczową rolę w określeniu zakresu tego pojęcia odgrywa orzecznictwo Sądu oraz Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z orzecznictwa ww. Instytucji wynika, iż pojęcie przedsiębiorcy
powinno być rozumiane bardzo szeroko, obejmuje ono bowiem swym zakresem wszelkie kategorie
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i źródeł
finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status
przedsiębiorcy.
Jako „zabronioną pomoc publiczną” przepis art. 87 ust. 1 TWE traktuje taką pomoc, która spełniając
ww. przesłanki narusza zasady wspólnego rynku w stosunkach państw Wspólnoty Europejskiej. Aby
jednak określony transfer uznać za pomoc publiczną i poddać regulacjom prawa o pomocy publicznej,
relacja ta musi łącznie spełniać wszystkie cechy wymienione w punktach powyżej.
W sytuacji, gdy wsparcie państwowe udzielane określonemu podmiotowi nie wyczerpuje co najmniej
jednej ze wszystkich cech pomocy publicznej, to do tego rodzaju sytuacji nie można stosować prawa
pomocy publicznej wraz z całym jego reżimem nakazów, zakazów i ograniczeń.

Poniżej przeanalizowano przesłanki pomocy publicznej w stosunku do projektu polegającego na
modernizacji z elementami przebudowy budynku Teatru Polskiego:
1. Odniesienie projektu do zasady selektywności:
Zasada ta stanowi kluczowy element definicji pomocy publicznej, gdyż wymaga, aby dane wsparcie
czyniło określony podmiot „uprzywilejowanym”. Kryterium selektywności oznacza zatem, że pomocą
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publiczną nie będzie taki transfer środków, z którego na równych prawach mogą skorzystać wszystkie
zainteresowane podmioty. W przypadku transferu zasobów naruszających zasadę selektywności
istotny jest fakt, iż następstwem korzyści, którą uzyskuje określony podmiot, jest uprzywilejowana
pozycja wobec innych realnych lub potencjalnych uczestników obrotu gospodarczego.
Oznacza to, że pomoc publiczna zawsze musi wynikać z określonej polityki selektywności, a więc być
wyrazem działania nakierowanego na wybraną grupę podmiotów, a nie na wszystkich uczestników
obrotu gospodarczego.
Projekt „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana w Warszawie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, Działanie 6.1 – Kultura. W ramach tego programu przewidziano trzy
typy procedury oceny i wyboru projektów: tryb konkursowy z preselekcją, konkursowy zamknięty
oraz tryb indywidualny. Omawiany projekt został zgłoszony do trybu indywidualnego, który jednak
na etapie poszczególnych etapów oceny podlega ocenie w oparciu o kryteria formalne,
merytoryczne i strategiczne wyboru projektów, a za ostateczną decyzję w zakresie udzielenia
wsparcia odpowiada Instytucja Wdrażająca. Biorąc zatem pod uwagę sposób wyboru projektu do
dofinansowania oraz charakter programu należy przyjąć, że idący za projektem transfer zasobów
uprzywilejowuje określone podmioty. Nie wszystkie zainteresowane podmioty (np. instytucje kultury)
mają równy dostęp do środków programu operacyjnego. Za selektywny bowiem uważa się taki
program, w przypadku którego władze zarządzające posiadają pewną swobodę decyzyjną, a projekty
otrzymujące dofinansowanie wybierane są w ramach programu według określonych kryteriów.
Odnosząc się zatem bezpośrednio do trybu wyboru projektu (indywidualny), jak i sposobu oceny,
należy uznać, że niniejszy projekt spełnia kryterium selektywności.
2. Odniesienie do kryterium „Przysporzenie na rzecz określonego podmiotu, na warunkach
korzystniejszych niż rynkowe”.
Przez „przysporzenie” należy rozumieć korzyść ekonomiczną osiąganą przez podmiot, na rzecz
którego dokonywany jest transfer zasobów. Nie każdy transfer zasobów powoduje takie
przysporzenie - przesłanką wystąpienia pomocy publicznej nie jest dowolne przysporzenie, lecz tylko
takie, które następuje na warunkach korzystniejszych niż warunki rynkowe. Wnioskodawca i zarazem
Beneficjent projektu „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru
Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” otrzyma bezzwrotne dofinansowanie w ramach RPO
WM Działanie 6.1, a zatem na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.
Ponadto, w dokumencie „Pomoc Publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla
administracji publicznej wraz z komentarzami do Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego”,
MRR, marzec 2008 r. stwierdzono, że „…Istotą warunków rynkowych jest możliwość swobodnego – i
na równych, konkurencyjnych prawach – oferowania towarów i usług przez wszystkie zainteresowane
podmioty. Większość trybów udzielania zamówień publicznych, określonych w przepisach Prawa
zamówień publicznych, zapewnia dochowanie takich warunków. Zamówienie publiczne udzielone w
tych trybach i z poszanowaniem pozostałych przepisów Prawa Zamówień Publicznych (zwłaszcza tych,
które dotyczą sposobu wyboru dostawcy lub wykonawcy) zazwyczaj nie stanowi pomocy publicznej”.
Również i w tym przypadku należy stwierdzić, iż nie spełniona jest powyższa przesłanka, gdyż
założenia projektowe wypełniają wymogi rynkowe - Teatr będzie realizował projekt zgodnie ze
stosownymi wymogami Prawa zamówień publicznych. W związku z tym kryterium drugie należy
uznać za spełnione.
3. Odniesienie projektu do kryterium „Naruszenie bądź zagrożenie naruszenia konkurencji w
stosunkach między określonymi podmiotami jako efekt transferu zasobów”.
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Przesłanka ta ma istotne znaczenie z uwagi na fakt, iż celem przepisów regulujących kwestie pomocy
publicznej jest ochrona konkurencji na rynku.
Aby udzielona pomoc nie stanowiła dla konkretnego podmiotu pomocy publicznej, nie może ona
skutkować lub nawet grozić zakłóceniem konkurencji. Powyższa cecha warunkująca uznanie wsparcia
za pomoc publiczną odnosi się zarówno do zakłóceń aktualnie istniejącej konkurencji, jak i do
potencjalnych zakłóceń, w przypadku gdyby środek pomocowy skutkował powstaniem istotnych
trudności w wejściu na rynek dla nowych podmiotów, które dopiero zechcą w nim uczestniczyć.
Dokonując oceny, czy udzielone wsparcie prowadzi do zakłócenia konkurencji, za punkt wyjścia
należy przyjąć stan konkurencji istniejący w ramach określonego rynku przed przyjęciem
dofinansowania.
Elementem decydującym o zakwalifikowaniu danej organizacji, jako przedsiębiorstwa jest to, czy
dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu towarów i/lub usług na
określonym rynku za odpłatnością (sprzedaż biletów, organizacja odpłatnych imprez kulturalnych,
wynajem powierzchni, inne). Zgodnie z orzecznictwem ETS ocena pod kątem pomocy publicznej
działalności gospodarczej odnosi się jedynie do tych dziedzin, które wykonywane są w warunkach
konkurencji, a za taką należy uznać działalność kulturalną (np.: decyzja KE z 26.11.2008 r., znak N
293/2008).
W związku z analizą uwarunkowań działalności Teatru w sektorze kultury oraz interpretacją KE
przepisów dotyczących Pomocy publicznej należy przyjąć, iż przesłanka dotycząca naruszenia bądź
zagrożenia naruszenia konkurencji może wystąpić.

4. Odniesienie projektu do kryterium „Wpływ na wymianę gospodarczą między krajami
członkowskimi”.
Za pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.
U. 2004 r. Nr 90 poz. 864/2; dalej jako - TWE) - uznaje się co do zasady jedynie takie wsparcie, które
oddziałuje na handel (tj. na przepływ towarów, usług i kapitału) pomiędzy poszczególnymi
(przynajmniej dwoma) krajami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej. Forma działalności
beneficjenta nie ma w tej kwestii żadnego znaczenia. Handel w tym ujęciu rozumiany jest szeroko i
obejmuje wszelki aspekty międzynarodowej wymiany gospodarczej, również przepływ kapitału. Sam
stopień wpływu na wymianę zgodnie z orzecznictwem ETS nie jest istotny.
W związku z powyższym należy uznać, iż projekt nie będzie miał wpływu na wymianę handlową
między państwami członkowskimi UE. W tym aspekcie, nawiązując do praktyki decyzyjnej Komisji
Europejskiej w zakresie działalności teatralnej, należy zauważyć, iż uznaje ona zasadniczo, że
działalność teatralna ma z reguły stosunkowo niewielki wpływ na konkurencję i handel
wewnętrzny, z uwagi na swój charakter oraz ograniczenia terytorialne i językowe. Przykładowo, w
przypadku Programu pomocowego dotyczącego produkcji teatralnej w Kraju Basków, odnosząc się
do przesłanki wpływu na handel wewnętrzny, Komisja Europejska podkreśliła, że „istnieją różnice
pomiędzy produkcją teatralną a bardziej handlowymi rodzajami działalności”. Wskazała
równocześnie, że „z samej swej natury produkcja teatralna ma stosunkowo mały wpływ na
konkurencję i handel wewnątrzwspólnotowy”. KE określiła przy tym 3 istotne elementy, które bierze
się pod uwagę w celu ustalenia wpływu na handel, tj.:
1) strefę przyciągania produkcji teatralnych, w tym:
a) aspekt językowy,
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b) element geograficzny (tj. odległość pomiędzy konkurencyjnymi teatrami, lokalizacja z której należy
się spodziewać potencjalnej publiczności).
2) prawdopodobieństwo wykonywania przedstawień za granicą (zwłaszcza z uwzględnieniem bariery
językowej),
3) budżet programu (potencjalna wielkość pomocy dla poszczególnych podmiotów).
Podobnie oceniając Program pomocowy dla sektora teatralnego i cyrkowego: Region Walencji, KE
uznała, że „produkcje teatralne ze swojej natury, z uwagi na językowe ograniczenia, mają
stosunkowo mały wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy”. Odnosząc się z kolei do Programu
pomocowego na inscenizacje teatralne, muzyczne i taneczne, KE zwróciła uwagę, że „jest bardzo
trudnym zadaniem przyciągnięcie publiczności na współczesne przedstawienia teatralne i muzyczne,
a tym bardziej, biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę produkcji, wystawianie danego spektaklu na tyle
długo, aby oczekiwać zwrotu poniesionych kosztów”.
Wnioskodawca, biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalizacyjne i językowe, z założenia ogranicza
zasięg swojej oferty artystycznej i kulturalnej jedynie do odbiorców (widzów) i turystów krajowych.
Nie są i nie będą prowadzone przez Teatr żadne działania marketingowe, mające na celu pozyskanie
widzów zagranicznych, tym bardziej, że wystawiane na deskach teatru przedstawienia są
prezentowane w języku polskim. Również oferta edukacyjna skierowana jest do odbiorców
krajowych i jest dostępna w języku polskim.
Podsumowanie
Ustalenie, czy w odniesieniu do projektu „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego
budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” występuje pomoc publiczna polegało
na zbadaniu, czy jednocześnie występują cztery wymienione powyżej przesłanki; brak
występowania chociaż jednej z nich wyklucza klasyfikację udzielonej dotacji jako pomocy publicznej.
W powyższej analizie stwierdzono, że w odniesieniu do projektu Teatru Polskiego zachodzi
przesłanka pierwsza (selektywność pomocy), przesłanka druga (przysporzenie na warunkach
korzystniejszych niż rynkowe) oraz trzecia (naruszenie bądź zagrożenie naruszenia konkurencji w
stosunkach między określonymi podmiotami). Z całą pewnością nie jest jednak spełniona przesłanka
czwarta – projekt nie ma żadnego istotnego wpływu na wymianę handlową między krajami.
Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że – wobec braku spełnienia kryterium łącznego
występowania wszystkich czterech przesłanek – wsparcie udzielone w ramach projektu nie jest
objęte zasadami pomocy publicznej. Dodatkowo, Wnioskodawca nie uzyskał w związku z niniejszym
projektem pomocy de minimis, ani innej pomocy. Nie nastąpiło zjawisko kumulowania się pomocy
publicznej w ramach opisywanego przedsięwzięcia.
Podsumowując powyższe analizy, należy stwierdzić, że w opisywanym projekcie kluczowym nie
występują znamiona pomocy publicznej.
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11. Analiza oddziaływania na środowisko.
W dniu 17 grudnia 2012r. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie uzyskał opinię i
zaświadczenie Organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów objętych siecią NATURA
2000 (pismo znak: WPN-II.6335.284.2012.ML) w związku ze swoim wystąpieniem do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarze wyznaczonego lub projektowanego obszaru
NATURA 2000. Zlokalizowany jest on bowiem w odległości ok. 0,75 km na zachód od obszaru
NATURA 2000 – Dolina Środkowej Wisły PLB140004. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków
(Dyrektywa Ptasia). W Dolinie Środkowej Wisły gniazduje około 50 gatunków ptaków wodnobłotnych. Występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków ważne w skali europejskiej. Spośród nich lęgi
odbywają tu m.in. mewa czarnogłowa i mewa mała oraz cztery gatunki rybitw m.in. rybitwa
białoczelna i rzeczna. Występuje tu również 9 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi
Zwierząt m.in. ostrygojad, podgorzałka i podróżniczek. W okresie zimy występują tu duże
koncentracje gągoła i bieliczka. Obszar ma bardzo duże znaczenie jako szlak wędrówkowy dla ptaków
migrujących. Spośród roślin cennych w skali Europy rośnie tu lipiennik Loesela, jednak w obrębie
przedmiotowego terenu (objętego inwestycją) nie występuje żadna roślinność pomnikowa.
Biorąc pod uwagę lokalizację Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana, niewielkie rozmiary i zakres
planowanych prac sprawiają, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na
obszary NATURA 2000. Nie jest także wymagane przeprowadzenie oceny, o której mowa w artykule
6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG.
Na etapie prac budowlanych, remontowych i instalacyjnych, a także na etapie normlanej, zgodnej z
przeznaczeniem eksploatacji inwestycji nie jest przewidywane, aby budynek Teatru był przyczyną
jakichkolwiek szkód lub negatywnych oddziaływań środowiskowych.
Dla fazy budowlanej i remontowej niniejszego projektu nie zdiagnozowano czynników szkodliwych
dla środowiska naturalnego. Uznano, że może przejściowo wystąpić:
- czasowe podwyższenie klimatu akustycznego;
- przemijające zanieczyszczenie powietrza (spaliny, transport);
- wytworzenie odpadów.
Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie ograniczony czasowo i przestrzennie. Roboty
budowlane będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami p. poż i bhp. W celu
zminimalizowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko planuje się
zastosowanie dostępnych rozwiązań projektowych – technicznych i technologicznych oraz
organizacyjnych takich, jak:


właściwie przygotowanie i zorganizowanie robót i zaplecza budowy oraz wykorzystywanie
sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego;



prowadzenie prac realizacyjnych wyłącznie w trakcie pory dziennej;
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prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, przy wykorzystaniu
pojemników, pozwalającej na ich odzysk i wtórne wykorzystanie;

specjalistycznych

Wnioskodawca będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość
wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Wnioskodawca będzie wymagał, aby wyroby
budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót spełniały wymagania polskich
przepisów, a wykonawca posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych, oraz że posiadają
wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane według zasad określanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (np. urządzenia mechanizacji sceny, system
automatyki, przewody instalacyjne, itp.) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających,
że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, a
potrzeba tych badań i ich częstotliwość zostanie określona w specyfikacjach technicznych.
Wnioskodawca będzie dokonywał bieżącej kontroli wykonywanych robót budowlanych i
instalacyjnych.
Wykonawcy prac będą odpowiedzialni za przestrzeganie rozwiązań projektowych związanych z
ochroną środowiska oraz obowiązującego prawa. Dokładność wykonania prac remontowych i
budowlanych będzie kontrolowana przez nadzór inwestorski.
Na etapie sporządzania Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla obu etapów inwestycji
analizowano także wpływ projektu na ewentualne zanieczyszczenie atmosfery i zakłócenia klimatu
akustycznego. Na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że:


W zakresie ewentualnych zanieczyszczeń atmosfery nie są projektowane żadne zmiany, a
opracowanie objęte projektem obejmuje wyłącznie wnętrze obiektu i nie wiąże się z
instalacją urządzeń powodujących zanieczyszczenia. Wszystkie urządzenia mają zasilanie
elektryczne, są energooszczędne, a ich pobór mocy mieści się w obecnym poborze mocy dla
całego budynku. W związku z tym dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy
ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
środowiska nie są wymagane;



W zakresie ewentualnych uciążliwości dla środowiska nie są projektowane żadne zmiany, a
opracowanie objęte niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym obejmuje wyłącznie
wnętrze obiektu i nie wiąże się z instalacją urządzeń powodujących hałas lub inne
uciążliwości. Wszystkie urządzenia mają wysokie parametry akustyczne, co najmniej nie
gorsze od istniejących obecnie. W związku z tym pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych
uciążliwości nie są wymagane.

***
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