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Teatr Powszechny w Łodzi podpisuje z Urzędem 
Marszałkowskim w Łodzi umowę na projekt „Rewitalizacja 
Teatru Powszechnego w Łodzi – Polskie Centrum 
Komedii – Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej w 
Łodzi” (maksymalna wartość umowy - 5 mln euro 
brutto) 

Grudzień 2016:

Teatr niezwłocznie kompletuje zespół ds. modernizacji złożony z wysokiej klasy 
specjalistów. Kierownikiem/inwestorem zastępczym zostaje uznana specjalistka z 
zakresu projektów unijnych, która w Łodzi zrealizowała szereg takich projektów (ze 
względu na RODO nie podajemy imienia i nazwiska)

Zespół rozpoczyna intensywną pracę nad 
modernizacją
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Teatr ogłasza dwa przetargi na 
realizację projektu. Wszystkie oferty 
przekraczają możliwości finansowe Teatru.

Maj i październik 2017

Całkowity koszt zadania nie może przekroczyć 5 mln zł euro brutto

Cena najkorzystniejszej oferty wynosiła 25 350 130 zł, 
Teatr na prace budowlane dysponował kwotą 18 565 915 zł

Równolegle, od marca 2017 trwa sprawa przed Regionalną Izbą Obrachunkową w Łodzi o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Doniesienie o naruszeniu dyscypliny przez dyrektora Teatru Powszechnego w Łodzi złożył wiceprezydent Krzysztof Piątkowski. Doniesienie 
dotyczyło opracowania dokumentacji na modernizację. 

W związku z trudną sytuacją na rynku budowlanym i znaczącym wzrostem cen 
materiałów i usług Teatr pisemnie wnioskuje o aneksowanie umowy i zmianę zakresu 
rzeczowego projektu. Teatr chce zrealizować inwestycję w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 
Powołując się na argumentację prawną i wiele przykładów w Polsce, informuje, że to jedyny 
sposób na realizację inwestycji.



Modernizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - chronologia działań

Urząd Marszałkowski w Łodzi kategorycznie odmawia 
aneksowania umowy. Umowa zostaje rozwiązana. 
Nakazuje ponowną aplikację, zapewniając, że projekt jest 
ważny i strategiczny zarówno dla Łodzi, jak i regionu.

Luty 2018:

Luty - wrzesień 2018:
Teatr rozpoczyna procedurę aplikacyjną z nowym 
wnioskiem pod nazwą „Rozszerzenie oferty 
kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji 
artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi (w ramach 
strategii ZIT w formule „Zaprojektuj i wybuduj”)

Prezydent Hanna Zdanowska powołuje Komitet Sterujący złożony z przedstawicieli 
Teatru i Urzędu Miasta Łodzi (m.in. dyrektor Wydziału Kultury Dagmara Śmigielska) 
oraz Zespół ds. realizacji projektu. Kierownikiem/inwestorem zastępczym zostaje uznana 
specjalistka z zakresu projektów unijnych, która w Łodzi zrealizowała szereg takich 
projektów (ze względu na RODO nie podajemy imienia i nazwiska)
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Wniosek pozytywnie oceniony pod względem strategicznym 
przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny oraz 
pod względem formalnym przez Urząd Marszałkowski. 
Teatr posiada kompletną dokumentację i jest gotowy do 
natychmiastowego ogłoszenia przetargu.  

W październiku Urząd Marszałkowski informuje 
Teatr o negatywnej ocenie merytorycznej wniosku.

Październik 2018:

Teatrowi do pozytywnej oceny wniosku zabrakło 4,33 pkt. Oceny merytorycznej dokonała 
dwójka anonimowych ekspertów. Eksperci, mając wątpliwości, zgodnie z regulaminem mogli 
wezwać Teatr do złożenia wyjaśnień. Zrezygnowali z tego prawa, pozbawiając Teatr 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Teatr niezwłocznie kieruje pismo do Urzędu Marszałkowskiego, 
wskazując na nierzetelność oceny. Urząd informuje, 
że ocena ekspertów jest ostateczna i nie można się od 
niej odwołać (!).

Negatywna ocena merytoryczna została dokonana 5 października, pismo z informacją pochodzi z 8 października, a doręczone do Teatru zostało 
12 października. Dwa tygodnie przed dokonaniem negatywnej oceny merytorycznej (24 września) Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o 
Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych wydała orzeczenie, mocą którego uniewinniła w całości dyrektor Ewę Pilawską od zarzutu 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Tym samym doniesienie wiceprezydenta Piątkowskiego zostało uznane za pozbawione podstaw.
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7 listopada Teatr składa skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w przedmiocie nierzetelnej oceny 
merytorycznej. Skarga wpłynęła do Urzędu 
Marszałkowskiego 13 listopada.

Listopad 2018:

16 listopada Zarząd Województwa Łódzkiego podejmuje uchwałę o wykreśleniu projektu 
Teatru z Wykazu projektów zidentyfikowanych - uchwała nr 1575/18. Została ona podjęta 
na ostatnim posiedzeniu poprzedniego Zarządu przed wyborami samorządowymi - mimo 
informacji o kwestionowaniu oceny przez Teatr i złożonej skardze do Sądu.

19 listopada Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego 
rozwiązuje umowę użyczenia budynku dawnego Kina 
„Bałtyk”, który miał być siedzibą zastępczą Teatru na czas 
modernizacji.
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20 lutego Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz 
Schreiber składa wniosek o mediacje w sprawie skargi 
złożonej przez Teatru do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Wniosek dociera do Teatru dzień przed 
rozpoczęciem rozprawy.

Luty 2019:

26 lutego odbywa się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym. Sąd kieruje sprawę do mediacji.

Teatr stoi na stanowisku, że należy zrobić wszystko, aby (ze względu na dbałość o środki 
publiczne przeznaczone na projekt) przeprowadzić modernizację. W związku z trudną sytuacją 
w branży budowlanej duża część środków z Unii Europejskiej na pewno nie zostanie 
wykorzystana i będzie zwrócona do UE. Zamiast zwracać, środki te można spożytkować na 
modernizację Teatru. 

Teatr uważa, że projekt modernizacji należy ponownie wpisać na listę projektów 
zidentyfikowanych, dzięki czemu możliwe będzie zawarcie umowy i ogłoszenie przetargu.  

Strony mediacji wyrażają wolę zawarcia ugody. 
Mediacje trwają, a ich uczestnicy są prawnie 
zobowiązani do zachowania tajemnicy.


