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I. Dane identyfikacyjne 
Muzeum Niepołomickie, ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice (dalej: Muzeum) 

 

Maria Jaglarz Dyrektor Muzeum, od 1 września 2004 r. 

(akta kontroli str. 3-4) 
 

Wydatki Muzeum Niepołomickiego na utrzymanie, remont/konserwację siedziby 
oraz na realizację inwestycji związanych z siedzibą 

 

Lata 2015-2019 (do czasu zakończenia kontroli, tj. 31 maja 2019 r., oraz okres 
wcześniejszy, jeżeli miał wpływ na kontrolowaną działalność) 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Krakowie 

 

− Monika Różańska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/18/2019, 

− Przemysław Sala, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/19/2019 

  
 (akta kontroli str.1-2) 

 

                                                           
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 



 

3 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NIK ocenia pozytywnie wydatki Muzeum na utrzymanie siedziby w latach 2015-
2018. 

Muzeum prowadziło i organizowało działalność kulturalną w pomieszczeniach 
zamkowych o łącznej powierzchni 1757,8 m2, stanowiących 31% powierzchni 
użytkowej Zamku, użytkowanych na podstawie umów najmu zawartych z Fundacją 
„Zamek Królewski” w Niepołomicach3. Muzeum terminowo regulowało opłaty 
wynikające z umowy najmu pomieszczeń zamkowych, które w latach 2015-2018 
wynosiły łącznie 461,2 tys. zł, z tego 114,4 tys. zł (2015 r.), 113,1 tys. zł (2016 r.), 
113,3 tys. zł (2017 r.); 120,4 tys. zł (2018 r.). Na powyższe wydatki składały się 
czynsz najmu oraz zryczałtowana opłata za zimną i ciepłą wodę, ścieki, odpady, 
oraz sprzątanie i oświetlenie części wspólnych, a także opłaty za monitoring 
pożarowy, dozór nocny, prace konserwatorskie przy urządzeniach technicznych 
i energetycznych, usługi telekomunikacyjne. 

NIK zwraca uwagę, że niejednokrotnie powyższe koszty były rozliczane w oparciu 
o ustne ustalenia między stronami, a Dyrektor Muzeum, zawierając kolejne umowy 
najmu z Fundacją, nie dysponowała pisemną kalkulacją kosztów opłaty ryczałtowej, 
dozoru, wynagrodzenia konserwatora lub nie weryfikowała ich z dokumentacją 
źródłową (usługi telekomunikacyjne, czas pracy konserwatora). W ocenie NIK 
świadczy to o niewystarczającym nadzorze Muzeum zarówno na etapie kalkulacji, 
jak i ponoszenia wydatków z tytułu funkcjonowania Muzeum w Zamku. 

Muzeum, poza opłatami wynikającymi z umowy najmu, zwracało Fundacji część 
kosztów za zużycie gazu oraz serwis systemów p.poż i bezpieczeństwa. Ogółem 
w latach 2015-2018 za zużycie gazu Muzeum zapłaciło 254,8 tys. zł, a za serwis 
systemów 33,3 tys. zł. NIK zwraca uwagę, że Muzeum, ponosząc koszty 
okresowego serwisu systemów bezpieczeństwa i p.poż. na Zamku (opłaty nieujęte 
w umowach najmu), które obciążały w większym stopniu Muzeum niż Fundację 
(tj. ok. 70%), nie uczestniczyło w negocjowaniu warunków cenowych z firmą 
serwisową, a tym samym, w ocenie NIK, nie miało wpływu na oszczędne ich 
kształtowanie. Muzeum w całości poniosło koszty za wymianę modułu w centrali 
pożarowej (7,6 tys. zł) obsługującej zarówno pomieszczenia Muzeum, jak i Fundacji, 
co w ocenie NIK było działaniem niegospodarnym.  

W latach 2015-2018 Muzeum zapłaciło Fundacji łącznie 778 tys. zł z tytułu czynszu, 
różnych opłat, zwrotu części kosztów i zakupu usług. 

Koszty za energię elektryczną były ponoszone przez Muzeum na zasadach 
ustalonych przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach na podstawie wskazań 
subliczników. Do obliczania szacunkowej opłaty za klimatyzację i wentylację, która 
stanowiła istotną część kosztów (46%4) Muzeum, Urząd przyjął wskaźnik 2,75 kWh, 
który został zaakceptowany przez Dyrektor Muzeum bez zastrzeżeń i uwag. 
Dyrektor akceptowała rozliczenia opłat za klimatyzację i wentylację, nie wnikając 
w jaki sposób wyliczono wskaźnik. Zaakceptowała także zniesienie stosowania 
współczynnika zasilania fotowoltaicznego w rozliczeniach po czterech miesiącach 
od jego wprowadzenia i stosowania, dzięki któremu Muzeum ponosiło mniejszy 
udział w kosztach za energię elektryczną. Miesięczne opłaty za energię elektryczną 
wynosiły średnio 3 tys. zł. Muzeum terminowo regulowało opłaty za energię 
elektryczną, z wyjątkiem stwierdzonych trzech przypadków, gdzie opóźnienia były 
                                                           
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
3  Dalej Fundacja.  

4  Dane za 2018 r.  

OCENA OGÓLNA 
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krótkotrwałe i wyniosły od 5 do 13 dni, co nie miało wpływu na ocenę w badanym 
zakresie. 

W latach 2015-2018 Muzeum nie ponosiło wydatków na remont siedziby i realizację 
inwestycji oraz nie otrzymywało dotacji celowych w tym zakresie. Poniesione 
nakłady w użytkowanych pomieszczeniach związane były głównie z pracami 
aranżacyjnymi pod ekspozycje i wystawy, poprawiającymi estetykę pomieszczeń 
sanitarnych, a także z funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia i ochrony zbiorów, 
na które łącznie w latach 2015-2018 wydano 72,9 tys. zł.  

Koszty funkcjonowania Muzeum na Zamku5 w okresie 2015-2018 wzrosły o 18% 
i w poszczególnych latach 2015-2018 wyniosły odpowiednio: 1 191 tys. zł, (tj. 49% 
kosztów działalności Muzeum ogółem); 1 293,5 tys. zł (48%); 1 246,8 tys. zł (48%); 
1 402,8 tys. zł (47%). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Utrzymanie siedziby Muzeum oraz realizacja inwestycji  

1. W uchwale o utworzeniu Muzeum6 jako jego siedzibę wskazano południowe 
skrzydło na I piętrze Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Szczegółowe kwestie 
miały być określone w odrębnym porozumieniem zawartym z Fundacją.  

(akta kontroli str. 10-11) 

W pierwszym porozumieniu o współpracy zawartym przez Muzeum z Fundacją 
6 stycznia 2003 r.7, tj. na etapie tworzenia Muzeum, Fundacja udostępniła dla 
Muzeum dwa pomieszczenia: 
− nr 1/24 (wschodnie skrzydło Zamku) o powierzchni 44,8 m2 na biuro dyrekcji 
Muzeum. Z tytułu kosztów eksploatacji pomieszczenia (energia elektryczna, 
ogrzewanie, dozór, ogólne koszty utrzymania Zamku i dziedzińca) ustalono opłatę 
5 zł/m2 +VAT miesięcznie; 
− czasowo nr 2/43 (południowe skrzydło Zamku I piętro) o powierzchni 29,7 m2 na 
magazyn muzealiów. 
Fundacja zadeklarowała pomoc organizacyjną i koncepcyjną przy 
zagospodarowaniu pomieszczeń I piętra Zamku na sale muzealne, udostępnianie 
komnat Zamku na organizację ekspozycji i innych działań popularyzujących wiedzę 
o Zamku oraz dozór portierski, montaż i monitoring systemów ochrony. Muzeum 
było zobowiązane m.in. do prowadzenia okresowych konserwacji wnętrz, 
wyposażenia i urządzeń, właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń 
technicznych, okresowego malowania pomieszczeń.  

(akta kontroli str. 19-20) 

Muzeum sukcesywnie od 2003 r. zagospodarowywało na ekspozycje stałe 
pomieszczenia I piętra (gabinet przyrodnika i fotografa Włodzimierza Puchalskiego, 
sale łowieckie, kaplicę zamkową). Od 2002 r. wystawy czasowe organizowane były 
w pomieszczeniach skrzydła południowego, piwnicach zamkowych oraz na 
krużgankach. W ramach obsługi ruchu turystycznego Muzeum współprowadziło na 

                                                           
5  Koszty: amortyzacja i zakup środków trwałych, zużycie materiałów (w tym opłaty za energię i ogrzewanie), 

zakup usług obcych (w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, ochrona zbiorów, konserwacja urządzeń, 
czynsz) wynagrodzenia i świadczenia, podatki, pozostałe koszty.  

6  Uchwała Nr XXXI/264/2001 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2001 r. w sprawie 
utworzenia Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum Niepołomickie w Niepołomicach i nadania 
mu Statutu. 

7  W Porozumieniu zawarto, iż Fundacja realizując jeden ze swoich celów statutowych ”Podejmowanie działań 
zmierzających do utworzenia na Zamku Muzeum” zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Dyrekcją 
Muzeum, w ramach której deklaruje działania wskazane w Porozumieniu, w tym w pkt 1 i 2 Porozumienia 
udostępnienie wskazanych pomieszczeń Zamku. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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parterze Punkt Informacji Turystycznej (obecnie pomieszczenie recepcji hotelowej) 
oraz udostępniło turystom piwnice, salę freskową i akustyczną na parterze, komnaty 
skrzydła południowego, sale łowieckie, kaplicę na I piętrze. Od 2007 r. Muzeum 
zajmowało na stałe wszystkie sale I piętra. Okresowo trasa zwiedzania Zamku 
obejmowała także salę akustyczną oraz piwnice. 

(akta kontroli str.12) 

Według stanu na 31 maja 2019 r. Muzeum zajmowało powierzchnię 1757,80 m2, 
co stanowiło 31% powierzchni użytkowej Zamku. Pomieszczenia użytkowane przez 
Muzeum wykazane w dokumentacji inwentaryzacyjnej Zamku były zgodne 
z rzeczywistym usytuowaniem pomieszczeń na Zamku. Wszystkie sale 
ekspozycyjne były zaaranżowane i wyposażone w eksponaty.  

(akta kontroli str. 48-52, 404-420) 

2. Muzeum zawarło z Fundacją pierwszą umowę najmu na pomieszczenia Zamku 
31 grudnia 2007 r. na czas określony od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. 
Fundacja oddała Muzeum w najem pomieszczenia usytuowane na I piętrze Zamku 
o łącznej powierzchni 1 752 m2. Czynsz wynosił 3,5 tys. zł + VAT miesięcznie. 
Opłaty za media (tj. energię elektryczną, zimną wodę, ścieki, odpady, ochronę oraz 
dozór nocny obiektu) Muzeum ponosiło we własnym zakresie. 

W porozumieniu z 26 lutego 2009 r. strony ustaliły, iż Fundacja zapewni bieżącą 
obsługę urządzeń technicznych w pomieszczeniach Muzeum (obsługę klimatyzacji 
i wentylacji w salach galerii, systemu oświetlenia, systemu monitoringu, usuwanie 
usterek urządzeń hydraulicznych, grzewczych, elektrycznych). Za obsługę 
konserwatorską ustalono opłatę miesięczną 1,6 tys. zł netto miesięcznie plus 
waloryzację każdego roku zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen. Opłatę od 
1 kwietnia 2012 r. ustalono na 2 344 zł netto miesięcznie i miała ona nie podlegać 
waloryzacji. 

(akta kontroli str. 21, 24-28) 

Kolejne umowy najmu były zawierane:  
− 9 stycznia 2010 r., na czas określony od 10 stycznia 2010 r. do 1 stycznia 

2013 r.; powierzchnia 1 752 m2; czynsz najmu 3 647 tys. zł + VAT miesięcznie; 
opłaty za media Muzeum ponosiło we własnym zakresie; 

− 28 grudnia 2012 r., na czas określony od 2 stycznia 2013 r. do 1 stycznia 2015 r.; 
określono łączną powierzchnię najmu, tj. 1 752 m2, miesięczny czynsz najmu 1 zł 
+ 23% VAT za 1 m2, tj. 1 752 zł + VAT. Zmianie uległ sposób rozliczeń za media. 
Ustalono opłatę zryczałtowaną w kwocie 2 tys. zł, płatną przez Muzeum, 
za zimną i ciepłą wodę, ścieki, odpady, sprzątanie i oświetlenie części wspólnych 
(dziedzińca zamkowego, klatek schodowych, toalet centralnych), dozór nocny 
obiektu. Aneksem z 26 kwietnia 2013 r. obniżono opłatę zryczałtowaną za media 
do 1 tys. zł, a opłatę za dozór nocny wyodrębniono i ustalono w wysokości 
równej wynagrodzeniu jednego portiera; 

− 29 grudnia 2014 r., na czas określony od 2 stycznia 2015 r. do 1 stycznia 2018 r., 
powierzchnia najmu, czynsz i opłata zryczałtowana pozostały bez zmian. 
Kontynuowano opłatę za dozór nocny stanowiącą wynagrodzenie jednego 
pracownika dozoru, tj. wynagrodzenie brutto wraz z kosztami pracodawcy, plus 
podatek VAT.  

W tej umowie dodano także opłaty za: 

 abonament pożarowy w wysokości uzgodnionej w osobnym rozliczeniu, 

 prace konserwatorskie urządzeń technicznych i energetycznych 
w kwocie netto równej połowie wynagrodzenia brutto wraz z kosztami 
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pracodawcy konserwatora (opłata ponoszona uprzednio na podstawie 
porozumienia z 26 lutego 2009 r.); 

 rozmowy telefoniczne; 
− 29 grudnia 2017 r. na czas określony od 2 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 2021 r., 

powierzchnia najmu określona w umowie wynosiła 1 757,8 m2, tj. o 5,8 m2 więcej 
niż w poprzedniej umowie. Stawka czynszu za 1 m2 pozostała bez zmian, tj. 1 zł 
+ VAT. Opłata zryczałtowana za media wzrosła do 1,2 tys. zł (tj. o 20%). 
Kontynuowano pozostałe opłaty, tj. abonament pożarowy, prace konserwatorskie 
urządzeń, rozmów telefonicznych, dozór nocny.  

Dyrektor Muzeum w sprawie, czy podpisując umowy najmu w grudniu 2014 r. 
i 2017 r. poprosiła o przedstawienie i udokumentowanie przez Fundację 
skalkulowania wysokości opłaty ryczałtowej wyjaśniła, że wzrost ceny wynikał 
z dokonanego i prognozowanego wzrostu cen, m. in. wywozu odpadów, towarów 
i usług konsumpcyjnych, kosztów pracowniczych. Podpisując umowę najmu z 29 
grudnia 2014 r., Muzeum opierało się na zestawieniu kosztów utrzymania Zamku na 
przykładzie 2011 r. (sporządzonym przez Fundację). 

(akta kontroli str. 31-52, 427, 430, 432-434) 

NIK zwraca uwagę, że dokument prezentował koszty utrzymania Zamku za 2011 r. 
określone przez Fundację na poszczególne rodzaje kosztów, nie zawierał kalkulacji 
wysokości opłaty ryczałtowej. 

(akta kontroli str. 432-434) 

Opłata za abonament pożarowy8, którą Fundacja obciążała co miesiąc Muzeum 
w kwocie 149,57 zł brutto, stanowiła część kosztów miesięcznego abonamentu za 
monitoring pożarowy Zamku opłacanego przez Fundację na podstawie umowy 
zawartej z dostawcą usługi w 2006 r. Podziału kosztów (tj. 32% Muzeum, 68% 
Fundacja) wynikał z tabeli podziału kosztów opracowaną przez dostawcę usług 
systemu ochrony p.poż.  

Dyrektor Muzeum odpowiadając na pytanie, dlaczego opłata została wprowadzona 
do umowy najmu od stycznia 2015 r. wyjaśniła, że wprowadzenie zapisu o opłacie 
za abonament do umowy najmu z 29 grudnia 2014 r. było sformalizowaniem 
wcześniejszych uzgodnień ustnych i ponoszonych z tego tytułu opłat.  

(akta kontroli str. 297, 337, 380, 427, 430) 

Opłata za rozmowy telefoniczne, którą Fundacja obciążała co miesiąc Muzeum 
w kwocie ok. od 350 do 500 zł, stanowiła część kosztów usług telekomunikacyjnych 
za sieć stacjonarną na terenie Zamku9. Do faktur VAT Fundacja nie załączała kopii 
faktury wystawionej przez operatora telefonii lub innego dokumentu 
uzasadniającego wysokość naliczonej opłaty.  

Dyrektor w sprawie, na jakiej podstawie zatwierdzała faktury do wypłaty wyjaśniła, 
że Fundacja nie dołączała kopii faktur, a Muzeum nie żądało tych kopii. W 2015 r. 
została uruchomiona nowa cyfrowa centrala telefoniczna, dla której tzw. numerem 
startowym był numer 12 261 98 00. Pod tym numerem rozbudowany był system 
ISDN, w którym przyznane wyłącznie dla Muzeum zostały numery: 12 261 98 50, 
12 261 98 51, 12 261 98 52. Faktura za rozmowy telefoniczne obejmowała 
dzierżawę centrali i aparatów telefonicznych, serwis urządzeń, abonament oraz 
połączenia telefoniczne. Podziału kosztów (tj. 33% Muzeum, 67% Fundacja) wynikał 

                                                           
8  Usługa polegającą na obsłudze stacji technicznej odbierającej całodobowo sygnały alarmowe zamkowego 

systemu p. poż., rejestrowaniu tych sygnałów oraz przekazywaniu sygnału alarmu pożaru do Państwowej 
Straży Pożarnej. 

9  Opis usługi na fakturach: „rozmowy telefoniczne - refaktura ISDN 12 261 98 00”. Nr tel 12 261 98 00, to 
bezpośredni numer do Hotelu na Zamku. 
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z liczby punktów i linii telefonicznych użytkowanych przez Muzeum (trzy z dziewięciu 
linii i aparatów, tj. 33%).  

Dyrektor Muzeum na pytanie, dlaczego opłata została wprowadzona do umowy 
najmu od stycznia 2015 r., odpowiedziała, że stanowiło to sformalizowanie 
wcześniejszych uzgodnień ustnych i ponoszonych z tego tytułu opłat. 

(akta kontroli str. 340, 342, 343, 428, 431) 

W nawiązaniu do powyższych wyjaśnień należy wskazać, że informację o sposobie 
podziału kosztów za telefony, która wprowadzała stały podział koszów wynikających 
z umowy z operatorem (tj. 33% wartości stałych kosztów wynikających z umowy) 
Muzeum otrzymało od Fundacji 17 stycznia 2019 r. Powyższy sposób miał 
uporządkować temat rozliczeń telefonów ISDN na przyszłość, jak wyjaśnił dyrektor 
administracyjny Zamku w toku kontroli NIK. Ponadto stwierdzono nieprawidłowo 
naliczoną opłatę za telefony na fakturze nr 25/02/2019 (za telefony komórkowe, 
z których Muzeum nie korzystało). Muzeum otrzymało od Fundacji fakturę 
korygującą z 16 maja 2019 r. (nadpłata 55 zł brutto), tj. w toku kontroli NIK. 

 (akta kontroli str. 342, 449-452) 

Opłata za dozór nocny w latach 2015-2017, którą płaciło Muzeum w ramach umowy 
najmu, wynosiła 2 519,75 zł brutto miesięcznie, a od stycznia 2018 r. 
(po wznowieniu umowy najmu) wzrosła do 2 909,54 zł (tj. 15,5%). W umowach 
najmu z grudnia 2014 r. i 2017 r. nie określono wysokości przedmiotowej opłaty, jak 
również warunków jej waloryzacji. Opłata za dozór nocny obiektu, którą Fundacja 
obciążała Muzeum, stanowiła koszt miesięcznego wynagrodzenia wraz z kosztami 
pracodawcy jednego z czterech pracowników dozoru zatrudnionych w Fundacji, plus 
podatek VAT. Na podstawie dokumentacji Fundacji ustalono, że pracownicy 
określani jako pracownicy dozoru byli zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia do 
wykonywania czynności: portier hotelowy, dozór i ochrona zamku, sprzątanie 
dziedzińca i otoczenia obiektu, prace gospodarcze. 

 (akta kontroli str. 44, 49, 389-391, 338-339, 427, 430, 444, 447-448) 

Dyrektor Muzeum w sprawie, dlaczego Muzeum ponosiło opłaty za dozór nocny, 
w sytuacji gdy Muzeum posiadało już inne zabezpieczenia takie jak system INSAP 
(przeciwwłamaniowy, pożarowy), własna ochrona świadczona przez firmę Gepard, 
a pomieszczenia Muzeum były zamknięte w porze nocnej i usytuowane na 
odrębnym piętrze Zamku wyjaśniła, że opłata obejmowała całodobową obsługę 
usytuowanej w portierni i recepcji hotelu centrali wszystkich czujek pożarowych 
zlokalizowanych w salach Muzeum oraz systemu oddymiania klatek schodowych, 
całodobową usługę monitorowania otoczenia Zamku przez kamery wewnętrzne 
(dziedziniec) i zewnętrzne (wokół zamku) oraz całodobową usługę monitorowania 
systemu BMS, kontrolującego m.in. poprawność działania systemu grzewczego, 
klimatyzacji i wentylacji, ciepłej wody. System pożarowy Muzeum był bezpośrednio 
powiązany z systemem zamkowym (sygnał alarmowy z pomieszczeń Muzeum 
uruchamia się u portiera lub recepcjonisty, a nie u strażnika Muzeum). Ochrona 
świadczona przez firmę Gepard polegała na obsłudze urządzeń monitorujących 
usytuowanych na krużgankach (z wyjątkiem skrzydła południowego), w salach 
galerii sztuki i biurze Muzeum. Ponadto portierzy (czterech pracowników) poza 
godzinami nocnymi zabezpieczali porządek na dziedzińcu, pełnili funkcję 
informatorów dla turystów, uczestników koncertów i wernisaży. 

Dyrektor w sprawie wzrostu opłaty za dozór wyjaśniła m.in., że opłata za dozór 
nocny na poziomie wynagrodzenia brutto jednego portiera wraz z kosztami 
pracodawcy została określona w wyniku przeprowadzenia obustronnej analizy 
realnych kosztów utrzymania całodobowej obsługi portierni. Od stycznia 2018 r., 
zwiększona została opłata za dozór nocny (o 317 zł netto) w związku ze wzrostem 
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płac. Zawierając umowę najmu z 29 grudnia 2017 r. nie dopilnowano sprawdzenia 
dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia portiera. Zapis 
(o waloryzacji, wzroście wynagrodzenia) nie został umieszczony w umowie ze 
względu na zmiany zachodzące na rynku pracy, rodzące trudności w rekrutacji 
pracowników na tego typu stanowiska. 

(akta kontroli str. 56, 427, 430) 

Opłata za prace konserwatorskie przy urządzeniach technicznych i energetycznych, 
którą płaciło Muzeum w ramach umowy najmu, wynosiła miesięcznie brutto: 
3 121,35 zł (w 2015 r.), 2 883,12 zł (od stycznia 2016 r. do końca 2018 r.). Zgodnie 
z umowami najmu z grudnia 2014 r. i 2017 r. opłata miał stanowić połowę 
wynagrodzenia brutto wraz z kosztami pracodawcy konserwatora, plus podatek 
VAT. W umowach najmu z grudnia 2014 r. i 2017 r. nie określono wysokości 
przedmiotowej opłaty, jak również warunków jej waloryzacji. Opłata za prace 
konserwatorskie w 2015 r. wzrosła o 8%w stosunku do kwoty płaconej na podstawie 
aneksu z 29 marca 2012 r. do porozumienia w sprawie obsługi urządzeń 
technicznych, tj. z 2 883,12 zł na 3121,35 zł brutto. Fundacja do faktury za styczeń 
2015 r. dołączyła wyliczenie kwoty 3121,35 zł na podstawie wynagrodzenia 
pracownika za 2014 r. Od stycznia 2016 r. opłata była ponoszona w kwocie niższej, 
tj. 2 883,12 zł. 

(akta kontroli str. 23, 44, 49, 336, 382-388) 

Dyrektor Muzeum w sprawie, czy podpisując umowę najmu z 29 grudnia 2014 r. i 29 
grudnia 2017 r. poprosiła o przedstawienie i udokumentowanie przez Fundację 
wysokości opłaty (tj. wynagrodzenia pracownika), bowiem wysokość opłaty nie 
została określona w umowie, wyjaśniła, że podpisując umowę z 29 grudnia 2014 r. 
oparła się o zapisy aneksu z 29 marca 2012 r. do porozumienia z 26 lutego 2009 r. 
i nie zażądała dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia pracownika. 
Podpisując umowę najmu z 29 grudnia 2017 r. oparła się na zapisach w w/w 
aneksie, który określał kwotowo wysokość opłaty za prace konserwatorskie (2 344 zł 
netto, 2 883,12 zł brutto). 

(akta kontroli str. 428, 431) 

NIK zwraca uwagę, że w aneksie z 29 marca 2012 r. zapisano, iż kwota 2 344 zł 
netto miesięcznie nie będzie waloryzowana. 

(akta kontroli str. 23) 

Dyrektor w sprawie, czy przy zmianie opłaty (grudzień 2014 r., styczeń 2016 r.) 
zwróciła się o uzasadnienie do Fundacji, podała, że w momencie zmiany opłaty 
zwróciła się do Prezes Fundacji o wyjaśnienie, natomiast nie zażądała wglądu do 
dokumentów pracowniczych. 

(akta kontroli str. 428, 431) 

Z kolei Prezes Fundacji, wyjaśniając w toku kontroli NIK przyczyny obniżki opłaty na 
fakturach VAT z 3 121,35 zł (w 2015 r.) na 2 883,12 zł (od stycznia 2016 r.) brutto, 
podała, że wynikała ona najprawdopodobniej z omyłki pisarskiej pracownika 
wystawiającego faktury i była kontynuowana, aż do chwili obecnej.  

(akta kontroli str. 444-446) 

Dyrektor Muzeum w sprawie, dlaczego w zawieranych umowach nie zastrzeżono 
warunków ponoszenia kosztów waloryzacji wynagrodzeń pracowników Fundacji, 
wyjaśniła, iż przyjęty zapis w brzmieniu „…opłata za prace konserwatorskie przy 
urządzeniach technicznych i energetycznych w wysokości netto stanowiącej połowę 
wynagrodzenia brutto wraz z kosztami pracodawcy…” jednoznacznie określał 
wysokość tej opłaty. 

(akta kontroli str.431) 
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Muzeum ponosiło połowę kosztów wynagrodzenia konserwatora i nie 
ewidencjonowało czasu pracy wykonanej w Muzeum przez tego pracownika.  

Dyrektor wyjaśniła, że Muzeum nie prowadziło ewidencji czasu pracy konserwatora, 
gdyż przyjęty został zadaniowy system czasu pracy. Znaczna część zadań 
rozumiana pod pojęciem prac konserwatorskich wynika bezpośrednio z działalności 
merytorycznej Muzeum i obejmuje okresy nasilenia tego typu prac (wymagana 
codzienna obecność, włączając dni wolne od pracy) oraz często ma charakter 
działań interwencyjnych, wynikających z konieczności utrzymania odpowiednich 
warunków klimatycznych w salach ekspozycyjnych Muzeum. 

(akta kontroli str. 428, 431) 

Muzeum w latach 2015-2018 wydatkowało łącznie kwotę 461,2 tys. zł z tytułu opłat 
wynikających z umów najmu, tj.: 114,4 tys. zł (2015 r.)10, 113,1 tys. zł (2016 r.), 
113,3 tys. zł (2017 r.); 120,4 tys. zł (2018 r.). 

(akta kontroli str. 341) 

3. Muzeum terminowo regulowało zobowiązania11 wynikające z umowy najmu.  
(akta kontroli str. 335, 338-339) 

Muzeum, poza opłatami wynikającymi z umowy najmu, płaciło Fundacji za zużycie 
gazu oraz serwis systemów p.poż i bezpieczeństwa. 

Fundacja, na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawcę gazu, obciążała 
Muzeum częścią kosztów według wskaźnika: Muzeum – 63,64%, Fundacja – 
36,36%12. Ogółem w latach 2015-2018 Muzeum poniosło koszty za zużycie gazu 
w kwocie 254,8 tys. zł. 

Fundacja obciążała Muzeum kosztami za usługi konserwacji systemu sygnalizacji 
pożaru, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu, systemu sygnalizacji 
włamania i napadu – sale ekspozycyjne (rozliczane kwartalnie) oraz za usługi 
konserwacji systemu oddymiania, TV przemysłowej, stałych urządzeń gaśniczych 
(rozliczane półrocznie). Wskaźnik podziału kosztów stosowany w latach 2015 r. – 
I połowa 2017 r. wynosił: Muzeum 70,03%, Fundacja 29,97%. Procentowy podział 
kosztów za poszczególne systemy, wyliczony przez firmę serwisową, zastosowano 
od rozliczenia za II kwartał 2017 r. Muzeum płaciło odpowiednio 61% lub 73% 
wartości brutto faktury za rozliczany zakres usług. Ogółem w latach 2015-2018 
Muzeum poniosło koszty z tego tytułu w kwocie 33,3 tys. zł. Muzeum i Fundacja nie 
zawarły ze sobą pisemnego uzgodnienia/umowy w zakresie ponoszenia i rozliczania 
kosztów za przedmiotowe usługi. 

(akta kontroli str. 330, 331-334, 361-379, 393-398, 425) 

Dyrektor Muzeum w sprawie niepodania w umowach najmu informacji 
o ponoszonych opłatach za gaz i systemy bezpieczeństwa, wyjaśniła, że w świetle 
dokumentu Urzędu z dnia 19 lutego 2007 r. (ws. wskaźnika za gaz) nie uznano za 
konieczne zawierania w formie pisemnej dodatkowych uzgodnień w zakresie 
ponoszenia i rozliczania kosztów zużycia gazu i z tego samego powodu informacja 
nie została zawarta w umowach najmu pomieszczeń. W zakresie ponoszenia 
i rozliczania kosztów za usługi konserwacji systemów bezpieczeństwa uzgodnienia 

                                                           
10  Opłaty obejmowały (na przykładzie roku 2015): czynsz (25,9 tys. zł), prace konserwatorskie przy 

urządzeniach technicznych (37,2 tys. zł), monitoring pożarowy (1,8 tys. zł), opłaty za rozmowy telefoniczne 
(4,5 tys. zł), opłatę eksploatacyjną (14,8 tys. zł), dozór nocny (30, 2 tys. zł).  

11  Badaniem terminowości objęto faktury VAT za czynsz, za opłatę eksploatacyjną i dozór nocny za 2015-
2018. 

12  Na podstawie pisma DIiR/156/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. podpisanego przez Burmistrza, Dyrektor 
Muzeum, Prezes Zarządu Fundacji, o wyliczeniu wskaźnika do rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 
na podstawie zajmowanej kubatury (m3) przez pomieszczenia Muzeum na I piętrze i pomieszczenia 
Fundacji na poddaszu (część hotelowa). 
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ustne uznano za wystarczające. Mając na uwadze fakt, że systemy bezpieczeństwa 
zostały utworzone specjalnie z dostosowaniem do warunków wyznaczonych dla 
ochrony zbiorów muzealnych, oczywiste było ponoszenie przez Muzeum kosztów 
związanych z ich obsługą. 

(akta kontroli str. 421, 423) 

Pomimo iż systemy bezpieczeństwa zbiorów, jak wyjaśniła Dyrektor Muzeum, były 
tworzone z dostosowaniem dla wymogów Muzeum, jak również Muzeum ponosiło 
większą część kosztów za usługi konserwacji systemów bezpieczeństwa i p.poż, to 
nie uczestniczyło i nie miało wpływu na ustalanie warunków cenowych umów, które 
były zawierane pomiędzy Fundacją a firmą serwisową. Dyrektor Muzeum wyjaśniła, 
że Muzeum nie było i nie jest stroną umowy dotyczącej utworzenia i konserwacji 
systemu bezpieczeństwa i nie uczestniczyło w negocjacjach cenowych. 

(akta kontroli str. 330, 422, 424) 

Muzeum poniosło 100% kosztów za wymianę modułów szafy sterowniczej centrali 
pożarowej MERCOR Omega (wartość brutto 7,6 tys. zł). Faktura została wystawiona 
na Fundację przez firmę serwisową 6 sierpnia 2018 r.  

Muzeum poniosło koszty przedmiotowej usługi bez partycypacji w kosztach przez 
Fundację, w sytuacji gdy według dokumentu „Rozbicie procentowe kosztów serwisu 
systemów bezpieczeństwa” opracowanego przez firmę serwisową koszty za 
konserwację systemu oddymiania podlegały podziałowi wskaźnikiem: 65% 
Fundacja, 35% Muzeum, koszty systemu sygnalizacji pożaru odpowiednio 60% 
i 40%. Ponadto klatka schodowa z windą, objęta systemem centrali pożarowej 
MERCOR Omega, łączyła i obsługiwała zarówno pomieszczenia parteru i poddasza 
wynajmowane na prowadzoną działalność Fundacji, jak i pomieszczenia Muzeum 
na I piętrze Zamku. Centrala miała za zadanie obsłużyć i oddymić ciąg drogi 
ewakuacyjnej całej klatki schodowej od poddasza do parteru. 

(akta kontroli str. 349-354, 369, 436-438) 

Dyrektor Muzeum w sprawie, dlaczego Muzeum pokryło całość kosztów wyjaśniła, 
że usterka dotyczyła klatki schodowej przylegającej bezpośrednio do magazynów 
obrazów Muzeum. Klatka ta stanowi drogę ewakuacyjną dla zbiorów 
zgromadzonych w magazynach i problemy z jej oddymianiem mogły zagrażać 
bezpieczeństwu zbiorów. Klatka ta jest też jedyną drogą umożliwiającą korzystanie 
z oferty Muzeum przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Uznając za ważne i pilne 
zapewnienie prawidłowego działania urządzeń, mając na uwadze, że ta klatka 
schodowa jest jedną z trzech klatek w Zamku, w których działają systemy 
oddymiające, podjęto decyzję o pokryciu w całości kosztów przywrócenia 
prawidłowego działania urządzenia. 

(akta kontroli str. 422, 424) 

Koszty za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej na Zamku były rozliczane przez 
Urząd Miasta pomiędzy Muzeum i Fundację. Koszty były refakturowane w oparciu 
o faktury wystawiane przez dostawców mediów13 dla Urzędu Miasta. Urząd wyliczał 
koszty dla Muzeum zgodnie ze wskazaniem subliczników zainstalowanych 
w Muzeum plus doliczał szacunkowy koszt energii za klimatyzację i wentylację 
pomieszczeń Muzeum. Różnica pozostała po odjęciu kosztów Muzeum była 
refakturowana na Fundację. Muzeum zawarło z Urzędem pisemne uzgodnienia14 
w sprawie rozliczeń za energię elektryczną.  

(akta kontroli str. 53-55, 241-293) 

                                                           
13  Faktury odrębnie za zużycie energii elektrycznej i za dystrybucję. 

14  Uzgodnienia z dnia 26 lutego 2014 r., 14 maja 2018 r., 17 września 2018 r.  
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Analiza sposobu rozliczania rachunków za energię elektryczną (dotyczy II-go 
zasilania)15 za 2018 r. wykazała, że Urząd obciążał Muzeum kosztami (II zasilanie) 
na podstawie: wskazań czterech subliczników w Muzeum, szacunkowej opłaty za 
klimatyzację i wentylację pomieszczeń Muzeum liczoną jako: 2,75 kWh x 24 godz. 
x liczba dni miesiąca rozliczeniowego (z uwagi, że urządzenia centrali wentylacji 
i klimatyzacji były podłączone bezpośrednio do licznika głównego II zasilania i nie 
były odrębnie opomiarowane na Muzeum i Fundację). Miesięczne zużycia prądu 
przez Muzeum według wskazań subliczników pozostawały w trakcie całego roku na 
zbliżonym poziomie (tj. przeciętnie od 2100 kWh do 2500 kWh), a za wentylację 
i klimatyzację doliczano szacunkowe zużycie odpowiednio 1980 kWh lub 2046 kWh. 
Przy dokonywaniu rozliczenia za kwiecień 2018 r. doszło do sytuacji, że rozliczenie 
dla Muzeum, tj. wskazania subliczników plus doliczone szacunkowe zużycie za 
wentylację (2309kWh+1980kWh=4289kWh), przekroczyło faktyczne zużycie 
wynikające z licznika głównego (3 630 kWh). Powyższy stan oznaczałby, że 
Fundacja nie korzystała z energii elektrycznej. Urząd, aby rozliczyć zużycie za 
kwiecień 2018 r., zastosował tzw. współczynnik proporcjonalności zasilania 
fotowoltaicznego (55%), co zostało opisane w dalszej części wystąpienia. 

(akta kontroli str. 241-260,294-296,439-442) 

Dyrektor Muzeum w sprawie, czy znany był jej sposób wyliczenia wskaźnika 
2,75 kWh do rozliczania wentylacji i klimatyzacji oraz czy zwracała się 
do administratora o opomiarowanie tych urządzeń wyjaśniła m.in.: system wentylacji 
i klimatyzacji był zainstalowany od momentu oddania do użytku galerii sztuki 
Muzeum (2007 r.). Sposób wyliczania opłaty za klimatyzację i wentylację był 
propozycją Fundacji. Co do szczegółów technicznych i sposobu wyliczenia 
2,75 kWh to nie wdrażała się w tym zakresie. Klimatyzacja i wentylacja to wspólny 
centralny system urządzeń zainstalowany nad stropem I piętra w przestrzeni 
technicznej i ma za zadanie utrzymywać warunki klimatyczne całodobowo 
(wymagana temperatura 20ºC i wilgotność) w ciągu sal galeryjnych (17 sal w tym 
pomieszczenia biurowe). Nie zwracała się do administratora o zamontowanie 
opomiarowania dla klimatyzacji i wentylacji. 

(akta kontroli str. 401) 

Zasilanie fotowoltaiczne zostało uruchomione na Zamku od września 2016 r. 
Uzgodnienie zawarte pomiędzy Urzędem a Muzeum w sprawie rozliczania energii, 
w którym wprowadzono do rozliczeń od kwietnia 2018 r. średni współczynnik 
proporcjonalności uwzględniający zasilanie fotowoltaiczne, zostało zawarte 14 maja 
2018 r. Uzgodnienie nie określało wartości przedmiotowego współczynnika.  

(akta kontroli str. 53,443) 

Dyrektor Muzeum, wyjaśniając, dlaczego uzgodnienie w tej sprawie zawarto dopiero 
w maju 2018 r. i kto był inicjatorem zawarcia uzgodnienia, podała, że miała wiedzę, 
że zasilanie fotowoltaiczne było zainstalowane na Zamku, bo w momencie jego 
instalowania pracownicy wchodzili do pomieszczeń Muzeum. Z ciekawości 
dopytywała inżyniera firmy instalującej jak to będzie działało. W okresie 2016-maj 
2018 r. nie prowadziła z Urzędem, ani Urząd z Muzeum, rozmów w zakresie 
rozliczania kosztów z uwzględnieniem zasilania fotowoltaicznego. Z propozycją 
podpisania uzgodnienia w tym zakresie zwrócił się Urząd w maju 2018 r. Przystała 
na treść uzgodnienia. Dyrektor nie pamiętała, aby były prowadzone negocjacje jakiś 
warunków w tym zakresie, w tym o sposobie wyliczania przedmiotowego 
współczynnika. W momencie zawierania uzgodnienia współczynnik nie był jej znany. 

(akta kontroli str. 402) 

                                                           
15  W Zamku zainstalowane były dwa liczniki główne prądu (I i II zasilanie). Za rozliczenie prądu z I zasilania 

Muzeum płaciło według wskazań subliczników zainstalowanych w Muzeum. 
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Analiza rozliczeń wykazała, że Urząd zastosował współczynnik o wartości (55%) do 
przemnożenia należności za prąd dla Muzeum i stosował go w rozliczeniach przez 
cztery miesiące za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2018 r. Zastosowanie 
współczynnika (0,55) do rozliczenia należności za prąd skutkowało obniżeniem 
należności przypadającej od Muzeum, a tym samym wzrost o taką wartość 
należności przypadającej od Fundacji. W Uzgodnieniu z 17 września 2018 r., 
obowiązującym od 1 sierpnia 2018 r., dodano zapis, iż średni współczynnik 
proporcjonalności uwzględniający zasilanie fotowoltaiczne będzie stosowany 
w ograniczonym zakresie, tylko w przypadkach gdy wskazania liczników 
i subliczników będą nieprawidłowe, a więc w sytuacjach kiedy zużycia subliczników 
będą przewyższać zużycia liczników głównych lub będą na pograniczu tych zużyć.  

Skutkiem tego w żadnym z kolejnych miesięcy od sierpnia 2018 r. nie zastosowano 
współczynnika przy obliczaniu kosztów za energię elektryczną z uwzględnieniem 
zasilania fotowoltaicznego.  

(akta kontroli str. 54, 248-250, 440-442) 

Dyrektor Muzeum w sprawie powodów zmiany uzgodnienia po czterech miesiącach 
jego obowiązywania wyjaśniła, że z propozycją uściślenia zapisu o stosowaniu 
warunków współczynnika wystąpił Urząd. Zgodziła się na zapis o ograniczonym 
stosowaniu współczynnika, rozumując, że urządzenia fotowoltaiczne nie dostarczają 
stabilnej, stałej ilości energii, i że stosowanie tego współczynnika jest uzależnione 
od ilości wyprodukowanej energii. W momencie jak zaczęły przychodzić faktury od 
sierpnia 2018 r. bez zastosowanego w rozliczeniu współczynnika (0,55), a więc 
z wyższymi kwotami należności za energię niż w miesiącach, gdy był stosowany 
współczynnik, nie zwracała się do Urzędu z prośbą o wyjaśnienie.  

(akta kontroli str. 402) 

NIK zwraca uwagę, że w latach 2017-2018 w żadnym miesiącu wskazania 
subliczników nie przekroczyły i nie były na pograniczu wskazań licznika głównego, 
a sytuacja, która wystąpiła przy rozliczeniu za m-c kwiecień 2018 r. (tj. suma 
subliczników i doliczonego zużycia za klimatyzację i wentylację przekroczyła 
rzeczywiste wskazanie licznika głównego), nie wynikała z nieprawidłowych wskazań 
licznika i subliczników, lecz z przyjętej metody rozliczania zużycia energii 
(tj. wysokości doliczanego rozliczenia za klimatyzacje i wentylację). 

(akta kontroli str. 241-279, 440-441) 

Analiza rozliczenia płatności za 2015-2018 r. wykazała, że opłaty za energię 
elektryczną były płacone przez Muzeum terminowo. Na koniec 2018 r. Muzeum nie 
posiadało zaległości z tytułu rozliczeń za energię elektryczną. W latach 2015-2018 
opłaty wyniosły: 49,1 tys. zł (2015 r.), 35,5 tys. zł (2016 r.), 36,6 tys. zł (2017 r.), 
34,3 tys. zł (2018 r.). 

(akta kontroli str. 221-228, 298-308) 

Opóźnienia w zapłacie trzech faktur VAT16 wyniosły od 5 do 13 dni, tj.: fa VAT 
wartość brutto 3,2 tys. zł, zapłacona 12 lutego 2015 r. (13 dni po terminie płatności); 
fa VAT wartość brutto 3 tys. zł, zapłacona 16 lutego 2015 r. (11 dni po terminie); 
fa VAT wartość brutto 1,3 tys. zł, zapłacona 4 maja 2016 r. (5 dni po terminie). 

(akta kontroli str. 225, 227, 309-321) 

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że w styczniu 2015 r. Urząd wystawił dla Muzeum pięć 
faktur za energię elektryczną w łącznej kwocie 11,2 tys. zł brutto, w tym te dwie, 
które zostały zapłacone w lutym 2015 r. Terminy płatności wszystkich pięciu faktur 
kumulowały się w czasie krótszym niż jeden miesiąc. Muzeum, które otrzymywało 

                                                           
16  Fa VAT nr 0077/INW/2015, fa VAT nr 0110/INW/2015, fa VAT nr 0381/INW/2016. 
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dotację w transzach, nie posiadało środków w ilości wystarczającej na pokrycie 
kosztów wszystkich faktur. W rezultacie trzy styczniowe faktury zostały uregulowane 
w terminie. Opóźnienie w zapłacie faktury (5 dni), której termin płatności przypadał 
29 kwietnia – piątek, wynikało m.in. z tzw. długiego weekendu majowego.  

(akta kontroli str. 421, 423) 

4. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum był zatwierdzony przez Dyrektora 
Muzeum roczny plan finansowy oraz plan działalności Muzeum. Roczne plany 
działalności Muzeum za lata 2015-2018 określały działania Muzeum w zakresie 
organizacji wydarzeń muzealnych, artystycznych, edukacyjnych, promocyjnych. 
W planach finansowych (pozycje Koszty) za lata 2015-2018 Dyrektor Muzeum 
wśród kosztów zakupu usług obcych nie wyodrębniała pozycji na zakup usług 
remontowych. Koszty zakupu usług obcych były planowane według klasyfikacji, 
tj. m.in: usługi telekomunikacyjne, ochrona zbiorów, czynsze, media, remonty 
i konserwacja urządzeń i sprzętu monitorującego, koszty organizacji imprez, 
pozostałe.  

(akta kontroli str. 97-126, 171-175, 179-183) 

Muzeum w latach 2015-2018 nie przeprowadzało remontów swojej siedziby 
w pomieszczeniach Zamku i nie wydatkowało środków na ten cel. W związku 
z organizacją wystaw stałych i długoterminowych wykonywane były prace 
adaptacyjne wynikające z projektu aranżacji (zakup materiałów, malowanie sal 
i ścianek ekspozycyjnych, montaż elementów ekspozycyjnych itp.) oraz były 
ponoszone koszty związane z funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia i ochrony 
zbiorów (m.in. wymiana kamer i akumulatorów w urządzeniach monitorujących). 
Wykonano prace poprawiające estetykę toalety dla zwiedzających i pracowników. 
Łącznie w poszczególnych latach 2015-2018 na ww. prace i usługi wydatkowano: 
9,1 tys. zł; 34,7 tys. zł (w tym 11,9 tys. zł z dotacji podmiotowej); 19,4 tys. zł; 9,7 tys. 
zł (w tym 8,9 tys. zł z dotacji podmiotowej).  

(akta kontroli str. 177, 208-220) 

5. Muzeum otrzymało w latach 2015-2018 z budżetu Gminy dotacje podmiotowe na 
zadania bieżące17, określone corocznie w uchwale budżetowej Gminy, tj.: 

− w 2015 r. w kwocie 1 900 tys. zł (plan pierwotny 1 650 tys. zł), wykorzystano 
100%, z czego kwotę 196,6 tys. zł (tj. 10% dotacji) na pokrycie wydatków 
funkcjonowania Muzeum w Zamku, kwotę 1 594,7 tys. zł (84%) na 
wynagrodzenia, kwotę tys. 108,6 tys. zł (6%) na wydatki pozostałe, tj. związane 
z funkcjonowaniem Muzeum poza Zamkiem (w tym na oddział Muzeum18); 

− w 2016 r. w kwocie 2 150 tys. zł (plan pierwotny 2 150 tys. zł), wykorzystano 
100%, z czego kwotę 294,3 tys. zł (tj. 14% dotacji) na pokrycie wydatków 
funkcjonowania Muzeum w Zamku, kwotę 1 743 tys. zł (81%) na 
wynagrodzenia, kwotę 112,7 tys. zł (5%) na wydatki pozostałe; 

− w 2017 r. w kwocie 2 000 tys. zł (plan pierwotny 2 100 tys. zł.); wykorzystano 
100%, z czego kwotę 278,5 tys. zł (tj. 14% dotacji) na pokrycie wydatków 
funkcjonowania Muzeum w Zamku, kwotę 1 623,5 tys. zł (81%) na 
wynagrodzenia, kwotę 98 tys. zł (5%) na wydatki pozostałe; 

− w 2018 r. w kwocie 2 320 tys. zł (plan pierwotny 2 200 tys. zł.); wykorzystano 
100%, z czego kwotę 324,4 tys. zł (tj. 14% dotacji) na pokrycie wydatków 
funkcjonowania Muzeum w Zamku, kwotę 1851,1 tys. zł (80%) na 
wynagrodzenia, kwotę 144,4 tys. zł (6%) na wydatki pozostałe. 

(akta kontroli str. 192-196) 

                                                           
17  Dział 921, rozdział 92118, paragraf 2480 klasyfikacji budżetowej. 

18  Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, ul. Zamkowa 4 w Niepołomicach. 
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W 2018 r. Muzeum otrzymało zwiększenie dotacji o 50 tys. zł (24 maja 2018 r.) 
i 70 tys. zł (28 grudnia 2018 r.). Dyrektor Muzeum wnioskowała o zwiększenie 
dotacji, tj. o 50 tys. zł na regulację niskich płac pracowników, wskazując, iż ostatnie 
podwyżki płac były w 2014 r. Zwiększenie dotacji o 70 tys. zł było podyktowane 
niedoborem środków w budżecie, jak wskazywała Dyrektor Muzeum we wniosku do 
Burmistrza, wynikającym z mniejszych przychodów ze sprzedaży biletów 
w II półroczu i ewentualną koniecznością zaciągnięcia kredytu przez Muzeum. 

(akta kontroli str. 79-80, 96) 

Udział dotacji podmiotowej w przychodach Muzeum stanowił odpowiednio: 79% 
(2015 r.), 80% (2016 r.); 76% (2017 r.); 79% (2018 r.). Przychody Muzeum 
w poszczególnych latach wynosiły: 2 415,5 tys. zł (2015 r.); 2 673 tys. zł (2016 r.); 
2 616,1 tys. zł (2017 r.); 2 939,4 tys. zł (2018 r.).  

Poza dotacją podmiotową Muzeum uzyskiwało przychody ze sprzedaży usług 
muzealnych i warsztatów, ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek, z pozostałych 
przychodów operacyjnych i finansowych. Przychody te wyniosły łącznie w:  
– 2015 r. – 515,5 tys. zł, z tego 181,3 tys. zł (35%) z działalności na Zamku 

i 334,2 tys. zł (65%) z działalności poza Zamkiem; 
– 2016 r. – 523 tys. zł, z tego 194,7 tys. zł (37%) z Zamku i 328,3 tys. zł (63%) 

poza Zamkiem; 
– 2017 r. – 616,1 tys. zł, z tego 208,4 tys. zł (34%) z Zamku i 407,7 tys. zł (66%) 

poza Zamkiem; 
– 2018 r. – 619,4 tys. zł, z tego 215 tys. zł (35%) z Zamku i 404,4 tys. zł (65%) 

poza Zamkiem. 
Powyższe przychody w okresie 2015-2018 z działalności na Zamku wzrosły o 19%, 
a z działalności poza Zamkiem o 21%. 

(akta kontroli str. 184-191) 

Koszty Muzeum ponoszone z działalności na Zamku w okresie 2015-2018 wzrosły 
o 18%, przy ogólnym wzroście kosztów o 22%19, i w poszczególnych latach 2015-
2018 wyniosły odpowiednio: 1 191 tys. zł, (tj. 49% z 2 429,7 tys. zł kosztów 
działalności Muzeum ogółem); 1 293,5 tys. zł (48% z 2 671,3 tys. zł); 1 246,8 tys. zł 
(48% z 2 591 tys. zł); 1 402,8 tys. zł (47% z 2 958,2 tys. zł). 

(akta kontroli str. 184-191) 

Burmistrz zatwierdził sprawozdania roczne (od 2015 r. do 2018 r.) z działalności 
Muzeum20 zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej21. 
Osiągnięte zyski netto, tj.: 81,1 tys. zł (za 2015 r.); 1,8 tys. zł (2016 r.); 25,1 tys. zł 
(za 2017 r.), oraz strata 18,8 tys. zł (za 2018 r.) zostały w całości przeniesione na 
fundusz rezerwowy Muzeum. 

 (akta kontroli str. 128-166) 

Muzeum nie sporządzało odrębnych rozliczeń dotacji podmiotowej otrzymanej 
w latach 2015-2017. Muzeum składało kwartalne oświadczenia do Urzędu Gminy, 
że otrzymana w kwartale dotacja została wykorzystana na działalność statutową. 
Od lipca 2018 r. zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji 
podmiotowej z budżetu Gminy dla samorządowych instytucji kultury zostały 
uregulowane zarządzeniem Burmistrza z dnia 23 lipca 2018 r., w którym 
zobowiązano instytucje kultury m.in. do składania rozliczenia z dotacji w terminie do 

                                                           
19  Wzrost kosztów na działalności poza Zamkiem wyniósł 37%. 

20  Sprawozdanie obejmowało: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową do sprawozdania 
finansowego za dany rok. 

21  Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.). 
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31 stycznia roku następującego po roku, na który dotacja została udzielona. 
Muzeum terminowo złożyło rozliczenie dotacji za 2018 r. 

 (akta kontroli str. 81-96) 

Muzeum na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
wydało w 2015 r. kwotę 9,2 tys. zł (komputery, laptopy, oprogramowanie); w 2016 r. 
kwotę 15,7 tys. zł (sprzęt multimedialny do wystawy, parawany z grafiką, 
oprogramowanie dla kiosku multimedialnego); w 2017 r. kwotę 63,7 tys. zł (gabloty 
ekspozycyjne, nawilżacz wodny, sprzęt komputerowy, budowa nowej strony 
internetowej Muzeum); w 2018 r. kwotę 23 tys. zł (laptopy, kasa fiskalna, wycena 
darowanych obiektów dla Muzeum). Zakup środków trwałych był finansowany 
ze środków własnych Muzeum.  

 (akta kontroli str. 198-207) 

6. Muzeum nie otrzymało w latach 2015-2018 dotacji celowych z budżetu Gminy 
na wydatki związane z jego siedzibą.  

(akta kontroli str. 178) 

7. Muzeum dokonywało zakupu innych usług od Fundacji (tj. poza opłatami 
związanymi z użytkowaniem najmowanych pomieszczeń w Zamku). Były to usługi 
gastronomiczne oraz noclegi dla aktorów i artystów, na które w latach 2015-2018 
Muzeum wydało łącznie 19,9 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 322) 

Muzeum w latach 2015-2018 sprzedało dla Fundacji towary i usługi (bilety wstępu, 
usługi przewodnika po Zamku) na łączna kwotę 5,6 tys. zł.  

 (akta kontroli str. 323-328) 

Muzeum udostępniało Fundacji Salę Portretową bezpłatnie na organizowane 
wydarzenia i uroczystości. Sala Portretowa wchodziła w skład pomieszczeń 
zamkowych wynajmowanych przez Muzeum od Fundacji.  

 (akta kontroli str. 52, 323) 

Dyrektor Muzeum w sprawie zasad udostępniania sali wyjaśniła, że Fundacja 
zwracała się o udostępnianie Sali Portretowej na sesje Rady Miasta, 
na organizowane uroczystości ślubne, na spotkania ludzi kultury i biznesu 
(m.in. około raz na kwartał Royal Quality Network). Wtedy sala jest wyłączana 
z trasy zwiedzania dla turystów. Dyrektor nie pamiętała wszystkich wydarzeń w tym 
zakresie, ponieważ udostępnianie nie było dokumentowane, a wymiana uzgodnień 
terminów następowała telefonicznie. Dyrektor podała, że Muzeum nie pobierało od 
Fundacji opłat za udostępnianie sali, z uwagi, iż Muzeum też korzystało z sal 
administrowanych przez Fundację (sali akustycznej, piwnic zamkowych) bądź też 
z sali konferencyjnej na poddaszu i nie było obciążane z tego tytułu przez Fundację.  

W przypadku Gminy, Muzeum nieodpłatnie udostępniało sale na ważne spotkania 
lub uroczyste wydarzenia dla Gminy (podpisywanie umów międzynarodowych, 
delegacje z miast partnerskich). Terminy i godziny były uzgadniane z Wydziałem 
Promocji Urzędu lub przez Fundację. 

(akta kontroli str. 403)  

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

1. Nieterminowo uregulowano zobowiązania za energię elektryczną w 2015 r. 
z dwóch faktur o łącznej wartości brutto 6,2 tys. zł, gdzie opóźnienie wyniosło 
11 i 13 dni oraz w 2016 r. z faktury o wartości brutto 1,3 tys. zł, gdzie opóźnienie 
wyniosło 5 dni, co stanowiło naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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publicznych22 (szczegółowy opis w sekcji Opis stanu faktycznego w pkt 3). 
Muzeum z tego tytułu nie zapłaciło odsetek. 

(akta kontroli str. 225, 227, 309-321, 421, 423) 

2. Poniesienie pełnych kosztów wymiany modułów szafy sterowniczej Mercor 
Omega w wysokości 7,6 tys. zł bez partycypacji w kosztach przez Fundację, 
w sytuacji gdy przedmiotowe urządzenie służyło ochronie obu użytkowników. 
Zgodnie z Tabelą podziału kosztów serwis systemu sygnalizacji pożaru i systemu 
oddymiania był dzielony wskaźnikami procentowymi pomiędzy użytkowników 
Fundacja/Muzeum odpowiednio: 60%/40% i 65%/35% (szczegółowy opis 
w sekcji Opis stanu faktycznego w pkt 3), czyli wskaźnik przypadający 
na Muzeum był niższy. Zdaniem NIK, powyższe działanie naruszało zasadę 
rzetelnego podziału kosztów oraz gospodarnego wydatkowania środków przez 
Muzeum w części dotyczącej kosztów, które winny być poniesione przez 
Fundację. 

(akta kontroli str. 349-354, 369, 436-438, 422, 424) 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków. 

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

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

 

Kraków,        września 2019 r. 
 

 

 

 

Kontroler 
Monika Różańska 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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22 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 
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