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I. Dane identyfikacyjne 
Fundacja „Zamek Królewski w Niepołomicach”, ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice 
(dalej: Fundacja) 

 

Barbara Ptak, Prezes Zarządu (dalej: Prezes), od 1 lipca 2006 r. 

(akta kontroli str. 56, 58, 63, 71) 

1) Realizacji celów statutowych Fundacji 

2) Wykorzystanie mienia i środków publicznych 

 

Lata 2015-2019 (do czasu zakończenia kontroli, tj. 31 maja 2019 r., oraz okres 
działań wcześniejszych, których skutki miały wpływ na realizacje zadań 
w kontrolowanym zakresie) 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

 1. Monika Różańska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/20/2019 z 11 stycznia 2019 r. 

 2. Przemysław Sala, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/21/2019 z 11 stycznia 2019 r. 

 3. Andrzej Salwiński, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/62/2019 z 29 marca 2019 r. 

(akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W kontrolowanym okresie Fundacja prawidłowo gospodarowała nieruchomościami 
wchodzącymi w skład Zamku Królewskiego w Niepołomicach, jak również 
realizowała cele statutowe. Pomimo to, nie była w stanie samodzielnie finansować 
wszystkich kosztów utrzymania Zamku i jego otoczenia - uzyskane przez Fundację 
środki z działalności gospodarczej nie wystarczały na prowadzenie prac 
remontowych i renowacyjnych, które były zlecane i finansowane przez Gminę. 
Utrzymanie Zamku przez Fundację ograniczało się do wykonywania bieżących 
napraw i konserwacji. Wynikało to m.in. z rosnących kosztów stałych Fundacji 
i kosztów odsetkowych oraz spadku przychodów.  

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Fundacji, w okresie objętym kontrolą, wskazywała 
na problemy związane z utrzymaniem płynności finansowej, co skutkowało 
nieterminowym regulowaniem wobec Gminy zobowiązań z tytułu umów najmu 
pomieszczeń zamkowych i rozliczenia energii elektrycznej.   

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja współpracowała z Muzeum 
Niepołomickim, którego siedziba znajdowała się na Zamku, przy organizacji 
wernisaży i wystaw, a także z organizacjami społecznymi zajmującymi się 
działalnością z dziedziny kultury, sztuki, nauki, sportu i rekreacji oraz z Urzędem 
Gminy m.in. poprzez udostępnianie pomieszczeń na organizowane wspólnie 
wydarzenia kulturalne.  

Zastrzeżenia NIK budzi prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie 
sprawozdań finansowych. Nie wszystkie zapisy w księgach rachunkowych 
odzwierciedlały stan rzeczywisty, gdyż w latach 2015-2017 nieprawidłowo 
ewidencjonowano zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, 
a w latach 2015-2018 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Z kolei w latach 
2015-2018 nie przeprowadzono pełnej inwentaryzacji zapasów. Działania te były 
niezgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości3 (dalej: 
uor) oraz skutkowały zawarciem w sprawozdaniach finansowych nierzetelnych 
danych polegających na zawyżeniu osiąganych wyników finansowych. 

Sporządzane przez Fundację sprawozdania ze swojej działalności za lata 2015-
2017 nie były zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji4 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności), gdyż 
nie zawierały wszystkich określonych w nim elementów. W sprawozdaniu za 2017 r. 
wykazano niektóre pozycje kosztów utrzymania zamku w wysokościach 
niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Fundacji, co w ocenie 
NIK było działaniem nierzetelnym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Realizacja celów statutowych Fundacji. 

1. W okresie objętym kontrolą obowiązywały umowa powierzenia administrowania 
nieruchomością dz. nr 2321/5 o pow. 3,3344 ha (KW 20319) zabudowanej Zamkiem 
Królewskim, zespołem parkowym wokół Zamku, Ogrodami im. Królowej Bony 
i przyzamkowym parkingiem (dalej: umowa administrowania) oraz umowy najmu 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 351.  
4 Dz. U. Nr 50 poz. 529 ze zm. 
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nieruchomości wchodzących w skład Zamku zawarte przez Fundację „Zamek 
Królewski w Niepołomicach” (dalej: Fundacja) z Miastem i Gminą Niepołomice 
(dalej: Gmina).  

W umowie administrowania z dnia 1 lipca 2002 r. określono podstawowe zadania 
Zarządu Fundacji jako administratora Zamku, polegające przede wszystkim na 
kontroli stanu obiektu, dozorze i utrzymaniu czystości oraz obowiązki Fundacji 
w zależności od rodzaju pomieszczeń i powierzchni nieruchomości. W § 3 
określono, że Zarząd Fundacji przejmuje administrowanie pomieszczeniami 
zamkowymi i częściami jego otoczenia sukcesywnie w miarę finalizacji przez Zarząd 
Miasta i Gminy zadań inwestycyjnych i rewitalizacyjnych prowadzonych od 1992 r. 
na Zamku i wokół niego, a w załączniku nr 1 do umowy wykaz pomieszczeń, 
powierzchni przestrzeni zamkowych, jak i segmentów otoczenia, który miał być 
aktualizowany sukcesywnie w postaci datowanych protokołów zdawczo-odbiorczych 
bez potrzeby aneksowania załącznika. Aktualizacja wykazu pomieszczeń 
powierzchni i przestrzeni zamkowych miała miejsce 29 grudnia 2006 r., kiedy 
sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania Zarządowi Fundacji części 
sal i komnat I piętra Zamku z przeznaczeniem na galerię muzeum. 

W § 5 umowy administrowania wskazano obowiązki Fundacji, w tym m.in. 
prowadzenie bieżących remontów i renowacji. Zgodnie z zapisami § 5 pkt 4 umowy, 
częściowe lub pełne remonty miały być realizowane wg ustalonego i zatwierdzonego 
przez Zarząd Gminy programu przeglądów, renowacji i remontów, jednak w cyklu 
nie dłuższym niż co 5 lat dla każdego z pomieszczeń. Przeglądy powinny być 
prowadzone w formie standaryzowanych procedur i zakończone uzgodnionym 
protokołem oględzin przed i po renowacji.  

(akta kontroli str.4-7, 44-55 ) 

W okresie objętym kontrolą Fundacja nie prowadziła prac remontowo-
adaptacyjnych, a jedynie prace mające charakter bieżących napraw i konserwacji. 
Po przeprowadzaniu prac bieżącej konserwacji sporządzano protokoły odbioru prac 
wraz z dokumentacją fotograficzną, które były podpisywane przez przedstawiciela 
Fundacji, Urzędu Gminy oraz Konserwatora Dzieł Sztuki. 

Zarząd Fundacji wyjaśnił, że:  

 w toku kwerendy archiwalnych dokumentów nie udało się odnaleźć tych 
dotyczących realizacji zapisów § 5 pkt 4 umowy administrowania w latach 2002-
2006, 

 według ustnej relacji ówczesnego Prezesa Fundacji, a obecnego Członka 
Zarządu program przeglądów, renowacji i remontów Zamku został stworzony 
i zaakceptowany przez władze Gminy Niepołomice i zakładał dokonanie 
pierwszych przeglądów w terminie 5 lat od dnia przekazania obiektu, tj. do 
1 lipca 2007 r., 

 w związku z nowelizacją ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw ustawodawca wprowadził z dniem 20 czerwca 2007 r. obowiązek co 
najmniej dwóch przeglądów w roku w terminach do 31 maja i do 30 listopada. 
Tym samym wymóg prawa powszechnie obowiązującego nakładał na Fundację 
obowiązki dalej idące aniżeli ten przewidziany w umowie administrowania. Od 
2007 r. przeglądy były przeprowadzane dwa razy do roku. Protokoły przeglądów 
oraz zalecenia pokontrolne były dla Zarządu Fundacji podstawą do tworzenia 
rocznych planów działań w zakresie głównego celu statutowego, a kopie 
protokołów z przeglądu Zamku były przekazywane do Urzędu Miasta i Gminy 
Niepołomice (dalej: Urząd Gminy). 

 (akta kontroli str.897-902, 905-906, 926-981, 985-992, 1381-1383) 
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Fundacja zawarła z gminą trzy umowy najmu nieruchomości wchodzących w skład 
Zamku, z czego w okresie objętym kontrolą zawarto jedną umowę w 2015 r., która 
została zmieniona w 2016 r. 

W umowie najmu z dnia 28 września 2012 r. dot. pomieszczeń restauracyjnych 
w Zamku określono m.in.: 

 sposób korzystania z nieruchomości – najem pomieszczenia restauracyjnego 
usytuowanego w Zamku o łącznej powierzchni 292,26 m2 (oznaczonego na 
szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, tj. pomieszczenia 
o nr 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/14), zobowiązanie najemcy do 
używania przedmiotu najmu do celów związanych z prowadzeniem działalności 
gastronomicznej, 

 wysokość opłat – czynsz najmu w kwocie 1,00 zł za 1 m2, tj. 292,26 zł + VAT dla 
całej wynajmowanej powierzchni, płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca, 
a ponoszenie opłat za energię elektryczną, zimną wodę, odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów, ochronę oraz dozór nocny obiektu 
przypisano Fundacji (najemcy), 

 okres obowiązywania umowy – czas określony od 28 września 2012 r. do 
27 września 2015 r.  

(akta kontroli str. 72-76) 

W umowie najmu z dnia 28 września 2015 r. pomieszczeń restauracyjnych w Zamku 
Królewskim określono m.in.: 

 sposób korzystania z nieruchomości – najem pomieszczenia restauracyjnego 
usytuowanego na parterze w Zamku o łącznej powierzchni 292,26 m2, 
zobowiązanie najemcy do używania przedmiotu najmu do celów związanych 
z prowadzeniem działalności gastronomicznej, 

 wysokość opłat – czynsz najmu 292,26 zł + VAT, płatny do 20 dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego oraz wskazano, że wysokość czynszu będzie 
waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd 
Statystyczny (waloryzacja następować będzie automatycznie i nie będzie 
wymagała zmiany umowy), a ponoszenie opłat za energię elektryczną, zimną 
wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów, ochronę oraz 
dozór nocny obiektu przypisano Fundacji (najemcy), 

 okres obowiązywania umowy – czas określony od 28 września 2015 r. do dnia 
27 września 2025 r.  

(akta kontroli str. 82-86) 

W umowie najmu pomieszczeń hotelowych wraz z salami ekspozycyjno-
konferencyjnymi zawartej w dniu 30 kwietnia 2014 r. oraz w aneksie nr 1 zawartym 
w dniu 10 października 2016 r. określono m.in.: 

 sposób korzystania z nieruchomości – najem pomieszczeń hotelowych wraz 
z salami ekspozycyjno-konferencyjnymi usytuowanych w Zamku o łącznej 
powierzchni 1966 m2 oraz budynku nr 1 osady „Podegrodzie” o powierzchni 
80 m2, zobowiązanie najemcy do używania przedmiotu najmu do celów 
związanych z prowadzeniem działalności hotelarskiej (pomieszczania hotelowe) 
i ekspozycyjno-konferencyjnej (sale ekspozycyjno-konferencyjne) oraz 
działalności gastronomicznej (budynek nr 1 osady „Podegrodzie”), 

 wysokość opłat – czynsz najmu wysokości 1,00 zł za 1 m2, tj. 1,00 zł x 2046 m2 = 
2046,00 zł + VAT dla całej wynajmowanej powierzchni, płatny z góry do 20 dnia 
każdego miesiąca kalendarzowego oraz wskazano, że wysokość czynszu będzie 
waloryzowana jeden raz w roku na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych za okres 12 miesięcy ogłaszanego przez Główny Urząd 
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Statystyczny a ponoszenie opłat za energię elektryczną, zimną wodę, 
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów oraz ochronę oraz 
dozór nocny obiektu przypisano Fundacji (najemcy), 

 okres obowiązywania umowy – czas określony od 1 maja 2014 r. do 
30 kwietnia 2024 r.  

Aneksem nr 1 do umowy zawartym w dniu 10 października 2016 r. zmieniono zapisy 
w § 2 dotyczące przedmiotu najmu, tj. dodano do przedmiotu najmu wyposażenie 
szczegółowo określone w załączniku nr 1 do umowy najmu. 

(akta kontroli str. 77-81, 87-95) 

W umowie nie określono, które pomieszczenia stanowią wymienione pomieszczenia 
hotelowe oraz sale ekspozycyjno-konferencyjne będące przedmiotem umowy 
najmu, a także dokumentów stanowiących podstawę określenia wielkości 
powierzchni oddanych w najem pomieszczeń i osady „Podegrodzie”.  

Biorąc pod uwagę powierzchnię pomieszczeń wskazanych w wyjaśnieniach przez 
Zarząd Fundacji jako oddane w najem Fundacji z przeznaczeniem na hotel i sale 
ekspozycyjno-konferencyjne oraz po weryfikacji na podstawie przeprowadzonych 
oględzin pomieszczeń Zamku, stwierdzono, że łączna powierzchnia użytkowa 
pomieszczeń hotelowych oraz sal ekspozycyjno-konferencyjnych ustalona na 
podstawie inwentaryzacji wynosiła 1 972,30 m2, a w umowie 1 966 m2 (różnica 
wynosząca 6,3 m2).  

(akta kontroli str. 897-899, 903-904, 1381-1394) 

Gmina przekazała Fundacji do korzystania całą nieruchomość Zamku, z czego: 

 2 258,07 m2 powierzchni użytkowej odpłatnie, na podstawie zawartych umów 
najmu pomieszczeń, co stanowiło 39,8% całkowitej powierzchni użytkowej 
łącznie z krużgankami; 

 3 414,27 m2 powierzchni użytkowej nieodpłatnie, na podstawie umowy 
administrowania, co stanowiło 60,2% całkowitej powierzchni użytkowej łącznie 
z krużgankami. 

 (akta kontroli str.1381-1396) 

2. W okresie objętym kontrolą obowiązywały trzy umowy zawarte przez Fundację 
z innymi niż gmina podmiotami na korzystanie z pomieszczeń/nieruchomości 
wchodzących w skład Zamku, w tym jedna umowa została zawarta w okresie 
objętym kontrolą. 

W umowie najmu zawartej w dniu 29 grudnia 2014 r. z Muzeum Niepołomickim 
(dalej: muzeum) określono m.in.: 

 sposób korzystania z nieruchomości – najem pomieszczeń usytuowanych na 
piętrze Zamku o łącznej powierzchni 1 752 m2, a najemca zobowiązał się do 
używania przedmiotu najmu do celów związanych z prowadzeniem działalności 
statutowej, 

 wysokość opłat – czynszu najmu 1,00 zł + 23% VAT za 1 m2, tj. 1 zł x 1 752 m2 = 
1 752 zł + 23% VAT, płatny z dołu do 20-go dnia każdego miesiąca. Zapisy 
umowy zobowiązały najemcę do ponoszenia: 

 zryczałtowanej opłaty w wysokości 1 tys. zł + 23% VAT za: zimną i ciepłą 
wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, sprzątanie i oświetlenie części 
wspólnych (dziedzińca zamkowego, klatek schodowych, toalet centralnych), 
wywóz odpadów,  

 opłaty za: abonament pożarowy w wysokości uzgodnionej w osobnym 
rozliczeniu, prace konserwatorskie przy urządzeniach technicznych 
i energetycznych w wysokości netto stanowiącej połowę wynagrodzenia 
brutto wraz z kosztami pracodawcy konserwatora, rozmowy telefoniczne, 
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dozór nocny obiektu w wysokości równej wynagrodzeniu jednego pracownika 
dozoru, 

 okres obowiązywania umowy – czas określony od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 
1 stycznia 2018 r. 

(akta kontroli str. 96-101) 

W umowie najmu zawartej w dniu 29 grudnia 2017 r. z muzeum powierzchnia najmu 
i czynsz najmu pozostał bez zmian. Zryczałtowana opłata wyniosła 1,2 tys. zł + 23% 
VAT za: zimną i ciepłą wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, sprzątanie 
i oświetlenia części wspólnych (dziedzińca zamkowego, klatek schodowych, toalet 
centralnych), wywóz odpadów.  

Muzeum było zobowiązane do ponoszenia opłaty za: abonament pożarowy 
w wysokości uzgodnionej w osobnym rozliczeniu, prace konserwatorskie przy 
urządzeniach technicznych i energetycznych w wysokości netto stanowiącej połowę 
wynagrodzenia brutto wraz z kosztami pracodawcy konserwatora, rozmowy 
telefoniczne, dozór nocny obiektu w wysokości równej wynagrodzeniu jednego 
pracownika dozoru wysokości netto stanowiącej wynagrodzenie brutto wraz 
z kosztami pracodawcy. Okres obowiązywania umowy – czas określony od 
2 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 2021 r.  

(akta kontroli str.102-107) 

Stwierdzono różnicę między wskazanymi wyżej zapisami umów w § 2 dotyczącą 
powierzchni oddanych w najem, tj. w umowie zawartej 29 grudnia 2014 r. łączna 
powierzchnia oddanych w najem pomieszczeń usytuowanych na piętrze Zamku 
wynosiła 1 752 m2, a w umowie zawartej 29 grudnia 2017 r. łączna powierzchnia 
wynosiła 1 757,80 m2. 

Zarząd Fundacji w sprawie przyczyn występowania różnicy w powierzchni 
pomieszczeń wynoszącej 5,8 m2 wyjaśnił, że w umowie z 29 grudnia 2014 r. 
nawiązano do koncepcji zagospodarowania Zamku, a w umowie z 29 grudnia 
2017 r. do inwentaryzacji. 

(akta kontroli str. 897-899, 904) 

W umowie najmu zawartej 25 sierpnia 2014 r. z przedsiębiorcą na prowadzenie 
salonu kosmetycznego oraz aneksie nr 1 do umowy z dnia 1 października 2014 r. 
(dot. zmiany zapisów w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu i opłat 
eksploatacyjnych) określono m.in.: 

 sposób korzystania z nieruchomości – oddanie najemcy w najem lokalu 
o powierzchni 152 m2 od 25 sierpnia 2014 r. wraz ze wszystkimi jego 
przynależnościami i częściami składowymi oraz, że przedmiot najmu będzie 
służył najemcy do prowadzenia działalności najemcy, polegającej na 
prowadzeniu Gabinetów Odnowy Biologicznej;  

 wysokość opłat – czynszu najmu w wysokości 20,00 zł netto za 1 m2 

wynajmowanej powierzchni, za całą powierzchnię określoną w protokole 
zdawczo-odbiorczym w kwocie 3040,00 zł netto, strony postanowiły, że za okres 
pierwszych 6 miesięcy wynajmujący udzieli najemcy rabatu w wysokości 30% 
stawki bazowej czynszu. Czynsz płatny z góry, w terminie do 15-tego dnia 
miesiąca, za który przysługuje; zapis o waloryzacji czynszu dokonywanej 
w każdym roku obowiązywania umowy (w miesiącu lutym), począwszy od lutego 
2015 r., a za podstawę waloryzacji przyjęto wskaźnik „wzrostu cen na towary 
i usługi konsumpcyjne ogółem” ogłaszany przez Prezesa GUS. za poprzedni rok 
kalendarzowy.  

Umowa zobowiązywała najemcę do zawarcia umowy ubezpieczenia swej 
działalności w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz pokrywania kosztów na 
podstawie faktur i refaktur w terminie 14 dni od dnia doręczenia zużycia energii 
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elektrycznej na podstawie faktur źródłowych dostawcy lub innych faktur 
zawierających wskazania liczników lub subliczników elektrycznych, a także zwrotu 
kosztów zużycia energii elektrycznej na cele klimatyzacji lokalu na podstawie 
wskazań sublicznika; ogrzewania CO zgodnie ze wskazaniami licznika liczonymi wg 
kubatury wynajmowanych pomieszczeń; wody i ścieków wg wskazań wodomierzy 
wg stawek MPWiK; usuwania śmieci wg stawek określonych przez Gminę 
Niepołomice na podstawie wyliczenia administracji; kosztów podatku od 
nieruchomości wg stawek zgodnych z uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach. 

Umowa była zawarta na czas określony 5 lat liczonych od dnia przekazania lokalu 
najemcy do używania protokołem zdawczo-odbiorczym. Strony uzgodniły, iż 
protokolarne przekazanie lokalu najemcy odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2014 r. 

(akta kontroli str. 108-118) 

3. W latach 2015-2018 z tytułu zawartych z Gminą Niepołomice umów najmu części 
pomieszczeń nieruchomości wchodzących w skład Zamku Fundacja zapłaciła 
łącznie 138,7 tys. zł5 z tyt. czynszu najmu oraz 33,4 tys. zł z tytułu naliczonych 
odsetek od nieterminowych płatności czynszu. Z kolei z tytułu faktur VAT 
wystawionych przez Urząd Gminy za rozliczenie energii elektrycznej z liczników 
zainstalowanych na Zamku zapłaciła w latach 2015-2018 łącznie 598,7 tys. zł oraz 
37,5 tys. zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności. Zobowiązania 
wobec Gminy były regulowane nieterminowo, co szerzej opisano w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. str.137-144, 1159-1179,1180-1181, 1189, 1190-1194) 

W związku z problemami finansowymi Fundacja wystąpiła 17 maja 2016 r. do 
Burmistrza z wnioskiem o odroczenie terminu płatności zaległych zobowiązań za 
energię elektryczną do końca grudnia 2016 r., wskazując poniesione nakłady na 
utrzymanie Zamku i ich wpływ na kondycję finansową Fundacji jako przyczynę 
powstania zaległości w opłatach za energię elektryczną. We wniosku Fundacja 
wskazała, że utrzymanie Zamku pochłania wszystkie wypracowane środki 
stanowiące nadwyżkę nad kosztami działalności gospodarczej.  

Fundacja nie otrzymała odpowiedzi na złożony wniosek. Istotną część zaległych na 
dzień złożenia wniosku zobowiązań za energię elektryczną w kwocie 133,13 tys. zł 
uregulowała dopiero w grudniu 2016 r., po zawarciu w dniu 27 grudnia 2016 r. 
umowy pożyczki z towarzystwem finansowym na kwotę 200 tys. zł 
z przeznaczeniem na utrzymanie płynności finansowej. Łączna kwota zaległych 
zobowiązań z tytułu energii elektrycznej wg stanu na dzień 27 grudnia 2016 r. (datę 
podpisania umowy pożyczkowej), która została uregulowana przez Fundację w 
dniach 28-30 grudnia 2016 r. wynosiła 203,1 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1225-1234, 1303, 1304, 1312-1313, 1581-1583, 1686-1705) 

W § 24a ust. 4 Statutu Fundacji określono, że do kompetencji Rady Fundacji należy 
m.in. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji oraz sprawowanie nadzoru 
nad ich realizacją. 

(akta kontroli str. 33-43) 

Przewodniczący Rady Fundacji w sprawie, czy Rada była informowana przez 
Fundację o zaległościach finansowych i jakie podejmowała w związku z tym 
działania nadzorcze wyjaśnił, że Rada była informowana w szczególności poprzez 
przedstawienie sprawozdań finansowych i zawartych w nich informacjach 
o zobowiązaniach krótko i długoterminowych.  

(akta kontroli str.1555-1563) 

                                                      
5 Kwota uwzględnia korekty faktur VAT wystawione przez Gminę i opłacone przez Fundację w trakcie kontroli. 
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Odnosząc się do powyższych wyjaśnień NIK zwraca uwagę, że informacje 
o zobowiązaniach krótko i długoterminowych zawarte w sprawozdaniach 
finansowych były przedstawione nierzetelnie z uwagi na nieprawidłową ewidencję 
księgowań kredytów i pożyczek w latach 2015-2017 (szerzej kwestię tę opisano w 
dalszej części wystąpienia) oraz nie zawierały podziału zobowiązań na 
zobowiązania przeterminowane i nieprzeterminowane. 

(akta kontroli str. 392-394, 400-401, 406) 

4. Fundacja złożyła do Gminy deklaracje na podatek od nieruchomości za lata 2015-
2019. Kwota podatku została uiszczona do Gminy w zadeklarowanej wysokości, tj. 
39,5 tys. (2015 r.), 39,4 tys. zł (2016 r.), 39 tys. zł (2017 r. i 2018 r.). Deklaracje były 
sporządzane przez Fundację nierzetelnie, co skutkowało zaniżeniem wysokości 
opłaconego podatku o 19,8 tys. zł w latach 2015-2019. Szerzej kwestię tę opisano 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.1482-1500) 

5. Fundacja corocznie sporządzała sprawozdania ze swojej działalności. Były one 
zatwierdzane przez Zarząd Fundacji do 31 marca każdego roku oraz przedkładane 
do rozpatrzenia, zaopiniowania i zatwierdzenia Radzie Fundacji do 30 czerwca 
każdego roku, a następnie wysyłane drogą pocztową do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce, Starosty Wielickiego, pożyczkodawcy 
Fundacji oraz Burmistrza jako Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów do 
zapoznania się. Sprawozdania obejmowały: wprowadzenie do sprawozdania 
(z działalności statutowej i gospodarczej), bilans, rachunek zysków i strat 
w wariancie porównawczym oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Zgodnie ze sporządzanymi i prezentowanymi przez Fundację rocznymi 
sprawozdaniami z działalności za lata 2015-2017 podstawowym celem działalności 
fundacji było prowadzenie działalności statutowej, a dodatkowo prowadzona była 
działalność gospodarcza, z której dochody w całości przeznaczone były na 
finansowanie działalności statutowej. Planowane działania w zakresie realizacji 
celów statutowych określono w Wieloletnim planie działania Fundacji na lata 2012-
2019 i rocznych planach działania zatwierdzanych przez Radę Fundacji oraz 
Burmistrza jako Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów.  

(akta kontroli str.183-199, 346-407, 695-737, 772-877, 902) 

Fundacja realizowała cele statutowe określone w § 7 obowiązującego Statutu 
w zakresie: 

 1) utrzymania zachowania Zamku i jego otoczenia dla przyszłych pokoleń – m.in. 
poprzez:  

 prowadzenie prac bieżącej konserwacji mających na celu utrzymanie 
zabytkowej substancji Zamku w stanie niepogorszonym,  

 wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych wraz 
z konserwacją systemu automatycznego nawadniania ogrodów, 

 dozór personalny i ochronę Zamku przy pomocy systemów technicznych, tj. 
monitoringu kamerami wraz z rejestracją obrazu, monitoringu pożarowego 
wraz ze sprzętem gaśniczym, monitoringu sygnalizacji włamania i kontroli 
dostępu, przy czym część kosztów w tym zakresie pokrywało muzeum, 

 utrzymanie i stałą konserwację infrastruktury technicznej oraz urządzeń 
„BMS”, czyli elektronicznego zarządzania systemami: ogrzewania, 
klimatyzacji, wentylacji, 

 ogrzewanie obiektu w zimie oraz wentylację i klimatyzację pomieszczeń 
muzeum, hotelu oraz centrum konferencyjnego w lecie, przy czym część 
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kosztów pokrywało muzeum oraz najemca prowadzący salon kosmetyczny 
w pomieszczeniach Zamku, 

 utrzymanie czystości na terenie Zamku i w jego otoczeniu wraz z zimowym 
utrzymaniem obiektu, 

 zapewnienie i współfinansowanie obowiązkowych przeglądów i serwisu 
urządzeń technicznych, w tym m.in. instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej 
i kanalizacyjnej, wentylacji, kominiarskich, windy osobowej, systemów 
i urządzeń ochrony przeciwpożarowej, sprzętu gaśniczego,  

 wykonywanie wiosennego i jesiennego przeglądu pokrycia dachowego, 
rynien, koszy i spustów wody, 

 ubezpieczenie wyposażenia Zamku oraz ludzi przebywających jak 
i odwiedzających, 

 2) prowadzenia działalności w zakresie ochrony zabytków – m.in. poprzez:  

 uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie pracy konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych 
portalach w bramie wjazdowej do Zamku6, 

 modernizację systemu monitoringu Zamku, 

 wykonywanie prac mających charakter bieżącej konserwacji,  

 składanie wniosków do Burmistrza o: wykonanie przyłącza gazu ziemnego od 
strony północnej w celu zasilenia trzonów kuchennych w kuchni restauracji 
oraz ciepłej wody użytkowej zamiast stosowania zasilania gazem propan-
butan stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu, wykonanie 
kontroli i uzupełnienia mocowania dachówek na dachu Zamku, wydanie 
zezwolenia na remont Chat Osady Podegrodzie oraz wykonanie czasowego 
oświetlenia frontu Zamku za pomocą naświetlaczy z uwagi na uszkodzenie 
magistrali sterującej lampami w celu utrzymania bezpieczeństwa obiektu, 

 3) utworzenia na terenie Zamku Centrum Kulturalnego promującego artystów 
i działalność artystyczną – m.in. poprzez:  

 współpracę organizacyjną i logistyczną7 z organizacjami społecznymi 
zajmującymi się działalnością z dziedziny kultury, sztuki, a także nauki, sportu 
i rekreacji, upowszechniania wiedzy współczesnej i historycznej, szkołami, 
emerytami, leśnikami, pszczelarzami, chórami, domami kultury i innymi 
podmiotami, których działalność pokrywała się tematycznie z celami 
statutowymi Fundacji,  

 współpracę z Urzędem Gminy m.in. poprzez udostępnianie pomieszczeń na 
organizowane wspólnie wydarzenia kulturalne np. Salony czwartkowe, Dni 
Niepołomic, Dni Obywatelskiego Skupienia, obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości oraz inne imprezy organizowane dla dzieci i dorosłych (np. 
impreza mikołajkowa, bal seniora), przy czym dla części wydarzeń Fundacja 
dodatkowo świadczyła odpłatne usługi gastronomiczne i obsługę techniczną,  

 wynajem Urzędowi Gminy oraz jednostkom pomocniczym, szkołom, 
instytucjom kultury pomieszczeń na Zamku wg stawek stanowiących 20% 
cennika usług komercyjnych, w tym np. na organizację Spotkań przy 

                                                      
6 Pozwolenie nr 599/18 z dnia 29 maja 2018 r. ważne do 31 grudnia 2022 r. Fundacja nie rozpoczęła prac z 

uwagi na brak uzyskania finansowania od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych 
podmiotów zewnętrznych pomimo zgłoszonych wniosków, a zgodnie z wyjaśnieniem Zarządu koszt prac 
przekracza możliwości finansowe Fundacji i dlatego w dalszym ciągu poszukiwane jest zewnętrzne 
finansowanie na jego realizację. 

7 Fundacja udostępniała nieodpłatnie pomieszczenia w Zamku, dziedziniec, tereny zielone przyległe do 
Zamku, salę konferencyjną, elementy sceny, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, energię elektryczną, 
pracowników gospodarczych, akustyka, elektryka itp., wyposażenie (stoły, krzesła, stylowe meble), a także 
zapewniała pomoc organizacyjną. 



 

11 

Czakramie8, organizację balów karnawałowych dla mieszkańców (np. dla 
dzieci, osób niepełnosprawnych),  

 organizacji we współpracy z Urzędem Gminy i innymi podmiotami wydarzeń 
takich jak szkolenia, sympozja, cykliczne imprezy promocyjne np. Royal 
Quality Network9, Świąteczne spotkanie ludzi biznesu, Zamkowe Forum 
Kobiet10. 

Większość organizowanych wydarzeń kulturalnych miała charakter otwarty 
i wstęp był bezpłatny. W 2018 r. pomieszczenia Zamku i jego otoczenie było 
wykorzystane na wydarzenia wpisujące się w cele statutowe Fundacji przez ok. 
156 dni w roku.  

 4) podejmowanie działań zmierzających do utworzenia na Zamku Muzeum 
Niepołomickiego – cel został zrealizowany. W 2003 r. Fundacja podjęła 
współpracę z Muzeum na etapie jego tworzenia, a w grudniu 2007 r. podpisała 
pierwszą umowę najmu pomieszczeń na działalność Muzeum na I piętrze Zamku 
(od 2008 r. pomieszczenia oddane w najem dla muzeum na podstawie umów 
najmu). W okresie objętym kontrolą Fundacja współpracowała z muzeum m.in. 
przy organizacji wernisaży i wystaw. 

(akta kontroli str. 4-11, 172-182, 343-345, 368-369, 450-453, 480-581, 738-751, 
752-771, 780-784, 835-838, 37, 349-350, 853-854, 919-923, 375-387, 791-806, 

844-857, 1524-1539) 

W ocenie Zarządu Fundacji Zamek jest odrestaurowany i zabezpieczony, co miała 
potwierdzić kontrola realizowana na zlecenie Ministra Kultury Narodowej 
i Dziedzictwa Narodowego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w 2017 r., jednakże brak było możliwości weryfikacji wyników kontroli z uwagi na 
nieprzekazanie Fundacji protokołu z kontroli. Protokołu nie uzyskano także od 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków11. 

(akta kontroli str. 8, 1299-1302) 

Analiza przedłożonych protokołów odbioru prac bieżącej konserwacji oraz 
protokołów z okresowych półrocznych i pięcioletniej kontroli stanu sprawności 
technicznej i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego wykazała, że w 
okresie objętym kontrolą zapewniono bezpieczne użytkowanie budynku Zamku. 
Prace bieżącej konserwacji były prowadzone pod nadzorem uprawnionego 
konserwatora dzieł sztuki.  

W wyniku przeprowadzonych przez kontrolerów NIK oględzin pomieszczeń Zamku 
administrowanych i oddanych w najem Fundacji, stwierdzono, że pomieszczenia 
były w dobrym stanie ogólnym i utrzymane w czystości.  

(akta kontroli str. 926-981, 985-1001, 1381-1394) 

6. Zgodnie z zapisami w Polityce rachunkowości Fundacja stosowała podział 
kosztów na dotyczące działalności statutowej i gospodarczej w proporcji 32% i 68% 
na podstawie powierzchni użytkowych, chyba że dany koszt był w całości kosztem 
związanym z działalnością statutową lub działalnością gospodarczą. Podział ten był 

                                                      
8 Wieczory liryczno-kabaretowe prowadzone przez krakowskich artystów z udziałem zaproszonych gości. 
9 Spotkania mające na celu zbudowanie przestrzeni do dialogu na temat wyzwań związanych z rozwojem 

strefy ekonomicznej w Niepołomicach oraz ekspansji marki na rynki międzynarodowe, prowadzony z 
udziałem interesariuszy ze strony Urzędu Gminy Niepołomice, biznesu, środowisk naukowych i partnerów 
strategicznych. 

10 Organizowane cyklicznie wydarzenie w formie wykładów, warsztatów, spotkań ze znanymi kobietami, 
pokazów mody i tańca, prezentacji stoisk, na których pojawiły się kosmetyki, biżuteria, ubrania i torebki od 
projektantów. 

11 Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie (dalej: MWKZ) zawiadomił Fundację o kontroli 
pismem nr OZKr.5180.80.2016.DD.JJ z dnia 16 grudnia 2016 r. W toku kontroli uzyskano informację od 
MWKZ o braku w aktach sprawy protokołu kontroli prowadzonej w Zamku oraz braku pisemnej odpowiedzi o 
wynikach kontroli do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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stosowany również do rozliczania podatku VAT. Fundacja nie dysponowała 
dokumentacją potwierdzającą sposób oszacowania stosowanych współczynników 
procentowych, która pozwalałaby na weryfikację poprawności stosowanej metody 
oraz nie wskazała, które pomieszczenia zaliczono do poszczególnych działalności. 

(akta kontroli str. 203, 1002-1005, 1011-1013, 1016, 1022-1025) 

Prezes Zarządu Fundacji wyjaśniła, że w zasobach Fundacji, jak i w zasobach 
archiwizowanych przez Urząd brak jest, poza przedstawioną uchwałą nr 3/2007 
Zgromadzenia Fundatorów z dnia 23 marca 2007 r., dokumentów dotyczących 
sposobu oszacowania wielkości procentowych, o których mowa, a także nie ma 
możliwości sztywnego przyporządkowania poszczególnych pomieszczeń Zamku 
(poza hotelowymi i restauracyjnymi) jako pomieszczeń wykorzystywanych wyłącznie 
do celów związanych z prowadzeniem działalności statutowej bądź do celów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jako że to pomieszczenia 
wielofunkcyjne. 

(akta kontroli str. 1011-1013, 1024-1026) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK zwraca uwagę, że powierzchnia 
użytkowana przez Fundację na podstawie umów najmu zawartych z Gminą 
(działalność gastronomiczna oraz hotelowa wraz z salami ekspozycyjno-
konferencyjnymi) stanowiła 39,8% całkowitej powierzchni użytkowej Zamku łącznie 
z krużgankami. W przypadku braku możliwości sztywnego przyporządkowania 
wielofunkcyjnych pomieszczeń zamku do jednej z kategorii działalności, należy 
rozważyć zastosowanie innej metody np. przyjęcie współczynników procentowych 
na podstawie analizy czasu wykorzystywania takich pomieszczeń na cele statutowe 
(np. wydarzenia kulturalne) i na działalność gospodarczą (np. organizację imprez 
komercyjnych). 

Faktury wystawiane na Fundację były zaliczane w ustalonej proporcji na koszty 
statutowe i koszty działalności gospodarczej, albo w całości na koszty statutowe lub 
koszty działalności gospodarczej. Do kosztów dzielonych proporcjonalnie należały 
m.in. koszty energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji, a także telefonii 
stacjonarnej. 

(akta kontroli str. 220-227, 243-261, 262-289, 1026) 

Do kosztów zaliczanych w całości do kosztów działalności statutowej należały 
koszty monitoringu przeciwpożarowego, przeglądów wentylacji, dostawy i montażu 
urządzeń przeciwpożarowych, konserwacji systemu przeciwpożarowego, pielęgnacji 
zieleni, reperacji rynien, kontroli przewodów kominowych, konserwacji systemu 
nawadniania, prac kowalskich przy bramie zamku. 

(akta kontroli str. 220-227,231-246,254-274,290-302) 

Do kosztów zaliczanych w całości do kosztów działalności gospodarczej należały 
dostawy gazu w części hotelowej, restauracji i centrum konferencyjnym, serwisu 
urządzeń grzewczych w części hotelowej zamku, konserwacji dźwigu osobowego 
w części hotelowej zamku, prac renowacyjnych w części hotelowej zamku. 

(akta kontroli str. 220-227,254-261,262-274,296-302) 

7. W rocznych sprawozdaniach z działalności, w części dotyczącej działalności 
statutowej i realizacji celów statutowych, opisywano działania Fundacji oraz 
prezentowano dane dotyczące kosztów związanych z utrzymaniem Zamku, zgodnie 
z którymi Fundacja wydała na utrzymanie Zamku w: 

 2015 r. – 767,0 tys. zł, 

 2016 r. – 852,2 tys. zł, 

 2017 r. – 778,7 tys. zł. 
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Do czasu zakończenia kontroli, tj. 31 maja 2019 r., nie zatwierdzono jeszcze 
sprawozdania z działalności za 2018 r. Zarząd Fundacji przedstawił w dniu 28 lutego 
2019 r. zestawienie wydatków na renowacje i utrzymanie Zamku w 2018 r., zgodnie 
z którym wydatki te wyniosły 792,1 tys. zł. 

(akta kontroli str. 172-182, 370-372, 785-787, 839-841) 

Problem rosnących kosztów utrzymania Zamku był poruszany przez Zarząd 
Fundacji na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 1 kwietnia 2015 r., gdzie Dyrektor 
Administracyjny zasugerował, że bez finansowej pomocy fundatora Fundacja nie 
będzie mogła zrealizować zadań utrzymania Zamku z uwagi na rosnące koszty 
stałe, a Przewodniczący Rady Fundacji zapewnił, że Rada zwróci się do Burmistrza 
z prośbą o rozważenie możliwości partycypowania Gminy w kosztach utrzymania 
Zamku. 

(akta kontroli str. 1413-1415) 

Przewodniczący Rady Fundacji w sprawie, czy Rada Fundacji zrealizowała to 
zobowiązanie wyjaśnił, że Rada Fundacji nie zwracała się do Burmistrza w tej 
sprawie, ponieważ na posiedzeniu Rady Fundacji nie została ostatecznie podjęta 
uchwała w tej sprawie oraz że zwracanie się do Gminy o partycypację w kosztach 
utrzymania Zamku naruszałoby cel, dla którego powołana została Fundacja. 

(akta kontroli str. 1561-1562) 

Łączna wartość kosztów prowadzonej przez Fundację działalności statutowej i 
gospodarczej prezentowana w rachunku zysków i strat w sprawozdaniach 
finansowych wynosiła w: 

 2015 r. – 3 754,8 tys. zł,  

 2016 r. – 4 020,6 tys. zł, 

 2017 r. – 4 308,2 tys. zł, 

 2018 r. – 3 544,2 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą w strukturze kosztów największy udział miały 
wynagrodzenia (od 35,9% do 43,7%), wartość sprzedanych towarów i materiałów 
(od 24,1% do 32,3%) oraz usługi obce (od 11,6% do 14,1%). Przykładowo na 
wysokość kosztów w 2017 r. składały się m.in.:  

 koszty wynagrodzeń w kwocie 1 545,8 tys. zł (35,9% kosztów ogółem), w tym 
wynagrodzenia członków Zarządu 270,8 tys. zł (6,3% kosztów ogółem), 

 wartość sprzedanych towarów i materiałów w wysokości 1 393,5 tys. zł (32,3%), 

 usługi obce w kwocie 605,5 tys. zł (14,1%), 

 zużycie materiałów i energii w wysokości 377,7 tys. zł (8,8%), 

 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 228,9 tys. zł (5,3%), 

 podatki i opłaty w kwocie 67,5 tys. zł (1,6%), 

 amortyzacja w kwocie 32,0 tys. zł (0,7%), 

 koszty finansowe w kwocie 30,5 tys. zł (0,7%). 
(akta kontroli str. 395-396,814-815, 864-865, 878, 1460 -1481, 1686-1705, 1716-

1719) 

Na koszty utrzymania zamku poniesione przez Fundację i wykazane 
w sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2017 r. składały się: ubezpieczenie 
obiektu, płace, ochrona zamku, media, stałe umowy serwisowe, pozostałe koszty, 
amortyzacja i reklama. Na pozycję Pozostałe koszty składały się: wykonanie bramy, 
naprawa rynien, wykonanie kątowników i okuć na recepcji, prace renowacyjne 
w hotelu, część wartości refaktur za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, 
materiały biurowe, część wartości faktur za usługi telekomunikacyjne, część 
wartości faktur za odprowadzenie ścieków, wywóz skoszonej trawy, materiały 
eksploatacyjne, nawóz do kwiatów, dekoracje zamku, materiały gospodarcze, zakup 
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kory sosnowej, paliwo do kosiarki, konserwacja systemu nawadniającego, przegląd 
wentylacji, usługi BHP, usługi transportowe, deratyzacja i dezynsekcja, usługi 
informatyczne, zakup papieru, utrzymanie czystości, maty i wycieraczki, kontrola 
przewodów kominowych, wywóz śmieci, zakup farby elewacyjnej, zakup środków 
czystości, udział w forum kobiet.  

(akta kontroli str. 343-345,363-372,1686-1705) 

W przedmiotowych kosztach utrzymania zamku wykazano ponadto niektóre pozycje 
kosztów (umowy o pracę, narzuty na wynagrodzenia, pozostałe koszty) 
w wysokościach nie wynikających wprost z danych zawartych w ewidencji księgowej 
Fundacji, które również były zaliczane częściowo do kosztów działalności 
gospodarczej. 

 (akta kontroli str. 343-345,370-372,450-453) 

Prezes Fundacji wyjaśniła, że:  

 różnica w pozycjach Umowy o pracę i Narzuty na wynagrodzenia wynika 
z nieujmowania w kosztach utrzymania zamku kosztów wynagrodzeń trzech 
osób, których wynagrodzenia zostały ujęte na koncie księgowym oraz naliczania 
narzutów w zestawieniu od kwoty całości wpisanej kwoty wynagrodzeń, gdzie 
w niektórych miesiącach zleceniobiorcy otrzymali wynagrodzenia mniejsze od 
minimalnego i wtedy nie naliczano im na listach płac składek na fundusz pracy, 

 różnica w pozycji Pozostałe koszty wynika z błędu popełnionego przy kopiowaniu 
tabeli z kosztami utrzymania zamku, polegającego na błędnym usunięciu jednej 
z pozycji tabeli. 

(akta kontroli str. 585-587) 

Faktury wystawiane na Fundację z tytułu monitoringu ppoż., konserwacji systemu 
ppoż., dostawy i montażu urządzeń ppoż., kontroli przewodów kominowych, 
przeglądu central wentylacyjnych w hotelu, były w 100% zaliczane do kosztów 
statutowych Fundacji. 

(akta kontroli str. 231-246,254-261,290-295) 

Prezes Fundacji wyjaśniła, że zgodnie ze statutem Fundacji, jej celem jest 
utrzymanie i zachowanie zamku dla przyszłych pokoleń, a wymienione koszty są 
związane z głównym celem działalności fundacji i fundacja musiałaby je ponosić 
nawet w przypadku, gdyby nie prowadziła działalności gospodarczej, a wyłącznie 
działalność statutową. 

(akta kontroli str. 449) 

Niezgodności pomiędzy danymi w zestawieniu kosztów utrzymania zamku a danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej omówiono w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

8. Fundacja refakturowała część kosztów na salon kosmetyczny oraz muzeum. Na 
salon kosmetyczny refakturowane były koszty energii elektrycznej, dostawy wody 
i odprowadzenia ścieków oraz centralnego ogrzewania. Na muzeum refakturowane 
były koszty dostawy gazu, monitoringu przeciwpożarowego, rozmów telefonicznych, 
konserwacji i serwisu systemów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, prac 
konserwatorskich urządzeń technicznych i energetycznych, dozoru nocnego. 

(akta kontroli str. 303-321,1686-1705) 

Fundacja wystawiała na salon kosmetyczny faktury z tytułu czynszu dzierżawnego 
oraz otrzymywała zgodnie umową część podatku od nieruchomości dla 
wynajmowanej powierzchni, a na muzeum – z tytułu zryczałtowanej opłaty 
eksploatacyjnej oraz czynszu dzierżawnego.  

(akta kontroli str. 228-230,334-336) 
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Pomimo refakturowania części poniesionych kosztów, w całości były one ujmowane 
w księgach rachunkowych Fundacji jako koszty podstawowej działalności 
gospodarczej, a wystawiane refaktury były ewidencjonowane jako przychody netto 
ze sprzedaży produktów i usług, a nie jako pozostałe przychody operacyjne. 
Zagadnienie zostało przedstawione szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 337-338) 

Fundacja dokonywała refakturowania części kosztów rozmów telefonicznych na 
muzeum. Przed 2019 r. kwestia wysokości przedmiotowych refaktur nie była 
uregulowana. Zostało to dokonane 17 stycznia 2019 r. i ustalono, że na muzeum 
przypadać będzie 33% kosztów telefonii stacjonarnej. 

W wybranych miesiącach 2017 r. i 2018 r. wartość refaktur wystawionych przez 
Fundację na muzeum wahała się od 42,3% do 46,3% łącznej wartości faktur za 
dany miesiąc wystawionych na Fundację z tytułu telefonii stacjonarnej. 

(akta kontroli str. 410-413, 434-435) 

Dyrektor Administracyjny Zamku wyjaśnił, że rozliczenia telefoniczne między 
Fundacją a muzeum były ustalane na podstawie proporcji ilości punktów 
telefonicznych (Fundacja – 6 stanowisk, muzeum – 3 stanowiska), co daje ok. 33-
34% kosztów dla muzeum. Ponadto Dyrektor Administracyjny Zamku wskazał, iż 
rozbieżności w stosunku do powyższej zasady mogły wyniknąć z faktu, że 
w pierwszym roku funkcjonowania ISDN12 miesięczne faktury były powiększone 
o koszty instalacyjne, doraźnych serwisów i wyposażenia systemów, oraz że faktury 
za telefony stacjonarne i komórkowe były początkowo nie do odróżnienia, co rodziło 
pomyłki w refakturowaniu. 

(akta kontroli str. 410-411) 

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

 1. Fundacja nieterminowo regulowała zobowiązania wynikające z zawartych z 
Gminą Niepołomice umów najmu (czynsz najmu), co skutkowało zapłatą odsetek 
od nieterminowych płatności w łącznej kwocie 33,4 tys. zł, tj.: 

 w 2015 r. 19 faktur zapłacono w opóźnieniem wynoszącym od 1 do 104 dni. 
Od nieterminowych wpłat urząd naliczył odsetki w łącznej kwocie 250,03 zł, 
które zostały zapłacone 23 grudnia 2015 r.; 

 w 2016 r. 6 faktur zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 49 dni. Od 
pięciu nieterminowych wpłat urząd naliczył odsetki w łącznej kwocie 28,90 zł, 
które zostały zapłacone 20 grudnia 2016 r., a w przypadku jednej faktury 
Fundacja zapłaciła odsetki w kwocie 0,65 zł. Ponadto w 2016 r. Fundacja 
uregulowała zaległości z tyt. wystawionych not odsetkowych w łącznej kwocie 
33,05 tys. zł; 

 w 2017 r. 7 faktur zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 9 dni. Od 
nieterminowych wpłat urząd naliczył odsetki w łącznej kwocie 12,39 zł, które 
zostały zapłacone 23 października, 21 listopada, 21 grudnia 2017 r.; 

 w 2018 r. 7 faktur zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 15 dni. Od 
nieterminowych i niepełnych wpłat urząd naliczył odsetki w łącznej kwocie do 
zapłaty 0,29 zł oraz wskazano zaległe należności w kwocie 22,14 zł. Kwota 
odsetek nie została zapłacona przez Fundację, a zaległość z tyt. 
niezapłaconych faktur została uregulowana 21 stycznia 2019 r. 

(akta kontroli str.137-144, 1172-1179,1180-1181, 1189) 

                                                      
12 Integrated Services Digital Network - cyfrowa sieć telekomunikacyjna oferująca usługi zintegrowane. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Fundacja nieterminowo regulowała także zobowiązania wynikające z faktur VAT 
wystawionych przez Urząd Gminy z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z 
liczników zainstalowanych na Zamku, co skutkowało zapłatą odsetek od 
nieterminowych płatności w łącznej kwocie 37,5 tys. zł, tj. w przypadku faktur 
wystawionych w: 

 2015 r. – 25 faktur zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 237 do 463 dni. 
Od nieterminowych i niepełnych wpłat Urząd Gminy naliczył odsetki w łącznej 
kwocie 16 887,77 zł, które zostały zapłacone przez Fundację 27 grudnia 2017 
r., tj. po 491 dniach po upływie terminu płatności; 

 2016 r. – 24 faktury zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 3 do 439 dni. 
Od 20 nieterminowych wpłat Urząd Gminy naliczył odsetki w łącznej kwocie 
4 709,66 zł, które zostały zapłacone przez Fundację 27 grudnia 2017 r., tj. po 
348 dniach po upływie terminu płatności, a od czterech nieterminowych wpłat 
uregulowanych w 2017 r. Urząd Gminy naliczył odsetki w łącznej kwocie 
1 946,35 zł, które zostały zapłacone przez Fundację odpowiednio 27 grudnia 
2017 r. i 12 lutego 2018 r., tj. po 166 i 26 dniach po upływie terminu płatności; 

 2017 r. – 22 faktury zapłacono z opóźnieniem wynoszącym od 28 do 141 dni. 
Od trzech nieterminowych wpłat Urząd Gminy naliczył odsetki w łącznej 
kwocie 756,73 zł, które zostały zapłacone 27 grudnia 2017 r. (166 dni po 
upływie terminu płatności), a w przypadku 19 faktur Fundacja zapłaciła 
naliczone odsetki w kwocie 2 080,98 zł 12 lutego 2018 r., tj. po 26 dniach po 
upływie terminu płatności. Ponadto Fundacja uregulowała w dniu 27 grudnia 
2017 r. należności wynikające z naliczonych przez Urząd Gminy odsetek w 
łącznej kwocie 6 349,70 zł za opóźnienie w spłacie faktur wystawionych w 
2014 r. wynoszące od 42 do 406 dni, tj. po 491 dniach po upływie terminu 
płatności; 

 2018 r. – 16 faktur zapłacono w częściowej kwocie z opóźnieniem 
wynoszącym od 15 do 164 dni, sześć faktur nie zostało zapłaconych wg stanu 
na 31 grudnia 2018 r. Od nieterminowych i niepełnych wpłat Urząd Gminy 
naliczył odsetki w łącznej kwocie 446,64 zł oraz określił zaległe należności w 
kwocie 29 244,61 zł. Wymienione wyżej zaległe zobowiązania wobec Gminy 
wraz z naliczonymi odsetkami zostały spłacone do 21 maja 2019 r. Łączna 
kwota dokonanych wpłat przez Fundację w 2019 r. wyniosła 97,3 tys. zł. 

(akta kontroli str. str.137-144, 1159-1171-1179,1181-1181, 1190-1194) 

Zarząd Fundacji wyjaśnił, że przyczyną występowania opóźnień w regulowaniu 
zobowiązań wynikających z zawartych z Gminą Niepołomice umów był brak 
środków i to, że Fundacja nie ma stałych źródeł dochodu w postaci darowizn, 
subwencji, dotacji, a środki na pokrycie zobowiązań pochodzą w głównej mierze 
z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku zaległości występujących 
na dzień 31 grudnia 2018 r. przyczyną było ograniczenie w okresie zimowym 
wpływów z tytułu działalności gospodarczej, które nie wystarczyły na pokrycie 
wszystkich zobowiązań.  

(akta kontroli str.1185) 

 2. Fundacja nierzetelnie sporządzała deklaracje na podatek od nieruchomości za 
lata 2015-2019, a także nie korygowała ich, co było niezgodne z art. 6 ust. 9 pkt 
2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych13, gdyż:  

 a) nie ujęto powierzchni użytkowej pomieszczenia holu recepcyjnego (nr 
inwentaryzacji 1/16 – pow. użytkowa 26,41 m2), objętego umową 
administrowania, w sytuacji gdy pomieszczenie to było użytkowane w ramach 
działalności gospodarczej, tj. jest wejściem od strony parkingu zamkowego 

                                                      
13 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). 
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m.in. dla gości hotelu, klientów SPA Angelium, jak również wystawiono w nim 
gablotę z biżuterią na sprzedaż; 

 b) nie wykazywano jako pomieszczeń wykorzystywanych na działalność 
gospodarczą sal i komnat, tj. 11 pomieszczeń o łącznej powierzchni 996,9 m2 
objętych umową administrowania (piwnice: sala gotycka, cztery sale 
renesansowe; parter: sala jagiellońska, freskowa, beczka, skarbiec, rycerska, 
akustyczna). Wskazane pomieszczenia były wykorzystywane komercyjnie 
w 2018 r. łącznie przez ponad 100 dni i były objęte cennikiem za wynajem 
komnat zamkowych (strona internetowa Zamku);  

 c) powierzchnia 1 752 m2 (poz. nr 37 deklaracji podatkowej) zadeklarowana na 
podstawie umów najmu, tj. zwolniona z opodatkowania, była niezgodna 
z powierzchnią określoną w umowie najmu pomieszczeń przez muzeum, tj. 
1 757,8 m2; 

 d) nie ujęto sali konferencyjnej (pomieszczenie nr 250) na poddaszu o pow. 
użytkowej 193,84 m2 wraz z zapleczem (pomieszczenia od nr 242 do 249) 
o łącznej powierzchni 96,84 m2, tj. pomieszczeń objętych umową najmu oraz 
uwzględnionych w obowiązujących cennikach za wynajem komnat 
zamkowych.  

Powyższe działania skutkowały zaniżeniem wysokości płaconego podatku 
w latach 2015-2019. Przy uwzględnieniu np. powierzchni sali konferencyjnej 
wraz z zapleczem objętych umową najmu, w wyniku zwiększenia łącznej 
powierzchni pomieszczeń o 174,2 m2 w stosunku do zadeklarowanej, wzrost 
kwoty płaconego podatku od nieruchomości wyniósłby łącznie 19,8 tys. zł za lata 
2015-201914.  

(akta kontroli str.1381-1394, 1482-1509, 1513, 1548-1550) 

Zarząd Fundacji w sprawie:  

 niewykazania pomieszczenia holu recepcyjnego objętego umową 
administrowania z 1 lipca 2002 r., w sytuacji gdy pomieszczenie to jest 
użytkowane w ramach działalności gospodarczej wyjaśnił, że w jego ocenie 
w pomieszczeniu nie była prowadzona działalność gospodarcza, nie są w nim 
wykonywane czynności związane z przyjęciem gości hotelowych ani 
związane z świadczeniem usług w SPA Angelium. Gablota została tam 
przeniesiona tymczasowo w związku z prowadzonymi pracami, które 
stanowiły bieżącą konserwację restauracji i pomieszczeń kuchennych. Prace 
miały miejsce w okresie od 4 do 15 marca 2019 r. Ponadto w dniach 
poprzedzających wizję lokalną miała miejsca awaria windy i łączyło się to 
z koniecznością przeniesienia gabloty, aby umożliwić dostanie się 
serwisantów do pomieszczenia technicznego. Awaria miała miejsce w dniu 
8 kwietnia bieżącego roku. 

 niewykazywania powierzchni pomieszczeń wykorzystywanych na działalność 
gospodarczą o łącznej powierzchni 996,9 m2 jako powierzchni budynków lub 
ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyjaśnił, że 
z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że 
zwolnione od podatku od nieruchomości są grunty i budynki wpisane 
indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania 
i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie o którym 
mowa, wynika bezpośrednio z ustawy, a jego zastosowanie nie zależy ani od 
wniosku podatnika ani od uznania administracyjnego organu podatkowego. 

                                                      
14 Przy obowiązujących w tym okresie stawkach: 22,92 zł/m2 w 2015 r., 22,86 zł/m2w 2016 r., 22,66 zł/m2 

w latach 2017-2019 r. 
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Jest ono obligatoryjnie stosowane w stosunku do każdego przedmiotu 
opodatkowania (gruntu lub budynku) wpisanego indywidualnie do rejestru 
zabytków, o ile spełnione są warunki utrzymania i konserwacji zabytku 
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków oraz nie zajęcia na prowadzenie 
działalności gospodarczej. Terminu „Zajęcie na prowadzenie działalności 
gospodarczej” nie należy utożsamiać z terminem „związanie z prowadzeniem 
działalności gospodarczej”, o którym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy. 
Wykładnia synonimiczna zabrania bowiem przyjmowania, że ustawodawca 
nadaje różnym zwrotom to samo znaczenie (tak m.in. WSA we Wrocławiu 
w wyroku I SA/Wr 819/07 z dnia 30 października 2007 r.). Zakres 
znaczeniowy obydwu pojęć przedstawia się zatem w ten sposób, że 
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej zawsze jest 
powierzchnią związaną z prowadzeniem tej działalności, natomiast 
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej nie 
zawsze jest powierzchnią zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej. 
„Zajęcie” oznacza z kolei, że czynności składające się na prowadzenie 
działalności gospodarczej muszą być wykonywane w sposób trwały i tak, że 
w zasadzie wykluczają prowadzenie innej działalności (L. Etel "Podatki 
i opłaty lokalne. Podatek rolny, podatek leśny. Komentarz"). Mając na uwadze 
powyższe, jak i stan faktyczny, w którym w wymienionych w pytaniu NIK 
komnatach prowadzona jest – przede wszystkim - działalność inna niż 
działalność gospodarcza a ta ostatnia ma de facto charakter epizodyczny – 
nie zachodzą podstawy do uznania ich za przedmiot opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości. Kwestie dotyczące wpisania budynku Zamku 
Królewskiego w Niepołomicach do rejestru zabytków, jak i utrzymania tego 
budynku i jego konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków nie 
budzą natomiast wątpliwości; 

 przyczyn występowania różnicy wynoszącej 5,8 m2 między zadeklarowaną 
powierzchnią zwolnioną od podatku a powierzchnią określoną 
w obowiązującej umowie najmu pomieszczeń przez muzeum wyjaśnił, że błąd 
w zadeklarowanych powierzchniach wynika z faktu, że przed 2013 rokiem do 
obliczenia powierzchni używano inwentaryzacji według wcześniejszej 
koncepcji i taką powierzchnię błędnie podano również w deklaracjach 
późniejszych, a deklaracje na podatek od nieruchomości zostaną 
zaktualizowane w tym zakresie; 

 niewykazania sali konferencyjnej jako powierzchni budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyjaśnił, że 
w pomieszczeniach sali konferencyjnej usytuowanej na poddaszu oraz 
pomieszczeniach towarzyszących stanowiących zaplecze tej sali 
organizowane są nieodpłatne spotkania dla organizacji pozarządowych 
z terenu gminy Niepołomice i nie tylko. W sali tej odbywają się również sesje 
Rady Miejskiej a refundacja kosztów w kwocie 150 zł netto nie pokrywa w 
pełni poniesionych kosztów (ogrzewanie, klimatyzacja, przygotowanie sali) 
związanych z udostępnianiem sali na obrady. Mając na uwadze zapisy 
Statutu Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach, w szczególności § 8 ust. 
3 i 4 upowszechnianie wiedzy historycznej a także współczesnej o Zamku 
oraz organizowanie szkoleń, sympozjów oraz realizację programów 
edukacyjnych w ramach Centrum Kongresowo – Konferencyjnego 
działającego na Zamku jest jedną z form realizacji celów statutowych fundacji. 
Sala konferencyjna wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi służy zatem 
działalności statutowej fundacji. 

(akta kontroli str.1511-1512, 1514,1551-1552 ) 



 

19 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK zwraca uwagę, że: 

 zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli 
w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość 
opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu 
wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega 
obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Osoby prawne 
są obowiązane odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia 
zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od 
dnia zaistnienia tego zdarzenia (art. 6 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych); 

 w wyniku dokonanych oględzin w dniu 29 maja 2019 r. ustalono, że w holu 
recepcyjnym dalej była wystawiona gablota z biżuterią na sprzedaż, która 
została przeniesiona w dniu 30 maja 2019 r. do garderoby (pomieszczenie nr 
1/11a) stanowiącej jedno z pomieszczeń restauracyjnych, 

 w oparciu o prowadzony w 2018 r. przez pracownika Fundacji kalendarz 
imprez, wydarzeń i spotkań, które odbyły się w pomieszczeniach i otoczeniu 
Zamku oraz analizę faktur VAT i rachunków wystawionych przez Fundację 
w 2018 r. ustalono, że Fundacja wynajmowała na cele komercyjne komnaty 
łącznie ok. 102 dni w roku, np. Sala Jagiellońska była wykorzystana w 2018 r. 
przez 50 dni, z czego na cele komercyjne przez 24 dni, wynajmowana 
odpłatnie przez Gminę 14 dni, a pozostałe 12 dni była udostępniania 
nieodpłatnie na cele statutowe. Ponadto w § 12 pkt 2 Statutu Fundacji oraz w 
Krajowym Rejestrze Sądowym określono, że działalność gospodarcza 
Fundacji obejmuje wynajmowanie pomieszczeń lub części Zamku 
i nieruchomości innym podmiotom na organizowanie działalności kulturalnej, 
szkoleniowej, gastronomicznej, hotelarskiej;  

 sala konferencyjna wraz z zapleczem była na podstawie umowy najmu zajęta 
i wykorzystywana również na działalność gospodarczą w okresie objętym 
kontrolą, co potwierdza uwzględnienie jej w cenniku na wynajem komnat 
zamkowych oraz wynajęcie jej w 2018 r. na cel komercyjny w dniu 23 
czerwca 2018 r., a także wynajmowanie przez Gminę na inne spotkania niż 
sesje Rady Miejskiej (spotkanie służb mundurowych, obrady Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej, spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu 
„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”). Ponadto w § 12 pkt 3 
Statutu Fundacji oraz Krajowym Rejestrze Sądowym określono, że 
działalność gospodarcza Fundacji obejmuje udostępnianie Centrum 
Konferencyjno-Szkoleniowego w celu organizacji konferencji, seminariów, 
szkoleń, prelekcji; 

 przytoczony w wyjaśnieniach wyrok WSA we Wrocławiu I SA/Wr 819/07 
z dnia 30 października 2007 r. odnosi się do gruntów, które są gruntami 
rolnymi, czyli objętymi podatkiem rolnym, a nie podatkiem od nieruchomości. 
Należy zauważyć, że w tym samym wyroku Sąd zaznaczył, że definicja 
legalna określona w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych znajdzie natomiast zastosowanie, tylko wtedy, gdy do 
opodatkowania gruntu odnosić się będą przepisy dotyczące podatku od 
nieruchomości. Właśnie z uwagi na postanowienia art. 1a ust. 1 pkt 3 ww. 
ustawy samo posiadanie przez podmiot gospodarczy gruntów podlegających 
podatkowi od nieruchomości skutkuje zastosowaniem stawki podatku od 
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych bez 
względu na to czy rzeczywiście są one do tej działalności wykorzystywane. 

(akta kontroli str. 38, 1515-1539) 
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 3. Polityka rachunkowości Fundacji, ustalona uchwałą nr 15/2007 Zarządu Fundacji 
z 23 listopada 2007 r., nie określała: 

 metod ustalania wyniku finansowego, 

 przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia ksiąg analitycznych 
i ich powiązania z kontami księgi głównej, 

 wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych 
nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich 
funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania 
danych, 

 opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur 
lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem 
algorytmów i parametrów, 

 określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, 

 systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów 
księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących 
podstawę dokonanych w nich zapisów. 

Określenie tych elementów w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę 
zasady (politykę) rachunkowości jest wymagane przez art. 10 ust. 1 pkt 2, pkt 3 
lit. a-c, pkt 4 uor. 

Prezes Fundacji nie wyjaśniła przyczyn powstania przedmiotowej 
nieprawidłowości, zadeklarowała natomiast, że wszelkie braki występujące 
w polityce rachunkowości Fundacji zostaną uzupełnione. 

(akta kontroli str. 201-219, 440) 

 4. Sporządzane i składane corocznie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przez Fundację sprawozdania z działalności za lata 2015-2017 (obejmujących 
sprawozdania finansowe) nie zawierały następujących elementów określonych w 
§ 2 rozporządzenia w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności, 
tj.: 

 informacji o wysokości (pkt 5): 

 uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 
środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 
i budżetu gminy),  

 odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów 
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; 

 wyniku finansowego prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej 
oraz procentowego stosunku przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł (pkt 5); 

 danych o:  

 liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych 
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej (pkt 7 lit. a), 

 łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem 
całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej (pkt 7 lit. b), 

 wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz 
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia (pkt 7 lit. c), 

 udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według 
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania 
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pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich 
pożyczek (pkt 7 lit. e), 

 kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
(pkt 7 lit. f), 

 wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych 
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek (pkt 7 lit. 
g), 

 danych o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe 
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) 
oraz o wyniku finansowym tej działalności (pkt 8). 

W sprawozdaniach nie zamieszczono także informacji, o której mowa w § 3 
rozporządzenia w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności, tj. 
czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola – 
a jeśli była – to jej wyniki.  

(akta kontroli str.346-407, 772-877, 1351-1352) 

Ponadto Fundacja prezentowała w sprawozdaniach z działalności informacje na 
temat prac inwestycyjnych i remontowych, które, jak ustalono w toku kontroli, 
zostały sfinansowane przez Gminę, a co do których nie ponosiła wydatków lub 
ponosiła część wydatków okołoinwestycyjnych, co, w ocenie NIK, było 
działaniem nierzetelnym, np.: 

 projekt i wykonanie wymiany zewnętrznej iluminacji Zamku, 

 zaprojektowanie, uzgodnienia konserwatorskie oraz wykonanie farmy 
fotowoltaicznej oddanej do użytku w październiku 2016 r., 

 zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie nowego przyłącza gazu ziemnego 
oraz zamontowanie kotła centralnego ogrzewania. 

(akta kontroli str. 350-353, 782-784, 835-838, 1002-1003) 

Zarząd Fundacji w sprawie przyczyn braku sporządzania corocznych 
sprawozdań z działalności za lata 2015-2017 zgodnie z wymogami § 2 oraz § 3 
rozporządzenia w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności 
wyjaśnił, że:  

 sprawozdania Fundacji przynajmniej od 2006 r. były sporządzane 
w niezmieniony sposób, tj. w takim samym układzie danych jak sprawozdania 
za lata 2015-2017 i w ocenie obecnego oraz poprzednich Zarządów 
sprawozdania spełniały wymogi określone w § 2 rozporządzenia, 

 sprawozdania co roku były przekazywane do organu nadzoru, tj. Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i nigdy nie były kwestionowane, 

 na przykładzie sprawozdania za 2017 r. pragnie zwrócić uwagę, że: na 
stronie 35 i 36 opisane są przychody jakie fundacja uzyskała z podziałem na 
źródła ich uzyskania, tj. ze sprzedaży, darowizny i dotacje oraz inne 
przychody operacyjne oraz że rozporządzenie nigdzie nie określa wymaganej 
szczegółowości podziału uzyskanych przychodów. Przychody ze sprzedaży 
stanowią działalność gospodarczą, a przychody z tytułu darowizny i dotacje 
oraz inne przychody operacyjne stanowią przychody z innych źródeł. Podane 
są kwoty przychodów z poszczególnych źródeł, tym samym znany jest ich 
stosunek procentowy względem siebie, 

 Fundacja nie udziela pożyczek tym samym nie wspomina w sprawozdaniu 
o udzielonych pożyczkach, 

 Fundacja nie posiada wolnych środków na rachunkach bankowych, a jedynie 
kredyt w rachunku bieżącym, 

 Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa 
handlowego. 
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 (akta kontroli str.1363-1370) 

Odnosząc się do wyjaśnień dotyczących przychodów z wyodrębnieniem ich 
źródeł, NIK zwraca uwagę, że w § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności określono przykładowe źródła uzyskanych 
przez fundacje przychodów takie jak osiągane przez Fundację środki 
pochodzące ze źródeł publicznych, w tym budżetu państwa i gminy, a także 
wskazano konieczność zawarcia informacji o wysokości odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń. Fundacja nie wyodrębniła w księgach rachunkowych 
kont służących do ewidencji przychodów z działalności statutowej, a całość 
osiąganych przychodów była ujmowana jako przychody z działalności 
gospodarczej, mimo stosowania takiego podziału w przypadku kont służących do 
ewidencji kosztów.  

(akta kontroli str.200-219) 

Zarząd wyjaśnił także, że nie może podawać udziału finansowego Gminy, 
ponieważ nie ma wglądu w dokumenty finansowe, a w sprawozdaniach Fundacja 
wykazywała tylko działania inicjujące, koordynujące i wdrażające nowe 
inwestycje, w których pośrednio uczestniczyła i nigdzie w części finansowej 
sprawozdań nie podawano kwot przeznaczonych na wskazane działania jako 
własne koszty Fundacji. W przypadku przyłącza gazu ziemnego użyte określenie 
„zaprojektowano i uzgodniono” odnosiło się do prac koncepcyjnych, a nie do 
czynności prawnych w ramach stosownych postępowań administracyjnych. 

(akta kontroli str. 1002 -1008, 1014) 

NIK zwraca uwagę, że wgląd w dokumenty finansowe innego podmiotu nie jest 
niezbędny, aby czytelnikowi sprawozdania przekazać informację, iż dane 
zadanie nie zostało sfinansowane przez Fundację a przez inny podmiot. 

W toku kontroli NIK Fundacja przedłożyła w dniu 9 kwietnia 2019 r. uzupełnienia 
do sprawozdań z działalności za 2015-2017, które zostały przyjęte przez Radę 
Fundacji podczas posiedzenia w dniu 24 maja 2019 r. 15 

(akta kontroli str. 1563-1576) 

 5. Nieudostępnianie do publicznej wiadomości sprawozdań z działalności Fundacji 
sporządzonych za lata 2015-2017, do czego obliguje Fundację art. 12 ust. 3 
ustawy o fundacjach. 

Zarząd Fundacji wyjaśnił, że sprawozdania Fundacji po zatwierdzeniu przez 
Radę Fundacji są corocznie udostępniane do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Zamku oraz każdorazowo 
udostępniane przez pracowników biura Fundacji. Ponadto sprawozdania 
wysyłane są do KRS, gdzie istnieje możliwość wglądu w ich treść. 

(akta kontroli str. 1351-1362, 1363-1364) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK zwraca uwagę, że:  

 sprawozdania nie były udostępnione na stronie internetowej prowadzonej 
przez Fundację16; 

 w wyniku dokonanych przez kontrolerów NIK w dniu 9 kwietnia 2019 r. 
oględzin Tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu głównym na 
dziedziniec Zamku, wskazanej przez Prezes Fundacji, służącej do 
udostępniania sprawozdań stwierdzono brak wywieszonego sprawozdania 
z działalności Fundacji. Prezes Fundacji w toku oględzin wyjaśniła, iż ludzie 

                                                      
15 Uchwały Rady Fundacji o nr: VIII/2019, IX/2019, X/2019.  
16 http://www.zamekkrolewski.com.pl/ - na dzień weryfikacji 21 marca 2019 r. 

http://www.zamekkrolewski.com.pl/
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często zdejmują wywieszone sprawozdanie i zabierają, pracownicy 
wywieszają ponownie. Sprawozdanie z działalności za 2017 r. zostało 
wywieszone w trakcie kontroli, co potwierdziły oględziny dokonane w dniu 
12 kwietnia 2019 r. 

 bezpłatne wyszukiwanie i pobranie dokumentu finansowego podmiotu 
wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
zostało uruchomione z dniem 15 marca 2018 r. i umożliwia jedynie wgląd do 
sprawozdania finansowego Fundacji za 2017 r., a nie do sprawozdania 
z działalności17. 

(akta kontroli str.1376-1380) 

 6. W sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2017 r. wykazano niektóre pozycje 
kosztów utrzymania zamku (ujęte w zestawieniu kosztów utrzymania zamku 
stanowiącym część sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.) w wysokościach niezgodnych z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej Fundacji: 

 umowy cywilno-prawne wykazano w kwocie 158 577 zł zamiast w kwocie 
158 534,04 zł (zawyżono wartość o 43 zł), 

 koszty gazu wykazano w kwocie 73 126 zł zamiast w kwocie 73 324,52 zł 
(zaniżono wartość o 199 zł), 

 koszty usług telekomunikacyjnych wykazano w kwocie 23 630 zł zamiast 
w kwocie 25 130,28 zł (zaniżono wartość o 1 500 zł), 

 koszty śmieci wykazano w kwocie 13 742 zł zamiast w kwocie 13 563,55 zł 
(zawyżono wartość o 178 zł), 

 koszty obsługi BHP wykazano w kwocie 3 870 zł zamiast w kwocie 3 890 zł 
(zaniżono wartość o 20 zł). 

 (akta kontroli str. 343-345,370-372,450-453) 

Powyższe NIK ocenia jako nierzetelne sporządzenie sprawozdania z działalności 
fundacji w zakresie informacji o poniesionych kosztach, wymaganej zgodnie 
z § 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie ramowego zakresu sprawozdania 
z działalności. 

Prezes Fundacji wyjaśniła, że przedmiotowe różnice wynikają z popełnionych 
błędów rachunkowych, błędu pisarskiego przy wprowadzaniu danych do tabeli, 
a w przypadku kosztów usług telekomunikacyjnych – błędnego ustalenia wartości 
netto tych kosztów na podstawie ich wartości brutto. 

 (akta kontroli str. 585-587) 

 7. Prezentowanie przez Fundację w sprawozdaniu z działalności Fundacji za 
2017 r. w zestawieniu kosztów utrzymania zamku w zakresie działalności 
statutowej kosztów zaksięgowanych jako koszty działalności gospodarczej. 
Przykładowo w zestawieniu pn. „Zestawienie kosztów utrzymania Zamku w 2017 
r. z wyszczególnieniem kosztów zaksięgowanych jako koszty działalności 
statutowej i koszty działalności gospodarczej”, po wyjaśnieniu różnic przez 
kontrolerów NIK z Zarządem Fundacji, podano m.in.: 

 wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych w wys. 158,5 tys. zł, z czego 
88,2 tys. zł (55,6%) stanowiły koszty zaliczone do kosztów dz. gospodarczej, 

 koszty energii elektrycznej w wys. 122,1 tys. zł, z czego 91,1 tys. zł (74,6%) 
stanowiły koszty zaliczone do kosztów dz. gospodarczej, 

                                                      
17 Dokumenty dostępne na stronie internetowej: roczne sprawozdanie finansowe za 2017 r. (rachunek zysków 

i strat, bilans, dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego) oraz uchwała nr 5/2018 
Zarządu Fundacji z dnia 28 czerwca 2018 r. o przyjęciu sprawozdania i przeznaczeniu zysku na realizację 
celów statutowych. 
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 koszty dostawy gazu w wys. 73,3 tys. zł, w całości zaliczone do kosztów dz. 
gospodarczej, 

 koszty wody i kanalizacji w wys. 15,4 zł, z czego 10,4 tys. zł (67,5%) 
stanowiły koszty zaliczone do kosztów dz. gospodarczej, 

 koszty usług telekomunikacyjnych w wys. 25,1 tys. zł, z czego 19,7 tys. zł 
(78,5%) stanowiły koszty zaliczone do kosztów dz. gospodarczej, 

 koszty związane ze śmieciami w wys. 13,6 tys. zł, z czego 9,2 tys. zł (67,6%) 
stanowiły koszty zaliczone do kosztów dz. gospodarczej, 

 koszty środków czystości w wys. 42,0 tys. zł, z czego 39,5 tys. zł (94%) 
stanowiły koszty zaliczone do kosztów dz. gospodarczej, 

 koszty deratyzacji w wys. 2,0 tys. zł, z czego 1,4 tys. zł (70%) stanowiły 
koszty zaliczone do kosztów dz. gospodarczej, 

 koszty stałych umów serwisowych w łącznej wys. 30,5 tys. zł, z czego 22,2 
tys. zł (72,8%) stanowiły koszty zaliczone do kosztów dz. gospodarczej, 

 pozostałe koszty w wys. 33,5 tys. zł, z czego 5,4 tys. zł (16,1%) stanowiły 
koszty zaliczone do kosztów dz. gospodarczej, 

 amortyzację w wys. 32,0 tys. zł, z czego 24,3 tys. zł (75,9%) stanowiły koszty 
zaliczone do kosztów dz. gospodarczej, 

 koszty reklamy w wys. 6,4 tys. zł, w całości zaliczone do kosztów dz. 
gospodarczej, 

 koszt ubezpieczenia obiektu w wys. 3,7 tys. zł, w całości zaliczony do 
kosztów dz. statutowej, mimo że zakres ubezpieczenia obejmował m.in. 
odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za szkody wyrządzone 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uwzględniając 
stosowany przez Fundację współczynnik podziału kosztów wg przeznaczenia 
powierzchni użytkowych (68% na działalność gospodarczą), koszt 
ubezpieczenia stanowiący koszt dz. gospodarczej wynosił 2,5 tys. zł. 

Ponadto w przedmiotowym zestawieniu wykazano koszty narzutów na 
wynagrodzenia, które faktycznie zostały częściowo zaksięgowane jako koszty 
działalności gospodarczej, ale nie przedstawiono kontrolerom NIK dokumentacji 
źródłowej pozwalającej na weryfikację podanej kwoty (wg ewidencji księgowej 
łącznie koszty narzutów wynosiły 57,5 tys. zł, w tym działalność gospodarcza 
21,2 tys. zł, tj. 36,9%). 

(akta kontroli str. 254-261,343-345,363-372,450-453,1686-1705, 1706-1708) 

Łącznie koszty utrzymania zamku (bez narzutów na wynagrodzenia) faktycznie 
ujęte w księgach rachunkowych jako koszty dz. gospodarczej wynosiły w 2017 r. 
393,6 tys. zł, a działalności statutowej 333,0 tys. zł. Fundacja w sprawozdaniu 
z działalności wykazała jako łączne koszty utrzymania Zamku, tj. koszty 
działalności statutowej, kwotę 778,7, tys. zł (726,6 tys. zł bez narzutów na 
wynagrodzenia). Wskazuje to na istotne zawyżenie kosztów utrzymania Zamku 
o koszty działalności gospodarczej i nierzetelną prezentację danych 
w sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2017 r. To z kolei wskazuje na 
konieczność weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach z działalności 
Fundacji za inne okresy. 

(akta kontroli str. 254-261,343-345,363-372,450-453,1686-1705, 1706-1708) 

Praktyka ta była niezgodna z § 2 pkt 6 lit. a rozporządzenia w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności, w myśl którego sprawozdanie powinno 
zawierać informację o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych. 
Ponadto ujęcie kosztów zaliczonych do kosztów działalności gospodarczej 
w części sprawozdania poświęconej kosztom działalności statutowej NIK ocenia 
jako działanie nierzetelne. 
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Prezes Fundacji wyjaśniła, że Fundacja stosuje podział kosztów na koszty 
statutowe i koszty dz. gospodarczej celem wyodrębnienia wszelkich zdarzeń 
istotnych do oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego 
Fundacji, w tym operacji gospodarczych i zdarzeń nie będących operacjami 
gospodarczymi. Ponadto Prezes Fundacji wskazała, że w praktyce interpretacja 
podziału kosztów często nie jest jednoznaczna i budzi wątpliwości. Prezes 
Fundacji nie wyjaśniła powodu wykazania kosztów zaliczonych do kosztów dz. 
gospodarczej w części sprawozdania poświęconej kosztom dz. statutowej. 

(akta kontroli str. 582-589) 

 8. Fundacja nieprawidłowo ewidencjonowała refakturowanie części kosztów na 
salon kosmetyczny oraz muzeum, gdyż ujmowała te koszty w całości w księgach 
rachunkowych jako koszty podstawowej działalności operacyjnej lub jako 
rozliczenia bierne kosztów wraz z księgowaniem podatku VAT od działalności 
gospodarczej. Nie dokonywano zmniejszenia wysokości poniesionych kosztów 
w związku z częściowym ich refakturowaniem na inne podmioty, a przychody 
z tytułu refaktur były ujmowane i prezentowane w sprawozdaniach finansowych 
Fundacji jako „Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług”.  

Taka praktyka skutkowała zawyżeniem przez Fundację prezentowanych wartości 
kosztów i przychodów podstawowej działalności operacyjnej w sprawozdaniu 
finansowym oraz kosztów utrzymania Zamku w sprawozdaniu z działalności 
(w części opisowej) i stanowiła naruszenie art. 4 ust. 1 oraz ust. 2 uor, zgodnie 
z którymi jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) 
rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową 
oraz wynik finansowy, a zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się 
w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich 
treścią ekonomiczną. Koszty i przychody związane z refakturowaniem np. 
mediów jako koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną jednostki 
ewidencjonuje się zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 uor odpowiednio jako „Pozostałe 
koszty operacyjne” i „Pozostałe przychody operacyjne”, a w kosztach 
podstawowej działalności operacyjnej jednostka ujmuje cześć kosztów mediów, 
z których korzystała na własne potrzeby. 

Przychody z tytułu refaktur wyniosły łącznie w wartościach netto: 

 w 2015 r. 122,5 tys. zł (w tym dla muzeum 115,3 tys. zł, dla salonu 
kosmetycznego 7,2 tys. zł),  

 w 2016 r. 138,6 tys. zł (w tym dla muzeum 131,5 tys. zł, dla salonu 
kosmetycznego 7,1 tys. zł), 

 w 2017 r. 118,3 tys. zł (w tym dla muzeum 111,5 tys. zł, dla salonu 
kosmetycznego 6,8 tys. zł),  

 w 2018 r. 158,0 tys. zł (w tym dla muzeum 157,2 tys. zł, dla salonu 
kosmetycznego 0,8 tys. zł). 

 (akta kontroli str. 303-321, 334-338, 434-435, 1548-1550,1686-1705) 

Zarząd Fundacji wyjaśnił m.in., że kwestie odnoszące się do refakturowania 
kosztów nie zostały w jasny, bezpośredni sposób uregulowane w przepisach 
prawa. Zgodnie z istotą refakturowania, usługi podlegające dalszej odsprzedaży 
nie są wcześniej przetworzone, a Fundacja jako podmiot pełniący funkcję 
pośrednika danej transakcji nie korzystał w pełni z przedmiotu dalszej 
odsprzedaży do celów własnej działalności gospodarczej. W Fundacji 
refakturowanie usług nie jest samo w sobie czynnością zasadniczą i stanowi 
tylko czynność pomocniczą dla czynności głównej, będącej przedmiotem 
zawartej umowy (np. refaktura kosztów mediów przy umowie najmu), koszty 
podlegające w części refakturowaniu stanowią bezpośrednie koszty uzyskania 

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-29091994-r-o-rachunkowosci,8fnyizjw8,1.html
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przychodów i wywołają skutek podatkowy w postaci uzyskania przychodu 
w momencie wystawienia faktury oraz należy zwrócić uwagę, iż ten sposób 
księgowania w żaden sposób nie zniekształca wyniku finansowego. 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK zwraca uwagę, że Zarząd Fundacji 
w wyjaśnieniu wskazał, że refakturowanie nie stanowi czynności zasadniczej, 
czym potwierdził, że nie stanowiło to podstawowej działalności Fundacji, 
a zniekształceniu podlegają wartości prezentowanych kosztów i przychodów 
podstawowej działalności operacyjnej w sprawozdaniu finansowym oraz kosztów 
utrzymania Zamku w sprawozdaniu z działalności, co nie pozwala odbiorcom 
informacji ocenić np. rentowności sprzedaży oraz zniekształca informacje 
dotyczące realizacji celu statutowego w zakresie utrzymania Zamku. 

 (akta kontroli str. 1551-1554, 1686-1705, ) 

 9. Faktura VAT nr 9/01/2017 z 4 stycznia 2017 r. na kwotę brutto 31,37 zł, 
wystawiona przez Fundację na Salon Kosmetyczny ANGELIUM tytułem 
rozliczenia poboru wody oraz kanalizacji za grudzień 2016 r. (refaktura), została 
ujęta w księgach rachunkowych fundacji w kwocie 3 749,75 zł. Przedmiotowy 
zapis nie został skorygowany w księgach rachunkowych fundacji za 2017 r. 
Należności Fundacji ujęte w jej księgach rachunkowych za 2017 r. zostały 
zawyżone o kwotę 3 718,38 zł. Faktycznie kontrahent dokonał zapłaty w wys. 
31,37 zł. Zaksięgowanie przedmiotowej faktury w zawyżonej wysokości stanowi 
naruszenie art. 20 ust. 2 pkt 2 i art. 24 ust. 3 uor. 

(akta kontroli str. 228,436-437, 436) 

Prezes Fundacji wyjaśniła, że fakturę 9/01/2017 r. na kwotę 31,37 zł, wskutek 
błędu księgowego zaksięgowano kwotę 3 749,75 zł. Przyczyną tego zdarzenia 
było użycie wzorca księgowania, który został przypisany dla kontrahenta na taką 
kwotę.  

(akta kontroli str. 440) 

 10.Faktura za telefon nr 25/02/2019 z 2 lutego 2019 r. została wystawiona na 
muzeum na podstawie faktury nr 19010795337982 wystawionej na Fundację 
przez firmę telekomunikacyjną za telefony komórkowe, z których muzeum nie 
korzystało. Wartość faktury nr 25/02/2019 wyniosła 426,54 zł brutto, co obliczono 
jako 30% wartości faktury nr 19010795337982. Powyższe było niezgodne 
z pismem Dyrektora Administracyjnego Zamku do Dyrektor muzeum z 17 
stycznia 2019 r., zgodnie z którym rozliczenia miesięczne telekomunikacji 
z muzeum dokonywane są za telefonię stacjonarną, a rozkład kosztów w ujęciu 
procentowym między muzeum i Fundację wynosi ok. 33% i ok. 67%. W efekcie 
wartości faktury nr 25/02/2019 została zawyżona o 55,24 zł. 

(akta kontroli str. 419,424-426) 

Dyrektor Administracyjny Zamku wyjaśnił, że mogło się zdarzyć, iż faktura nr 
25/02/2019 została wystawiona omyłkowo na podstawie faktury za telefonię 
komórkową. 

Fundacja dokonała korekty błędnie wystawionej faktury nr 26/02/2019, poprzez 
wystawienie faktury korygującej nr 1/05/2019/KOR z 16 maja 2019 r.  

(akta kontroli str. 411, 443,447) 

 11.Fundacja ewidencjonowała koszt ubezpieczenia obejmującego swoim zakresem 
m.in. maszyny i wyposażenie oraz odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego 
za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu niezgodnie 
z przyjętym podziałem kosztów określonym w Polityce rachunkowości, tj. 
ewidencjonowała składkę ubezpieczeniową w całości jako koszt działalności 
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statutowej (np. w 2017 r. 3,7 tys. zł), zamiast w proporcji 32% na działalność 
statutową (1,2 tys. zł) i 68% na działalność gospodarczą (2,5 tys. zł). 

Zarząd poinformował, że dokona właściwej korekty, ale do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych, tj. 31 maja 2019 r., nie przedstawiono stosownych korekt. 

 (akta kontroli str. 738-751,1002-1007,1013) 

2. Wykorzystanie mienia i środków publicznych 

1. W okresie objętym kontrolą Fundacja realizowała prace bieżącej konserwacji, 
korzystając z własnych pracowników gospodarczych, lub w określonych sytuacjach, 
ze względu na potrzebę wiedzy rzemieślniczej, zlecając je na zewnętrz np. naprawę 
rynien, wykonanie bramy, renowację pomieszczeń, usługi kowalskie, naprawę 
dziedzińca. W latach 2015-2018 na prace konserwacyjne Fundacja wydała łącznie 
159,1 tys. zł, w tym 44,9 tys. zł w 2015 r., 46,8 tys. zł w 2016 r., 33,5 tys. zł w 2017 r. 
i 33,9 tys. zł w 2018 r.  

Prace pielęgnacyjne przy ogrodach zamkowych w znacznym zakresie wykonywali 
pracownicy gospodarczy zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę bądź umowę 
zlecenie. Utrzymanie terenów zielonych polegało m.in. na pielęgnacji trawników (6-
8-krotne koszenie w ciągu roku, nawożenie i dosiewanie trawy), wykonywaniu 
nowych nasadzeń roślinnych oraz konserwacji obiektów małej architektury. W latach 
2015-2018 Fundacja wydała na utrzymanie zieleni 91,3 tys. zł, w tym 5,8 tys. zł 
w 2015 r., 52,0 tys. zł w 2016 r. oraz 5,1 tys. zł w 2017 r. oraz 28,4 tys. zł w 2018 r.. 

(akta kontroli str. 4-9, 296-302, 785-787) 

Wyposażenie Zamku w głównej mierze zostało zakupione w latach 1994-2007 r. 
W okresie objętym kontrolą fundacja dokonywała zakupu wyposażenia drobnego za 
środki wypracowane z działalności gospodarczej (dla potrzeb restauracji w kwocie 
10,6 tys. zł w 2015 r., 28,7 tys. zł w 2016 r., 25,3 tys. zł w 2017 r., 24,2 tys. zł 
w 2018 r. oraz dla potrzeb hotelu w kwocie 4,1 tys. zł w 2015 r., 17,7 tys. zł w 2016 
r., 1,8 tys. zł w 2017 r., 0,9 tys. zł w 2018 r.). 

(akta kontroli str.8-9,161-171, 1185,1195-1198) 

Głównymi źródłami finansowania prowadzonych prac bieżącej konserwacji, 
utrzymania terenów zielonych oraz zakupu wyposażenia oraz pozostałych działań 
statutowych Fundacji były m.in. kredyty i pożyczki, dochody z działalności 
gospodarczej, otrzymywane sporadycznie darowizny. 

2. Zysk netto wykazywany przez Fundację w sprawozdaniach finansowych18 nie 
stanowił osiągniętego zysku z działalności gospodarczej, ponieważ uwzględniał 
zarówno koszty działalności gospodarczej, jak i koszty działalności statutowej. 

(akta kontroli str. 395-400,814-819, 864-869, 878, 886-889) 

Na podstawie badania ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego za 
2017 r. stwierdzono, że po uwzględnieniu różnicy między wartością kosztów ogółem 
prowadzonej przez Fundację działalności operacyjnej (4 308,2 tys. zł) a wartością 
kosztów związanych z realizacją celów statutowych Fundacji (563,9 tys. zł), koszty 
działalności gospodarczej w 2017 r. wyniosły 3 744,3 tys. zł. Przy osiągniętych 
przychodach Fundacji w 2017 r. na poziomie 4 394,9 tys. zł19, zysk brutto 
z prowadzonej działalności gospodarczej wyniósł 650,6 tys. zł (netto 636,8 tys. zł), 
a rentowność sprzedaży była na poziomie 14,8%20. Koszty utrzymania Zamku 
poniesione przez Fundację w 2017 r. ustalone wg NIK w wysokości 369,3 tys. zł 

                                                      
18 Fundacja prezentowała zysk netto w kwocie: 3,8 tys. zł (2015 r.), 2,7 tys. zł (2016 r.), 72,8 tys. zł (2017 r.), 

9,2 tys. zł (2018 r.). 
19 W tym przychody ze sprzedaży: 4 308,7 tys. zł oraz pozostałe przychody operacyjne: 86,2 tys. zł. 
20 Liczona jako stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży. 
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stanowiły 58,0% zysku netto z działalności gospodarczej oraz 8,6% przychodów ze 
sprzedaży Fundacji. Na prace renowacyjne Zamku, zakup wyposażenia 
i eksponatów do Zamku oraz utrzymanie terenów zielonych wydano w 2017 r. 
10,7% zysku netto z działalności gospodarczej. 

(akta kontroli str. 254-261, 296-302, 476-479, 1709-1712) 

3. Gmina jako Fundator przekazała Fundacji kwotę w wysokości 10 tys. zł, która 
stanowiła majątek założycielski Fundacji zgodnie z uchwałą nr II/140/98 Zarządu 
Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia 
Fundacji „Zamek Królewski w Niepołomicach”. W okresie objętym kontrolą Fundacja 
nie otrzymała środków od Gminy jako fundatora na realizację celów statutowych, 
przy czym należy zwrócić uwagę, że Fundacja korzystała m.in. ze sfinansowanego 
przez Gminę mienia:  

 sceny drewnianej rozkładanej na dziedzińcu Zamku m.in. na potrzeby 
organizowanych imprez kulturalnych,  

 urządzenia chłodniczego, kotła kondensacyjnego wraz z instalacją gazu 
ziemnego z podejściem pod odbiorniki gazu zainstalowanych w pomieszczeniach 
kuchennych restauracji, 

 instalacji centralnego ogrzewania (grzejników) zainstalowanej w salach 
restauracyjnych, 

 monitora przemysłowego użytkowanego przez pracownika Fundacji w ramach 
czynności dozoru Zamku,  

 gruntowej pompy ciepła z funkcją ogrzewania i chłodzenia, która obsługiwała 
pomieszczenia w piwnicach Zamku oraz pomieszczenia na parterze Zamku 
(m.in. biura Fundacji, sale wynajmowane przez Fundację i objęte cennikiem 
najmu), którymi administrowała Fundacja. 

(akta kontroli str. 4-5, 9, 1381-1383) 

4. Fundacja świadczyła na rzecz Gminy usługi: 

 w 2015 r. na kwotę ogółem 252,2 tys. zł brutto, w tym usługi gastronomiczne 
159,6 tys. zł brutto, 145,4 tys. zł netto,  

 w 2016 r. na kwotę ogółem 303,6 tys. zł brutto, w tym usługi gastronomiczne 
205,5 tys. zł brutto, 185,9 tys. zł netto,  

 w 2017 r. na kwotę ogółem 313,7 tys. zł brutto, w tym usługi gastronomiczne 
231,3 tys. zł brutto, 205,7 tys. zł netto,  

 w 2018 r. na kwotę ogółem 250,1 tys. zł brutto, w tym usługi gastronomiczne 
184,6 tys. zł brutto, 170,8 tys. zł netto. 

(akta kontroli str.4-5, 10, 120-136, 1316-1350) 

5. W ramach działalności gospodarczej fundacja osiągała przychody z tytułu:  

 wynajmu pomieszczeń,  

 organizacji konferencji, bankietów, przyjęć, wesel, uroczystych ślubów 
i studniówek, organizacji imprez kulturalnych,  

 sprzedaży usług hotelowych,  

 obsługi gastronomicznej,  

 obsługi technicznej imprez (nagłośnienia, oświetlenia),  

 organizacji ruchu turystycznego na zamku,  

 sprzedaży pamiątek, 

 usług rekreacyjnych oraz wypożyczania rowerów. 
Przychody netto ze sprzedaży wg stanu na koniec roku obrotowego kształtowały się 
w kolejnych latach na poziomie: 3 723,5 tys. zł (2015 r.), 3 946,4 tys. zł (2016 r.), 
4 308,7 tys. zł (2017 r.), 3 535,1 tys. zł (2018 r.). 
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Fundacja w latach 2015-2018 podejmowała szereg działań promocyjnych 
w zakresie wynajmu pomieszczeń, usług gastronomicznych oraz usług hotelowych, 
przy czym Zarząd wyjaśnił, że Fundacja działa w niekorzystnym otoczeniu 
konkurencji w związku z bezpośrednim sąsiedztwem Wieliczki i Krakowa z bogatą 
bazą noclegową i gastronomiczną oraz korzystniejszymi ofertami cenowymi 
lokalnych konkurentów, mimo niższego standardu usług. Zarząd wskazał, że 
w momencie powstawania zamkowego hotelu i opracowywania studium 
uwarunkowań jego funkcjonowania dane wyjściowe do kalkulacji przychodów były 
zupełnie inne, ponieważ hotel na Zamku był jedynym na rynku niepołomickim, 
a baza hotelowa Krakowa była znacznie mniejsza. Zdaniem Zarządu Fundacji hotel 
charakteryzuje dość silna sezonowość sprzedaży usług noclegowych, ponieważ 
miesiące od maja do października charakteryzują się średnim miesięcznym 
obłożeniem w granicach 60%, natomiast miesiące zimowe od listopada do kwietnia 
charakteryzują się obłożeniem w granicach 20%, co jest spowodowane brakiem 
atrakcyjności turystycznej Gminy Niepołomice w miesiącach zimowych. W sezonie 
letnim hotel posiada rezerwacje gości konferencyjnych oraz gości związanych 
z bankietami, weselami oraz uroczystymi przyjęciami na Zamku.  

Obłożenie hotelu21 w latach 2015-2018 wynosiło: 42,0% (2015 r.), 40,7% (2016 r.), 
41,1% (2017 r.), 43,9%22 (2018 r.). 

(akta kontroli str.450-453, 1303-1311,1314-1315, 1686-1705) 

Do działań promocyjnych realizowanych przed Fundację należały m.in.: promocja 
w portalach branżowych, kampanie w mediach społecznościowych, dystrybucja 
ulotek na terenie Krakowa w sieci Info Kraków na podstawie zawartej umowy 
barterowej, reklama w telewizji na podstawie emisji programów i seriali kręconych 
na Zamku23, bezpośrednie oferty wysyłane do firm współpracujących z Fundacją, 
szkół, biur podróży, organizacja bądź współorganizacja licznych imprez otwartych 
we współpracy m.in. z Konserwatorium Muzycznym w Krakowie, Domem Kultury im. 
Korczaka, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego (koncerty, 
występy, pokazy, spotkania, prelekcje, konkursy chórów, „Róg Zbramira”, wystawa 
kwiatów i minerałów, imprezy historycznej „Pola Chwały” mającej zakres 
międzynarodowy). 

(akta kontroli str.1304-1308, 1524-1539 ) 

Przychody Fundacji osiągnięte w 2018 r. obniżyły się w stosunku do przychodów 
z 2017 r. o 773,6 tys. zł (spadek o 18%), w tym:  

 przychody ze sprzedaży usług – o 173,3 tys. zł (o 10%),  

 przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – o 600,2 tys. zł (o 23,4%). 
W 2018 r. w porównaniu do 2017 r. nastąpił spadek przychodów z tytułu: 

 czynszów i opłat – o 4,9 tys. zł (o 7,6%), 

 wynajmu komnat i obiektu – o 109,2 tys. zł (o 30,7 %), 

 organizacji szkoleń i konferencji – o 255,1 tys. zł (o 82,5%). 
(akta kontroli str. 1548-1549,1686-1705) 

W zakresie przyczyn obniżenia się przychodów ze sprzedaży w 2018 r., Zarząd 
Fundacji (Prezes i Skarbnik) wyjaśnił, że:  

 2017 r. był wyjątkowym rokiem pod względem osiągniętych przychodów i ilości 
zrealizowanych imprez dzięki konferencjom i bankietom związanym 
z jubileuszami firm działających w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej, 

                                                      
21 Stosunek liczby wynajętych pokoi w danym roku do nominalnej liczby pokoi w danym roku. 
22 W kalkulacji za 2018 r. nie uwzględniono 52 dni działalności hotelu z uwagi na zamknięcie obiektu z powodu 

bieżącej konserwacji. 
23 Kilkukrotna realizacja finału programu Master Chef (TVN), nagranie do serialu „Miasto Skarbów”. 
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 w 2018 r. nie odbyło się stałe wydarzenie organizowane przez Fundację Instytut 
Edukacji Społecznej i Religijnej im. Piotra Skargi (Letnia Akademia TFP), którego 
przychód wynosił w latach poprzednich średnio 250 tys. zł rocznie, 

 nie bez znaczenia była emisja programu w Telewizji Polskiej autorstwa Pani 
redaktor Anity Gargas, co skutkowało odstąpieniem od rozmów w sprawie 
negocjacji umów części kontrahentów. 

Jako działania podjęte w 2018 r. i 2019 r., które miały na celu poprawę sytuacji 
ekonomiczno-finansowej, Zarząd Fundacji wskazał poszukiwanie kontrahentów 
zarówno wśród podmiotów publicznych, jak i komercyjnych, czego efektem było 
pozyskanie m.in. kontraktu na nocleg policjantów ochraniających szczyt 
energetyczny ONZ (152,1 tys. zł) oraz na organizację turnusów letnich (351,5 tys. zł) 
i negocjacje w sprawie turnusów zimowych dla jednej z firm. Ponadto wskazano na 
ograniczenie zatrudnienia w działalności gospodarczej24. 

(akta kontroli str. 1552-1553) 

5. Fundacja w latach 2015-2018 uzyskała dodatkowe przychody m.in. z tytułu 
otrzymanych darowizn w łącznej kwocie 59,4 tys. zł25, a także dofinansowania m.in. 
od: 

 Burmistrza – w kwocie 21,5 tys. zł na koszty kształcenia młodocianych 
pracowników26, 

 Ochotniczych Hufców Pracy (Małopolska Wojewódzka Komenda) – w kwocie 
21,3 tys. zł27, 

 Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce – w kwocie 81,6 tys. zł na 
zorganizowanie stażów zawodowych itp. 

(akta kontroli str. 666-674, 1180-1187,1294-1298, 1686 -1705) 

Fundacja finansowała swoją działalność głównie kredytami i pożyczkami. 
W latach 2015-2018 spłacała zobowiązania wynikające z pożyczek zaciągniętych 
w latach 2013-2014 od towarzystwa finansowego28: 

 umowa z dnia 10.10.2013 r. – pożyczka udzielona w kwocie 100 tys. zł na 
remont i doposażenie hotelu, 

 umowa z dnia 10.10.2013 r. – pożyczka udzielona w kwocie 100 tys. zł na 
remont i doposażenie restauracji, 

 umowa z dnia 29.01.2014 r. – pożyczka udzielona w kwocie 100 tys. zł na 
remont piwnic zamkowych, 

 umowa z dnia 11.07.2014 r. – pożyczka udzielona w kwocie 100 tys. zł na usługi 
rekreacyjne - SPA. 

W latach 2015-2018 Fundacja spłaciła wartość kapitału pożyczek w kwocie 346,3 
tys. zł (rocznie średnio 86,6 tys. zł). Na dzień 31.12.2018 r. pozostała wartość 
kapitału do spłaty wynosiła 14,8 tys. zł.  

(akta kontroli str. 1180- 1183, 1185-1187, 1199-1293,1686-1705) 

W okresie objętym kontrolą Fundacja finansowała również swoją działalność 
statutową i gospodarczą pożyczkami oraz kredytami, tj.: 

 pożyczką od towarzystwa finansowego w kwocie 200,0 tys. zł – umowa z dnia 26 
czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na utrzymanie płynności finansowej29,  

                                                      
24 Zmniejszenie etatów w kuchni w 2019 r. 
25 W tym 30,0 tys. zł w 2015 r., 15,0 tys. zł w 2016 r., 14,4 tys. zł w 2017 r. W 2018 r. Fundacja nie otrzymała 

darowizn. 
26 W tym 13,5 tys. zł w 2016 r. oraz 8 tys. zł w 2017 r. Środki Funduszu Pracy przekazane do Gminy przez 

Wojewodę Małopolskiego. 
27 W tym 10,3 tys. zł w 2015 r., 4,4 tys. zł w 2016 r., 5,9 tys. zł w 2017 r. i 0,7 tys. zł w 2018 r. (na podstawie 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 
28 Pożyczki współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielone na 

okres 5 lat (spłata w 54 ratach) z 6-miesięczną karencją w spłacie kapitału, z oprocentowaniem ustalonym 
na poziomie 0,69%. 
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 kredytami bankowymi w kwocie: 

 120,0 tys. zł – umowa z dnia 29 stycznia 2016 r. o kredyt obrotowy 
z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu w rachunku bieżącym 
w kwocie 120 tys. zł30, 

 250,0 tys. zł (w okresie od 23 marca 2015 r. do 30 stycznia 2016 r. 370,0 tys. 
zł) – umowa z dnia 17 stycznia 2014 r. o kredyt w rachunku bieżącym, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej. 
Aneksem nr 2/15 do umowy zawartym w dniu 23 marca 2015 r., 
podwyższono kwotę limitu kredytu w rachunku bieżącym z 250,0 tys. zł do 
370,0 tys. zł, pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia 
kredytu w postaci umowy poręczenia Gminy Niepołomice do kwoty 
podwyższenia limitu, tj. 120,0 tys. zł. Zabezpieczenie zostało ustanowione, 
a kredyt został udzielony na okres do dnia 31 grudnia 2015 r. Następnie 
aneksem nr 3/15 do umowy kredytu zawartym w dniu 30 grudnia 2015 r. 
wydłużono termin spłaty kredytu w wysokości 370 tys. zł do 30 stycznia 2016 
r. Poręczona przez Gminę kwota została spłacona przez Fundację 29 
stycznia 2016 r. Saldo kredytu w rachunku bieżącym na koniec roku 
kształtowało się następująco: 2015 r. – 368,5 tys. zł, 2016 r. – 198,3 tys. zł, 
2017 r. – 210,2 tys. zł, 2018 r. – 85,9 tys. zł. Aktualne zadłużenia wg stanu na 
dzień 23 maja 2019 r. wynosiło 203,3 tys. zł. 

Ponadto w 2016 r. Fundacja spłaciła do końca raty leasingu oraz wykupiła 
wyposażenie kuchni stanowiące przedmiot leasingu o wartości początkowej 183,3 
tys. zł brutto (149,0 tys. zł netto) oraz wartości końcowej 10,2 tys. zł netto.  

Zobowiązania Fundacji wykazane w sprawozdaniach finansowych wg stanu na 31 
grudnia wynosiły odpowiednio w: 

 2015 r. – 1 230,2 tys. zł31, w tym kredyty i pożyczki 642,5 tys. zł, 

 2016 r. – 1 286,9 tys. zł32, w tym kredyty i pożyczki 679,5 tys. zł, 

 2017 r. – 1 095,6 tys. zł33, w tym kredyty i pożyczki 528,5 tys. zł, 

 2018 r. – 1 192,0 tys. zł34, w tym kredyty i pożyczki 419,7 tys. zł. 
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów nie były prawidłowo 
ewidencjonowane i prezentowane. Szerzej kwestię tę opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 406,825, 875,895, 1199-1293, 1686-1705, 1581-1584) 

Fundacja wykazywała w sprawozdaniach finansowych operacje gospodarcze 
w zakresie rozliczeń międzyokresowych kosztów niezgodnie z ich treścią 
ekonomiczną, w związku z ujmowaniem w księgach rachunkowych jako czynne 
rozliczenia międzyokresowe kosztów część kosztów zakupu żywności i alkoholu, na 
który nakłady (wydatki) zostały poniesione przed 2016 r., co skutkowało zaniżeniem 
kosztów sprzedaży oraz zawyżeniem wartości aktywów prezentowanych 
w sprawozdaniu finansowym. Ponadto Fundacja nie przeprowadziła, na ostatni 
dzień każdego roku obrotowego w latach 2015-2018, pełnej inwentaryzacji 

                                                                                                                                       
29 Oprocentowanie 7%, okres spłaty kapitału: 44 raty począwszy od 25 października 2018 r. Na dzień 

31.12.2018 r. saldo 191,1 tys. zł. 
30 Oprocentowanie 4,52% w dniu zawarcia umowy, okres spłaty kapitału: 30 rat począwszy od 31 lipca 2016 r. 

Kredyt spłacony w 2018 r. 
31 W tym wymagalne do 1 roku: 948,7 tys. zł, powyżej 1 roku do 3 lat: 0 zł, powyżej 3 lat do 5 lat: 274,1 tys. zł, 

powyżej 5 lat: 7,5 tys. zł. 
32 W tym wymagalne do 1 roku: 798,3 tys. zł, powyżej 1 roku do 3 lat: 281,2 tys. zł, powyżej 3 lat do 5 lat: 

200,0 tys. zł, powyżej 5 lat: 7,5 tys. zł. 
33 W tym wymagalne do 1 roku: 808,5 tys. zł, powyżej 1 roku do 3 lat: 111,2 tys. zł, powyżej 3 lat do 5 lat: 

168,4 tys. zł, powyżej 5 lat: 7,5 tys. zł. 
34 W tym wymagalne do 1 roku: 960,2 tys. zł, powyżej 1 roku do 3 lat: 190,8 tys. zł, powyżej 3 lat do 5 lat: 26,7 

tys. zł, powyżej 5 lat: 7,5 tys. zł. 
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zapasów, co skutkowało zaniżeniem wysokości kosztów własnych sprzedaży. 
Szczegółowo zagadnienia te opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.1585-1626, 1631-1640, 1686-1705) 

Wyliczone na podstawie sprawozdań finansowych Fundacji wskaźniki płynności 
finansowej35 wynosiły na koniec każdego roku sprawozdawczego36:  

 płynności bieżącej, liczony jako stosunek aktywów krótkoterminowych do sumy 
zobowiązań krótkoterminowych, rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych 
i rezerw krótkoterminowych, informujący w jakiej części przedsiębiorstwo jest 
w stanie zaspokoić roszczenia wierzycieli z posiadanego płynnego majątku (III 
stopnia wg terminologii GUS37) – 1,13 (2015 r.), 1,30 (2016 r.), 1,36 (2017 r.), 
1,33 (2018 r.). Przyjmuje się, że optymalna wartość wskaźnika kształtuje się 
w przedziale 1,6-1,9 lub jest uzależniona od branży, w której funkcjonuje 
przedsiębiorstw i zawiera się w przedziale 1,2-2,0. Wartość poniżej dolnej 
granicy przedziału może świadczyć o zbyt niskim poziomie płynności 
i problemach ze spłatą wymagalnych zobowiązań; 

 płynności przyspieszonej, liczony jako stosunek aktywów krótkoterminowych 
pomniejszonych o zapasy (które nie są możliwe do szybkiego upłynnienia bez 
naruszenia podstaw egzystencji przedsiębiorstw) i rozliczenia międzyokresowe 
czynne do zobowiązań krótkoterminowych (II stopnia wg terminologii GUS) – 
0,44 (2015 r.), 0,54 (2016 r.), 0,76 (2017 r.), 0,69 (2018 r.). Rekomendowane 
w literaturze przedmiotu wartości wskaźnika płynności przyspieszonej zawierają 
się w przedziale 0,9-1,5; 

 płynności środków pieniężnych, liczony jako stosunek inwestycji 
krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych, który pokazuje jaki jest 
stopień pokrycia pasywów bieżących przez środki pieniężne i papiery 
wartościowe przeznaczone do obrotu znajdujące się w posiadaniu jednostki 
(I stopnia wg terminologii GUS) – 0,12 (2015 r.), 0,07 (2016 r.), 0,30 (2017 r.), 
0,20 (2018 r.). W literaturze jego optymalna wartość waha się w przedziale 0,05-
0,35. 

Majątek Fundacji w okresie objętym kontrolą kształtował się na koniec roku 
obrotowego na poziomie netto: 1 322,0 tys. zł (2015 r.), 1 377,1 tys. zł (2016 r.), 
1 254,8 tys. zł (2017 r.), 1 349,8 tys. zł (2018 r.)38. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia, liczony jako stosunek zobowiązań ogółem do 
aktywów ogółem, który pokazuje, jaki jest udział kapitałów obcych w finansowaniu 
majątku przedsiębiorstwa, pozwalający ocenić wypłacalność przedsiębiorstwa 
kształtował się na koniec poszczególnych lat na poziomie: 0,94 (2015 r. i 2016 r.), 
0,88 (2017 r. i 2016 r.). Zalecana w literaturze wartość wskaźnika pozwalająca 
utrzymać potencjalną płynność finansową wynosi mniej niż 0,67. 

Wartości wskaźników płynności oraz ogólnego zadłużenia wg stanu na koniec 
poszczególnych lat potwierdzają występowanie problemów płynnościowych Fundacji 
w okresie objętym kontrolą.  

(akta kontroli str.42, 392-396, 811-815, 861-865, 878-881, 1548-1554, 1709-1712) 

                                                      
35  Stosowane w literaturze przedmiotu w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstw (K. Kreczmańska – 

Gigol, Pomiar płynności finansowej, [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa, red. nauk. K. Kreczmańska - 
Gigol, Difin, Warszawa 2015, s. 35-38). 

36 Uwzględniając prawidłową wycenę zobowiązań krótkoterminowych w bilansie, bez korekty rozliczeń 
międzyokresowych ujętych w aktywach z uwagi na brak szczegółowych danych w zakresie roku rozliczenia 
danych kosztów. 

37 Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2017 r., publikacja GUS z dnia 11.01.2019 r. 
(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa 
niefinansowe/bilansowe-wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-w-2017-roku,10,12.html 

38 W tym rzeczowe aktywa trwałe wynosiły: 140,7 tys. zł (2015 r.), 119,8 tys. zł (2016 r.), 90,6 tys. zł (2017 r.), 
69,0 tys. zł (2018 r.). 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 1. W latach 2015-2017 nieprawidłowo ewidencjonowano oraz prezentowano 
zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień bilansowy (31 
grudnia), gdyż nie ujmowano w księgach rachunkowych w pozycji „zobowiązania 
krótkoterminowe” części zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, które 
wymagały spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. W efekcie 
w księgach rachunkowych nie ujęto oraz nie wykazano w sprawozdaniu 
finansowym operacji gospodarczych w zakresie zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z ich treścią ekonomiczną, co było 
niezgodne z art. 4 ust. 2 uor w związku z art. 3 ust. 1 pkt 22 uor i art. 28 ust. 1 pkt 
8 oraz art. 24 ust. 2 uor.  

Skutkowało to nierzetelnym przedstawieniem sytuacji majątkowej i finansowej 
Fundacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 uor, w latach 2015-2017 na dzień 
bilansowy (31 grudnia) z uwagi na zaniżenie wartości zobowiązań 
krótkoterminowych oraz zawyżenie zobowiązań długoterminowych w bilansie 
Fundacji: w 2015 r. o 88,9 tys. zł, w 2016 r. o 168,5 tys. zł, w 2017 r. o 86,6 tys. 
zł. 

(akta kontroli str. 1581-1583, 1599-1602,1686-1705) 

Zarząd Fundacji w wyjaśnieniach wskazał, że:  

 jego stanowisko jest zgodne z uwagami kontrolerów i podział zobowiązań 
powinien być uwzględniony przede wszystkim w bilansie,  

 kredyty te były w momencie zaciągnięcia w swojej treści ekonomicznej 
długoterminowe i tak zostały zaksięgowane, a osoba prowadząca księgi 
i sporządzająca sprawozdanie finansowe nie dopełniła obowiązku podziału 
tych kredytów na krótko i długoterminowe, jednakże zdarzyło się, że 
w informacji dodatkowej podział ten był właściwie wykazany i nie było w tej 
sprawie żadnego umyślnego działania, jedynie ludzki błąd lub niewiedza,  

 w jego składzie nie ma księgowego i Zarząd nie zna się na tyle na 
rachunkowości, żeby móc stwierdzić czytając sprawozdanie finansowe, czy 
wszystkie wymagane pozycje bilansowe są wykazane prawidłowo i musi w tej 
kwestii zaufać osobom prowadzącym księgi. 

(akta kontroli str.1603, 1627-1630) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. 5 uor, kierownik jednostki ponosi 
odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości 
określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone 
obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie lub 
przedsiębiorcy. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ 
wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność 
ponoszą wszyscy członkowie tego organu. 

 2. W latach 2015-2018 nieprawidłowo ewidencjonowano oraz prezentowano 
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ujmowanie przez Fundację 
w księgach rachunkowych części kosztów zakupu żywności i alkoholu jako 
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (na koncie 641 „Rozliczenia czynne 
koszty”39), na które nakłady (wydatki) zostały poniesione przed 2016 r. (w 2013 r. 
188,5 tys. zł, w 2014 r. 221,3 tys. zł, w 2015 r. 173,0 tys. zł), przy jednoczesnym 
wydawaniu zapasów z magazynu do zużycia lub sprzedaży40 było niezgodne 

                                                      
39 Konto analityczne 641-2-2 ROZLICZ.ŻYWNOŚĆ+ALKOHOL, ewidencja Wn. 
40 Ewidencja przeciwstawna Ma na kontach analitycznych  do  konta 310 „Materiały w magazynach”, 

dotyczących gastronomii o nr od 310-4 do 310-7 została dokonana w latach 2013-2014. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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z art. 4 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 uor. Zgodnie z zasadą współmierności 
przychodów i kosztów określoną w art. 6 ust. 1 uor w księgach rachunkowych 
jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody 
i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku 
obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 

Od 31 grudnia 2015 r. Fundacja nie dokonywała rozliczania na przestrzeni 
kolejnych okresów sprawozdawczych kosztów dotyczących zakupu żywności 
i alkoholu, których saldo od 31 grudnia 2016 r. wynosiło 371,0 tys. zł41, przyjętych 
jako krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wartość 
salda wskazanego wyżej konta stanowiła część wartości pozycji 
„Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” w „Aktywach obrotowych” 
w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień bilansowy 31 grudnia 
w latach 2015-2018, co zgodnie z prezentacją danych oznaczało, że obejmowało 
koszty do rozliczenia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Ponadto Fundacja nie dokonywała rozliczania na przestrzeni kolejnych okresów 
sprawozdawczych począwszy od 1 stycznia 2016 r. krótkoterminowych czynnych 
rozliczeń międzyokresowych kosztów ujętych na kontach42: 641-2-5 
„Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe” w kwocie 67,5 tys. zł oraz 652 
„Rozliczenia premia” w kwocie 8,8 tys. zł. 

Niedokonywanie rozliczania na przestrzeni kolejnych okresów sprawozdawczych 
nie odpowiadało definicji rozliczeń międzyokresowych aktywów obrotowych 
określonej w art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. d uor, tj. tej części aktywów jednostki, które 
trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.  

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji gospodarczych w zakresie 
rozliczeń międzyokresowych kosztów niezgodnie z ich treścią ekonomiczną 
i nierozliczanie ich na przestrzeni kolejnych okresów sprawozdawczych stanowiło 
naruszenie art. 24 ust. 2 uor, bowiem ujęte zapisy w księgach nie odzwierciedlały 
stanu rzeczywistego aktywów jednostki. 

 (akta kontroli str. 392-396, 811-815, 861-865, 878-881, 1585-1602,1686-1705) 

Zarząd Fundacji w sprawie, dlaczego część kosztów dotyczących zakupu 
żywności i alkoholu ujęta jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
kosztów, na który nakłady (wydatki) zostały poniesione w latach 2013-2015, nie 
została rozliczona w rachunku zysków i strat na przestrzeni kolejnych okresów 
sprawozdawczych, tj. w latach 2016-2018 r., wyjaśnił, m.in., że:  

 koszty zakupu obejmowały zakup żywności przekazanej na imprezy z danego 
roku i był to rzeczywiście koszt zużycia materiałów i taki opis powinien być 
zapisany na koncie 641, gdyż jest to ewidentnie wartość zużytych materiałów, 

 nie zostało to rozliczone przez poprzedni zespół księgowy, założeniem 
Zarządu dotyczącym wartości alkoholu i żywności był wydzielenie drugiego 
magazynu - jeden magazyn dotyczył restauracji, bieżącej działalności, co jest 
księgowane na koncie 310, a drugi magazyn miał dotyczyć alkoholu 
i żywności, ale wydawanego w czasie imprez okolicznościowych dotyczących 
działalności cateringowej. Zarząd wyjaśnił, że nie miał świadomości, że osoba 
prowadząca księgi, która doskonale wiedziała jakie były plany Zarządu 

                                                      
41 Zgodnie z Zestawieniem obrotów i sald na koncie 641 „Rozliczenia czynne koszty” – koncie analitycznym o 

nr 641-2-2 „ROZLICZ.ŻYWNOŚĆ+ALKOHOL”. W 2016 r. dokonano korekty księgowań PK 100/XII/2015 
zwiększając saldo tego konta i przeciwstawnie saldo konta „Pozostałe przych. operac.” (763-1) o 19,1 tys. 
zł. 

42 Na podstawie zestawienia obrotów i sald dla kont, których saldo obejmowało pozycję „Krótkoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe” w „Aktywach obrotowych” w wykazanych przez Fundację w Sprawozdaniach 
finansowych sporządzonych na wg stanu na dzień bilansowy 31 grudnia w latach 2016-2018. 

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-29091994-r-o-rachunkowosci,8fnyizjw8,1.html
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zaksięgowała to jako rozliczenia międzyokresowe kosztów na koncie 641. 
Dopiero po zgłębieniu tego tematu w czasie kontroli Zarząd zorientował się, 
że zaksięgowano to niepoprawnie, a po zapoznaniu się z dokumentacją, 
zauważył, że zużyte artykuły, tj. alkohole i żywność, zostały przekazane na 
imprezy oraz skalkulowane w cenie sprzedaży. Nie przeprowadzono jednak 
rozchodu z konta czyli nie ma tego w koszcie własnym, stąd bardzo wysoka 
marża na tej sprzedaży; 

 konieczna jest analiza całościowa tego tematu od momentu powstania tego 
księgowania do dnia dzisiejszego i ile uda się znaleźć wszystkie potrzebne 
i konieczne dokumenty, a to wymaga czasu. W roku 2018 część tych 
artykułów obciążyła koszty Fundacji, natomiast tej sprawie trzeba się jeszcze 
raz przyjrzeć. Jeżeli Zarząd dojdzie do wniosku, że sporządzone, a nie 
zatwierdzone jeszcze sprawozdanie trzeba będzie poprawić, to dokona tej 
poprawki, a jeżeli chodzi o lata poprzednie proponuje rozliczyć wartość tych 
artykułów w ciężar lat poprzednich, a więc 2016 i 2017 za pośrednictwem tak 
zwanego błędu pierwotnego, gdyż są to znaczące kwoty i nie mogą obciążać 
wyniku roku 2018 i 2019, chce tego rozliczenia dokonać współmiernie do 
sprzedaży. Pozostałe na rok 2019 artykuły zużyte w roku 2019 obciążą koszty 
tego roku. Nowe zakupy dotyczące tej działalności imprezowej (cateringowej) 
w roku 2019 r. będą odnoszone na konto magazynu dotyczącego tej 
działalności i zostanie utworzone nowe konto magazynowe, ale to również 
wymaga czasu. 

(akta kontroli str.1603-1626, 1631-1640) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK zwraca uwagę na to, że żadne 
z artykułów zakupionych przed 2016 r. (żywność i alkohole) nie mogły obciążyć 
kosztów Fundacji w 2018 r., ponieważ zapasy te, zgodnie z ewidencją księgową 
na kontach analitycznych do konta 310 „Materiały w magazynach” dotyczących 
gastronomii o nr od 310-4 do 310-7, zostały wydane z magazynu w latach 2013-
2014, co również potwierdził Zarząd Fundacji w swoich wyjaśnieniach43. Ponadto 
przepisy art. 54 ust. 3 uor stanowią, że jeżeli w danym roku obrotowym lub przed 
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka 
stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie 
którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie 
za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1, to kwotę korekty 
spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny 
i wykazuje jako „zysk (strata) z lat ubiegłych”. Oznacza to, że Fundacja nie może 
rozliczyć wartości kosztów z tytułu zużycia zapasów w ciężar tylko 2016 i 2017 r., 
a powinna tego dokonać w ciężar wyniku z lat ubiegłych w sprawozdaniu 
finansowym za 2018 r. (przed zatwierdzeniem) lub za 2019 r. w przypadku braku 
możliwości dokonania korekty przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego 
za 2018 r., tj. do 30 czerwca 2019 r.44 

(akta kontroli str. 1604, 1605-1626,1632-1640,1686-1705,1709-1712) 

 3. W Polityce rachunkowości Fundacji nie określono zasad rozliczania kosztów 
w czasie w ramach metody ustalania wyniku finansowego zarówno jeśli chodzi 
o czas ich rozliczania, jak i moment dokonywania odpisów, a także ujmowania 
w sprawozdaniu finansowym, co stanowiło brak uwzględnienia wymagań 
określonych w art. 10 ust. 1 pkt 2 uor. W sprawozdaniach finansowych Fundacji 

                                                      
43 Zarząd wyjaśnił pismem z dnia 31 maja 2019 r., że: zorientował się, że zaksięgowano to niepoprawnie, a po 

zapoznaniu się z dokumentacją, zauważył, że zużyte artykuły tj. alkohole i żywność zostały przekazane na 
imprezy oraz skalkulowane w cenie sprzedaży. 

44 Zgodnie z art. 53 uor roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega 
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 
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za lata 2015-2018 w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach do 
sprawozdania finansowego” zawarto informacje dotyczące krótkoterminowych 
rozliczeń okresowych kosztów, tj. poinformowano, że zajmują znaczącą pozycję 
w bilansie po stronie aktywów i stanowią one koszty poniesionych czynszów, 
podatków od nieruchomości oraz inne koszty, jak również przychody roku 
bieżącego, a zafakturowano je w kolejnym roku. 

 (akta kontroli str.200-219, 1599-1602) 

Zarząd Fundacji wyjaśnił, że:  

 sposób rozliczania zużycia materiałowego zostanie formalnie ujęty w aneksie 
do polityki rachunkowości razem z innymi indywidualnymi sposobami 
rozliczenia aktywów, co nie pozwoli księgowemu na ujęcie zapasu 
magazynowego na koncie RMK; 

 mając na uwadze, iż Fundacja jest jednostką mikro, uważał aktualnie 
obowiązującą politykę rachunkowości za wystarczającą, a kontrola NIK 
pokazała co innego, dlatego błąd ten zostanie naprawiony. 

(akta kontroli str.1603-1606) 

 4. Nieprzeprowadzenie na ostatni dzień każdego roku obrotowego w latach 2015-
2018 pełnej inwentaryzacji zapasów w związku z brakiem inwentaryzacji 
zapasów magazynowych dotyczących hotelu (konto 310-1) i wyposażenia 
hotelowego (310-3), co stanowiło naruszenie art. 26 ust. 1 pkt 1 uor oraz 
skutkowało zawyżeniem wartości zapasów w bilansie Fundacji na dzień 31 
grudnia 2018 r. o 4,3 tys. zł.  

W toku kontroli NIK Zarząd Fundacji przyznał, że jest w posiadaniu 
inwentaryzacji zapasów magazynowych, inwentaryzacja zawiera tylko zapasy 
dotyczące konta 310, a salda kont 310-1 i 310-3 wykazywały salda dodatnie, 
a powinny wynosić zero. Wynika to z tego, że faktury na zakup pamiątek były 
błędnie księgowane na powyższe konta zamiast na konto koszt własny 
sprzedaży, ponieważ były one wystawiane przez dostawców w momencie 
sprzedaży przez Fundację tych pamiątek. Saldo konta 310-1 zostało 
wyzerowane w roku 2017, a saldo konta 310-345 zostanie poprawione w roku 
2019, albo w roku 2018, jeśli będzie korygowane sprawozdanie. 

(akta kontroli str.1599-1606, 1641-1679,1686-1705) 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

1. Zarząd Fundacji jako kierownik jednostki oraz Rada Fundacji jako organ 
nadzorujący są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe 
spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, o czym mowa w 
art. 4a ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z art. 4 ust. 5 uor kierownik jednostki ponosi 
odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości 
określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone 
obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie lub 
przedsiębiorcy. Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości w zakresie 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i polityki rachunkowości skutkowały 
nierzetelnym przedstawieniem sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji w 
sprawozdaniach finansowych za lata 2016-2018. Taki stan wymaga dokonania 
przez Zarząd odpowiednich korekt księgowych, uwzględnienia ich wyniku w 

                                                      
45 Zgodnie z zestawieniem obrotów aktywnych kont analitycznych za 2018 r. saldo wynosiło 4,3 tys. zł. 

Uwagi 
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sprawozdaniu z działalności za 2018 r. oraz w sprawozdaniu finansowym za 
2019 r. 

 2. Nieprawidłowe księgowania w zakresie rozliczeń międzyokresowych kosztów 
oraz nieprzeprowadzenie pełnej inwentaryzacji zapasów skutkowały 
nierzetelnym przedstawieniem sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji, o której 
mowa art. 4 ust. 1 uor, w sprawozdaniach finansowych sporządzonych wg stanu 
na dzień bilansowy (31 grudnia) w latach 2016-2018, z uwagi na:  

 zawyżenie wartości krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych 
w aktywach obrotowych oraz brak ujęcia w rachunku zysków i strat kosztów 
zużycia zapasów żywności i alkoholu46 (371 tys. zł) i nierozliczenie 
pozostałych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (76,3 tys. zł), co 
łącznie stanowiło 447,3 tys. zł47, 

 zawyżenie wartości zapasów w aktywach obrotowych oraz zaniżenie kosztów 
własnych sprzedaży w rachunku zysków i strat o 4,3 tys. zł. 

Stwierdzone w wyniku kontroli NIK zawyżenia wynikające z powyższych 
nieprawidłowości w łącznej kwocie 451,6 tys. zł wypływające na wynik finansowy 
na przestrzeni 2015-2018, a ujęte jako „strata z lat ubiegłych” w bilansie Fundacji 
na dzień 31 grudnia 2018 r., zmniejszyłyby wartość kapitału własnego Fundacji 
z prezentowanej przez Fundację kwoty 157,9 tys. zł do (-) 293,7 tys. zł. Ujemne 
kapitały własne świadczą o przekroczeniu wartości aktywów (majątku) Fundacji 
przez jej zobowiązania. 

3. Wartości wskaźników płynności oraz ogólnego zadłużenia wg stanu na koniec 
poszczególnych lat wskazują na ryzyko wystąpienia problemów wypłacalności 
Fundacji w przyszłości. 

 1. Skorygowanie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2019 r. pod względem 
wykazanej powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 
powierzchni zadeklarowanej jako podlegającej zwolnieniu, z uwzględnieniem 
stanu faktycznego wykorzystywania przez Fundację pomieszczeń. 

 2. Uzupełnienie polityki rachunkowości Fundacji w sposób zapewniający spełnienie 
przez nią wszystkich wymogów ustawy o rachunkowości.  

 3. Dokonanie weryfikacji z ewidencją i korekty wartości pozycji ujętych jako koszty 
działalności statutowej i działalności gospodarczej w zestawieniu kosztów 
utrzymania Zamku, stanowiącym część sprawozdania z działalności Fundacji, 
z uwzględnieniem wyników analizy dokonanej przez NIK na podstawie 
sprawozdania z działalności za 2017 r. 

 4. Ewidencjonowanie oraz prezentowanie w sprawozdaniu finansowym Fundacji 
kosztów podlegających refakturowaniu w sposób zapewniający spełnianie 
wymogów ustawy o rachunkowości. 

 5. Usunięcie błędów dotyczących rozliczeń międzyokresowych kosztów ujętych 
w księgach rachunkowych oraz wykazanych w sprawozdaniach finansowych, 

 6. Przeprowadzanie, na ostatni dzień każdego roku obrotowego, inwentaryzacji 
zapasów z uwzględnieniem zapasów magazynowych dotyczących hotelu 
i wyposażenia hotelowego, w sposób zapewniający spełnienie wszystkich 
wymogów ustawy o rachunkowości. 

                                                      
46 Zapasy wydane z magazynu i zużyte przed 1 stycznia 2016 r., przy osiągnięciu przychodów z tytułu ich 

przetworzenia i sprzedaży. 
47 Saldo Wn kont: 641-2-2, 641-2-5, 652 (stan na 31.12.2018 r.) 
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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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Kraków,         września 2019 r. 

 

Kontrolerzy 

Monika Różańska 

 

 

 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 
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podpis 

Przemysław Sala 

Starszy inspektor kontroli państwowej 
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podpis 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


