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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/089 – Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych oraz nadzór nad tymi szkołami  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy Barbara Madejska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 88062 
z 14 marca 2014 r.; 
Andrzej Lis, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 88061 z 14 marca 
2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Inspiracja w Krakowie, ul. Śniadeckich 
12b, 31-531 Kraków1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Robert Warykiewicz - dyrektor Szkoły 
(dowód: akta kontroli str. 5-9) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości2, 
działalność Szkoły w zakresie wykorzystania i rozliczania w latach 2011-2014 (do końca 
lutego) dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu państwa oraz zapewnienia w latach 
szkolnych 2010/2011-2013/2014 (do 8 maja) wymaganej organizacji kształcenia. 
Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych dotyczących poszczególnych obszarów 
działalności Szkoły, objętych kontrolą. 
W Szkole zapewniono organizację kształcenia wymaganą do uzyskania dotacji. Działała 
ona zgodnie z wpisem do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych oraz prawidłowo 
realizowała zadania niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej. 
Dotacje, uzyskane przez Szkołę z budżetu państwa na podstawie art. 90 ust. 4b ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3, zostały prawidłowo wykorzystane, a za 
okresy: od grudnia 2011 r. do stycznia 2012 r. oraz od stycznia 2013 r. do lutego 2014 r. – 
prawidłowo rozliczone. 
Stwierdzona nieprawidłowość polegała na wykazaniu błędnych kwot w niektórych rubrykach 
11 miesięcznych rozliczeń dotacji za okres od lutego do grudnia 2012 r., przekazanych do 
Centrum Edukacji Artystycznej4, co stanowiło naruszenie § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji 
przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym5. Nieprawidłowość ta nie miała 
znacznego wpływu na kontrolowaną działalność. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie wymaganej organizacji kształcenia 

1.1. Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 3 czerwca 
2003 r. pod numerem 313/5/2003 i prowadziła działalność jako niepubliczna 
ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia w rozumieniu § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia 
Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych 

                                                      
1 Dalej: Szkoła. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. – dalej: u.s.o. 
4 Dalej: CEA. 
5 Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1091 – dalej: rozporządzenie MKiDN z 12 sierpnia 2010 r. 
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i niepublicznych6. Według zaświadczenia Dyrektora CEA o wpisie do ewidencji 
niepublicznych szkół artystycznych, Szkoła prowadzona była przez Zarząd Spółki z o.o. 
Inspiracja (ul. Śniadeckich 12b)7. Posiadała ona uprawnienia szkoły publicznej nadane 
przez Prezydenta Miasta Krakowa 13 maja 2002 r. w związku z wpisem do ewidencji pod 
numerem 1/SM/2002. Szkoła nie działała w strukturze zespołu szkół. Dane zawarte 
w ww. zaświadczeniu były zgodne z faktyczną działalnością Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 30-43) 

Statut Szkoły był zgodny z art. 84 u.s.o. i określał: nazwę, typ, cel, zadania i organizację 
Szkoły, osobę prowadzącą, organy szkoły i zakres ich zadań, prawa i obowiązki 
pracowników i uczniów szkoły, sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność, 
zasady przyjmowania uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 31-37) 

Według stanu na koniec września liczba uczniów kształcących się w Szkole, w latach 
szkolnych 2010/2011-2013/2014 (w sześcioletnim cyklu nauczania), wynosiła, odpowiednio: 

 71 uczniów (w klasie I – 24 w dwóch oddziałach; w pozostałych jednooddziałowych 
klasach: II – 12, III – 17, IV – 6, V – 10, VI - 2); 

 90 uczniów (w klasie II – 25 w dwóch oddziałach; w pozostałych jednooddziałowych 
klasach: I – 21, III – 11, IV – 17, V – 6, VI - 10); 

 91 uczniów (w klasie III – 20 w dwóch oddziałach; w pozostałych jednooddziałowych 
klasach: I – 20, II – 20, IV – 11, V – 15, VI – 5); 

 86 uczniów (w jednooddziałowych klasach: I – 14, II – 18, III – 19, IV – 14, V – 9, 
VI – 12). 

(dowód: akta kontroli str. 44-56) 

Na lata szkolne 2011/2012-2013/2014 Szkoła opracowała arkusze organizacyjne, przy 
czym jeden z nich – na rok szkolny 2013/2014 – został zaopiniowany przez wizytatora CEA 
(pozytywnie). 

(dowód: akta kontroli str. 57-62) 

1.2. W kontrolowanym okresie Szkoła nie była objęta ewaluacją lub kontrolą w ramach 
nadzoru pedagogicznego – inną niż kontrola spełniania warunków określonych w art. 7 
ust. 3 u.s.o. – prowadzoną przez CEA, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego8 lub 
wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 71-72) 

1.3. W dniu 13 listopada 2012 r. wizytatorzy CEA przeprowadzili kontrolę w zakresie 
spełniania przez Szkołę warunków określonych w art. 7 ust. 3 u.s.o. W protokole kontroli 
CEA podano, że Szkoła wypełnia swoje cele przede wszystkim jako szkoła ogólnie 
umuzykalniająca, sprzyjająca ogólnemu rozwojowi dziecka. Stwierdzono jednak 
nieprawidłowości, polegające m.in. na: 

 zawarciu w statucie błędnych zapisów, np. dotyczących: typu szkoły artystycznej, 
organów nadzoru, okresów służących klasyfikacji śródrocznej zajęć edukacyjnych 
ogólnokształcących, określenia kompetencji dyrektora i rady pedagogicznej; 

 nieopracowaniu szkolnego programu nauczania na cały cykl sześcioletniego 
kształcenia; 

 zatrudnieniu dwojga nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji; 

 nierealizowaniu ramowych planów nauczania w odpowiednim wymiarze (w zakresie 
przedmiotów zbiorowych). 

W związku z wynikami kontroli zalecono: 

 realizowanie zajęć edukacyjnych w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły 
publicznej tego samego typu – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych9, 

                                                      
6 Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 42. 
7 Dalej: Spółka. 
8 Dalej: MKiDN. 
9  Dz. U  z 2014 poz. 262. 
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 zatrudnianie nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, 

 wzmocnienie wyposażenia Szkoły pod względem instrumentarium, 

 przystosowanie programu nauczania do obwiązujących przepisów prawa, 

 przystosowanie statutu Szkoły do przepisów ustawowych. 
(dowód: akta kontroli str. 73-79) 

1.4. Dyrektor Szkoły zrealizował ww. zalecenia pokontrolne i poinformował o tym Dyrektora 
CEA pismem z 21 stycznia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 80-87, 90-94) 

1.5. Liczba nauczycieli Szkoły, zatrudnionych w okresie poddanym kontroli, przedstawiała 
się następująco: 

Rok szkolny Liczba nauczycieli 
zatrudnionych na 
podstawie umowy 

o pracę 

Liczba nauczycieli 
zatrudnionych na 
podstawie umowy 

cywilnoprawnej 

Zgoda CEA 
(art. 7 ust. 

1a i 1b 
u.s.o.)1 

Zgoda CEA 
(art.10 ust. 9 
ustawy z dnia 
26 stycznia 

1982 r. Karta 
Nauczyciela10)1 

2010/2011 11 7 - - 

2011/2012 17 22 - - 

2012/2013 17 30 0 2 

2013/2014  19 28 0 0 
1) W dwóch ostatnich kolumnach tabeli podano wyłącznie dane wynikające z kontroli dokumentacji 
dot. kwalifikacji – w latach szkolnych 2012/2013-2013/2014 – wszystkich nauczycieli przedmiotów muzycznych 
(tj. 35) i 14 wybranych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. 

Szczegółowa kontrola dokumentacji dot. kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w latach 
szkolnych 2012/2013-2013/2014, tj. wszystkich nauczycieli przedmiotów muzycznych 
i 14 wybranych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wykazała, że nauczyciele ci 
posiadali kwalifikacje wymagane rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek 
doskonalenia nauczycieli11. 

(dowód: akta kontroli str. 88-96) 

1.6. W okresie objętym kontrolą Szkoła posiadała warunki lokalowe oraz wyposażenie 
niezbędne do realizacji podstaw programowych określonych: w rozporządzeniach Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół12, a także w rozporządzeniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach 
artystycznych13. Baza dydaktyczna Szkoły mieściła się w dwóch budynkach (B i C), które 
były wynajmowane na okresy dwuletnie na podstawie umów zawartych pomiędzy 
właścicielem budynków, tj. Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie14, a Spółką 
(z 1 lipca 2010 r. oraz z 30 lipca 2012 r.).  Budynki położone były na terenie ogrodzonym. 
Od 30 lipca 2012 r. wynajmowana powierzchnia wynosiła łącznie 982,3 m2, z czego 
w budynku B – 627,3 m2, w budynku C – 355 m2, i wykorzystywana była do prowadzenia 
Szkoły oraz dwóch innych szkół zarządzanych przez Spółkę (Prywatnej Szkoły 
Podstawowej Nr 4 i Prywatnego Gimnazjum Nr 4).  
Zajęcia dydaktyczne kształcenia ogólnego (w sześcioletnim cyklu nauczania) odbywały się 
razem dla uczniów Szkoły oraz uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 4 (dla klas I-II 
w dwóch salach zlokalizowanych w budynku C, a dla klas III-VI w czterech salach 
zlokalizowanych w budynku B) – według tej samej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego. Sale przydzielone były konkretnym klasom/oddziałom. Łączna ich powierzchnia 
wynosiła 214,3 m2, z czego: klasy I – 33,7 m2, klasy II – 48,5 m2, klasy III – 32,1 m2, klasy IV 
– 41,2 m2, klasy V – 28,6 m2, klasy VI – 30,2 m2. 

                                                      
10 Dz. U. z 2014 r., poz. 191. 
11 Dz. U. Nr 224, poz. 1345. 
12 Z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) oraz z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 977). 
13 Dz. U. z 2011 r., Nr 15, poz. 70. 
14 Dalej: AWF. 



 

5 

Uczniowie korzystali z trzech szatni, odrębnych dla klas: I-II, III-V oraz VI z gimnazjum. Do 
dyspozycji uczniów klas I-III była pracownia matematyczna wyposażona w pomoce 
dydaktyczne Montessori, świetlica szkolna i biblioteka. Szkoła dysponowała salą 
gimnastyczną, wykorzystywaną również do zajęć z rytmiki, oraz korzystała nieodpłatnie 
z boiska asfaltowego AWF i boiska Orlik (wielofunkcyjnego), należącego do Liceum Nr VIII 
w Krakowie. Szkoła korzystała także, odpłatnie, z trzech obiektów AWF (trawiastego boiska 
piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną, tzw. dużej sali lekkoatletycznej i hali sportowej). 
Muzyczne zajęcia edukacyjne odbywały się w salach kształcenia ogólnego oraz w czterech 
salach tzw. ćwiczeniowych. 
Szkoła wykorzystywała do realizacji zajęć m.in. następujące środki dydaktyczne: 
I. Instrumentarium: pianina tradycyjne (9 szt.), gitary klasyczne (2 szt.), ksylofon (1 szt.), 
zestaw perkusyjny (1 szt.), dzwonki chromatyczne (8 szt.), instrumentarium Orffa 
(2 komplety). 
II. Techniczne środki nauczania: komputery (16 stanowisk w sali komputerowej), rzutniki 
(7 szt.), ekrany projekcyjne (7 szt.), laptopy (3 szt.), magnetofony (5 szt.), program 
komputerowy do nauki kształcenia słuchu. 
Ponadto Szkoła wykorzystywała sprzęt będący na stanie wynajmowanych obiektów 
sportowych, a uczniowie – własne instrumenty muzyczne. 

(dowód: akta kontroli str. 10-15) 

1.7. Z opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, protokołów 
przeglądu technicznego i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, protokołów kontroli 
i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, protokołów 
przeglądu stanu technicznego obiektów oraz protokołów kontroli zapewniania bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z obiektów Szkoły wynika, że w kontrolowanym 
okresie Szkoła zapewniała bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach15. 

(dowód: akta kontroli str. 122-246) 

1.8. W latach szkolnych 2010/2011-2013/2014 trzydziestu jeden uczniów Szkoły zostało 
wyróżnionych w ponadszkolnych konkursach (muzycznych, matematycznych, 
recytatorskich, lingwistycznych) oraz w zawodach sportowych, w tym siedmiu wyróżniono 
dwukrotnie, a troje – trzykrotnie. Spośród wyróżnionych uczniów czworo (w tym jeden 
trzykrotnie) zostało zakwalifikowanych i brało udział w konkursach, przesłuchaniach 
i festiwalach organizowanych przez CEA oraz przez MKiDN. 
Centralna Komisja Organizacyjna oceniła, że w kontrolowanym okresie Szkoła osiągnęła 
najwyższy stopień w dziewięciostopniowej skali staninowej (stosowanej w pomiarze 
dydaktycznym) na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację uczniów szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 247-251) 

W działalności Szkoły w zakresie zapewnienia organizacji kształcenia wymaganej do 
uzyskania dotacji nie stwierdzono nieprawidłowości. 

1. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w okresie objętym kontrolą nie 
przeprowadzano praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji 
z budynków szkolnych (B i C), które według instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów 
Szkoły zostały zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Według stanu na 
30 kwietnia 2014 r. w ww. budynkach stałymi użytkownikami byli uczniowie, nauczyciele, 
logopeda, higienistka, pracownicy administracji, osoby sprzątające. Liczba tych 
użytkowników wynosiła w budynku B - około 120 osób, w budynku C – około 70 osób. 
Nie wpłynęło to na stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach szkolnych, ale 
stanowiło naruszenie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów16, w myśl którego właściciel lub zarządca obiektu 
przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, 
niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 

                                                      
15 Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm. – dalej: rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. 
16 Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719. 
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2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji 
z całego obiektu.  

Dyrektor Szkoły wyjaśnił m.in., że do właściciela ww. obiektów (AWF) nie składał wniosków 
o przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji 
z budynków szkolnych B i C. Podał również, że liczne kontrole spowodowały dezorganizację 
czasu pracy i były jedną z przeszkód w znalezieniu spokojnej chwili na rzetelne 
przygotowanie i przeprowadzenie próbnej ewakuacji całej społeczności szkolnej, oraz że 
Dyrekcja Szkoły zaplanowała przeprowadzenie próbnej ewakuacji całej społeczności 
szkolnej w listopadzie 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 10-15, 97-121, 139, 143) 

2. Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę, że co prawda w protokole z przeglądu 
stanu technicznego budynku C (nr 4/2013 z 9 lipca 2013 r.) stwierdzono, że obiekt ten jest 
w stanie technicznym nadającym się do eksploatacji, niemniej jednak zalecono wykonanie 
remontów: elewacji budynku i schodów wejściowych do piwnicy, jako naprawę główną. 
Zalecono także, jako naprawę bieżącą, wykonanie remontów: chodników na dojściach do 
budynku, drogi dojazdowej do budynku oraz opaski przy budynku. Do dnia zakończenia 
kontroli NIK nie zrealizowano tych napraw. 
Należy pokreślić, że w świetle § 2 w zw. z § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENiS z dnia 
31 grudnia 2002 r. zapewnienie równej nawierzchni dróg na terenie szkoły należy do 
obowiązków dyrektora Szkoły. 

W trakcie kontroli Prezes Spółki (dyrektor Szkoły) wystąpił do właściciela wynajmowanych 
na potrzeby Szkoły budynków (AWF) o określenie czasu wykonania zaleceń zawartych 
w protokołach […] z przeglądów okresowych (rocznych) budowlanego stanu technicznego 
budynków, ponieważ Spółka nie posiada kompetencji do wykonania zaleceń zawartych 
w tych protokołach. W wyjaśnieniu dyrektor Szkoły podał m.in., że okres najmu obiektów 
(ustalony przez AWF na dwa lata) ogranicza możliwość angażowania się Spółki do remontu 
o charakterze kapitalnym, gdyż dwuletni okres najmu nie pozwala na amortyzację środków 
poniesionych na rzecz obcych środków trwałych, oraz, że w porozumieniu z AWF usunięto 
niektóre uszkodzenia oraz uzupełniono braki stwierdzone podczas przeglądu stanu 
technicznego obiektów. 

(dowód: akta kontroli str. 171-183) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie organizację kształcenia w Szkole.  

2. Wykorzystanie i rozliczanie dotacji podmiotowych 
udzielonych z budżetu państwa 

2.1. Kwoty dotacji uzyskanych przez Szkołę na podstawie art. 90 ust. 4b u.s.o. w latach 
2011–2014 (do końca lutego) przedstawiały się następująco: w 2011 r. – 663 432 zł, 
w 2012 r. – 775 112 zł, w 2013 r. – 867 124 zł, w 2014 r. – 136 785 zł. Łącznie wyniosły one 
2 442 453 zł. 
Dotacje przekazywane były przez CEA na rachunek bankowy Szkoły w terminach 
określonych w art. 90 ust. 4e u.s.o. 

(dowód: akta kontroli str. 42-43, 252-316) 

2.2. W badanym okresie Szkoła nie była kontrolowana w zakresie wykorzystania dotacji 
podmiotowej ani przez CEA, ani przez MKiDN. 

(dowód: akta kontroli str. 42-43) 

2.3. Wnioski Spółki o dotację dla Szkoły sporządzono zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia 
MKiDN z dnia 12 sierpnia 2010 r. Organ prowadzący Szkołę złożył w latach 2010–2014 pięć 
wniosków o przyznanie jej dotacji z budżetu państwa, podając w nich m.in. planowaną 
liczbę uczniów. Cztery wnioski zostały przekazane do CEA z zachowaniem terminu 
określonego w art. 90 ust. 4b u.s.o., jeden zaś (na 2011 r.) 7 października 2010 r., tj. 7 dni 
po terminie – z uwagi na chorobę Prezesa Spółki posiadającego jednoosobowe uprawnienia 
do zatwierdzania dokumentów. Ponowne złożenie wniosku miało miejsce 11 października 
2010 r. – w terminie przywróconym przez CEA. Szkoła otrzymała dotację na rok 2011. 

(dowód: akta kontroli str. 301-304, 316) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.4. W celu ustalenia podziału kosztów wspólnych, ponoszonych przez szkoły prowadzone 
przez Spółkę, Zarząd Spółki uchwalił (31 grudnia 2010 r.) Zasady podziału rozliczania 
kosztów oraz dotacji dotyczących szkół Sp. „Inspiracja” tj. Szkoły Muzycznej, Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum. W dokumencie tym dla kosztów pośrednich (niżej 
wymienionych) przyjęto tzw. klucze podziałowe, tj.: 

 wskaźnik procentowy wynikający z udziału liczby godzin lekcyjnych przedmiotów 
ogólnokształcących poszczególnych szkół w łącznej liczbie godzin lekcyjnych takich 
przedmiotów przewidzianych do realizacji (wskaźnik odnosi się do kosztów osobowych 
nauczycieli z pochodnymi, wspólnych dla Szkoły i Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 4); 

 wskaźnik procentowy wynikający z udziału liczby uczniów poszczególnych szkół 
w ogólnej liczbie uczniów, odnoszący się do wspólnych dla wszystkich szkół kosztów: 
osobowych administracji z pochodnymi, utrzymania budynków, zakupu pomocy 
naukowych i przyborów szkolnych, pozostałych koszów rzeczowych. 

Zasady przewidywały rozliczanie kosztów bezpośrednich (odnoszących się wprost do 
konkretnej szkoły), które dotyczyły: 

 kosztów wynagrodzeń (z pochodnymi) nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne 
tylko w jednej szkole; 

 kosztów zakupu pomocy naukowych i przyborów szkolnych dla konkretnej szkoły; 

 pozostałych kosztów rzeczowych dotyczących wspomagania nauczania domowego 
Liberatus w Prywatnej Szkole Podstawowej Nr 4 i w Prywatnym Gimnazjum Nr 4. 

Spółka sześciokrotnie zmieniała ww. współczynniki podziału kosztów: 31 sierpnia 2011 r., 
dwukrotnie w 2012 r. (31 sierpnia i 31 grudnia), trzykrotnie w 2013 r. (1 lutego, 1 czerwca 
i 31 sierpnia) - w przypadku istotnych różnic w podziale godzin oraz w liczbie uczniów 
poszczególnych szkół. 
Koszty funkcjonowania tych szkół rozliczała Kancelaria Rachunkowa Lexa sp. jawna 
w Krakowie, na podstawie umowy z 26 marca 2008 r. Dokonywano rozliczenia kwot na 
fakturach i rachunkach (wystawianych na odbiorcę – Spółkę) pomiędzy trzy szkoły (według 
kluczy podziałowych przyjętych przez Spółkę) i comiesięcznie sporządzano Rozliczenia 
kosztów prowadzenia Szkół Inspiracja za miesiąc … w podziale na przypisane tym szkołom 
koszty: wynagrodzeń administracji i pozostałych osób, utrzymania budynków, pomocy 
naukowych i pozostałe. Wskazywano przy tym zastosowane klucze podziałowe. Kwoty 
przypisane poszczególnym szkołom opisywano na fakturach i rachunkach. 

(dowód: akta kontroli str. 44, 317-392) 

Wszystkie rozliczenia dotacji za okres od stycznia 2011 r. do lutego 2014 r., w których 
wykazano wydatki ze środków pochodzących z dotacji, były zgodne ze wzorami 
przekazanymi szkołom do stosowania przez CEA17. Wzory te nie zawierały w swych 
treściach obowiązku podawania rzeczywistej liczby uczniów przedstawionej narastająco od 
początku roku kalendarzowego. Pominięcie tych danych we wzorach było niezgodne 
z wymogiem określonym w § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MKiDN z 12 sierpnia 2010 r. 

Na powyższą okoliczność Prezes Spółki wyjaśnił, że rozliczeń dokonywano na formularzach 
ściągniętych ze strony internetowej CEA, a formularze te nie zawierały instrukcji 
zobowiązującej do podawania w rozliczeniach liczby uczniów od początku roku 
kalendarzowego. 

(dowód: akta kontroli str. 295-297, 330-352, 365-378, 387-388, 570-572) 

Kontrola terminowości sporządzenia rozliczeń dotacji z lat 2011 i 2013 (na podstawie 
wybranej próby ośmiu miesięcy – po cztery miesiące z każdego roku, obejmujących: 
marzec, lipiec, wrzesień i grudzień) oraz za 12 miesięcy 2012 r. wykazała, że rozliczenia 
dotacji zostały sporządzone i przekazane do CEA w terminie określonym w § 5 ust. 1 
rozporządzenia MKiDN z 12 sierpnia 2010 r. Z ustaleń kontroli wynika także, że 
przestrzegane były wymogi § 5 ust. 2 tego rozporządzenia, tj.: 

 kontrola wybranej próby ośmiu miesięcznych rozliczeń dotacji z lat 2011 i 2013 
(obejmujących miesiące: luty, marzec, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, 
grudzień) oraz próby dwóch miesięcy z 2014 r. (za styczeń i za luty), pokazała, że 

                                                      
17 Pisma CEA: L.dz. 5699/2008 z 22 września 2008 r. oraz L.dz. 7222/2013 (nr FS-KB-720-138/2013 z 21 października 2013 r. 
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wykazywano narastająco, od początku okresu rozliczeniowego, kwoty otrzymanej 
dotacji oraz rozliczenia poszczególnych rodzajów wydatków z udzielonej dotacji; 

 kontrolowane miesięczne rozliczenia dotacji zawierały w swej treści rzeczywistą liczbę 
uczniów w miesiącu rozliczeniowym oraz w bieżącym miesiącu sporządzania rozliczeń; 

 porównanie liczby uczniów Szkoły zapisanych w rozliczeniach dotacji za lata 
2011-2013 z liczbą uczniów ujętą w księdze uczniów, dziennikach lekcyjnych oraz 
w systemie informacji oświatowej, nie wykazało rozbieżności w tym zakresie; 

 weryfikacja rozliczeń dotacji za lata 2011-2014 (do końca lutego), na podstawie próby 
rozliczeń za grudzień 2011 r. i 2013 r. oraz za luty 2014 r. dowiodła, że wykazane 
w nich kwoty wydatków (narastająco za rok) były tożsame z wysokością dotacji 
przekazanej przez CEA. 

Do Szkoły nie wpłynęły uwagi CEA dotyczące ewentualnych nieprawidłowości 
w sporządzonych rozliczeniach dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 44, 317-392) 

2.5. Według rozliczeń dotacji oraz ewidencji księgowej, środki dotacji wykorzystano na 
sfinansowanie: 

(w zł) 

Rodzaj wydatków 2011 2012 2013 

2014 
Wydatki 
łączne (do końca 

lutego) 

1 2 3 4 5 6 

Wynagrodzeń wraz z pochodnymi 622 688 741 560 753 890 116 389 2 234 527 

Pomocy dydaktycznych 2 687 12 838 12 488 1 949 29 962 

Materiałów i wyposażenia 9 142,60 6 746,80 20 618,40 569,60 37 077,30 

Energii elektrycznej, centralnego 
ogrzewania, wody, ścieków i 
wywozu śmieci 

802,70 560,50 3 001 0 4 364,20 

Pozostałych wydatków* 28 111,70 13 406,70 77 126,60 17 877,40 136 522,50 

Wydatki łączne 663 432 775 112 867 124 136 785 2 442 453 
*Do pozostałych wydatków zakwalifikowano koszty sfinansowania: 
- wynajmu: 

 obiektów sportowych od AWF oraz od Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dużej sali 
lekkoatletycznej, hali judo, boiska sportowego i basenu pływackiego (na zajęcia sportowe); 

 auli/sal w: Collegium Novum UJ, Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca Krakus w Krakowie, Klubie 
Garnizonowym w Krakowie, Dworku Białoprądnickim w Krakowie, Centrum Kultury Żydowskiej 
w Krakowie, Domu Kultury Kolejarza (w związku z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, 
prezentacjami osiągnięć muzycznych uczniów, wieczorami wigilijnymi); 

 Filharmonii Krakowskiej (w związku z jubileuszem 10-lecia Szkoły w 2013 r.); 
- remontu dachu i adaptacji pomieszczeń w budynkach B i C (w 2013 r.); 
- czynszu za wynajem budynków B i C od AWF (corocznie). 

(dowód: akta kontroli str. 5-9, 252-257, 393-568) 

Kwota poniesionych wydatków była tożsama z wysokością otrzymanej dotacji podmiotowej. 
W latach 2011-2014 (do końca lutego) koszty funkcjonowania Szkoły wynosiły łącznie 
3 128 972 zł, z tego w poszczególnych latach, odpowiednio: 866 133 zł, 1 121 817 zł, 
1 002 765 zł i 138 257 zł. 
Na podstawie kontroli 40 dowodów księgowych (faktur, rachunków) wybranych w sposób 
celowy (najwyższe kwoty wydatków) z miesięcznych zestawień wydatków za okres ośmiu 
miesięcy – obejmujących cztery miesiące 2012 r. (I-IV), trzy miesiące 2013 r. (VI, VII, XII) 
i styczeń 2014 r. – stwierdzono, że z dotacji sfinansowano wydatki bieżące Szkoły 
poniesione na: usługi księgowe, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłaty za wynajem 
obiektów sportowych, opłaty za wynajem sal i organizację koncertów szkolnych, remont 
urządzeń poligraficznych, strojenie instrumentów muzycznych, wynajem sprzętu 
estradowego, zakup tkanin na stroje dla chóru szkolnego, zakup sprzętu multimedialnego, 
zakup materiałów budowlanych na prace remontowo-budowlane obiektów szkolnych. 
Na podstawie wybranej próby sześciu miesięcznych rozliczeń wynagrodzeń z lat 
2011- 2013 (po dwa z każdego roku obejmujące lipiec i sierpień) stwierdzono wypłatę 
wynagrodzeń: 

 pracownikom administracji (dwóm sekretarzom szkół, jednej sprzątaczce), 
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 trzem członkom Zarządu Spółki, w tym Prezesowi, któremu Zgromadzenie Wspólników 
Spółki (uchwałą nr 1/03/2008 z 28 marca 2008 r.) powierzyło obowiązki dyrektora 
Szkoły, Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 4 i Prywatnego Gimnazjum Nr 4, 
(wg uchwały pozostałym dwóm członkom Zarządu Spółki przypisano obowiązki 
w zakresie doradztwa finansowego i doradztwa technicznego wobec szkół 
prowadzonych przez Spółkę, które faktycznie wykonywali. 

W okresie wakacyjnym nie wypłacano wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionym na 
podstawie umów cywilnoprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 5-9, 252-257, 393-568, 573-589) 

2.6. Według statutu Szkoły środki materialne potrzebne Szkole mogą być gromadzone 
poprzez wpisowe i czesne, dotacje oraz inne wpłaty, np. darowizny. W okresie 2011-2014 
(do końca lutego) Szkoła uzyskała przychody w wysokości 4 024,9 tys. zł, z czego z dotacji 
podmiotowej 2 442,5 tys. zł (60,7%), a z innych źródeł – 1 582,5 tys. zł (39,3%). Innymi 
źródłami przychodu było: czesne – 1 417,6 tys. zł i opłaty za opiekę nad dziećmi w świetlicy 
szkolnej – 164,9 tys. zł. Szkoła nie uzyskała przychodów z innych niż dotacja podmiotowa 
źródeł publicznych. 
W latach 2011-2014 (do końca lutego) udział procentowy dotacji podmiotowej 
w przychodach Szkoły wynosił odpowiednio: 59,7%, 60,0%, 62,2% i 60,1%; a udział 
wydatków pokrywanych ze środków tej dotacji w kosztach funkcjonowania Szkoły wynosił 
odpowiednio: 76,6%, 69,1%, 86,5% i 98,9%. 

(dowód: akta kontroli str. 31-37, 252-257, 569) 

Rozliczenie dotacji podmiotowej za okres od lutego do grudnia 2012 r. sporządzono 
nieprawidłowo, tj.: 

 w rozliczeniu za luty 2012 r. wpisano nieprawidłowo kwoty: 

 61 748 zł – w rubryce rata otrzymanej dotacji w miesiącu rozliczeniowym (w tym 
miesiącu CEA przekazało dotację w wysokości 61 030 zł);  

 61 479 zł – w rubryce wynagrodzenia - wydatki w miesiącu rozliczeniowym 
(w tym miesiącu wydatki tego rodzaju wynosiły 60 761 zł); 

 w rozliczeniu za wrzesień 2012 r. wpisano nieprawidłowo kwoty: 

 498 476 zł – w rubryce wydatki narastająco od początku roku - wynagrodzenia 
powinno być wpisane 547 476 zł, wynikające z sumowania kwot: 478 978 zł 
(wykazanej narastająco w rozliczeniu za sierpień 2012 r.) i 68 498 zł (dotyczącej 
wydatków w miesiącu rozliczeniowym - wrześniu); 

 11 656 zł – w rubryce wydatki narastająco od początku roku - pozostałe wydatki 
– zamiast 20 714 zł, którą należało przenieść z rozliczenia za sierpień 2012 r. 
w związku z brakiem wydatków tego rodzaju w miesiącu rozliczeniowym - 
wrześniu). 

Wymienione wyżej zapisy w rozliczeniach za luty i za wrzesień 2012 r. spowodowały 
nieprawidłowe wygenerowanie kwot (wyliczanych narastająco) dotyczących otrzymanej 
dotacji, rozliczenia wydatków z udzielonej dotacji (wynagrodzenia i pozostałych wydatków) 
w formularzach rozliczeniowych za okres od marca do grudnia 2012 r. W efekcie 
w rozliczeniu za grudzień 2012 r. zaniżono o 57 340 zł kwotę dotacji otrzymanej z CEA oraz 
kwotę rozliczenia wydatków z udzielonej dotacji. 

Wykazanie błędnych kwot w niektórych rubrykach 11 miesięcznych rozliczeń dotacji za 
okres od lutego do grudnia 2012 r. stanowiło naruszenie § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
MKiDN z dnia 12 sierpnia 2010 r. Według tego przepisu rozliczenie powinno zawierać 
wykaz poniesionych wydatków w ramach realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, od początku roku kalendarzowego 
z wyodrębnieniem poniesionych wydatków w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. 

Prezes Spółki wyjaśnił, że przy sporządzaniu rozliczenia dotacji za 2012 r. popełniono błędy 
przy wpisywaniu kwot dotacji i wydatków oraz przy wyliczaniu danych liczbowych w tym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 44, 317-392) 

 

Ustalone 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
wykorzystanie i rozliczanie dotacji podmiotowych udzielonych Szkole z budżetu państwa na 
podstawie art. 90 ust. 4b u.s.o. Stwierdzona nieprawidłowość polegała na wykazaniu 
błędnych kwot w niektórych rubrykach 11 miesięcznych rozliczeń dotacji za okres od lutego 
do grudnia 2012 r., przekazanych do CEA, co stanowiło naruszenie § 5 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia MKiDN z dnia 12 sierpnia 2010 r. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny, wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18, 
wnosi o podjęcie odpowiednich działań zmierzających do wykonania remontów zaleconych 
podczas okresowego przeglądu stanu technicznego budynku C. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego 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, dnia         maja 2014 r. 

  
Kontroler: 

 
 
 

Andrzej Lis 
Specjalista kontroli państwowej 

 
 

 

 

........................................................  
Podpis  

 

                                                      
18 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. – dalej: ustawa o NIK. 
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