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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 

Kontroler Katarzyna Bielańska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 88063 
z 14 marca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna II Stopnia, ul. Prosta 35A, 30-814 Kraków1  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prof. dr hab. Wiesław Delimat – dyrektor Szkoły 
(dowód: akta kontroli str. 102) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 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 
22 kwietnia) 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. 4c ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3, zostały prawidłowo wykorzystane 
i rozliczone. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie wymaganej organizacji kształcenia 

1.1. Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 9 marca 
1998 r. pod numerem 186/8/1998 i prowadziła działalność jako niepubliczna szkoła 
muzyczna II stopnia w rozumieniu § 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 
29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych4. 
Według zaświadczenia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej5 o wpisie do ewidencji 
niepublicznych szkół artystycznych, Szkoła prowadzona była przez Archidiecezję 
Krakowską (ul. Franciszkańska 3). Posiadała ona uprawnienia szkoły publicznej, nadane 
decyzją Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki z 16 września 1999 r. 
i kształciła w zawodzie muzyka – instrumentalisty. Szkoła nie działała w strukturze zespołu 
szkół. Dane zawarte w ww. zaświadczeniu były zgodne z faktyczną działalnością Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 3-7, 23-86) 

Statut Szkoły odpowiadał postanowieniom 84 u.s.o. 
(dowód: akta kontroli str. 7-22) 

                                                      
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 Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 42. 
5 Dalej: CEA. 
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Liczba uczniów kształcących się w Szkole (w cyklu sześcioletnim), wg stanu na koniec 
września, przedstawiała się następująco: 

Rok 
szkolny 

Liczba uczniów w klasie Liczba 
absolwentów, 
którzy uzyskali 

dyplom 
I II III IV V VI ogółem 

2010/2011 20 16 12 9 18 5 80 4 

2011/2012 21 19 13 9 10 9 81 9 

2012/2013 22 15 16 12 9 5 79 5 

2013/2014 25 12 11 15 9 9 81 - 

Razem 88 62 52 45 46 28 321 18 

Rok szkolny rozpoczynał się 1-3 września, a zajęcia dydaktyczne kończyły się z końcem 
czerwca (25-29) – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłaszanym na stronach 

internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego6. 
Uczniowie klasy VI zajęcia dydaktyczne kończyli z końcem kwietnia. Egzaminy dyplomowe 
składali w następujących terminach: 

 w 2011 r. 20 kwietnia – teoria (historia muzyki), 4 maja – gra na instrumencie; 

 w 2012 r. 7 maja – teoria, 25-27 kwietnia – gra na instrumencie; 

 w 2013 r. 24 kwietnia – teoria, 8-9 maja – gra na instrumencie. 
W 2014 r. egzamin z teorii zaplanowano na 24 kwietnia, a egzamin z gry na instrumencie na 
6-8 maja. 
W latach szkolnych 2010/2011-2013/2014 CEA nie wnosiło uwag w trakcie opiniowania 
arkuszy organizacyjnych Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 23-86, 144, 196) 

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 lub MKiDN. 

(dowód: akta kontroli str. 102-109) 

1.3-1.4. Główny wizytator CEA przeprowadził 15 listopada 2012 r. kontrolę w zakresie 
spełniania przez Szkołę warunków określonych w art. 7 ust. 3 u.s.o. We wnioskach 
pokontrolnych podano m.in., że funkcjonująca od czternastu lat Szkoła posiada bardzo 
dobre warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych w zawodzie kształcącym 
muzyków – instrumentalistów, a kadra pedagogiczna, baza Szkoły, jej wyposażenie i walory 
estetyczne sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia uzdolnionego muzycznie. 
Zalecono zlikwidowanie nieścisłości wskazanych w protokole. Dotyczyły one uaktualnienia 
części programów nauczania w związku ze zmienioną podstawą prawną oraz uzyskania 
kwalifikacji formalnych przez nauczycielkę z dyplomem licencjata, która złożyła w Szkole 
zaświadczenie dziekana wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej o wyznaczeniu 
terminu obrony jej pracy magisterskiej na 15 grudnia 2012 r. Powyższe zalecenie Szkoła 
zrealizowała. 

(dowód: akta kontroli str. 102-109) 
1.5. W roku szkolnym 2010/2011 Szkoła zatrudniała ogółem 35 nauczycieli, z tego: 9 na 
podstawie umów o pracę i 26 na podstawie umów zleceń; w roku szkolnym 2011/2012 – 34, 
z tego: 8 na podstawie umów o pracę i 26 na podstawie umów zleceń; w roku szkolnym 
2012/2013 – 34, z tego: 10 na podstawie umów o pracę i 24 na podstawie umów zleceń; 
w roku szkolnym 2013/2014 – 35, z tego: 8 na podstawie umów o pracę i 27 na podstawie 
umów zleceń. 
W ww. latach szkolnych zatrudnieni nauczyciele7, kształcący w zawodzie muzyk – 
instrumentalista, posiadali wykształcenie wyższe o danej specjalności z uprawnieniami do 
nauki przedmiotu wraz z przygotowaniem pedagogicznym. 
Spośród zatrudnionych nauczycieli, tytuł naukowy w stopniu doktora posiadało – 7, doktora 
habilitowanego – 2, a pozostali posiadali tytuł magistra (wg stanu na 28 lutego 2014 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 87-101, 196) 

                                                      
6 Dalej: MKiDN. 
7 Dane o zatrudnieniu nauczycieli ujmują: etat dyrektora – prof. dr hab., absolwenta krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie 
organów prof. Jana Jargonia oraz dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza. 
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1.6. W okresie objętym kontrolą Szkoła posiadała warunki lokalowe oraz wyposażenie 
niezbędne do realizacji podstaw programowych określonych 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 
artystycznych8. Właścicielem nieruchomości i budynku przystosowanego do kształcenia 
uczniów w zawodzie muzyk – instrumentalista była Archidiecezja Krakowska. Na 
ogrodzonym terenie Szkoły wydzielono parking na 12 miejsc postojowych i umieszczono 
stojak dla rowerów. Baza dydaktyczna Szkoły mieściła się w budynku o powierzchni 
użytkowej ok. 1 150 m2 (3 kondygnacje i przyziemie). W budynku znajdowały się łącznie 
23 pomieszczenia dydaktyczne o powierzchni od 10 do 100 m2 oraz pomieszczenia 
biurowe. Wśród nich: sala koncertowa (o pow. 100 m2), sala organowo-koncertowa 
(o pow. 80 m2), mała aula (o pow. 40 m2), 16 sal dydaktycznych, sekretariat, pokój 
nauczycielski, gabinet dyrektora oraz biblioteka z fonoteką. W budynku znajdowało się 
5 pomieszczeń toaletowych, w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na 
parterze usytuowany był bufet (kuchnia i jadalnia), oferujący ciepłe i zimne posiłki oraz 
napoje, a w przyziemiu – pomieszczenie organomistrza, służące do naprawy i odbudowy 
uszkodzonych instrumentów oraz ich strojenia. 
Szkoła dysponowała następującym instrumentarium: organy (11 szt.), fisharmonie (4 szt.), 
fortepiany (8 szt.), pianina (8 szt.), pianina elektryczne (2 szt.), skrzypce (12 szt), 
wiolonczele (2 szt.), gitary (4 szt.), flety (2 szt.), saksofon, trąbki (2 szt.). Wśród 
wymienionych instrumentów Szkoła posiadała wysokiej klasy rozbudowane instrumenty 
piszczałkowe, do których należały: 37-głosowe organy mechaniczne firmy Schuke, 
17-głosowe mechaniczne organy firmy Kaczmarczyk, 7-głosowe organy firmy Walcker, 
7-głosowe organy firmy Stockmann, 4-głosowy pozytyw organowy (przenośny) firmy 
Rensch, 4-głosowy pozytyw (przenośny) firmy Kaczmarczyk. Wśród fortepianów do 
szczególnie wartościowych instrumentów należały: historyczny (pochodzący z początku XIX 
wieku) fortepian firmy Erard oraz fortepian firmy Bechstein (oba odrestaurowane), a także 
fortepian firmy Petroff oraz 2 nowe fortepiany firmy Yamaha. 

(dowód: akta kontroli str. 145-147) 

1.7. Z protokołu kontroli i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Krakowie oraz protokołów przeglądu technicznego sprzętu przeciwpożarowego 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 placówkach9. 

(dowód: akta kontroli str. 110-114, 197) 

1.8. Szkoła od 2008 r. współorganizowała Krakowski Konkurs Młodych Organistów wespół 
z Państwową Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną II stopnia (w Krakowie) oraz 
Międzyuczelnianym Instytutem Muzyki Kościelnej (szkoła wyższa). Konkursy odbywały się 
w ramach Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej i były wpisane na listę 
wydarzeń kulturalnych prowadzonych przez CEA. Celem tych konkursów było wyłonienie 
wybitnie zdolnej młodzieży, promocja wykonawstwa literatury organowej, konfrontacja 
dokonań szkół muzycznych II stopnia z całego kraju. W sześciu dotychczasowych edycjach 
wzięło udział łącznie około 100 wybitnie utalentowanych uczniów szkół muzycznych z całej 
Polski. 
W badanym okresie uczniowie Szkoły brali udział w licznych przesłuchaniach i konkursach 
muzycznych. Do najważniejszych osiągnięć uczniów w zakresie gry na instrumentach 
należy zaliczyć otrzymanie przez: 

 dwoje uczniów – nagród w Makroregionalnych Przesłuchaniach Klas Organów 
organizowanych co dwa lata przez CEA, wespół ze Szkołą (uczennicę w roku szkolnym 
2013/2014 oraz ucznia w roku szkolnym 2010/2011); 

 uczennicę – III nagrody w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Klas Organów (w roku 
szkolnym 2013/2014); 

                                                      
8 Dz. U. z 2011 r., Nr 15, poz. 70. 
9 Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm. 
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 dwóch uczniów – III nagrody (w listopadzie 2011 r.) oraz II nagrody (w listopadzie 
2010 r.), odpowiednio, w IV i III Konkursie Młodych Organistów, organizowanym 
corocznie przez Szkołę; 

 ucznia – wyróżnienia na Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Bliżej Warszawskiej Jesieni 
– H. Mikołaj Górecki (w roku szkolnym 2013/2014), zorganizowanym przez Akademię 
Muzyczną w Łodzi z zakresu historii muzyki. 

W latach 2010-2014 do najważniejszych osiągnięć Chóru Szkoły należały udziały 
w koncertach promujących polską i europejską kulturę muzyczną, w tym udziały: 

 w Międzynarodowym Kongresie Pueri Cantores – Granada (zorganizowanym 
w Hiszpanii przez Międzynarodową Federację Pueri Cantores w 2011 r. – o zasięgu 
ogólnoświatowym z uczestnictwem ok. 3 500 osób ze wszystkich kontynentów); 

 w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europejskiej – Vesprem (zorganizowanym 
przez miasto Vesprem na Węgrzech w 2012 r. – o zasięgu międzynarodowym 
z uczestnictwem chórów z krajów europejskich); 

 w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej – Rouen (zorganizowanym przez 
Katedrę w Rouen we Francji w 2013 r. przy wsparciu z dotacji krajowych i miejskich – 
o zasięgu międzynarodowym z uczestnictwem chórów z krajów europejskich); 

 w Światowym Kongresie Miłosierdzia Bożego – Kraków 2011 (zorganizowanym przez 
Archidiecezję Krakowską w 2011 r. – o zasięgu międzynarodowym z uczestnictwem 
ok. 2 000 osób ze wszystkich kontynentów); 

 w Konkursie Chórów Cantate Domino – Kraków 2011 (zorganizowanym przez 
Akademię Muzyczną w Krakowie, Archidiecezję Krakowską, Federację Caecilianum, 
Federację Pueri Cantores i Archidiecezjalną Szkołę Muzyczną I i II Stopnia – o zasięgu 
ogólnopolskim), w którym chór szkolny zdobył II nagrodę. 

Z informacji o dalszych losach uczniów, którzy w latach 2010-2013 zakończyli naukę 
w Szkole uzyskując dyplom absolwenta, wynika, że dyplom ukończenia Szkoły otrzymało 18 
uczniów, z tego 17 podjęło pracę zawodową w charakterze organisty, a 7 z sukcesem zdało 
egzamin i zostało przyjętych na studia wyższe w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz 
w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie.  

 (dowód: akta kontroli str. 126-127) 

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

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. 4c u.s.o. w latach 
2011–2014 (do końca lutego) przedstawiały się następująco: w 2011 r. – 304 380 zł, 
w 2012 r. – 283 251 zł, w 2013 r. – 326 799 zł, w 2014 r. – 60 040 zł. Łącznie wyniosły one 
974 470 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. 115-117, 173) 

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

(dowód: akta kontroli str. 196) 

2.3. Wnioski Szkoły o dotację na lata 2011-2014 sporządzono zgodnie z § 3 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. 
w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym10. Wnioski te zostały 
przekazane do CEA z zachowaniem terminu określonego w art. 90 ust. 4c u.s.o. 

(dowód: akta kontroli str. 129-132) 

                                                      
10 Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1091 – dalej: rozporządzenie MKiDN z 12 sierpnia 2010 r. 
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2.4. Kontrola terminowości przekazywania do CEA miesięcznych rozliczeń dotacji 
w miesiącach: marzec, lipiec, wrzesień, grudzień oraz kontrola zgodności liczby uczniów 
wykazanych w tych rozliczeniach z rzeczywistą liczbą uczniów w Szkole (w latach 2011-
2013) wykazała, że: 

 rozliczenia dotacji przekazywano do CEA w terminach określonych: w § 5 ust. 1 
rozporządzenia MKiDN z 12 sierpnia 2010 r.; 

 w ww. rozliczeniach wykazano rzeczywistąliczbę uczniów, ustaloną na podstawie 
szkolnej dokumentacji przebiegu nauczania; 

 rozliczenia były zgodne ze wzorami przekazanymi szkołom do stosowania przez CEA11 
(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 wymogami określonymi: w § 5 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia MKiDN z 12 sierpnia 2010 r.); 

 CEA nie stwierdziło niezgodności danych w przekazywanych przez Szkołę miesięcznych 
rozliczeniach dotacji. 

Szkoła prowadziła dokumentację przebiegu zajęć lekcyjnych wymienioną w rozporządzeniu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji12. 
Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 
wykazała, że:  

 prowadzono ją zgodnie ze szkolnym planem nauczania wymienionym w zatwierdzonym 
arkuszu organizacyjnym Szkoły na rok szkolny 2013/2014, 

 wykazana w rozliczeniach miesięcznych dotacji liczba uczniów uczestniczących 
w zajęciach od 1 stycznia 2013 r. była zgodna z art. 90 ust. 4c u.s.o. 

(dowód: akta kontroli str. 23-47, 128, 133-140, 143, 177) 

2.5. Kwoty dotacji, wykorzystanych przez Szkołę i wykazanych w rozliczeniach za lata 2011-
2014 (do końca lutego), przedstawiały się następująco: 

(w zł) 
Rodzaj wydatków 2011 2012 2013 2014 

(do 
końca 
lutego) 

Wydatki 
łączne 

Wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi 

298 227,18 262 229 326 799 60 040 947 295,18 

Wydatki na pomoce 
dydaktyczne 

0 0 0 0 0 

Wydatki na materiały 
i wyposażenie 

0 0 0 0 0 

Wydatki na energię 
elektryczną, c.o., 

wodę i gaz 

6 152,82 1 301,85 0 0 7 454,67 

Pozostałe wydatki 
(wykonanie usługi 

edukacyjnej) 

0 19 720,15 0 0 19 720,15 

Wydatki łączne 304 380 283 251 326 799 60 040 974 470 

W badanym okresie środki dotacji podmiotowej zostały wykorzystane w całości. 

Kontrola 40 dowodów księgowych (losowo wybranych do badania z analizowanych lat) 
w podziale na dowody z każdego występującego rodzaju wydatków ujętego w rozliczeniach 
wykazała, że:  

 kontrolowane wydatki dotyczyły zadań Szkoły w zakresie kształcenia, wychowania 
i opieki, o których mowa w art. 90 ust. 3d us.o.; 

                                                      
11 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. 
12 Dz. U. z 2011 r. Nr 187, poz. 1118 
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 wszystkie dowody księgowe (faktury, listy płac, rachunki do umów zleceń) posiadały 
naniesiony opis w formie pieczęci o treści Finansowane z dotacji CEA, kwota wydatku 
wraz z określeniem kont w ewidencji księgowej. 

Analiza zaewidencjonowanych dowodów księgowych Szkoły, związanych z wydatkami 
poniesionymi ze środków przekazanych przez CEA w latach 2011-2014 (do końca lutego), 
wykazała, że: 

 ze środków dotacji nie pokrywano wydatków organu prowadzącego (obsługi 
administracyjnej, finansowania i organizacji organu prowadzącego), jak również 
wydatków niezwiązanych z działalnością oświatową oraz niebędących wydatkami 
bieżącymi Szkoły, 

 podane w rozliczeniach wydatki były zgodne z faktycznie poniesionymi wydatkami, 
ujętymi w dowodach księgowych i w ewidencji księgowej. 

Ogółem skontrolowano wydatki w wysokości 232 600,69 zł, co stanowiło 23,87% kwoty 
środków dotacji przekazanych Szkole w latach 2011-2014 (do 28 lutego), tj. 974 470 zł. 

(dowód: akta kontroli str.148-176) 

Kontrola rachunków do zawartych umów zleceń z osobami prowadzącymi zajęcia 
dydaktyczne w Szkole, zatrudnianych w liczbie od 24-27, w latach szkolnych 2010/2011-
2013/2014, wykazała, że rachunki za prowadzenie zajęć dydaktycznych przez te osoby nie 
obejmowały okresu wakacji, jak również ferii szkolnych. 
W badanym okresie Szkoła nie dokonywała zwrotów dotacji do budżetu państwa w trybie 
art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych13. 

(dowód: akta kontroli str. 176-177, 179-195) 

2.6. Źródła finansowania działalności Szkoły w latach 2011-2014 przedstawiały się 
następująco: 

(w zł) 
Rok Przychody 

szkoły* 
Uzyskana 

dotacja 
podmiotowa 

% 
[3:2] 

Koszty 
funkcjonowania 

szkoły* 

Wydatki 
pokrywane 
ze środków 

dotacji 
podmiotowej 

% 
[6:5] 

1 2 3 4 5 6 7 

2011 568 672 
(7 000) 

304 380 54 568 419 
(7 000) 

304 380 53 

2012 428 454 
(15 454) 

283 251 66 428 454 
(15 454) 

283 251 66 

2013 504 622  
(14 220) 

326 799 65 504 622 
(14 220) 

326 799 65 

2014 
(do 

końca 
lutego) 

90 415 60 040 66 85 065  60 040 70 

Łącznie 1 592 163 974 470 61 1 586 560 974 470 61 

*W przychodach i kosztach szkoły wyodrębniono kwoty uzyskiwane z innych niż dotacja podmiotowa 
środków publicznych (kwoty w nawiasie). 

W wykazanych kwotach przychodów Szkoły ujęto: środki finansowe przekazywane przez 
organ założycielski – Kurię Metropolitalną, czesne, przychody z rachunków bankowych 
(odsetki), przychody z podnajmu sal i instrumentów muzycznych, przychody ze sprzedaży 
wydawnictw muzycznych, w tym śpiewników oraz z współorganizowania koncertów 
muzycznych. 

Na podstawie umów, zawartych w latach szkolnych 2011/2012-2013/2014 z CEA Szkoła 
otrzymała środki publiczne (dotacje celowe) na:  
a) współorganizowanie IV Krakowskiego konkursu młodych organistów, wg umowy 

zawartej 28 września 2011 r. – 7 000 zł; 

                                                      
13 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. 
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b)  współorganizowanie Makroregionalnych przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej 
uczniów klas organów szkół muzycznych II ST, wg umowy zawartej 18 stycznia 2012 r. 
– 9 854 zł, 

c) współorganizowanie V Krakowskiego konkursu młodych organistów, wg umowy zawartej 
30 października 2012 r. – 5 600 zł, 

d) współorganizowanie VI Krakowskiego konkursu młodych organistów, wg umowy 
zawartej 29 października 2013 r. – 7 000 zł, 

e) współorganizowanie Makroregionalnych przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej 
uczniów klas organów szkół muzycznych II ST, wg umowy zawartej 25 października 
2013 r. – 7 220 zł. 

W latach 2011-2014 Szkoła pokryła wydatki związane z zakupem instrumentarium oraz 
z remontami i modernizacją budynku Szkoły za środki własne w wysokości 368 354 zł, w 
tym na: 

 instrumentarium, organy wraz z montażem i strojeniem – 186 934 zł,  

 remonty, modernizację i ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji – 95 569 zł, 
adaptację pomieszczeń na aulę – 85 851 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 177-178) 

W działalności Szkoły w zakresie wykorzystania i rozliczania dotacji podmiotowych 
udzielonych z budżetu państwa nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie i rozliczanie dotacji 
podmiotowych udzielonych Szkole z budżetu państwa na podstawie art. 90 ust. 4c u.s.o. 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli14, 
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. 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości oraz brakiem uwag do kontrolowanej 
działalności Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje 
odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Kraków, dnia           maja 2014 r. 

 
 

 

Kontroler 
 

Katarzyna Bielańska 
specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................  
podpis  

  

 

                                                      
14 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


