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I. Dane identyfikacyjne kontroli 
P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 
 
Muzeum Narodowe  w Krakowie (Muzeum bądź MNK) 
Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków 
 

Andrzej Betlej, Dyrektor,  od 1 stycznia 2016 r. 

(akta kontroli str. 2) 

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa przez instytucje kultury 

 

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz działania wcześniejsze i późniejsze 
dotyczące ustawy budżetowej na rok 2018. W przypadku konieczności porównania 
niektórych danych z danymi za lata 2015-2017, okres kontroli obejmuje również te 
lata. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

Anna Stochel-Łukasińska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/5/2019 z 8 stycznia 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 

Numer i tytuł kontroli 
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II. Ocena2  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie przez Muzeum w 2018 r. 
dotacji pochodzących z budżetu państwa z części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego. Wydatki zostały poniesione na cele określone w umowach 
o dotację/dofinansowanie, a uzyskane efekty były zgodne z planowanymi. 
Wykonawców dostaw i usług wyłaniano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3. Prawidłowo ewidencjonowano, 
sprawozdawano oraz rozliczano wydatki poniesione w ramach dotacji celowych.     

 
Dotacje otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN, 
Ministerstwo) w 2018 r. w łącznej wysokości 46 532,4 tys. zł zostały wykorzystane 
zgodnie z przeznaczeniem, zarówno na dofinansowanie kosztów działalności 
bieżącej MNK (dotacja podmiotowa), jak i na realizację konkretnych wydatków o 
charakterze bieżącym lub/i majątkowym (dotacje celowe).  

W 2018 r. z tytułu dotacji podmiotowej Muzeum otrzymało 37 473,1 tys. zł, co 
pozwoliło na sfinansowanie 61% poniesionych w tym okresie kosztów jego 
działalności bieżącej, w tym: 89% kosztów wynagrodzeń ogółem oraz 90% kosztów 
ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń.   

Na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Muzeum otrzymało w 2018 r. 
z  MKiDN dotacje celowe w łącznej wysokości 8 531,2 tys. zł4 oraz  dotacje ze 
środków Funduszu Promocji Kultury w łącznej wysokości 528,1 tys. zł.5  

Szczegółowej kontroli poddano wydatki rozliczone z dotacji celowych z budżetu 
państwa w wysokości 3 622,9 tys. zł, co stanowiło 40% wszystkich dotacji celowych 
otrzymanych z MKiDN w 2018 r. (łącznie ze środkami z Funduszu Promocji Kultury). 
Zbadano łącznie 163 dowody księgowe, nie stwierdzając nieprawidłowości w 
zakresie sposobu ich księgowania. Dokonany przegląd umów oraz dokumentacji 
związanej z udzielaniem zamówień publicznych również nie wykazał 
nieprawidłowości, skutkujących udzieleniem zamówienia niezgodnie 
z obowiązującym prawem oraz w sposób naruszający zasadę konkurencyjności. 

W ocenie NIK realizacja pięciu szczegółowo skontrolowanych zadań przebiegała 
zgodnie z treścią zawartych umów o dotację/dofinansowanie. Uzyskano zakładane 
efekty rzeczowe, terminowo rozliczono otrzymane dofinansowanie, 
a niewykorzystane środki zwrócono zgodnie z przyjętymi w poszczególnych 
projektach zasadami. Z realizacji poszczególnych zadań składano stosowne 
sprawozdania, a dane w nich zawarte wynikały z prowadzonej w MNK ewidencji 
finansowo-księgowej.   

 

                                                      
2Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
3Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. (dalej: Pzp). 
4 W tym: dotacje na wydatki bieżące 1 875,3 tys. zł, dotacje na wydatki majątkowe 7 184,0 tys. zł  
5 W tym: dotacje na wydatki bieżące 21,6 tys. zł i dotacje na wydatki o charakterze mieszanym – 506,5 tys. zł.   

OCENA I JEJ 

UZASADNIENIE 
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III. Wyniki kontroli  

Wykorzystanie i rozliczenie przez MNK dotacji z budżetu 
państwa w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

W 2018 r. MNK otrzymało łącznie 50 899 tys. zł  różnego rodzaju dotacji z MKiDN 
oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego: dotacje otrzymane z 
MKiDN6 wyniosły łącznie 46 532,4 tys. zł, natomiast z innych jednostek sektora 
finansów publicznych 4 366,6 tys. zł.  Wśród dotacji otrzymanych z MKiDN 
dominowały środki dotacji podmiotowej w wysokości 37 473,1 tys. zł, co stanowiło 
81% wszystkich środków otrzymanych z MKiDN. Kwota dotacji celowych 
otrzymanych z MKiDN7 wyniosła - 9 059,3 tys. zł, co stanowiło 19% dotacji 
otrzymanych z Ministerstwa. Ponadto Muzeum otrzymało środki UE w łącznej 
wysokości 13 756,6 tys. zł. 

(akta kontroli str. 3-14, 420-485) 

W 2017 r. MNK otrzymało z MKiDN dotację podmiotową w wysokości 
36 886,0 tys. zł, dotacje celowe w łącznej wysokości 10 746,0 tys. zł8 oraz dotacje 
ze środków Funduszu Promocji Kultury w łącznej wysokości 1 092,0 tys. zł. 

(akta kontroli, str. 3-6) 

Dotacje otrzymane z MKiDN stanowiły 63% przychodów Muzeum, z tego dotacja 
podmiotowa stanowiła 57% przychodów, dotacje celowe na wydatki bieżące 5%.   

(akta kontroli, str. 422-423)  

1. Dotacja podmiotowa  

W 2018 r. z tytułu dotacji podmiotowej MNK otrzymało 37 473,1 tys. zł. Na etapie 
planowania budżetu na 2018 r. MNK nie zgłaszało do MKiDN zapotrzebowania 
określającego wysokość dotacji podmiotowej na 2018 r. Pismem z 1 lutego 2018 r. 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Minister) poinformował Dyrektora MNK 
o wysokości przyznanej, na podstawie ustawy budżetowej na 2018 r., dotacji na 
wydatki bieżące w kwocie 34 808,0 tys. zł, w tym: dotacja podmiotowa wyniosła 
33 777,0 tys. zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 
92118 Muzea, § 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji 
kultury).  

W trakcie roku budżetowego trzykrotnie zwiększono wysokość dotacji podmiotowej, 
tj.:     
• na podstawie decyzji Ministra  z 29 marca 2018 r., w związku z uczestnictwem 

Muzeum w projektach „Muzeum za złotówkę” oraz „Dodatkowe lekcje 
muzealne”, została zwiększona dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 
o 735,8 tys. zł9;   

• na podstawie decyzji z 27 sierpnia 2018 r. zwiększono dotację podmiotową 
o 1 724,3 tys. zł ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa 
(poz. 85 Środki na dodatkowe zadania inwestycyjne w obszarze kultury) 
z przeznaczeniem na realizację działań statutowych, w tym związanych z 100 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości; 

                                                      
6 Razem ze środkami Funduszu Promocji Kultury.   
7 W dotacje z MKiDN – 8 531,2 tys. zł  oraz środki Funduszu Promocji Kultury – 528,1 tys. zł. 
8 W tym dotacje na wydatki bieżące 4 431,0 tys. zł, na wydatki majątkowe – 6 315,0 tys. zł. 
9 MNK 26 stycznia 2018 r. wnioskowało o przyznanie środków w kwocie 450,0 tys. zł na realizację projektu 
„Muzeum za złotówkę” oraz 30 stycznia 2018 r. o przyznanie środków w wysokości 444,0 tys. zł na realizację 
projektu „Dodatkowe lekcje muzealne”, 

Opis stanu 
faktycznego 
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• na podstawie decyzji z 27 grudnia 2018 r. zwiększono dotację podmiotową 
o 1 236,0 tys. zł. 10 Dodatkowe środki miały być przeznaczone na działalność 
bieżącą m.in. w związku ze wzrostem kosztów usług i mediów.  

 (akta kontroli str. 15-52) 

Koszty działalności bieżącej MNK w 2018 r. wyniosły łącznie 61 845,0 tys. zł, 
a udział dotacji podmiotowej w finansowaniu kosztów działalności bieżącej Muzeum 
wyniósł 61%11. Ze środków dotacji podmiotowej dofinansowano w 2018 r. 
następujące koszty MNK: 
• wynagrodzenia – 31 685 tys. zł (87% kosztów wynagrodzeń ogółem), 
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 6 515 tys. zł (90% tej grupy 

kosztów ogółem), 
• pozostałe koszty według rodzaju – 23 096 tys. zł (17% tej grupy kosztów), 
• inne koszty (w tym m.in.: podróże służbowe, koszty własne sprzedaży towarów) 

– 549 tys. zł (34% tej grupy kosztów).  
 (akta kontroli str. 60) 

2. Dotacje celowe 

W 2018 r. kwota dotacji celowych otrzymanych z MKiDN12 wyniosła 9 059,3 tys. zł, 
co stanowiło 19% dotacji otrzymanych z MKiDN.  

Pismem z 1 lutego 2018 r. Minister poinformował Dyrektora MNK o wysokości 
przyznanych, na podstawie ustawy budżetowej na 2018 r. dział 921 Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea, dotacji celowych na 
wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 031,0 tys. zł, z tego: 
− § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych - 711,0 tys. zł (10,0 tys. zł z przeznaczeniem na 
realizację projektu „#Dziedzictwo” i 701,0 tys. zł z przeznaczeniem na realizację 
projektu „Polska Niepodległość”); 

− § 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane 
jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - 320,0 tys. zł 
(z przeznaczeniem na projekt „Sfinansowanie prac badawczych 
i konserwatorskich dotyczących zabytków kultury polskiej w Padwie”)  

oraz przyznanej kwocie dotacji na wydatki majątkowe w łącznej wysokości  
2 220,0 tys. zł w § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów publicznych (z przeznaczeniem na projekt 
„Dokumentacja techniczna rozbudowy Biblioteki Czartoryskich – oddziału Muzeum 
Narodowego w Krakowie” – 220,0 tys. zł i z przeznaczeniem na realizację projektu  
„Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów Muzeum – zakupy inwestycyjne”– 
2 000,0 tys. zł).  

W trakcie roku budżetowego  MKiDN dziewięciokrotnie zmieniało wysokość dotacji 
celowych przyznanych Muzeum w 2018 r. I tak:     
• na podstawie decyzji Ministra z 16 lutego 2018 r. została zwiększona dotacja 

celowa w § 2800 o 0,4 tys. zł (z przeznaczeniem na realizację projektu 
„#Dziedzictwo” i projektu „Polska Niepodległość”); 

• na podstawie decyzji z 15 maja 2018 r. dokonano przeniesienia kwoty dotacji  
w § 2800 w wysokości 100,0 tys. zł pomiędzy dwoma projektami (z projektu 

                                                      
10 O zwiększenie kwoty dotacji o dodatkowe 2 250,0 tys. zł MNK wnioskowało pismami z 17 i 27 grudnia 2018 r.  
11 Otrzymane środki z tytułu dotacji podmiotowej rozliczono w 100%.   
12 Dotacje z MKiDN – 8 531,2 tys. zł oraz środki Funduszu Promocji Kultury – 528,1 tys. zł.  
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„Polska Niepodległość” na realizację projektu „Wystawa fotografii Piotra 
Uklańskiego pt. Polska”); 

• na podstawie decyzji z 11 października 2018 r. zwiększono dotację celową 
§ 2800 o kwotę 151,8 tys. zł (z przeznaczeniem na realizację projektu 
„Wyspiański nieznany. Sztuka książki Stanisława Wyspiańskiego”); 

• na podstawie decyzji z 9 lutego 2018 r. zwiększono dotację celową w § 6220 
o kwotę 117,0 tys. zł (z przeznaczeniem na realizację projektu ”Poprawa 
dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych”); 

• na podstawie decyzji z 27 marca 2018 r. dokonano przeniesienia dotacji celowej 
w wysokości 55,0 tys. zł z § 6220 do § 6560 Dotacje celowe przekazane 
z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów 
zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z projektu 
„Dokumentacja techniczną rozbudowy Biblioteki Czartoryskich – oddziału 
Muzeum Narodowego w Krakowie” na projekt „Poprawa dostępności, warunków 
funkcjonowania oraz przechowywania zbiorów w oddziałach Muzeum”); 

• na podstawie decyzji z 17 maja 2018 r. zwiększono dotację celową w § 6560 
o kwotę 680,0 tys. zł (z przeznaczeniem na projekt „Zaprojektowanie i przebudowa 
dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską i Ciesielską, będącą 
częścią historycznej siedziby Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie”); 

• na podstawie decyzji z 20 września 2018 r. zwiększono dotację celową w § 6560 
o kwotę 287,6 tys. zł (z przeznaczeniem na projekt „Modernizacja budynku 
Klasztor-ka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich 
w Krakowie”); 

• na podstawie decyzji z 2 listopada 2018 r. zwiększono dotację celową w § 6560 
o kwotę 1 200,0 tys. zł (z przeznaczeniem na projekt „Zakup obrazu Stanisława 
Wyspiańskiego „Autoportret” z 1898 r.”); 

• na podstawie decyzji z 13 listopada 2018 r. zwiększono dotację celową w § 6560 
o kwotę 300,0 tys. zł (z przeznaczeniem na projekt „Zakup obrazu 
S. Wyspiańskiego „Portret Doktora Raczyńskiego”). 

Dodatkowo na podstawie umów zawartych z MKiDN zostały przyznane Muzeum 
środki na wydatki bieżące w kwocie 380,0 tys. zł  i na wydatki majątkowe w kwocie 
54,0 tys. zł na realizację projektu „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych 
kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum 
Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” oraz środki na wydatki 
o charakterze mieszanym w wysokości2 109,3 tys. zł  (z tego: wydatki majątkowe-  
1 818,9 tys. zł i wydatki bieżące – 290,4 tys. zł) na realizację projektu „Przeszłość 
przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich – Muzeum 
Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”.  
MNK otrzymało również środki z Funduszu Promocji Kultury w łącznej wysokości 
528,1 tys. zł, z tego na wydatki bieżące – 21,6 tys. zł i na wydatki majątkowe – 
506,5 tys. zł13. 

    (akta kontroli str. 3-18, 53-59, 486-562, 572-630) 
Na łączną kwotę dotacji celowych otrzymanych z MKiDN w wysokości 
9 059,3  tys. zł złożyły się środki przeznaczone na: 
  

                                                      
13 Z przeznaczeniem na projekty: „Badanie polskich strat wojennych”- 21,6 tys. zł, „Wykup kartonu J.Mehoffera 
„Męczennicy – św. Katarzyna i św. Barbara”” – 195,3 tys. zł, „Zofia Kulig Motyw Ludzki”- 180,0 tys. zł, „Zakup 
obrazu „Portret kobiety w zielonej sukni”” – 131,2 tys. zł.     
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• wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 875,3 tys. zł14, 
 

• wydatki majątkowe w łącznej wysokości 7 184,0 tys. zł15, 
    (akta kontroli str. 3-14) 

Otrzymane w 2018 r. dotacje na wydatki bieżące wydatkowano i rozliczono 
w kwocie 1 821,1 tys. zł, tj. 97%, natomiast środki niewykorzystane w kwocie 
45 tys. zł zwrócono terminowo do budżetu państwa.  

Otrzymane w 2018 r. dotacje na wydatki majątkowe wydatkowano i rozliczono 
w kwocie 6 465,5 tys. zł, tj. w 90% kwoty otrzymanej, natomiast środki 
niewykorzystane w kwocie 10,7 tys. zł zwrócono terminowo do budżetu państwa, 
a pozostałą część stanowiły środki przechodzące na kolejny rok16.  

 (akta kontroli str. 3-14, 420-485) 

2.1 Dotacje celowe na wydatki bieżące 

Z siedmiu projektów, na realizację których MKiDN przyznało dotacje celowe na 
wydatki w łącznej wysokości 9 059,3 tys. zł,  szczegółowej kontroli poddano projekty 
pn. „Polska Niepodległość” „Sfinansowanie prac badawczych i konserwatorskich 
dotyczących zabytków kultury polskiej w Padwie” oraz „Bliżej kultury. Cyfryzacja 
reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce 
– Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji”.  

Umowa dotacji celowej w zakresie realizacji projektu „Polska Niepodległość” 
zawarta z MKiDN 16 lipca 2018 r. zakładała realizację zadania w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Planowano sfinansowanie ze środków MKiDN 
wydatków na pokrycie następujących kosztów: aranżacja wystawy, prace 
konserwatorskie, wydawnictwa, edukacja, promocja i obsługa ekspozycji. 

Łączna kwota dofinansowania miała wynieść 601,4 tys. zł. Wydatkowano 100% 
otrzymanej dotacji, osiągając założone efekty rzeczowe w postaci zakładanej 
frekwencji osób uczestniczących w wydarzeniach realizowanych w ramach projektu 
(18 tys. osób). Dodatkowo dokonano zwrotu do MKiDN środków uzyskanych 
w wyniku nadwyżki przychodów własnych muzeum z tytułu sprzedaży wydawnictw 
i biletów wstępu w kwocie 9,8 tys. zł.  

W ramach ww. dotacji skontrolowano szczegółowo wydatki na łączną kwotę 
568,1 tys. zł, co stanowiło 94% ogółu wydatków rozliczonych z dotacji celowej. 
Zadanie zostało wykonane zgodnie z postanowieniami umowy o dotację celową. 

                                                      
14 Środki przeznaczone na realizację projektów: „Dziedzictwo”, „Polska Niepodległość”, „„Polska” – wystawa 
fotografii Piotra Uklańskiego”, „Wyspiański Nieznany. Sztuka książki Stanisława Wyspiańskiego”, „Sfinansowanie 
prac badawczych i konserwatorskich dotyczących zabytków kultury polskiej w Padwie”, „Bliżej kultury. Cyfryzacja 
reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego 
w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji”, „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt 
Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”  (w kwocie 
290,4 tys. zł) oraz projektu „Badanie polskich strat wojennych” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Kultury. 
15 Środki przeznaczone na realizację projektów: „Dokumentacja techniczna rozbudowy Biblioteki Czartoryskich – 
oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie”, „Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego 
z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji”, 
„Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów Muzeum – zakupy inwestycyjne”, „Poprawa dostępności 
budynku dla osób niepełnosprawnych”, „Poprawa dostępności, warunków funkcjonowania oraz przechowywania 
zbiorów w oddziałach Muzeum”, „Zaprojektowanie i przebudowa dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztą 
Stolarską, Ciesielską, będącą częścią historycznej siedziby Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie”, 
„Modernizacja budynku Klasztorka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie”, 
„Zakup obrazu Stanisława Wyspiańskiego „Autoportret z 1898 r.””, Zakup obrazu Stanisława Wyspiańskiego 
„Portret Doktora Raczyńskiego”, „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich 
– Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”  (w kwocie 1 818,9 tys. zł) oraz 
projektów; „Wykup kartonu Mehoffera „Męczennicy – św. Katarzyna i św. Barbara””, „Zofia Kulig Motyw Ludzki”, 
„Zakup obrazu „Portret kobiety w zielonej sukni” – finansowanych ze środków Funduszu Promocji Kultury.  
16 Na podstawie umowy dofinansowania projektu „Przeszłość przyszłości – remont i wyposażenie Muzeum 
Książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”. 
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Raport końcowy z realizacji zadania złożono 31 stycznia 2019 r., tj. w terminie 
określonym w umowie, a wykazane w nim dane finansowe wynikały z dokumentacji 
finansowo-księgowej MNK.  

(akta kontroli str. 61-88, 199-213, 461-474) 

Weryfikacji poddano dokumentację postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego, w którym przedmiotem zamówienia były: prace budowalne w Sali 
Wystaw Zamiennych na parterze w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego 
w Krakowie al. 3 Maja 1 na potrzeby wystawy „Niepodległość”. Postępowanie 
zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami Pzp. 

  (akta kontroli str. 226-256) 

Umowa dotacji celowej na realizacje projektu „Sfinansowanie prac badawczych 
i konserwatorskich dotyczących zabytków kultury polskiej w Padwie” została zawarta 
z MKiDN 16 lipca 2018 r. Realizacja zadania zaplanowana była na okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Planowano sfinansowanie ze środków MKiDN 
wydatków na pokrycie następujących kosztów: prac konserwatorskich, 
dokumentacyjno-badawczych oraz komisje konserwatorskie.  

Łączna kwota dofinansowania miała wynieść 320,0 tys. zł. Wydatki rozliczono 
zgodnie planem, osiągając założone efekty rzeczowe w postaci zatrudnienia 
planowanej liczby pięciu konserwatorów/ekspertów zaangażowanych w realizację 
zadania. Wydatkowo łącznie 317,8 tys. zł, co stanowiło 99% otrzymanej dotacji.  
Niewykorzystane środki w wysokości 2,2 tys. zł zwrócono terminowo do MKiDN17. 
Środki dotacji celowej nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości w związku 
z osiągniętymi oszczędnościami w zakresie kosztów lotów i noclegów dla 
uczestników komisji konserwatorskich.  

W ramach ww. dotacji skontrolowano szczegółowo wydatki na łączną kwotę 
291,6 tys. zł, co stanowiło 92% ogółu wydatków rozliczonych z dotacji celowej. 
Zadanie zostało wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. Raport końcowy 
z realizacji zadania złożono terminowo 31 stycznia 2019 r., a wykazane w nim dane 
finansowe wynikały z dokumentacji finansowo-księgowej MNK.  

(akta kontroli str. 89-98, 218, 435-440) 

W ramach projektu zostało przeprowadzone postępowanie w trybie wolnej ręki, 
którego przedmiotem zamówienia były: „Prace konserwatorskie i dokumentacyjno-
badawcze malowideł ściennych autorstwa Tadeusza Popiela znajdujących się w 
Kaplicy Polskiej w Bazylice św. Antoniego w Padwie (Włochy), zgodnie 
z Programem Prac Konserwatorskich”. W wyniku analizy dokumentacji 
postępowania pod kątem zgodności z przepisami Pzp nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

  (akta kontroli str. 257-275) 

Umowy w zakresie przyznania przez MKiDN dotacji celowej na realizację projektu 
„Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych 
i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury 
i e-edukacji” zostały zawarte  7 marca 2018 r. W 2018 r. planowano sfinansowanie 
ze środków MKiDN wydatków na pokrycie następujących kosztów  w ramach 
wydatków bieżących: wynagrodzenia, usługi doradcze, tłumaczenia, prace 
konserwatorskie, materiały konserwatorskie, promocja i w ramach wydatków 
majątkowych: wykonanie programu bazodanowego, budowa platformy internetowej.   

                                                      
17 Dodatkowo zwrócono do MKiDN odsetki bankowe naliczone od otrzymanych środków dotacji w wysokości 
90,46 zł.   
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Łączna kwota dofinansowania miała wynieść 380,0 tys. zł w ramach wydatków 
bieżących i 54,0 tys. zł w ramach wydatków majątkowych. Wydatki rozliczono 
zgodnie planem. W ramach dotacji na wydatki bieżące wykorzystano 345,1 tys. zł, 
tj. 91% otrzymanych środków, niewykorzystane środki w łącznej kwocie 34,9 tys. zł 
zwrócono do MKiDN18.  W ramach dotacji na wydatki majątkowe wykorzystano 
50,4 tys. zł, tj. 93% otrzymanych środków. Niewykorzystane środki w wysokości 
3,6 tys. zł zwrócono terminowo do MKiDN.  Przyczyną niewykorzystania środków na 
wydatki bieżące w pełnej wysokości były przede wszystkim: zmiany wynagrodzeń 
na etapie realizacji projektu w stosunku do szacowanego na etapie przygotowania 
projektu, co spowodowało obniżenie współczynnika rozliczania wynagrodzenia dla 
utrzymania budżetu projektu na zaplanowanym poziomie oraz zmiana szacowanej 
wysokości wynagrodzeń związana z okresem niezdolności do pracy 
spowodowanym chorobą. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych różnice 
wynikały z ostatecznych rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia.   
W ramach ww. dotacji skontrolowano szczegółowo wydatki na łączną kwotę 
90,1 tys. zł, co stanowiło 26% ogółu wydatków rozliczonych z dotacji celowej, z tego: 
wydatki bieżące na kwotę 39,7 tys. zł i wydatki majątkowe na kwotę 50,4 tys. zł. 
Zadanie zostało wykonane zgodnie z postanowieniami umownymi. 
Raport  z realizacji zadania złożono 31 stycznia 2019 r., tj. w terminie określonym 
w umowie, a wykazane w nim dane finansowe wynikały z dokumentacji finansowo-
księgowej MNK.  

(akta kontroli str. 99-163, 219-225, 475-485, 563) 

Szczegółowej kontroli poddano dokumentację postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego, w którym przedmiotem zamówienia było: „Przygotowanie 
konserwatorskie szklanych negatywów wytypowanych do projektu „Bliżej kultury. 
Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych 
muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji” 
celem ich przygotowania do digitalizacji”. Postępowanie zostało przeprowadzone 
zgodnie z przepisami Pzp. 

  (akta kontroli str. 276-308) 

2.2 Dotacje celowe na wydatki majątkowe 

Z dziewięciu projektów, na realizację których MKiDN przyznało dotacje celowe na 
wydatki majątkowe w łącznej kwocie  4 858,6 tys. zł, do kontroli wybrano dwa 
najwyższe kwotowo projekty: „Rozbudowa systemów bezpieczeństwa zasobów 
Muzeum – zakupy inwestycyjne” oraz „Zaprojektowanie i przebudowa dawnego 
Arsenału Miejskiego wraz z Basztami Stolarską, Ciesielską, będącą częścią 
historycznej siedziby Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie”.  

Przed wystąpieniem do MKiDN o środki na finansowanie inwestycji z budżetu 
państwa Muzeum przedłożyło dokumentację uzasadniającą realizację tych 
inwestycji. 

(akta kontroli, str. 564-571) 

Umowa dotycząca realizacji projektu „Rozbudowa systemów bezpieczeństwa 
zasobów Muzeum – zakupy inwestycyjne” zawarta 2 lutego 2018 r. z MKiDN 
zakładała realizację zadania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 
W ramach projektu planowano m.in.: zakup macierzy dyskowej, routerów, 
przełączników sieciowych, komputerów, oprogramowania do obsługi poczty. 

                                                      
18 Kwotę 34 772,34 zł zwrócono terminowo, natomiast 172,10 zł zwrócono 30 stycznia 2019 r. Dodatkowo 
zwrócono do MKiDN odsetki w wysokości 1,00 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji po 
terminie. Przyczyną opóźnienia jak wyjaśnił Główny Księgowy Muzeum była konieczność korekty dot. 
przekroczenia 30-krotności podstawy wymiaru składki ZUS w miesiącach sierpniu, wrześniu i październiku. Jest 
to proces długotrwały stąd zwrot kwoty niewykorzystanej dotacji w dniu 30 stycznia 2019 r.    
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W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie księgowania dowodów 
dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania. Raport końcowy 
z realizacji zadania został złożony terminowo 31 stycznia 2019 r. Zadanie zostało 
wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. Uzyskano zakładany efekt końcowy 
w postaci poprawy bezpieczeństwa danych oraz szybkości połączeń sieciowych. 
Z otrzymanych środków finansowych w wysokości 2.000,0 tys. zł, wykorzystano 
1.993,1 tys. zł, tj. 99%. Niewykorzystane środki w wysokości 6,9 tys. zł zostały 
zwrócone do MKiDN w terminie określonym w umowie. Niepełne wykorzystanie 
środków wynikło z różnic kursowych przy planowaniu inwestycji.    

(akta kontroli str. 164-198, 216-217, 447-458) 

W ramach zadania zostało przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia była dostawa i konfiguracja 
macierzy dyskowej. W wyniku analizy dokumentacji przeprowadzonego 
postępowania stwierdzono, że zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami Pzp.  

  (akta kontroli str. 309-349) 

Umowa dotycząca przyznania dotacji celowej na realizację projektu 
„Zaprojektowanie i przebudowa dawnego Arsenału Miejskiego wraz z Basztami 
Stolarską, Ciesielską, będącą częścią historycznej siedziby Muzeum Książąt 
Czartoryskich w Krakowie” została zawarta 2 lutego 2018 r. W 2018 r. w ramach 
projektu planowano m.in.: roboty instalacyjne, nadzór budowlany, nadzór autorski.  
W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie księgowania dowodów 
dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania. Raport końcowy 
z realizacji zadania złożono 31 stycznia 2019 r., tj. w terminie określonym w umowie. 
Zadanie zostało wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. Uzyskano zakładany 
efekt w postaci zrealizowania wszystkich zaplanowanych robót instalacyjnych. 
Otrzymane środki w wysokości 680,0 tys. zł zostały wykorzystane w całości. 

(akta kontroli str. 164-198, 214-215, 447-458) 

Szczegółowej kontroli poddano dokumentację postępowania w trybie przetargu, 
w którym przedmiotem zamówienia były roboty budowlane, konserwatorskie 
i instalacyjne przy przebudowie i remoncie konserwatorskim dawnego Arsenału 
Miejskiego wraz z Basztami Stolarską, Ciesielską w Krakowie przy ul. Pijarskiej 8 
(Nr wpisu do rej. Zabytków A-97, A-8) wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z przepisami Pzp.  

  (akta kontroli str. 350-419) 

 

W działalności Muzeum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 
 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

 
Stwierdzone 

nieprawidłowości 

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

 

 

 

 

 

 

 

Kraków,          marca 2019 r.  

 

 

 

 

 

Kontroler 

 

 

 

 

 

Anna Stochel-Łukasińska 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 
 
 
 
 


