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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. 

Jednostka 
Kontrolowana 

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej1. 
pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski 
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 2) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy Lidia Łucka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/7/2019 z 4 stycznia 2019 r.  
Urszula Klimska, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LWA/46/2019 
z 6 marca 2019 r.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 1, tom 2 str. 1) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli była ocena wykorzystania w 2018 r. przez Zamek Królewski 
w Warszawie dotacji podmiotowych i celowych, przekazanych z budżetu państwa na 
realizację zadań oraz uzyskanych efektów i rezultatów.  
Ocenie poddano w szczególności wnioskowanie, wykorzystanie i rozliczenie dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych 
zadań statutowych oraz dotacji celowej na wydatki bieżące i majątkowe3. Oceny 
dokonano z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 
Zamek Królewski w Warszawie jest państwową instytucją kultury posiadającą 
osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 
o muzeach4 i ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami5. Zamek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

                                                      
1 Dalej: Zamek Królewski w Warszawie, Zamek. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
3 Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego, rozdział 92118 Muzea: 
– § 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury,  
– § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, 
– § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, 
– § 6560 – Dotacje celowe przekazane z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie zadań 
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych. 

4  Dz. U. z 2018 r. poz. 720, ze zm. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 2067. 
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działalności kulturalnej6. Nadzór nad Zamkiem sprawuje Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego7. 
Zadaniem Zamku jest upowszechnianie historii państwowości polskiej poprzez: 

 gromadzenie, konserwację, inwentaryzowanie i udostępnianie zabytków, 

 prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i artystycznej, 

 wydawanie publikacji oraz prowadzenie biblioteki i archiwum. 
Źródłami finansowania Zamku są m.in. dotacje podmiotowe i celowe przekazane 
z budżetu państwa m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego8 
oraz przychody z prowadzonej działalności statutowej9. 

Podstawą gospodarki finansowej w 2018 r. był plan finansowy ustalony przez 
Dyrektora Zamku.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 5-9, 13, 100-135) 

IV. Ocena 

W 2018 r. Zamek Królewski w Warszawie10 wykorzystał dotację podmiotową 
w kwocie 29 185,9 tys. zł na dofinansowanie działalności bieżącej w związku 
z realizacją zadań statutowych, zgodnie z planem finansowym na 2018 r. 

Szczegółowa analiza dotacji celowej na wydatki bieżące w kwocie 330,2 tys. zł 
(23,7% kwoty wykorzystanej) i dotacji celowej na wydatki majątkowe w kwocie 
10 511,0 tys. zł (83,1% kwoty wykorzystanej) wykazała, że środki zostały 
wydatkowane na cele określone w umowach z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz rozliczone zgodnie z zasadami określonymi przez Ministerstwo. 

Sprawozdanie roczne z działalności Zamku, w tym z realizacji projektów 
dofinansowanych dotacjami, zostało sporządzone na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej i terminowo przekazane Ministerstwu.  

W wyniku kontroli dotacji celowych na wydatki majątkowe stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym odbiorze informatycznego systemu 
finansowo-księgowego »Macrologic ERP Xpertis«, który nie był w pełni gotowy do 
użytkowania i do dnia zakończenia kontroli NIK11, nadal nie był w całości 
wykorzystywany do obsługi finansowo-księgowej Zamku. 

V. Wyniki kontroli 
1. Zagadnienia ogólne 
W 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Zamkowi 
Królewskiemu dotacje w łącznej kwocie 61 482,3 tys. zł12., w tym: 
1) 29 246,3 tys. zł dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej 

w zakresie realizowanych zadań statutowych (§ 2550), 
2) 1 588,6 tys. zł dotacji celowej na wydatki bieżące (§ 2800), 

                                                      
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, ze zm. 
7 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wykazu 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego 
nadzorowanych (M. P. poz. 264). 

8 Dalej: MKiDN, Ministerstwo. 
9 Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie nadania 

statutu Zamkowi Królewskiemu w Warszawie – Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej 
(Dz. Urz. MKiDN poz. 64). 

10 W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 
pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

11  21 marca 2019 r. 
12  Plan finansowy po zmianach. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

 

4 
 

 

3) 12 883,2 tys. zł dotacji celowej na wydatki majątkowe (§§ 6220 i 6560), 
4) 17 764,2 tys. zł dotacji celowej na realizację projektów z udziałem środków z Unii 

Europejskiej13, w tym 4 178,8 tys. zł z budżetu państwa i 13 585,4 tys. zł 
z budżetu UE. 

Przyznane Zamkowi w 2018 r. dotacje były łącznie o 66,3% (o 24 511,6 tys. zł) 
wyższe niż w 2017 r. (36 970,7 tys. zł). Zamek wykorzystał i rozliczył 58 904,0 tys. zł 
(95,8%) przyznanych środków, co stanowiło 71,4% przychodów ogółem, 
zrealizowanych w 2018 r. (82 505,4 tys. zł). 

Ponadto w 2018 r. Zamek otrzymał 250,0 tys. zł dotacji od m.st. Warszawa. 
 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 80, 143-145, 149) 

2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji z budżetu państwa 

2.1. Dotacja podmiotowa 

W planie finansowym Zamku na 2018 r.14 sporządzonym na podstawie ustawy 
budżetowej na rok 2018 r. z dnia 1 stycznia 2018 r.15, dotacja podmiotowa na 
realizację zadań statutowych została ustalona w kwocie 25 765,0 tys. zł. 
W trakcie roku MKiDN, na wnioski Dyrektora Zamku, zwiększyło plan dotacji 
podmiotowej o 3 481,3 tys. zł (o 13,5%), w tym na realizację: 

 bieżących zadań statutowych związanych z udostępnianiem Zamku publiczności 
o 1 659,5 tys. zł, z czego na podwyżki wynagrodzeń pracowników wraz 
z pochodnymi o 1 620,0 tys. zł, 

 projektu „Muzeum za 1 zł – dodatkowe lekcje muzealne” o 1 038,1 tys. zł, 

 projektu „Darmowy Listopad” o 491,6 tys. zł, 

 działań statutowych związanych z rocznicą odzyskania niepodległości 
o 292,1 tys. zł16. 

Łączna kwota przyznanej dotacji podmiotowej w kwocie 29 246,3 tys. zł (plan 
po zm.) była wyższa o 1 603,5 tys. zł (o 5,8%) od przyznanej w 2017 r. 
(27 642,8 tys. zł) i o 1 861,3 tys. zł (o 6,8%) od zapotrzebowanej przez Dyrektora 
Zamku w projekcie planu finansowego na 2018 r.17 (27 385,0 tys. zł). Środki 
przyznano w ramach działania budżetu zadaniowego „Ochrona, udostępnianie, 
digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy 
o dziedzictwie kulturowym”.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 80, 92, 96-97, 96, 100-122, 143, 149-158) 

Z przyznanej dotacji podmiotowej Zamek wykorzystał 29 185,9 tys. zł (99,8%), 
w tym na realizację: 

 zadań bieżących – 27 716,6 tys. zł18 (100% środków przyznanych na ten cel),  

 projektu „Darmowy Listopad” – 491,6 tys. zł (100%), 

 projektu „Muzeum za 1 zł” – 977,7 tys. zł (94,2%).  
Z powodu mniejszego niż planowano uczestnictwa w projekcie nie wykorzystano 
60,3 tys. zł, które Zamek zwrócił 15 stycznia 2019 r. na rachunek MKiDN. 

                                                      
13 § 2009, § 6209, § 2007, § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich. 
14  Plan finansowy Zamku sporządzony zgodnie z informacją MKiDN o kwocie dotacji ustalonej na podstawie 

ustawy budżetowej na 2018 r. i przekazany MKiDN pismem nr FE-034-5/18 z 8 lutego 2018 r. 
15  Dz. U. poz. 291. 
16  Środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 85), przeznaczone na realizację działań statutowych, w tym 

związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 
17 Projekt planu na 2018 r. przekazany MKiDN pismem nr FE-034-43/17 z 30 listopada 2017 r. 
18 W tym o 292,1 tys. zł z rezerwy celowej zwiększono roczne nagrody dla pracowników Zamku. 
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Środkami dotacji sfinansowano 55,4% kosztów działalności operacyjnej Zamku 
w 2018 r. (52 702,1 tys. zł).  
Na utrzymanie i remonty obiektów przeznaczono 7 940,4 tys. zł (27,2% kwoty 
dotacji wykorzystanej ogółem), na wynagrodzenia 18 026,6 tys. zł (61,8%), na 
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 218,9 tys. zł (11,0%).  

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 143, 146, 149, 158-159, 436, 445, 532-537) 

2.2. Dotacje celowe  

2.2.1. Dotacje celowe na wydatki bieżące  

W planie finansowym Zamku na 2018 r. zaplanowano 1 223,0 tys. zł dotacji celowej 
na wydatki bieżące na realizację dwóch zadań. Na wniosek Dyrektora Zamku 
w trakcie roku plan dotacji został zwiększony o 365,6 tys. zł (o 29,9%) 
z przeznaczeniem na realizację łącznie pięciu zadań. W celu ich sfinansowania 
MKiDN zawarło z Zamkiem pięć umów19, dotyczących udzielenia dotacji celowej na 
wydatki bieżące ze środków budżetu państwa na łączną kwotę 1 588,6 tys. zł.  
Łącznie kwota dotacji była wyższa o 413,7 tys. zł (o 35,2%) od kwoty przyznanej 
w 2017 r. (1 174,9 tys. zł). Wynikało to głównie z realizacji przez Zamek w 2018 r. 
wystawy "Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej”, finansowanej 
w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-202220. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 80, 92, 96, 103, 143, 149-150, 160-161) 

Z przyznanej w 2018 r. dotacji celowej na wydatki bieżące, Zamek otrzymał 
1 540,9 tys. zł, z czego wykorzystał 1 392,3 tys. zł (90,4%), w tym na realizację: 

 wystawy "Znaki wolności” – 1 043,9 tys. zł (90,4% dotacji na ten cel), 

 wystawy „Marcello Bacciarelli – najpiękniejsze portrety” – 310,4 tys. zł (90,4%), 

 wystawy „Modernizm na Węgrzech 1900-1930” – 18,9 tys. zł (81,8%), 

 Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej – 13,1 tys. zł (100%), 

 gali wręczenia nagrody im. Ireny Sendlerowej – 6,0 tys. zł (82,2%). 
 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 143, 146-147, 150) 

Różnicę w kwocie 148,6 tys. zł (9,6%) Zamek zwrócił na rachunek MKiDN 
w terminach umownych, w tym 110,3 tys. zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na 
realizację wystawy „Znaki wolności” i 38,3 tys. zł z tytułu zwrotu podatku VAT. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 143, 160-163) 

Na sfinansowanie organizacji wystawy "Znaki wolności” w 2018 r. MKiDN przyznało 
Zamkowi 1 200,0 tys. zł21 dotacji. Zgodnie z harmonogramem, stanowiącym 
załącznik do umowy dotyczącej udzielenia dotacji i wnioskami Zamku o środki 

                                                      
19 Umowy dotyczące udzielenia dotacji na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa nr: 
1/ 57/DF-I/2018 z 9 maja 2018 r. na sfinansowanie organizacji wystawy pn. "Znaki wolności. O trwaniu 
polskiej tożsamości narodowej” w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022, ze zm., 

  2/ 59/DF-I/2018 z 25 kwietnia 2018 r. na sfinansowanie organizacji wystawy pt. "Modernizm na Węgrzech 
1900-1930", 

 3/ 67/DF-I/2018 z 26 kwietnia 2018 r. na sfinansowanie realizacji wystawy pt. „Marcello Bacciarelli – 
najpiękniejsze portrety”,  

 4/ 185/DF-I/2018 z 11 lipca 2018 r. na sfinansowanie organizacji gali wręczenia nagrody im. Ireny 
Sendlerowej,  

 5/ 337/DF-I/2018 z 6 grudnia 2018 r. na sfinansowanie organizacji Międzynarodowej Konferencji 
Numizmatycznej w Zamku Królewskim w Warszawie pn. „Utracone kolekcje numizmatyczne” w Zamku 
Królewskim w Warszawie w dniach 6-7.12.2018 r. 

20 Dalej: wystawa „Znaki wolności”. 
21  Kwota ustalona w planie finansowym Zamku, sporządzonym na podstawie ustawy budżetowej na 2018 r., 

oraz w umowie z 5 maja 2018 r. z MKiDN, dotyczącej udzielenia dotacji na wydatki bieżące ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach 
Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022. 
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finansowe, MKiDN przekazało na rachunek Zamku 1 154,2 tys. zł. Zamek 
wykorzystał 1 043,9 tys. zł (90,4%). Przyczyną niewykorzystania 110,3 tys. zł (9,6%) 
były m.in. niższe niż planowano koszty wypożyczenia obiektów, pozyskania 
materiału fotograficznego, ubezpieczeń, ochrony wystawy oraz organizacji 
konferencji, sesji naukowych i koncertów. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 96, 130, 132, 143, 160, 162, 191) 

Badanie zapisów księgowych i odpowiadających im dowodów o wartości 
330,2 tys. zł, obejmujących 31,6% kwoty dotacji wykorzystanej na ww. zadanie, 
wykazało, że środki prawidłowo rozliczono i zaksięgowano, a zapłaty dokonano za 
zadania, na które dotacja była udzielona i które zostały zrealizowane w terminie 
obowiązywania umowy. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 219-222, 247-252) 

Wykonawców usług i dostaw w celu realizacji wystawy „Znaki Wolności” wyłoniono 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych22 lub regulaminów obowiązujących 
w Zamku23. Badanie jednego zamówienia publicznego na kompleksową obsługę 
transportu dzieł sztuki na ww. wystawę, na którą w 2018 r. Zamek wykorzystał 
141,3 tys. zł dotacji (13,5%), nie wykazało nieprawidłowości. 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 223-249) 

Zamek, zgodnie z umową zawartą z MKiDN, zorganizował i 9 listopada 2018 r. 
udostępnił publiczności wystawę „Znaki Wolności”, którą w 2018 r. odwiedziło około 
32 tys. osób24. W ramach wystawy zaprezentowano ponad 300 dzieł sztuki 
udostępnionych przez 58 instytucji muzealnych i właścicieli prywatnych, 
zorganizowano konferencje naukowe i cykl koncertów „100 lat niepodległości” oraz 
zrealizowano programy popularyzatorskie i edukacyjne. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 146, 165-168, 402, 404, 448-482) 

2.2.1. Dotacje celowe na wydatki majątkowe  

W planie finansowym Zamku na 2018 r. zaplanowane zostało 648,0 tys. zł dotacji 
celowej na zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych z przeznaczeniem na 
modernizację Wieży Grodzkiej (§ 6560). W trakcie roku, na wnioski Dyrektora 
Zamku, plan dotacji został zwiększony o 12 235,2 tys. zł z przeznaczeniem na 
zakupy inwestycyjne (§ 6220). W celu sfinansowania wydatków MKiDN zawarło 
z Zamkiem dwie umowy25, dotyczące udzielenia dotacji celowej na wydatki 
inwestycyjne ze środków budżetu państwa na łączną kwotę 12 883,2 tys. zł.  

                                                      
22 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. Dalej: ustawa Pzp. 
23  1/ Zarządzenie nr 424 Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Rezydencji Królów 

i Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień, do których 
stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2/ Zarządzenie nr 582 Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Rezydencji Królów 
i Rzeczypospolitej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu na dostawy lub usługi 
z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 
30 000 euro a jednocześnie mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
3/ Zarządzenie nr 580 Dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum Rezydencji Królów 
i Rzeczypospolitej z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy 
udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.  

24  Zamknięcie wystawy zaplanowano na 31 marca 2019 r. 
25 1/ nr 18/DF-V/PG/2018 z 2 lutego 2018 r. (ze zm.) dotycząca udzielenia dotacji na wydatki inwestycyjne ze 

środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 
Dalej: umowa z MKiDN z 2 lutego 2018 r. 

  2/ nr 45/DF-V/PG/2018 z 2 lipca 2018 r. dotycząca udzielenia dotacji na wydatki inwestycyjne ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa. 
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Dotacja ta była wyższa o 10 362,5 tys. zł (o 411,1%) od kwoty przyznanej w 2017 r. 
(2 520,7 tys. zł), co wynikało ze zwiększonych w 2018 r. zakupów muzealiów26. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 81, 98, 121-129, 144, 149, 253-280-286, 321-335) 

W trakcie 2018 r. Zamek wnioskował i otrzymał 12 683,2 tys. zł dotacji, z czego 
wykorzystał 12 650,8 tys. zł (99,7%), w tym 12 235,2 tys. zł (100% kwoty 
otrzymanej) na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220) 
i 415,6 tys. zł (92,8%) na zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych (§ 6560). 
Środki niewykorzystane w kwocie 32,4 tys. zł (0,3%), powstałe po rozliczeniu 
zadania inwestycyjnego, zwrócono na rachunek MKiDN 15 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 144, 161, 164, 278-280) 

Zgodnie z umowami z MKiDN w 2018 r. Zamek wykorzystał: 

 11 915,2 tys. zł na zakup muzealiów (100% dotacji przekazanej na ten cel), 

 415,6 tys. zł na II etap modernizacji Wieży Grodzkiej (92,8%), 

 320,0 tys. zł27 na zakup licencji do nowego informatycznego systemu finansowo-
księgowego28, wdrożenie poszczególnych modułów, import danych i szkolenie 
pracowników (100%). 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 144, 280, 281-286, 321-335) 

Największego kwotowo wydatku, dotyczącego zakupu muzealiów, dofinansowanego 
dotacją w kwocie 9 900,0 tys. zł (80,9% dotacji na zakupy inwestycyjne), dokonano 
zgodnie z zarządzeniem nr 99 Prezesa Rady Ministrów z 26 czerwca 2018 r. 
i umową nr 45/DF-V/PG/2018 z 2 lipca 2018 r. dotyczącą udzielenia dotacji na 
wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa.  

Zakupu dzieła sztuki, wskazanego w zarządzeniu i umowie, dokonano w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 1a ustawy Pzp, 
po zawiadomieniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu 
postępowania i przeprowadzeniu negocjacji ze sprzedawcą. 
Wydatek został prawidłowo rozliczony. Dokumentacja finansowo-księgowa środków 
otrzymanych i wykorzystanych na realizację zadania była zgodna z umową. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 144, 267-269, 281-320) 

Na sfinansowanie modernizacji Wieży Grodzkiej w 2018 r. planowano 648,0 tys. zł 
dotacji z MKiDN. Po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego i wyłonieniu wykonawców zadania, koszty prac budowlanych 
i nadzorów autorskich były niższe od zaplanowanych. W trakcie roku Zamek 
wnioskował i otrzymał na ten cel 448,0 tys. zł, z czego wykorzystał 415,6 tys. zł. 
Badanie zapisów księgowych i odpowiadających im dowodów o wartości 
291,0 tys. zł, obejmujących 70,0% kwoty wykorzystanej wykazało, że środki te 
zostały wydatkowane zgodnie z postanowieniami umowy z MKiDN z 2 lutego 
2018 r., prawidłowo rozliczone i zaksięgowane.  
Zamek zrealizował obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji 
z budżetu państwa29, tj. przed przyznaniem tych środków przedłożył dokumentację 
uzasadniającą finansowanie inwestycji z budżetu państwa. 

                                                      
26  W 2017 r. z dotacji MKiDN zakupiono muzealia za 174,8 tys. zł, w 2018 r. za 11 915,2 tys. zł. 
27 Po uwzględnieniu zwrotu 22,4 tys. zł dokonanego 14 sierpnia 2018 r. 
28  Moduły: księga główna, księga handlowa – sprzedaż, kasa, kadry-płace, magazyn, środki trwałe, budżet 

i planowanie. 
29  Dz. U. Nr 238, poz. 1579. 
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Analiza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonawcę modernizacji wnętrza Wieży Grodzkiej nie 
wykazała nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 98-103, 121-129, 256-261, 278-280, 321-395) 

Wdrażanie w Zamku nowego informatycznego systemu finansowo-księgowego 
rozpoczęto w 2017 r. Dostawą i wdrożeniem zajmował się wykonawca wyłoniony 
w trybie przetargu nieograniczonego, z którym Pierwszy Zastępca Dyrektora ds. 
Zarządzania w Zamku zawarła 25 lipca 2017 r. umowę, zmienioną aneksem 
z 2 stycznia 2018 r30. W Umowie wykonawca zobowiązał się w terminie do 
15 grudnia 2017 r. dostarczyć licencje, wykonać analizę przedwdrożeniową, 
wdrożyć nowy system i przenieść dane z poprzedniego systemu oraz przeszkolić 
pracowników Zamku (pierwsza część Umowy), a następnie świadczyć usługi 
serwisu powdrożeniowego przez 36 miesięcy od daty odbioru pierwszej części 
Umowy. 
W 2017 r. system nie został wdrożony, a niewykorzystaną dotację z MKiDN 
w kwocie 342,4 tys. zł zwrócono 3 stycznia 2018 r. na rachunek Ministerstwa31.  

Realizację pierwszej części Umowy kontynuowano w 2018 r., na co Zamek otrzymał 
320,0 tys. zł dotacji, zgodnie z umową z MKiDN z 2 lutego 2018 r.  

W dniu 29 czerwca 2018 r. Pierwszy Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania w Zamku 
podpisała „Protokół odbioru” pierwszej części Umowy. Załącznikiem do „Protokołu 
odbioru” był „Protokół ustaleń”, wskazujący na konieczność potwierdzenia 
poprawności przetwarzania danych przez system w terminie do 31 lipca 2018 r. 
„Protokół odbioru” stanowił podstawę do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia za 
realizację pierwszej części Umowy oraz rozliczenia całej kwoty dotacji z MKiDN32.  

Po otrzymaniu 20 lipca 2018 r. wynagrodzenia za realizację pierwszej części 
Umowy, wykonawca świadczył na rzecz Zamku usługi serwisu powdrożeniowego. 

Terminowe wykonanie Umowy zostało zabezpieczone m.in. poprzez: 

 wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w kwocie 52,2 tys. zł, które zgodnie z § 9 ust. 4 Umowy, nie zostało zwrócone 
wykonawcy do dnia zakończenia kontroli NIK, 

 możliwość naliczenia kar umownych w wysokości 0,1% wartości Umowy za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu usterek wymienionych 
w „Protokole ustaleń” z 29 czerwca 2019 r. (na dzień 12 marca 2019 r. kwota 
roszczenia, wyliczona zgodnie z § 8 ust. 8 Umowy, wynosiła 124,4 tys. zł), 

 rekompensatę w postaci dodatkowych dwóch i pół godzin obsługi 
powdrożeniowej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Umowy. 

Do dnia zakończenia kontroli (21 marca 2019 r.) część wad systemu wykazana 
w „Protokole ustaleń” nie została usunięta, poszczególne jego moduły nie były 
zintegrowane (w szczególności moduł kadry-płace) i system nie był w pełni 
wykorzystywany przez użytkowników33. Dane do modułu kadry-płace nie były 
wprowadzane.  

                                                      
30  Umowa nr INW/ZV/17/4/3 z 25 lipca 2017 r., zmieniona aneksem nr 1 z 2 stycznia 2018 r. Dalej: Umowa. 
31  W 2017 r. Zamek otrzymał dotację celową na wydatki majątkowe na „Zakup i wdrożenie programów 

komputerowych” w kwocie 400,0 tys. zł. Na zakup serwera i oprogramowania systemowego Zamek 
wykorzystał 57,6 tys. zł.  

32  W rozliczeniach Zamek uwzględnił kary umowne w kwocie 23,5 tys. zł (w tym 22,4 tys. zł z dotacji) naliczone 
wykonawcy za opóźnienie. 

33  Wszyscy użytkownicy wykorzystywali poprzedni program jako podstawowy, w tym część wprowadzała dane 
w dwóch systemach, a część w 2019 r. zrezygnowała z pracy w nowym systemie. 
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W dniach 12 i 21 marca 2019 r., w trakcie kontroli NIK, Zamek zorganizował 
z wykonawcą dwa spotkania, na których ustalono nowy harmonogram prac 
związanych z usunięciem usterek w systemie oraz rozpoczęto wprowadzanie 
danych do modułu kadry-płace. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 253-255, 270-271, 326, 330, 516, 519, 523, 526,  
tom 2 str. 2-159) 

Zamek zrealizował zaplanowane w umowach z MKiDN efekty rzeczowe, tj. 
zakupiono i przyjęto do zbiorów Zamku obraz Bernardo Bellotto oraz zakończono 
modernizację Wieży Grodzkiej, w tym przeprowadzono prace archeologiczne, 
odtworzono piwnice więzienne i zabezpieczono na ścianach unikalne XVII-wieczne 
gmerki, wykonane przez więźniów.  
Ponadto zakupiono informatyczny system finansowo-księgowy i zainstalowano 
poszczególne moduły, po odbiorze których, w ramach serwisu powdrożeniowego, 
kontynuowano przystosowanie systemu do użytkowania. 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 147, 281, 319-322, 408, 516-531) 

Zamek przekazał Ministerstwu sprawozdania z działalności, w tym informację 
o wykorzystaniu dotacji celowych na wydatki bieżące i majątkowe w terminach 
zgodnych z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
30 października 2013 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami objętymi 
częścią 24 budżetu państwa34 i § 4 ust. 2 umów z MKiDN. Sprawozdania zawierały 
m.in. opis zrealizowanych zadań, zgodne z ewidencją zestawienie kwot 
wydatkowanych z dotacji oraz wykaz dokumentów potwierdzających wydatki. 

 (dowód: akta kontroli tom 1 str. 68-79, 136-142, 169, 283, 323, 396-531)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na odbiorze w dniu 29 czerwca 2018 r. 
informatycznego systemu finansowo-księgowego35, mimo że nie wszystkie jego 
moduły były w pełni wdrożone, nie był gotowy do użytkowania i do dnia zakończenia 
kontroli NIK, z uwagi na nieusunięcie wszystkich usterek, nie był w całości 
wykorzystywany do obsługi finansowo-księgowej Zamku. 
W odniesieniu do daty odbioru, Pierwszy Zastępca Dyrektora Zamku, stwierdziła że 
chciała w ten sposób zmobilizować wykonawcę i pracowników Zamku, aby wykonać 
wszystkie prace. Uważała, że zgodnie z aneksem do Umowy, odbioru pierwszej 
części Umowy należy dokonać do końca czerwca 2018 r. 
Dyrektor Zamku wyjaśnił, że decyzję o odbiorze usterkowym pierwszej części 
zamówienia podjęto ze względu na fakt, że zasadnicza część systemu 
funkcjonowała zgodnie z Umową. Zakładano również zdyscyplinowanie wykonawcy 
poprzez wskazanie w „Protokole ustaleń” konkretnych dat na usunięcie 
stwierdzonych w nim usterek. Uwzględniono przewidziane w § 8 ust. 8 oraz w § 9 
ust. 4 Umowy instrumenty prawne subordynujące wykonawcę, tj. wysoką karę 
umowną w wysokości 522,50 zł za każdy dzień opóźnienia wykonawcy w usunięciu 
stwierdzonych wad oraz prawo zatrzymania przez Zamek kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy do czasu wykonania zadania przez wykonawcę. 

Zdaniem NIK odbiór prac był przedwczesny i nieuzasadniony. W aneksie do Umowy 
nie określono bowiem daty końcowej odbioru, a Kierownik Projektu Zamawiającego 
zeznał, że 29 czerwca 2018 r. system nie był w pełni wdrożony, co potwierdza 
podpisany przez niego w tym dniu „Protokół ustaleń”, wskazujący na usterki 
systemu, które nie powinny wystąpić na końcowym etapie wdrożenia.  

                                                      
34 Dz. Urz. MKiDN poz. 43. 
35  Pierwszej części Umowy. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zdaniem NIK, w sytuacji powierzenia Kierownikowi Projektu Zamawiającego 
nadzoru nad wykonaniem Umowy pod względem merytorycznym, osobie tej 
przypisano odpowiedzialność za właściwą realizację Umowy w zakresie 
prawidłowego wdrożenia systemu informatycznego. Odbiór przedmiotu zamówienia 
przez przełożonego Kierownika Projektu Zamawiającego, pomimo prezentowanego 
przez Kierownika Projektu Zamawiającego stanowiska, iż zakupiony system 
informatyczny nie jest gotowy do użytkowania, należy ocenić jako działanie 
nierzetelne. 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 42-99, 110-113) 

W 2018 r. Zamek wykorzystał dotację podmiotową na dofinansowanie działalności 
bieżącej w związku z realizacją zadań statutowych, zgodnie z planem finansowym 
na 2018 r. Badanie kwot dotacji celowej na wydatki bieżące i dotacji celowej na 
wydatki majątkowe wykazało, że środki zostały wydatkowane na cele określone 
w umowach z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rozliczone zgodnie 
z zasadami określonymi przez Ministerstwo. 
Za działanie nierzetelne NIK uznaje natomiast przedwczesny odbiór zakupionego 
informatycznego systemu finansowo-księgowego, który nie był w pełni 
przystosowany do użytkowania.  
Sprawozdanie roczne z działalności Zamku, w tym z realizacji projektów 
dofinansowanych dotacjami, zostało sporządzone na podstawie danych 
wynikających z ewidencji księgowej i terminowo przekazane Ministerstwu.  

VI. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli wnosi o: 
1) bezzwłoczne wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia usterek 

niepozwalających na pełne wdrożenie informatycznego systemu finansowo-
księgowego,  

2) naliczenie i wyegzekwowanie od wykonawcy kar umownych za opóźnienia 
w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze, stosownie do § 8 ust. 8 Umowy. 

VII. 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 Warszawie. 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 proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

Warszawa, dnia 27 marca 2019 r. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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 Najwyższa Izba Kontroli  
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