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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
Kontrolowana 

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Makowski,  
Dyrektor Biblioteki Narodowej1, od 12 marca 2007 r. 

 (dowód: akta kontroli 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 

Kontroler Lidia Łucka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/5/2019 z 4 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena wykorzystania w 2018 r. przez Bibliotekę Narodową3 
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 celowych na wydatki bieżące4. Oceny dokonano 
przy uwzględnieniu kryteriów legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteką państwa, posiadającą osobowość 
prawną. Działa na podstawie m.in. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach5 
i ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami6. 
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej7. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne, 
w tym dokumenty graficzne, dźwiękowe, audiowizualne i elektroniczne. Celem 
Biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej8. 

                                                      
1 Dalej: Dyrektor Biblioteki. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
3 Dalej także: Biblioteka. 
4 Część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki, § 2550 – Dotacja 

podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury i § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.  

5 Dz. U. z 2018 r. poz. 574, ze zm. 
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 2067. 
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, ze zm. 
8 Zarządzenie Nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nadania 

statutu Bibliotece Narodowej (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 42, ze zm.). 
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Źródłami finansowania działalności Biblioteki są m.in. dotacje podmiotowe i celowe 
przekazywane z budżetu państwa przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego9 oraz przychody z prowadzonej działalności statutowej.  
Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki w 2018 r. był plan finansowy ustalony 
przez Dyrektora Biblioteki Narodowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-14, 101-163) 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie10 wykorzystanie przez Bibliotekę 
środków z dotacji podmiotowej i dotacji celowych na wydatki bieżące, otrzymanych 
z budżetu państwa w 2018 r.  
Dotacja podmiotowa została wykorzystana w kwocie 61 300,0 tys. zł na 
dofinansowanie działalności bieżącej w związku z realizacją zadań statutowych, 
zgodnie z planem finansowym Biblioteki na 2018 r. 
Szczegółowa analiza dotacji celowej na wydatki bieżące w kwocie 179,1 tys. zł 
(9,9% kwoty wykorzystanej) wykazała, że środki zostały wydatkowane w sposób 
gospodarny, na cele określone w umowach z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz rozliczone zgodnie z zasadami określonymi przez Ministerstwo. 
Sprawozdanie roczne z działalności Biblioteki, w tym z realizacji projektów 
dofinansowanych dotacją, zostało sporządzone na podstawie danych wynikających 
z ewidencji księgowej i terminowo przekazane do Ministerstwa.  
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

V. Wyniki kontroli 

1. Zagadnienia ogólne 
W 2018 r. w planie finansowym11 Biblioteki  zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 
140 945,9 tys. zł, w tym: 

1) 61 300,0 tys. zł dotacji podmiotowej z MKiDN na dofinansowanie 
działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych12, 

2) 28 488,8 tys. zł dotacji celowej z MKiDN na wydatki bieżące13, 
3) 51 157,1 tys. zł innych dotacji celowych, tj.: 

 7 260,6 tys. zł z MKiDN na dofinansowanie projektów realizowanych 
z udziałem środków Unii Europejskiej14, 

 4 556,9 tys. zł z Unii Europejskiej, 

 191,7 tys. zł z Funduszu Promocji Kultury15, 

 36 565,1 tys. zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 

 2 246,2 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 

                                                      
9 Dalej: MKiDN, Ministerstwo. 
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  Plan finansowy po zmianach. 
12 § 2550 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury. 
13 § 2240 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na 

dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje 
kultury. 
§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

14 § 2009, § 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich. 

15  Państwowy fundusz celowy utworzony na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.). 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1996164:part=a5u1p3&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1996164:part=a5u3p5&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1996164:part=a5u3p6&full=1
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 336,6 tys. zł od m.st. Warszawy i innych podmiotów. 

W 2018 r. Biblioteka, mimo zgłaszanego zapotrzebowania16, nie otrzymała z MKiDN 
dotacji celowej na wydatki majątkowe. 

Przyznane w 2018 r. Bibliotece dotacje były łącznie o 6,6% (o 8 711,3 tys. zł) 
wyższe niż w 2017 r. (132 234,6 tys. zł). Biblioteka wykorzystała 132 328,6 tys. zł 
(93,9% przyznanych środków), co stanowiło 89,2% przychodów ogółem w 2018 r. 
(148 396,9 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 83-86, 195-203, 352-366) 

2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji z budżetu państwa 

2.1. Dotacja podmiotowa 

W 2018 r. Biblioteka Narodowa, zgodnie z planem finansowym po zmianach, 
otrzymała 61 300,0 tys. zł dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności 
bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. Udzielona dotacja 
podmiotowa była o: 

 2 522,0 tys. zł (o 4,0%) niższa od przyznanej w 2017 r. (63 822,0 tys. zł), 

 1 000,0 tys. zł (o 1,6%) niższa od zapotrzebowanej w trakcie 2018 r.17, 

 500,0 tys. zł (o 0,8%) wyższa od planu finansowego Biblioteki18 (60 800,0 tys. zł), 
opracowanego na podstawie ustawy budżetowej. 

W listopadzie 2018 r. Dyrektor Biblioteki wnioskował o zwiększenie dotacji 
podmiotowej o 1 500,0 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej i cieplnej, zakup zbiorów bibliotecznych i odczynników do odkwaszania 
materiałów bibliotecznych. MKiDN zwiększyło dotację19 o 500,0 tys. zł.  
Główna Księgowa Biblioteki wyjaśniła, że budżet na realizację zadań Biblioteki 
został dostosowany do wysokości przyznanej dotacji. Mniejsza od wnioskowanej 
kwota dotacji pozwoliła na częściowe sfinansowanie kosztów energii i niezbędnych 
odczynników do konserwacji materiałów bibliotecznych oraz spowodowała 
konieczność rezygnacji z zakupu zbiorów do księgozbiorów podręcznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 83, 101, 164-165, 192-195, 199, 209) 

Biblioteka Narodowa wykorzystała 100% przyznanej dotacji podmiotowej, w tym 
w ramach działań budżetu zadaniowego: 

 33 488,0 tys. zł na koordynację, nadzór i wspieranie ochrony i popularyzacji 
dziedzictwa narodowego, 

 14 114,0 tys. zł na ochronę, udostępnianie, digitalizację i popularyzację zasobów 
dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, 

 13 698,0 tys. zł na gromadzenie, przechowywanie i badanie dóbr kultury. 

Środkami z dotacji sfinansowano 46,7% kosztów działalności bieżącej Biblioteki 
w 2018 r. (131 367,8 tys. zł). Na utrzymanie i remonty obiektów przeznaczono 
19 320,7 tys. zł (31,5% środków), na wynagrodzenia – 33 546,0 tys. zł (54,7%), na 

                                                      
16 Biblioteka Narodowa pismem nr IX/3210/11/17 z 17 maja 2017 r. złożyła do MKiDN projekt planu wydatków 

inwestycyjnych na 2018 r. (§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych), w tym na 
projekty: „Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej” – 1 543,0 tys. zł, 
„Modernizacja czytelń i przestrzeni czytelniczych” – 772,0 tys. zł, „Przystosowanie pomieszczeń w budynku 
A1 Biblioteki Narodowej na potrzeby Zakładu Rękopisów – 1 766,0 tys. zł. Ponadto pismem ND/3210/39/18 
z 19 listopada 2018 r. Dyrektor Biblioteki wystąpił o 1 000,0 tys. zł dotacji na zakupy cennych zbiorów 
rękopiśmiennych. MKiDN nie przyznało Bibliotece dotacji w § 6220. Projekty dotyczące modernizacji 
energetycznej budynków i  modernizacji przestrzeni czytelniczych w 2018 r. realizowane były ze środków 
współfinansowanych z Unii Europejskiej i NFOŚ. Pozostałe projekty nie były realizowane. 

17 Pismo nr ND/3210/40/18 Dyrektora Biblioteki Narodowej z 19.11.2018 r. 
18  Plan finansowy na 2018 r. przekazany do MKiDN pismem IX/3210/5/18 z 7 lutego 2018 r. 
19  Pismo nr DF-I.0320.608.2018.JP Dyrektora Departamentu Finansowego MKiDN z 27.12.2018 r. 
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ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 7 364,3 tys. zł (12,0%), na koszty 
operacyjne i finansowe – 1 069,0 tys. zł (1,7%). Pozostałe koszty sfinansowano 
z przychodów z prowadzonej działalności statutowej. 

(dowód: akta kontroli str. 193-195, 199-200, 208, 468-470) 
2.2. Dotacje celowe  

2.2.1. Dotacje celowe na wydatki bieżące  

W planie finansowym Biblioteki na 2018 r.20 dotacja celowa na wydatki bieżące 
została ustalona w kwocie 27 204,0 tys. zł, w tym na: 

 dofinansowanie zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”  
w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa21 – 
26 500,0 tys. zł (§ 2240), 

 sfinansowanie realizacji trzech zadań – 704,0 tys. zł (§ 2800). 
Na wniosek Dyrektora Biblioteki, w trakcie roku plan dotacji w § 2800 na wydatki 
bieżące został zwiększony o 1 284,8 tys. zł (o 182,5%) z przeznaczeniem na 
realizację łącznie dziewięciu zadań. W celu ich sfinansowania MKiDN zawarło 
z Biblioteką dziewięć umów22, dotyczących udzielenia w 2018 r. dotacji celowej na 
wydatki bieżące ze środków budżetu państwa, na łączną kwotę 1 988,8 tys. zł. 
Łącznie kwota dotacji była o 39,8 tys. zł (o 2,0%) wyższa od przyznanej w 2017 r. 
(1 949,0 tys. zł). Wynikało to z realizacji większej liczby projektów w 2018 r.23. 

(dowód: akta kontroli str. 83, 101-114, 164-191, 195, 199, 219-220) 

Na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Biblioteka wykorzystała 
26 475,0 tys. zł (99,9% środków planowanych). Środki przekazano do 2 509 
bibliotek publicznych, które zakupiły 1 190 905 szt. pozycji wydawniczych. 

dowód: akta kontroli str. 195, 200, 423-426, 472-474) 

Na realizację dziewięciu zadań Biblioteka Narodowa otrzymała 1 965,6 tys. zł24 
dotacji celowej na wydatki bieżące, z czego wykorzystała 1 806,7 tys. zł (91,9%), 
w tym na sfinansowanie: 

                                                      
20  Plan finansowy Biblioteki Narodowej przekazany do MKiDN pismem nr DF-I.0320.47.2018.AP z 1 lutego 

2018 r., sporządzony zgodnie z informacją MKiDN o kwocie dotacji ustalonej na podstawie ustawy 
budżetowej na 2018 r.  

21  Dalej: NPRCz. 
22 Umowy dotyczące udzielenia dotacji na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa nr: 
1/ Nr 73/DF-I/2018 z 12 czerwca 2018 r. na sfinansowanie zadania: Obsługa Programu Wieloletniego 
NPRCz Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, 

  2/ Nr 74/DF-I/2018 z 12 czerwca 2018 r. na sfinansowanie zadania: Pokrycie kosztów Krajowej Rady 
Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, 

 3/ Nr 138/DF-I/2018z 29 z 12 czerwca 2018 r. na sfinansowanie zadania: Digitalizacja Archiwum Instytutu 
Literackiego „Kultura”, 

 4/ Nr 316/DF-I/2018 z 4 grudnia 2018 r. na sfinansowanie zadania: „Przeprowadzenie ilościowego badania 
czytelnictwa książek”, 

 5/ Nr 75/DF-I/2018 z 24 września 2018 r. na sfinansowanie zadania stanowiącego projekt IA.29 
w Priorytecie 1. Projekty Ogólnopolskie Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 pn. 
„Niepodległość na afiszu; Twórcy Niepodległości; Kulisy Niepodległości”, 

 6/ Nr 136/DF-I/2018 z 12 czerwca 2018 r. na sfinansowanie zadania: Sfinansowanie udziału w Targach 
Książki Abu Dhabi Book Fair, 

 7/ Nr 137/DF-I/2018 z 20 czerwca 2018 r. na sfinansowanie zadania: Przedsięwzięcia związane 
z obchodami Roku Herberta, 

 8/ Nr 81/DF-I/2018D z 12 czerwca 2018 r. na sfinansowanie zadania: Transport do Ambasady RP w Tbilisi 
książek dla nowo uruchamianej Biblioteki Polskiej w Gruzji, 

 9/ Nr 315/DF-I/2018 z 27 listopada 2018 r. na sfinansowanie zadania: Udział polskiej reprezentacji na Forum 
inaugurującym działalność Zrzeszenia Bibliotek Chin oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
w Hangzhou. 

23  W 2017 r. Biblioteka realizowała sześć zadań finansowanych dotacją celową z MKiDN na wydatki bieżące. 
24  Na realizację dwóch zadań Biblioteka otrzymała łącznie o 23,2 tys. zł mniej od kwot określonych 

w zawartych umowach. 
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1) digitalizacji Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” – 493,1 tys. zł (98,6% 
otrzymanej dotacji celowej), 

2) przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Herberta – 485,0 tys. zł (97,0%), 
3) obsługi zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 

w ramach Programu Wieloletniego NPRCz – 407,4 tys. zł (81,5%), 
4) ilościowego badania czytelnictwa książek – 150,0 tys. zł (100%), 
5) zadania pn. „Niepodległość na afiszu; Twórcy Niepodległości; Kulisy 

Niepodległości”, stanowiącego projekt w ramach Ogólnopolskiego Programu 
Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 – 143,0 tys. zł (92,9%), 

6) udziału w Targach Książki Abu Dhabi Book Fair – 41,5 tys. zł (69,3%), 
7) kosztów Krajowej Rady Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu 

Bibliotecznego – 40,6 tys. zł (81,2%), 
8) transportu do Ambasady RP w Tbilisi książek dla nowo uruchamianej Biblioteki 

Polskiej w Gruzji – 31,8 tys. zł (100,0%), 
9) udziału polskiej reprezentacji na Forum inaugurującym działalność Zrzeszenia 

Bibliotek Chin oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Hangzhou – 
14,3 tys. zł (71,8%). 

(dowód: akta kontroli str. 195, 219-220) 

Środki niewykorzystane na realizację siedmiu zadań w kwocie 158,9 tys. zł (8,1% 
środków otrzymanych) Biblioteka 15 stycznia 2019 r. zwróciła na rachunek MKiDN, 
w tym m.in.: 

 92,6 tys. zł (18,5% dotacji otrzymanej na ten cel), przeznaczonych na obsługę 
Programu Wieloletniego NPRCz, co spowodowane było niższymi 
od zaplanowanych kosztami: wyjazdów służbowych, wynagrodzeń pracowników 
w związku z nieobecnościami części osób z zespołu obsługującego 
i wynagrodzeń pracowników bibliotek publicznych, z którymi zawarto 27 umów 
zamiast 30 planowanych, 

 18,3 tys. zł (30,7%), po rozliczeniu kosztów udziału w Targach Książki w Abu 
Dhabi, ze względu na korzystny kurs walut i nieodpłatne wypożyczenie gablot, 

 15,0 tys. zł (3,0%) przeznaczonych na organizację obchodów Roku Herberta 
i 11,0 tys. zł (7,1%) na realizację projektu pn. „Niepodległość na afiszu; Twórcy 
Niepodległości; Kulisy Niepodległości” – z uwagi na niższe od zaplanowanych 
koszty wynagrodzeń pracowników, co spowodowane było krótszym okresem 
realizacji zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 195, 204-205, 212-218) 

Badanie wybranych zapisów księgowych i odpowiadających im dowodów, dotyczące 
wydatków na realizację obchodów Roku Herberta i zadanie pn. „Niepodległość na 
afiszu; Twórcy Niepodległości; Kulisy Niepodległości”, o łącznej wartości 
179,1 tys. zł25 (9,9% kwoty dotacji) wykazało, że środki zostały wykorzystane 
zgodnie z umowami zawartymi z MKiDN, prawidłowo zaksięgowane i rozliczone, 
a zapłaty dokonano za zadania, na które dotacja była udzielona i które zrealizowano 
w terminie obowiązywania umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 226-264, 282-287) 

Koszty poszczególnych usług i dostaw, poniesione przez Bibliotekę w 2018 r. w celu 
realizacji ww. zadań nie przekraczały kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych26.  

                                                      
25  140,1 tys. zł w ramach umowy nr 137/DF-I/2018 z 24 kwietnia 2018 r., tj. 28,9% dotacji wykorzystanej na 

realizację obchodów Roku Herberta, 
  39,0 tys. zł w ramach umowy nr 75/DF-I/2018 z 24 września 2018 r., tj. 27,3% dotacji wykorzystanej na 

realizację projektu „Niepodległość na afiszu; Twórcy Niepodległości; Kulisy Niepodległości”. 
26  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., Dalej: ustawa Pzp. 
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Analiza postępowań (po jednym z każdego ww. zadania) wykazała, że wykonawców 
projektów graficznych i identyfikacji wizualnej obchodów Roku Herberta oraz  
„Katalogu druków ulotnych z lat 2014-2018” w ramach zadania pn. „Niepodległość 
na afiszu; Twórcy Niepodległości; Kulisy Niepodległości”, wyłoniono zgodnie 
z obowiązującymi w Bibliotece regulaminami zamówień publicznych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy Pzp27. Wartość zbadanych postępowań wynosiła 
odpowiednio: 26,0 tys. zł28 i 59,8 tys. zł29. 

(dowód: akta kontroli str. 265-312, 315-327, 336-341, 379-383, 503-508) 

Biblioteka przekazała MKiDN sprawozdania z działalności, w tym informację 
o wykorzystaniu środków finansowych budżetu państwa, 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 
państwa30. Sprawozdania zawierały m.in. opis zrealizowanych zadań, zgodne 
z ewidencją zestawienie kwot wydatkowanych z dotacji celowej oraz wykaz 
dokumentów potwierdzających wydatki bieżące poniesione z dotacji celowej. 

(dowód: akta kontroli str. 72-82, 367-564)  

Biblioteka zrealizowała zaplanowane w umowach z MKiDN efekty rzeczowe 
(mierniki), w tym w ramach: 

 obchodów Roku Herberta zorganizowano 30 czerwca 2018 r. w Ogrodzie 
Krasińskich w Warszawie piknik literacki, opracowano stronę internetową 
(https://bn.org.pl/projekty/projekty/rok-herberta-2018) oraz wydano dwie 
publikacje31 poświęcone życiu i twórczości Zbigniewa Herberta,  

 realizacji zadania pn. „Niepodległość na afiszu; Twórcy Niepodległości; Kulisy 
Niepodległości” m.in. przygotowano katalog obejmujący opisy 2 500 ulotek, 
afiszów i plakatów z lat 1914-1918 ze zbiorów Biblioteki Narodowej, 
opublikowano sześć kolekcji „Niepodległość na afiszu” i 27 tekstów 
popularyzatorskich na temat niepodległości w ramach interfejsu Cyfrowej 
Biblioteki Narodowej polona.pl oraz utworzono stronę internetową 
https://bn.org.pl/projekty/aleje-niepodleglosci. 

(dowód: akta kontroli str. 201, 226, 248-249, 378-385, 503-509) 

2.2.2. Inne dotacje celowe  

W 2018 r. Biblioteka Narodowa wykorzystała także: 

 34 330,2 tys. zł (93,9% planu po zmianach) z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
na projekty „e-usługa OMNIS”32 i „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie 
polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz 
Biblioteki Jagiellońskiej”, 

 163,9 tys. zł (85,5%) z Funduszu Promocji Kultury na realizację pięciu zadań33, 

                                                      
27  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 79/2014 Dyrektora Biblioteki Narodowej z 17 lipca 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych w Bibliotece Narodowej oraz załącznik nr 1 do 
zarządzenia nr 70/2018 Dyrektora Biblioteki Narodowej z 20 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu zamówień publicznych w Bibliotece Narodowej, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych. 

28  Z 485,0 tys. zł dotacji wykorzystanej ogółem. 
29  Ze 143,0 tys. zł dotacji wykorzystanej ogółem. 
30 Dz. Urz. MKiDN poz. 43. 
31 „Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach Pana Cogito”, redakcja Józef Maria Ruszer i Dorota Siwor, 

wyd. JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera oraz „Nie powinien przysyłać Syna. Etyczne 
i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa Herberta”, redakcja Józef Maria Ruszer, wyd. JMR Trans-
Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera. 

32  Budowa koncentratora metadanych, rozbudowa sprzętowa repozytorium cyfrowego BN, rozbudowa 
systemu repozytorium, zakup i implementacja systemu zintegrowanego zarządzania zasobami dla polskich 
bibliotek. 

33 1/ Stare druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu. 2/ Katalog książek z Biblioteki 
Załuskich w Ogólnorosyjskiej Bibliotece Literatury Obcej w Moskwie. 3/ Kwerenda w Dziale Druków 

https://bn.org.pl/projekty/projekty/rok-herberta-2018
https://bn.org.pl/projekty/aleje-niepodleglosci
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 5 012,4 tys. zł (69,0%) dotacji z MKiDN na sfinansowanie wkładu własnego 
w ramach projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 
(§§ 2009, 6209), tj. „Modernizacja czytelń i przestrzeni czytelniczych”, 
„Modernizacja energetyczna w budynkach „A” Biblioteki Narodowej” 
i „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego 
ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”,  

 2 221,8 tys. zł (48,8%) środków z Unii Europejskiej (§§ 2007, 6207) na realizację 
projektu „Modernizacja czytelń i przestrzeni czytelniczych”. 

Niższe niż zakładano wykorzystanie środków na realizację wieloletnich projektów 
współfinansowanych ze środków UE spowodowane było przede wszystkim zmianą 
harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu „Modernizacja czytelń i przestrzeni 
czytelniczych”, w tym przełożeniem części prac na 2019 r. oraz rozwiązaniem 
umowy z wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja 
energetyczna w budynkach A” i koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania 
przetargowego. Z tego też powodu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
wykorzystano 684,9 tys. zł, tj. 30,5% kwoty zaplanowanej na 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 195-203, 206-207, 219-225 ) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono w nieprawidłowości.  

VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

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. 

Warszawa, dnia        marca 2019 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler  
Lidia Łucka 

główny specjalista kontroli państwowej 
 

........................................................ ........................................................ 
 

                                                                                                                                       
Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie. 4/ Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom 
polonijnym. 5/ Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


