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I. Dane identyfikacyjne 
Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20; 00-390 Warszawa1. 

 

Robert Firmhofer, Dyrektor Naczelny CNK2, od 1 stycznia 2007 r. 
(akta kontroli tom I str. 5-6) 

1. Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej instytucji kultury wynikającej 
z przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej3. 

2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazywanych przez organizatora. 
3. Przestrzeganie przepisów ustaw: z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach 

publicznych4, z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości5 i z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych6. 

 

Lata 2018 – 2020 (I półrocze), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed 
i po tym okresie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu kontroli. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7, 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 

Wanda Dąbrowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWA/148/2020 z 14 września 2020 r. 

 (akta kontroli tom I str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej również: CNK lub Centrum. 
2 Dalej również: Dyrektor Naczelny, Dyrektor Centrum lub Dyrektor. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 194, dalej: ustawa o działalności kulturalnej. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej: ustawa Pzp lub Pzp. 
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  
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II. Ocena ogólna8 kontrolowanej działalności 
W latach 2018 – 2020 (I półrocze) Centrum Nauki Kopernik prowadziło gospodarkę 
finansową na ogół zgodnie z zasadami postępowania określonymi w przepisach 
prawa regulujących zasady funkcjonowania instytucji kultury oraz jednostek sektora 
finansów publicznych. Zakres działalności prowadzonej przez CNK oraz źródła jej 
finansowania były zgodne z określonymi w Statucie Centrum. Koszty ponoszone 
w poszczególnych latach nie przekraczały ich wielkości określonej w planach 
finansowych. Nieruchomości, którymi dysponowało Centrum, wykorzystywane były 
zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie użyczenia. Zbywając środki trwałe 
CNK przestrzegało przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych. Dotacje 
otrzymane od współorganizatorów wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem 
i terminowo rozliczono. Księgi rachunkowe prowadzone były zgodnie z przepisami 
ustawy o rachunkowości. Terminowo regulowano zobowiązania oraz sporządzano 
sprawozdania (m.in. finansowe, z wykonania planu finansowego oraz o stanie 
należności i zobowiązań). Przy udzielaniu zamówień publicznych (w wybranych 
do kontroli sprawach) Centrum przestrzegało przepisów ustawy Pzp.  

Stwierdzone nieprawidłowości w działalności Centrum dotyczyły: 

 pominięcia w planach finansowych Centrum części wymaganych danych, 
o których mowa w art. 31 pkt-y 5-7 ustawy o finansach publicznych, 
tj. informacji o wysokości środków planowanych do przyznania innym 
podmiotom, stanie należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych 
na początek i koniec roku;  

 ustalenia i wypłaty w 2018 r. nagród rocznych dla dwóch zastępców Dyrektora 
Centrum, w kwocie przekraczającej (w jednym przypadku o 1 046,64 zł, 
a w drugim o 943,31 zł) maksymalną dopuszczalną ich wysokość, określoną 
zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 10 ust 7 ustawy z dnia 3 marca 
2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prywatnymi9;   

 nieuzasadnionej zwłoki w zakresie ustalenia lub dochodzenia należności 
Centrum w kwocie 60 354,87 zł, co stanowiło naruszenie art. 42 ust. 5 ustawy 
o finansach publicznych;  

 nieustalenia pisemnych zakresów czynności dla siedmiu z piętnastu 
pracowników Działu Finansowo – Księgowego, co było niezgodne z zasadami 
organizacji kontroli zarządczej określonymi w uregulowaniach wewnętrznych 
Centrum oraz w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 
2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych10. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
9 Dz. U. z 2019 r. poz. 2136. 
10 Dz.Urz.MF Nr 15, poz. 84. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe11 kontrolowanej działalności 

1. Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej instytucji 
kultury wynikającej z  przepisów ustawy o działalności 
kulturalnej 

1.1. CNK zostało utworzone na podstawie umowy z 1 czerwca 2005 r. 
o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pn. „Centrum Nauki Kopernik”12, zawartej 
pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą13, Ministrem Nauki i Informatyzacji14 oraz 
Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu15. Zgodnie z umową współorganizatorzy 
zobowiązali się do zapewnienia w  każdym roku budżetowym dotacji na pokrycie 
bieżącej działalności Centrum, z czego 34% stanowić miały dotacje m.st. Warszawy, 
a po 33% dotacje pozostałych współorganizatorów). Zgodnie ze Statutem Centrum, 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o utworzeniu CNK celem działania tej 
Instytucji było budowanie kapitału naukowego i społecznego oraz zmienianie kultury 
uczenia się poprzez angażowanie społeczeństwa, a szczególnie zwiedzających, 
w różne formy aktywności, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
i badawczo-naukowych w tym zakresie. Określono, że przychodami Centrum są: 
dotacje organizatorów, wpływy ze sprzedaży biletów, środki otrzymane od osób 
fizycznych i prawnych, przychody z innych źródeł oraz środki uzyskane 
z działalności gospodarczej16, przy czym środki uzyskane z działalności 
gospodarczej Centrum mogło wykorzystywać wyłącznie w celu finansowania 
działalności statutowej.   

 (akta kontroli tom I str. 22-42, 53-63, 77-94)  

Ze sprawozdań GUS K-0217 za 2018 r. i 2019 r. wynika, że działalność statutowa 
CNK obejmowała m.in.: organizowanie i udostępnienie zwiedzającym wystaw 
stałych i czasowych (w 2018 r. – zorganizowano pięć wystaw, a w 2019 r. – sześć 
wystaw); organizowanie różnego rodzaju odczytów, prelekcji i spotkań (w 2018 r. – 
cztery, a w 2019 r. - 10), koncertów (w 2018 r. – 150, a w 2019 r. – 54), konkursów 
(po trzy w 2018 i 2019 r.), warsztatów (w 2018 – 45, a w 2019 r. – 188), imprez 
plenerowych (w 2018 r. – dwie, a w 2019 r. – pięć), sesji i seminariów 
naukowych/sympozjów (po trzy w 2018 i 2019 r.). W 2018 r. Centrum odwiedziły 
1 063 002 osoby, a w 2019 r. 1 215 929 osób.  
Źródłami finansowania działalności statutowej były dotacje podmiotowe i celowe 
oraz przychody własne, głównie ze sprzedaży biletów oraz prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie sprzedaży wydawnictw oraz najmu pomieszczeń. 

(akta kontroli tom str. 127-138)  

1.2. W 2018 r. i 2019 r. Centrum uzyskało dodatnie wyniki finansowe w wysokości 
odpowiednio 4 437,8 tys. zł i 3 501,4 tys. zł (netto)18.  

(akta kontroli tom I str. 139, 466, 497) 

                                                      
11 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
12 Dalej: umowa o utworzeniu CNK lub umowa o utworzeniu Centrum. 
13 Dalej także: m.st. Warszawa. 
14 Dalej: Minister Nauki. 
15 Dalej: Minister Edukacji. 
16 Zgodnie z §16 ust. 2 Statutu działalność gospodarcza obejmować mogła w szczególności: wykonywanie specjalistycznych 

urządzeń, eksponatów i ich elementów; wykonywanie ekspertyz, opracowań i konsultacji, pamiątek i zestawów 
edukacyjnych, usług wydawniczych; sprzedaż wydawnictw, pamiątek i zestawów edukacyjnych, licencji i majątkowych praw 
autorskich; świadczenie usług fotograficznych i filmowych, usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, usług 
reklamowych, promocji i sponsoringu; organizację imprez, szkoleń, kursów i konferencji oraz najem lub dzierżawę 
składników mienia Centrum, w tym pomieszczeń. 

17 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej. 
18 Dla porównania w 2017 r. dodatni wynik finansowy wyniósł 426,9 tys. zł (netto). 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektor Naczelny wyjaśnił m.in., że spadek wysokości zysku w 2019 r. w relacji 
do 2018 r. wynikał ze wzrostu kosztów związanych ze zmianą formy zatrudnienia 
animatorów (z umów zlecenia na umowy o pracę), podniesienia wysokości płacy 
minimalnej oraz wzrostu kosztów remontów i bieżącego utrzymania budynku. 

 (akta kontroli tom I str. 518, 521-522)   

W latach 2018-2019 ogólna wartość aktywów i pasywów Centrum stopniowo rosła 
z 52 519,2 tys. zł wg stanu na koniec 2017 r. do 60 196,6 tys. zł wg stanu na koniec 
2019 r. Udział należności w aktywach zwiększył się z 3,5% na koniec 2017 r. i 3,4% 
na koniec 2018 r. do 5,4% na koniec 2019 r.19, przy czym wysokość należności 
wymagalnych stopniowo zmniejszała się w tym okresie z 851,4 tys. zł wg stanu 
na koniec 2017 r. do 617,8 tys. zł wg stanu na koniec 2018 r. i 586,1 tys. zł wg stanu 
na koniec 2019 r. Udział zobowiązań w pasywach (z wyłączeniem rezerw 
na zobowiązania) stopniowo się zmniejszał z 10,7% wg stanu na koniec 2017 r. 
do 9,8% wg stanu na koniec 2018 r. i 8,6% wg stanu na koniec 2019 r.20. W ww. 
okresie (wg stanu na koniec roku), Centrum nie posiadało zobowiązań 
wymagalnych.  

(akta kontroli tom I str. 464-466, 495-497) 

Przychody Centrum stopniowo rosły. W 2018 r. (62 070,2 tys. zł) były o 15,5% 
wyższe niż w 2017 r. (53 722,1 tys. zł), a w 2019 r. (64 933,6 tys. zł) o 4,6% wyższe 
niż w 2018 r. Głównymi źródłami przychodów były dotacje (32 150,6 tys. zł 
w 2018 r., 32 242,0 tys. zł w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio 51,8% oraz 
49,7% przychodów ogółem oraz przychody własne z działalności oraz najmu 
i dzierżawy składników majątkowych (27 841,6 tys. zł w 2018 r. oraz 31 032,5 tys. zł 
w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio 44,9% i 47,8% przychodów ogółem. 
Pozostałe przychody i zwiększenia stanowiły 3,3% w 2018 r. oraz 2,5% w 2019 r. 
przychodów ogółem.  
Rosły również koszty prowadzonej działalności, których wysokość w badanym 
okresie kształtowała się następująco: 2018 r. - 57 494,0 tys. zł (wzrost o 8,6% 
w stosunku do 2017 r. - 52 964,7 tys. zł); 2019 r. - 61 280,1 tys. zł (wzrost o 6,6% 
w stosunku do 2018 r.). Głównymi składnikami kosztów były: koszty wynagrodzeń 
i pochodnych od wynagrodzeń (27 474,1 tys. zł w 2018 r., 29 799,1 tys. zł 
w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio 47,8% i 48,6% kosztów ogółem oraz koszty 
zakupu towarów i usług (21 643,9 tys. zł w 2018 r.; 22 790,5 tys. zł w 2019 r.), które 
stanowiły odpowiednio 37,6% i 37,2% kosztów ogółem.  

Wielkość zatrudnienia w Centrum w etatach (tj. w przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych) kształtowała się następująco (wg stanu na koniec roku): 

 284,55 etatu w 2018 r., z czego zatrudnienie w wymiarze 122,80 etatu 
dotyczyło pracowników Centrum zajmujących się bezpośrednio realizacją 
zadań statutowych, a pozostałe - w wymiarze 161,75 etatu, pracowników 
zajmujących się rożnego rodzaju pracami o charakterze administracyjno-
technicznym;  

 329,05 etatu w 2019 r., z czego zatrudnienie w wymiarze 141,25 etatu 
dotyczyło pracowników zajmujących się zajmujących się bezpośrednio 
realizacją zadań statutowych, a pozostałe - w wymiarze 187,80 etatu, 
pracowników zajmujących się rożnego rodzaju pracami o charakterze 
administracyjno-technicznym. 

 (akta kontroli tom I str. 139-142) 

1.3. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej, postawą gospodarki 
finansowej instancji kultury jest plan finansowy ustalany przez dyrektora, 
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. 

                                                      
19 Należności ogółem wg stanu na koniec roku: 2017 r. – 1 815,8 tys. zł; 2018 r. – 1 976,1 tys. zł; 2019 r. – 3 221,4 tys. zł. 
20 Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec roku: 2017 r. - 5 606,7 tys. zł; 2018 r. – 5 623,3 tys. zł; 2019 r. – 5 157,3 tys. zł. 
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Zgodnie z § 15 Statutu Centrum, Dyrektor zobowiązany został do przedstawienia 
corocznie organizatorom, projektu rocznego planu finansowego do 15 kwietnia 
na rok następny oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 
w terminie do 15 lutego za rok ubiegły. 

(akta kontroli tom I str. 41, 60, 84) 

CNK opracowało projekty planów finansowych na 2018 r., 2019 r. i 2020 r., które 
następnie wraz z projektem planu działań na dany rok przekazane zostały 
organizatorom w terminie wynikającym z § 15 Statutu.  

(akta kontroli tom I str. 156-303) 

Zasady opracowywania planu finansowego CNK określone zostały w instrukcji 
wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora CNK Nr 83/2014 z 7 października 2014 r. 

(akta kontroli tom I str. 143-155) 

Zatwierdzone przez Dyrektora Naczelnego plany finansowe na lata 2018-202021, 
w tym plany po zmianach22, podobnie jak projekty tych planów, zawierały dane 
dotyczące planowanych przychodów, kosztów oraz wydatków majątkowych 
wynikających z planowanych do realizacji zadań. W przychodach uwzględniano 
dotację podmiotową w wysokości 27 272,7 tys. zł23, do której przekazania 
zobowiązali się współorganizatorzy NCK w zawieranych co roku porozumieniach24.  
W ww. planach finansowych nie wyodrębniono części wymaganych elementów, 
które powinien zawierać plan finansowy, zgodnie z art. 31 ustawy o finansach 
publicznych, tj. informacji dotyczących: wielkości środków planowanych 
do przyznania innym podmiotom, stanu należności i zobowiązań na początek 
i koniec roku oraz stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.  

(akta kontroli tom I str. 156-303, 306-321, 361-384, 404-411)  

Wysokość kosztów poniesionych przez CNK w latach 2018-2020 (I półrocze) nie 
przekroczyła wysokości planowanych kosztów ujętych w planach finansowych 
na dany rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do tych planów.  

(akta kontroli tom I str. 324-326, 356, 385-387, 400-401, 414-416, 436)  

Weryfikacja zgodności kosztów z planem finansowym oraz bieżąca kontrola 
wykorzystania zaplanowanych limitów kosztów prowadzona była w Centrum m.in. 
przy użyciu systemu informatycznego wykorzystującego program elektronicznego 
obiegu dokumentów. Do systemu wprowadzane były kolejne wersje planu 
finansowego (w szczegółowości do danego rodzaju kosztów), wnioski o zamówienie 
stanowiące podstawę rezerwacji środków na realizację zakupów oraz faktury. 
Wnioski zamieszczane w systemie zawierały m.in. planowane koszty w danej 
pozycji kosztów rodzajowych, dotychczasowe zaangażowanie w tej grupie kosztów 
uwzględniające wszystkie wnioski rezerwujące kwoty w danym rodzaju kosztów 
(również te, które nie uzyskały ostatecznych akceptacji i nie zostały przekazane 
do księgowania) oraz kwotę pozostałą do dyspozycji. Poszczególne faktury 
przypisywane były do konkretnego wniosku, tym samym każdy nowy koszt 
potwierdzony fakturą był weryfikowany przez system w odniesieniu do kwot ujętych 
w planie finansowym. Zatwierdzone faktury księgowane były w programie Symfonia, 
z którego można wygenerować m.in. stan kosztów w poszczególnych rodzajach 
kosztów, czy ustalić różnicę pomiędzy kwotą ujętą we wnioskach w podziale 
na poszczególne rodzaje kosztów, a faktycznie poniesionymi kosztami. 

(akta kontroli tom I str. 444-456) 

                                                      
21 Zarządzeniami z 21 grudnia 2017 r. (plan finansowy na 2018 r.); z 21 grudnia 2018 r. (plan finansowy na 2019 r.); 

z 17 grudnia 2019 r. (plan finansowy na 2020 r.). 
22 Plan finansowy na 2018 r. był zmieniany dwukrotnie, plan finansowy na 2019 r. siedmiokrotnie, a plan finansowy na 2020 r. 

jednokrotnie do dnia 30 czerwca 2020 r. 
23 Ustalona w nich wielkość dotacji podmiotowych, które miały być przekazane przez poszczególnych organizatorów wynosiła: 

m.st. Warszawa – 9 272,7 tys. zł, Minister Edukacji i Minister Nauki po 9 000,0 tys. zł. 
24 Porozumienia w sprawie określenia wielkości kwot dotacji podmiotowej dla CNK na lata 2018, 2019 i 2020, organizatorzy 

zawierali odpowiednio w następujących dniach: 10 października 2017 r., 20 września 2018 r. i 10 września 2019 r. 
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Sprawozdania roczne z wykonania programu działalności i wykonania planu 
finansowego za lata 2018 i 2019 zostały przekazane organizatorom przez Dyrektora 
Centrum w terminie określonym w §10 pkt 2 umowy o utworzeniu CNK oraz w §15 
pkt 5 Statutu Centrum, tj. do 15 lutego za rok poprzedni. Wszystkie ww. 
sprawozdania zostały zatwierdzone przez Prezydenta m.st. Warszawy, 
po uprzednim uzyskaniu pozytywnych opinii pozostałych organizatorów Centrum25.   

(akta kontroli tom I str. 329-333, 388-403) 

1.4. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, w ewidencji 
księgowej CNK utworzono odrębne konta księgowe funduszu instytucji kultury 
i funduszu rezerwowego. Wg stanu na koniec 2019 r. konto funduszu instytucji 
kultury (801) odzwierciedlało zerową wartość mienia znajdującego się w dyspozycji 
Centrum, z uwagi na fakt, że w momencie utworzenia, instytucja ta nie została 
wyposażona w wydzielone dla niego mienie, a w okresie późniejszym nie nabyła 
aktywów trwałych niepodlegających amortyzacji, sfinansowanych z dotacji lub 
otrzymanych nieodpłatnie. Na koncie funduszu rezerwowego (802), wg stanu 
na koniec 2019 r. zaksięgowana była kwota 44 107,6 tys. zł, na którą składały się 
dodatnie wyniki finansowe uzyskane przez Centrum od początku działalności tej 
jednostki. Dokonane w badanym okresie zwiększenia stanu środków na tym 
funduszu, wynikały z przeksięgowania zysku netto uzyskanego za 2017 r. 
(426,9 tys. zł) i za 2018 r. (4 437,8 tys. zł). 

 (akta kontroli tom II str. 1-8; tom III str. 121-122)  

1.5. W okresie objętym kontrolą CNK prowadziło działalność statutową 
w obiektach zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie26, 
powstałych w wyniku realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Nauki Kopernik”, 
pozyskanych od Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie umowy użyczenia 
z 19 lipca 2013 r.27. 
Ponadto Centrum wynajmowało od podmiotów prywatnych pomieszczenia biurowe 
w budynku przy ul. Moniuszki 1a w Warszawie (o pow. użytkowej 1 202 m2) oraz 
magazyn zewnętrzny zlokalizowany przy ul. Strażackiej 63/65 w Warszawie (o pow. 
użytkowej 525 m2). 

 (akta kontroli tom II str. 9-20)  

Oględziny przeprowadzone w dniu 8 października 2020 r. w budynkach 
zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, tj. budynku – 
segmencie A i B, budynku planetarium z łącznikiem oraz w budynku galerii 
plenerowej, wykazały, że obiekty te wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności statutowej (znajdowały się w nich wystawy stałe 
i czasowe, strefy eksperymentowania, pomieszczenia techniczne, biurowe itp.). 
W budynkach tych prowadzono również działalność gospodarczą, obejmującą m.in. 
najem powierzchni z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne i handlowe. 
Nie stwierdzono niewykorzystywanych nieruchomości lub ich części. 

(akta kontroli tom II str. 21-59)  

Z tytułu wynajmu powierzchni i opłat parkingowych w okresie 2018-2020 (I półrocze) 
Centrum uzyskało przychody w kwocie ogółem 10 768,3 tys. zł28.  

(akta kontroli tom I str. 141) 

Analiza dokumentacji dotyczącej trzech umów zawartych przez Centrum 
z podmiotami prywatnym, dotyczących wynajmu powierzchni pod działalność 

                                                      
25 W przypadku sprawozdania za 2018 r. Prezydent m.st. Warszawy zatwierdził jego skorygowaną wersję, uwzględniającą 

uwagi zgłoszone przez jednego ze współorganizatorów CNK, tj. Ministra Nauki. 
26 W skład tych obiektów wchodził m.in.: budynek – segment A i B o pow. użytkowej 17 660 m2; budynek planetarium z łącznik 

– o pow. użytkowej 2 236,8 m2; galeria plenerowa – 438 m2; parking podziemny – 2 644,11 m2. 
27 Umowę w imieniu m.st. Warszawy podpisał p.o. Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. 
28 W 2018 r. – 4 349,0 tys. zł, w 2019 r. – 4 975,9 tys. zł i w I półroczu 2020 r. – 1 443,4 tys. zł. 
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gastronomiczną29 (bistro poziom 0 i punkt gastronomiczny na poziomie 1) oraz 
na sklepik30, wykazała, że najemcy zostali wybrani w drodze konkursów. 
W zawartych umowach najemcy zobowiązani zostali do wnoszenia czynszu oraz 
opłat za korzystanie z mediów. Za opóźnienie w zapłacie należności przewidziano 
zapłatę odsetek ustawowych. We wszystkich przypadkach najemcy zobowiązani 
zostali do wpłaty kaucji na rzecz Centrum, w wysokości trzykrotnej sumy 
miesięcznego czynszu netto, która stanowić miała zabezpieczenie płatności 
wynikających z umowy, pokrycia szkód powstałych w wyniku nienależytego 
wykonania umowy, pogorszenia stanu lokalu oraz czynów niedozwolonych 
dokonanych w związku z realizacją umowy.  
Zgodnie z postanowieniami ww. umów CNK informowało co roku najemców 
o dokonanej waloryzacji czynszu i o jego obowiązującej wysokości.  

(akta kontroli tom II str. 64-145) 

W § 5 umowy użyczenia ww. nieruchomości zawartej przez z m.st. Warszawą, 
dopuszczono możliwość oddania przedmiotu użyczenia osobie trzeciej, pod 
warunkiem, że ww. działania wynikają ze Statutu Centrum. Postanowienia umowy 
nie nakładały na Centrum obowiązku uzyskiwania zgody właściciela nieruchomości 
na najem powierzchni. 

(akta kontroli tom I str. 84-85; tom II str. 12) 

1.6. W latach 2018 – 2020 (półrocze) Centrum dokonało zbycia 15 składników 
majątku ruchomego (dziewięć monitorów, dwa urządzenia wielofunkcyjne, trzy 
drukarki i jedna suszarka), w związku z wyeksploatowaniem sprzętu 
i nieprzydatnością do dalszej eksploatacji. We wszystkich tych przypadkach zbycia 
dokonano w drodze sprzedaży (za kwotę ogółem 5,6 tys. zł). W dniu podjęcia 
decyzji o zbyciu ww. środków trwałych, wartość księgowa monitorów, drukarek 
i urządzeń wielofunkcyjnych wynosiła 0,00 zł, natomiast wartość suszarki – 
1,1 tys. zł, co zgodnie z  § 28 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż 
środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia 
od przetargu31, upoważniało Centrum do zbycia ww. środków bez przetargu.  

(akta kontroli tom II str. 154)  

Analiza dokumentacji dotyczącej trybu zbycia pięciu z ww. środków trwałych (dwa 
monitory, dwa urządzenia wielofunkcyjne i suszarka), wykazała, że zostały one 
sprzedane pracownikom Centrum, z zachowaniem zasad postępowania określonych 
w Instrukcji zagospodarowania składników majątku ruchomego nieprzydatnego dla 
działalności CNK, wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora CNK nr 23/2015 z dnia 
8 maja 2015 r., w której wskazano m.in., że mienie podlegające sprzedaży bez 
przetargu może zostać zaoferowane do sprzedaży pracownikom. Zgodnie z ww. 
Instrukcją, podstawę decyzji o uznaniu ww. środków trwałych za zbędne 
i przeznaczeniu ich do sprzedaży stanowiła każdorazowo ocena dokonana przez 
Komisję do spraw zagospodarowania mienia.  

(akta kontroli tom II str. 146-153, 155-178)  

Obowiązujące w badanym okresie w CNK zasady ustalania wysokości 
wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i innych 
świadczeń pieniężnych dla pracowników tej instytucji określone zostały 
w regulaminie wynagradzania i premiowania pracowników Centrum wprowadzonym 
zarządzeniem Dyrektora nr 73/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. oraz w instrukcji 
przyznawania premii kwartalnej, wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora nr 74/2017 

                                                      
29 Umowy zawarte 28 grudnia 2016 r. i 6 kwietnia 2018 r. na prowadzenie działalności gastronomicznej  
30 Umowa zawarta 15 marca 2017 r. 
31 Dz. U. z 1993 r. Nr 97, poz. 443. 
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z 27 listopada 2017 r. Powyższe uregulowania nie miały zastosowania do dyrektora, 
zastępców dyrektora i gł. księgowego. 
Uregulowania zamieszczone w ww. regulaminie, określające wysokość dodatków 
do wynagrodzeń (m.in.: dodatku za wieloletnią pracę, dodatku funkcyjnego, dodatku 
specjalnego), nagród jubileuszowych i jednorazowych odpraw w związku 
z przejściem na emeryturę lub rentę, jak i zasady ich przyznawania, były zgodne 
z regulacjami określonymi w art. 31, art. 31b, art. 31c ustawy o działalności 
kulturalnej oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury32. 
W ww. regulaminie określono również zasady przyznawania pracownikom CNK 
premii (miesięcznej, kwartalnej, motywacyjnej) oraz nagrody specjalnej. Z ww. 
świadczeń, premie kwartalna i motywacyjna oraz nagroda specjalna miały charakter 
świadczeń uznaniowych, tj. każdorazowe ich przyznanie wymagało odrębnej decyzji 
dyrektora. Prawo do premii miesięcznej, w wysokości ustalonej w umowie o pracę, 
przysługiwało wszystkim pracownikom, o ile nie zaistniały szczególne przypadki 
wskazane w regulaminie wynagrodzeń, skutkujące utratą tej premii lub obniżeniem 
jej wysokości. Wysokość premii miesięcznej przyznawanej dla osób zatrudnionych 
na stanowiskach kierowniczych kształtować się miała w przedziale od 40 do 160% 
wynagrodzenia zasadniczego, dla starszych i głównych specjalistów w przedziale 
od 40 do 140%, a dla zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w przedziale 
od 20 do 100% wynagrodzenia zasadniczego.  

(akta kontroli tom II str. 179-196)  

W wyniku analizy wypłat różnego rodzaju świadczeń (m.in. wynagrodzeń, dodatków 
do wynagrodzeń oraz nagród i premii) na rzecz sześciu pracowników Centrum 
(po dwie osoby z każdego roku objętego kontrolą) stwierdzono, że w zbadanych 
sprawach ich przyznawanie i naliczanie odbywało się zgodnie z ww. zarządzeniami 
Dyrektora z 2017 r.  

(akta kontroli tom II str. 197-204)  

1.7. Zgodnie z warunkami pracy i płacy określonymi w umowach o pracę, 
zawartych z osobami zatrudnionymi na stanowiskach zastępców dyrektora 
naczelnego oraz głównego księgowego, ww. osobom za wykonywaną pracę 
przysługiwało wynagrodzenie miesięczne, w skład którego wchodziły: 
wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny stanowiący 50% wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatek za wysługę lat (zależny od stażu pracy maksymalnie 
do 20% wynagrodzenia zasadniczego) oraz premia regulaminowa, stanowiąca stały 
składnik wynagrodzenia miesięcznego, ustalana indywidualnie dla każdej osoby 
w stałej wysokości (maksymalnie 40% wynagrodzenia zasadniczego). 

(akta kontroli tom II str. 205-223) 

Zasady określania wysokości premii miesięcznej zostały określone w „Regulaminie 
premiowania Zastępców Dyrektora Naczelnego, Głównego Księgowego oraz 
Zastępcy Dyrektora Programowego w Centrum Nauki Kopernik” wprowadzonym 
zarządzeniem Dyrektora Nr 63/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Określono w nim 
m.in., że wysokość miesięcznego wynagrodzenia tych osób, wraz z premią 
miesięczną, nie może przekroczyć czterokrotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. 

(akta kontroli tom II str. 224-226) 

Analiza wysokości wynagrodzeń miesięcznych33 przyznanych w latach 2018-2020 
(I półrocze) zastępcom dyrektora CNK i głównemu księgowemu, wykazała, że nie 

                                                      
32 Dz. U. z 2015 r. poz. 1798. 
33 W skład którego wchodziło wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat oraz premia 

regulaminowa. 
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przekraczały one limitu maksymalnej dopuszczalnej wysokości wynagrodzenia 
określonego w art. 8 pkt 3, w powiązaniu z art. 2 pkt 2 i 4 ustawy o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (sześciokrotność przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS), a także 
limitu określonego w Regulaminie premiowania Zastępców Dyrektora Naczelnego, 
Głównego Księgowego oraz Zastępcy Dyrektora Programowego w Centrum. 
Wysokość nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę, którą otrzymały w ww. 
okresie trzy osoby zatrudnione na stanowiskach zastępców dyrektora i głównego 
księgowego, oraz wysokość odprawy emerytalnej, którą otrzymała jedna z tych 
osób, nie przekraczała limitów określonych odpowiednio w art. 11 ust. 2 i art. 12 
ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.  
W 2018 r. nagrody roczne otrzymało siedem osób zatrudnionych w Centrum 
na stanowiskach zastępcy dyrektora i głównego księgowego, a w 2019 r. trzy osoby 
zatrudnione na tych stanowiskach. Przedmiotowe nagrody, za wyjątkiem dwóch 
przypadków (szczegółowy opis w sekcji nieprawidłowości), nie przekroczyły limitu 
maksymalnej ich wysokości określonego w art. 10 ust. 7 ustawy o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.  

 (akta kontroli tom II str. 227-230)  

W działalności Centrum w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości:   

 Zatwierdzone przez Dyrektora Centrum plany finansowe na lata 2018 – 2020 nie 1)
zawierały części wymaganych elementów, o których mowa w art. 31 pkt 5-7 ustawy 
o finansach publicznych, tj. informacji o: wielkości planu środków przyznanych 
innym podmiotom, stanie należności i zobowiązań na początek i koniec roku oraz 
stanie środków pieniężnych na początek i koniec roku.  

(akta kontroli tom I str. 312-316, 361-364, 404-407)  

Dyrektor Naczelny wyjaśnił, że nieujęcie ww. informacji w planach finansowych jest 
uchybieniem formalnym, które zostanie naprawione niezwłocznie w najbliższej 
korekcie planu finansowego i zarządzeniach wprowadzających plan finansowy 
na kolejne lata. 

(akta kontroli tom I str. 517-520)  

 W 2018 r. dwóm zastępcom Dyrektora34 przyznano nagrody roczne 2)
(odpowiednio: 27 456,00 zł i 26 760,00 zł), których wysokość przekraczała 
trzykrotność ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzednim, 
co stanowiło naruszenie art. 10 ust 7 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami. W jednym przypadku wysokość przyznanej nagrody 
przekroczyła o 1 046,64 zł maksymalną dopuszczalną wysokość nagrody, która 
mogła być przyznana tej osobie zgodnie z ww. przepisem (26 409,36 zł), a w drugim  
o 943,31 zł (25 816,89 zł).  

(akta kontroli tom II str. 227-230)  

Dyrektor Naczelny wyjaśnił, że nagrody zostały wypłacone w zawyżonej wysokości 
z powodu błędu w obliczeniu wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
tych osób, od którego nie została odjęta nagroda roczna. Spowodowało 
to podwyższenie wysokości przeciętnego wynagrodzenia i w konsekwencji 
wypłacenie zbyt wysokiej nagrody rocznej. 

(akta kontroli tom I str. 518, 521) 

W Centrum stosowano się do zasad prowadzenia gospodarki finansowej 
określonych w ustawie o działalności kulturalnej. Zakres prowadzonej działalności 
oraz źródła jej finansowania były zgodne z określonymi w Statucie. Podstawę 

                                                      
34 Numer identyfikacyjny pracownika: 20624 i 20048. 
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prowadzonej działalności Centrum stanowiły w ww. okresie plany finansowe, 
ustalone przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, utworzono 
fundusz instytucji kultury i fundusz rezerwowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie gospodarowania posiadanymi składnikami majątku trwałego: 
nieruchomości wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w umowie użyczenia; zbywanie środków trwałych odbywało się z zachowaniem 
zasad postępowania określonych w przepisach prawa i uregulowaniach 
wewnętrznych. Wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń oraz nagrody i premie dla 
pracowników Centrum ustalane były zgodnie z regulaminem wynagradzania 
i premiowania. Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna 
wypłacone zastępcom Dyrektora i głównej księgowej nie przekraczały 
dopuszczalnych limitów. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast 
naliczenia i wypłaty dla zastępców Dyrektora Centrum nagród rocznych w dwóch 
przypadkach w wysokości przekraczającej (o 1 046,64 zł i 943,31 zł) maksymalną 
dopuszczalną ich wysokość. Ustalono ponadto, że w planach finansowych CNK nie 
ujmowano części wymaganych danych (elementów). 

2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazanych przez 
organizatora 

2.1. W poszczególnych latach badanego okresu łączna wysokość dotacji 
podmiotowej przyznanej Centrum przez organizatorów wynosiła 27 272,8 tys. zł. 

W latach 2018-2019 CNK wykorzystało całość otrzymanych dotacji podmiotowych. 
Środki otrzymane przez Centrum z tego tytułu w I półroczu 2020 r. w kwocie 
13 636,4 tys. zł zostały wykorzystane w tym okresie w 67,0% (9 129,7 tys. zł). 
Z otrzymanych środków pokryto wydatki na wynagrodzenia oraz pozostałe koszty 
dotyczące funkcjonowania jednostki. Dotacje podmiotowe wpływały 
na wyodrębniony rachunek bankowy, z którego finansowane były wydatki.  

 (akta kontroli tom II str. 233-236)   

Dokumentem rozliczeniowym z wykorzystania środków dotacji podmiotowej były 
przekazywane organizatorom przez CNK sprawozdania roczne z wykonania 
programu działalności i wykonania planu finansowego za poszczególne lata.  

 (akta kontroli tom I str. 329-333, 388-403) 

2.2. W latach 2018-2020 (I półrocze) CNK, na podstawie art. 28 ust. 3 pkt 3 
ustawy o działalności kulturalnej, otrzymało od organizatorów dotacje celowe 
z przeznaczeniem na realizację zadań (programów), w kwocie ogółem 
7 698,0 tys. zł (198,0 tys. zł z m.st. Warszawy i 7 500,0 tys. zł od Ministra Nauki). 

W 2018 r. CNK otrzymało dotację celową m.st. Warszawy w kwocie 198,0 tys. zł, 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Perspektywy Women in Tech 
Summit”35 oraz dwie dotacje celowe Ministra Nauki w łącznej kwocie 3 030,0 tys. zł, 
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „22 Piknik Naukowy Polskiego 
Radia i Centrum Nauki Kopernik”36 i realizację programu „Nauka dla Ciebie”37. 
Dotacja m.st. Warszawy została wykorzystana w kwocie 195,5 tys. zł, a dotacja 
Ministra Nauki w kwocie ogółem 3 007,2 tys. zł. Niewykorzystane dotacje (2,5 tys. zł 
m.st. Warszawy i 22,8 tys. zł Ministra Nauki) zostały zwrócone na rachunek 
właściwych organizatorów w terminach określonych w umowach o przyznaniu 
dotacji. 

W 2019 r. Centrum otrzymało dwie dotacje celowe Ministra Nauki, w kwocie ogółem 
3 070,0 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „23 Piknik Naukowy 

                                                      
35 Umowa nr BE/B/VII/3/3/28/U-259/2018 z 11 października 2018 r. 
36 Umowa nr 618/P-DUN/2018 z 24 maja 2018 r. na kwotę 130,0 tys. zł 
37 Umowa nr 1/CKN-NAUKOBUS/2018 z 29 grudnia 2017 r. na kwotę 2 900,0 tys. zł 
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Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik”38 oraz na realizację programu „Nauka 
dla Ciebie”39. Z otrzymanych środków CNK wykorzystało ogółem 3 051,6 tys. zł, 
a niewykorzystaną kwotę (18,4 tys. zł) zwróciło dysponentowi dotacji 
z zachowaniem terminu wynikającego z umowy o przyznanie dotacji. 

W I półroczu 2020 r. CNK zawarło z jednym organizatorem (Ministrem Nauki) 
umowy na dofinansowanie dwóch zadań w kwocie ogółem 3 900,0 tys. zł. 
Do 30 czerwca 2020 r. CNK otrzymało środki w kwocie 1 400,0 tys. zł na realizację 
jednego z tych zadań, tj. programu „Nauka dla Ciebie”, z czego wykorzystało 
156,9 tys. zł. 

(akta kontroli tom II str. 237-241)   

Szczegółowym badaniem objęto wykorzystanie przez Centrum otrzymanych dotacji 
celowych w kwocie ogółem 9 068,0 tys. zł40, przyznanych przez organizatorów 
na sfinansowanie lub dofinansowanie poniższych zadań: 

 „Perspektywy Women in Tech Summit”, dotacja otrzymana w 2018 r. z m.st. 
Warszawy w kwocie 198,0 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 
w całości organizacji i obsługi konferencji mającej na celu pokazanie potencjału 
oraz roli, jaką kobiety odgrywają w branżach technologicznych; 

 „Program Nauka dla Ciebie”, dotacja otrzymana w 2018 r. z Ministerstwa Nauki 
w kwocie 2 900,0 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie całości wydatków 
bieżących zadania41, tj. m.in. pokrycie kosztów osobowych związanych 
z realizacją projektu, obsługą wyjazdów wystaw objazdowych, mobilnego 
planetarium oraz wyjazdu zagranicznego, organizacją ogólnopolskiego 
konkursu (trzy etapy) oraz działań promocyjnych na rzecz projektu; 

 „Program Nauka dla Ciebie”, dotacja otrzymana w 2019 r. z Ministerstwa Nauki 
w kwocie 2 940,0 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania w całości 
w zakresie analogicznym jak w roku 2018 r.; 

 „23 Piknik Naukowy Radia Polskiego i Centrum Nauki Kopernik” dotacja 
otrzymana w 2019 r. od Ministra Nauki w kwocie 130,0 tys. zł 
na dofinansowanie imprezy plenerowej, upowszechniającej naukę i nowe 
technologie oraz przyczyniającej się do budowy społeczeństwa opartego 
na wiedzy (zgodnie z postanowieniami umowy dotacja została przyznana 
na sfinansowanie kosztów bezpośrednich zadania). 

 „Program Nauka dla Ciebie”, zgodnie z umową z Ministrem Nauki42 dotacja 
na realizację tego zadania w 2020 r., w części dotyczącej sfinansowania 
wydatków bieżących43, została ustalona w kwocie 2 900,0 tys. zł 
(do 30 czerwca 2020 r. Centrum otrzymało na ten cel 1 400,0 tys. zł)44. 

(akta kontroli tom II str. 237-241, 247-265, 279-305, 357-384, 426-436, 457-486)  

Analiza prawidłowości wykorzystania przez CNK ww. dotacji wykazała, że środki 
dotacji wpływały na wyodrębnione rachunki bankowe i były ewidencjonowane 
na wyodrębnionych kontach księgowych, umożliwiając identyfikacje poszczególnych 
operacji finansowanych z tych środków. Z otrzymanych w 2018 r. i 2019 r. dotacji 
w kwocie ogółem 6 168,0 tys. zł CNK wykorzystało kwotę 6 124,3 tys. zł, 
niewykorzystane dotacje w kwocie ogółem 43,7 tys. zł zwróciło dysponentom 
środków w terminach określonych w umowach. Dotacje zostały przez CNK 

                                                      
38 Umowa nr 804P-DUN/2019 z 24 kwietnia 2019 r. na kwotę 130,0 tys. zł 
39 Umowa nr 1/CKN-NAUKOBUS/2019 z 4 stycznia.2019 r. na kwotę 2 940,0 tys. zł 
40 Do badań wybrano dotacje o najwyższej wartości po dwie z 2018 i 2019 r. oraz jedną otrzymaną i częściowo wydatkowaną 

w I półroczu 2020 r. 
41 Bez uwzględnienia dotacji celowej w kwocie 600 tys. zł, przyznanej przez Ministra Nauki na sfinansowanie wydatków 

inwestycyjnych służących realizacji tego zadania. 
42 Umowa nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020 z 6 marca 2020 r. 
43 Bez uwzględnienia dotacji celowej w kwocie 600 tys. zł, przyznanej przez Ministra Nauki na sfinansowanie wydatków 

inwestycyjnych służących realizacji tego zadania. 
44 Zgodnie z umową o przyznanie dotacji termin zakończenia realizacji tego zadania i wykorzystania środków dotacji celowej 

przyznanych na ten cel wyznaczony został na dzień 31 grudnia 2020 r. 
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wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczone na zasadach określonych 
w zawartych umowach. Dokumenty księgowe stanowiące podstawę wydatkowania 
dotacji zostały prawidłowo opisane i zakwalifikowane do właściwej kategorii kosztów. 
Z otrzymanych dotacji celowych sfinansowano w całości wydatki poniesione przez 
Centrum na zadania: „Perspektywy Women in Tech Summit” i „Nauka dla Ciebie” 
(realizowane w 2018 i 2019 r.). W przypadku zadania „23 Piknik Naukowy Polskiego 
Radia i Centrum Nauki Kopernik”, którego całkowity koszt wyniósł 1 122,6 tys. zł, 
źródłami finansowania jego realizacji w 2019 r., oprócz środków dotacji celowej 
w kwocie 130,0 tys. zł, były również środki własne CNK w kwocie 463,5 tys. zł oraz 
środki sponsorów i współorganizatorów w kwocie 529,1 tys. zł.  

Raporty z wykorzystania ww. dotacji celowych na realizację ww. zadań, zostały 
przekazane dysponentom środków dotacji w terminach wynikających z umów 
dotyczących przyznania dotacji. Dysponenci nie wnieśli uwag do tych raportów. 

Z dotacji celowych otrzymanych w I półroczu 2020 r. od Ministra Nauki 
na sfinansowanie wydatków bieżących służących realizacji programu „Nauka dla 
Ciebie” do 30 czerwca 2020 r. wykorzystano środki w kwocie 156,9 tys. zł, z czego 
na wynagrodzenia wydatkowano 141,0 tys. zł, a na pozostałe wydatki 15,9 tys. zł45.  

(akta kontroli tom II str. 240-241, 266-278, 306-356, 385-425, 437-456 i 487)  

2.3. W okresie objętym kontrolą CNK, na podstawie art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy 
o działalności kulturalnej, otrzymało dwie dotacje celowe w kwocie ogółem 
1 200,0 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. W obu 
tych przypadkach dotacje te przyznane zostały przez Ministra Nauki, 
na sfinansowanie 100% wydatków inwestycyjnych, w ramach realizacji w 2018 r. 
i 2020 r. programu „Nauka dla Ciebie”.  

(akta kontroli tom II str. 242-243)  

Stwierdzono, że z dotacji otrzymanej od Ministra Nauki na ten cel w 2018 r. 
w kwocie 600,0 tys. zł (na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2017 r.), 
z przeznaczaniem na sfinansowanie kosztów zakupu i rejestracji samochodu 
dostawczego i samochodu dostawczo – osobowego (wraz z kosztami rejestracji) 
oraz sprzętu do pokazów i warsztatów mobilnego planetarium oraz warsztatów 
edukacyjnych, Centrum wydatkowało na ten cel 596,4 tys. zł, a niewykorzystaną 
dotację, tj. 3,6 tys. zł, zwróciło na rachunek Ministerstwa Nauki w terminie 
określonym w umowie. Dokumenty księgowe stanowiące podstawę wydatkowania 
dotacji zostały prawidłowo opisane i zakwalifikowane do właściwej kategorii kosztów. 
Raport z wykorzystania dotacji został przekazany dysponentowi środków 
10 stycznia 2019 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w umowie. Ministerstwo 
Nauki nie zgłosiło uwag do wykorzystania i rozliczenia dotacji. 

(akta kontroli tom II str. 242, 306-356, 418)  

Z dotacji otrzymanej od Ministra Nauki w dniu 16 kwietnia 2020 r. w kwocie 
600,0 tys. zł (na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r.), z przeznaczeniem 
na zakup projektora oraz czterech „ikonicznych eksponatów”, do 30 czerwca 2020 r. 
Centrum nie wydatkowało żadnych środków. Zgodnie z ww. umową zadanie, 
na które przyznano tę dotację powinno być zrealizowane do 31 grudnia 2020 r. 

(akta kontroli tom II str. 242, 457-487)  

W działalności Centrum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W Centrum prawidłowo wykorzystywano i rozliczano w latach 2018-2020 
(I półrocze) dotacje przekazywane przez współorganizatorów. Dotacje podmiotowe 
zostały wykorzystane w całości na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie 

                                                      
45 Jak wskazano wyżej, termin zakończenia realizacji tego zadania i wykorzystania środków ww. dotacji celowej wyznaczony 

został na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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realizowanych zadań statutowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o działalności kulturalnej. Dotacje celowe na zadania/programy i inwestycje zostały 
wydatkowane przez CNK zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowach 
o przyznanie dotacji oraz terminowo rozliczone. Wydatki sfinansowane ze środków 
dotacji ewidencjonowano i dokumentowano zgodnie z postanowieniami zawartych 
umów.  

3. Przestrzeganie przepisów ustaw: o finansach 
publicznych, o rachunkowości i o zamówieniach 
publicznych 

3.1. W okresie objętym kontrolą zasady funkcjonowania kontroli zarządczej 
w CNK zostały uregulowane w „Regulaminie kontroli zarządczej” wprowadzonym 
zarządzeniem Dyrektora nr 9/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. Określono w nim m.in., 
że szczegółowe mechanizmy funkcjonowania kontroli zarządczej w Centrum 
uwzględniają standardy określone przez Ministra Finansów w Komunikacie nr 23 
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek 
sektora finansów publicznych. Na system kontroli zarządczej składają się wszystkie 
uregulowania wewnętrzne, w szczególności zarządzenia, decyzje, procedury, 
regulaminy i wytyczne. Każdy pracownik CNK ma określone obowiązki, uprawnienia 
oraz odpowiedzialności zdefiniowane w zakresie czynności. Podstawowe informacje 
dotyczące odpowiedzialności za operacje finansowe i gospodarcze zawarte zostały 
w Regulaminie organizacyjnym oraz procedurze kontroli finansowej. 

(akta kontroli tom III str. 1-12) 

Zasady kontroli finansowej oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli, 
przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych 
w CNK regulowały w badanym okresie instrukcje kontroli finansowej i obiegu 
dokumentów księgowych wprowadzone zarządzeniami Dyrektora Centrum 
nr 41/2016 z 30 sierpnia 2016 r. (instrukcja obowiązująca do 31 grudnia 2018 r.), 
nr 62/2018 z 31 grudnia 2018 r. (instrukcja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.). 
Zgodnie z ww. instrukcjami, kontrola finansowa realizowana miała być na trzech 
etapach/fazach działalności Centrum. Kontrola wstępna obejmować miała czynności 
poprzedzające złożenie zamówienia lub zawarcie umowy, kontrola bieżąca polegać 
miała na badaniu czynności i wszelkiego rodzaju operacji podczas ich wykonywania, 
natomiast kontrola następcza wykonywana miała być w stosunku do przedsięwzięć 
oraz operacji już zrealizowanych. Dokumenty księgowe podlegać powinny kontroli 
merytorycznej, monitoringowi kosztów (m.in. pod kątem zabezpieczenia środków 
na dany wydatek) oraz kontroli formalno-rachunkowej. Ponadto instrukcja określała 
zasady postępowania z dokumentami księgowymi przez komórki organizacyjne 
Centrum, w tym m.in. obieg dokumentów księgowych, zakres prowadzenia kontroli 
merytorycznej i formalno–rachunkowej oraz sposób jej udokumentowania 
na dowodzie księgowym. 

 (akta kontroli tom III str. 13-42) 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Centrum zadania dotyczące obsługi 
księgowej i finansowej (np. opracowywanie, monitoring i aktualizacja rocznych 
planów finansowych, weryfikacja wniosków finansowych i kontrola ich rozliczeń, 
opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego, kontrola dokumentów 
księgowych pod względem formalno-rachunkowym, kontrola rozliczeń, prowadzenie 
ewidencji księgowej) realizowane były przez Dział Finansowy i Dział Księgowy 
(do 31 grudnia 2018 r.), a od 1 stycznia 2019 r. Dział Finansowo – Księgowy. 
Zadania dotyczące pozyskiwania środków m.in. z dotacji przedmiotowych (w tym 
publicznych), ich rozliczanie, sporządzanie raportów i sprawozdań oraz wsparcie 
przy ich realizacji do 31 grudnia 2018 r. należało do zadań wieloosobowego 

OBSZAR 
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stanowiska pracy ds. Projektów Unijnych i Dotacji, a od 1 stycznia 2019 r zostało 
przypisane Działowi Projektów Unijnych i Dotacji. 

 (akta kontroli tom I str. 106-111, 122-125) 

Stwierdzono, że pisemne zakresy czynności posiadało ośmiu z piętnastu 
pracowników zatrudnionych wg stanu na 30 czerwca 2020 r. w Dziale Finansowo – 
Księgowym (bez głównego księgowego) oraz wszyscy czterej pracownicy 
zatrudnieni według stanu na ten dzień w Dziale Projektów Unijnych i Dotacji. 
Na wszystkich tych dokumentach widnieje podpis pracownika, którego dotyczy dany 
zakres czynności. Zakresy obowiązków pracowników obejmowały wszystkie 
zadania, do których realizacji zobowiązane były te Działy, zgodnie z Regulaminem 
organizacyjnym Centrum. 

(akta kontroli tom III str. 43-63)  

3.2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości. CNK posiadało 
dokumentację określającą zasady rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg 
rachunkowych w zakresie wskazanym w tym przepisie46.  Zasady przeprowadzania 
inwentaryzacji i dokumentowania jej wyników określała Instrukcja inwentaryzacyjna 
wprowadzona zarządzeniem Dyrektora nr 71/2013 z 25 października 2013 r. 

(akta kontroli tom III str. 74-162) 

Oględziny wykorzystywanego przez CNK systemu finansowo – księgowego47, 
wykazały, że księgi rachunkowe zawierały elementy, o których mowa w art. 13 ust. 1 
ustawy o rachunkowości, tj.: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, 
zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych oraz wykaz 
składników aktywów i pasywów (inwentarz). Księgi rachunkowe były należycie 
oznakowane i przechowywane, zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 4 ustawy 
o rachunkowości. Wszystkie prowadzone przez Centrum konta ksiąg pomocniczych 
wynikały z przyjętej w jednostce polityki rachunkowości.  

(akta kontroli tom III str. 163-184) 
  

Na podstawie analizy 27 zapisów księgowych48 dotyczących kosztów wynagrodzeń 
bezosobowych (na kwotę ogółem 671,2 tys. zł), kosztów usług (na kwotę ogółem 
5 728,1 tys. zł) oraz przychodów własnych z tytułu najmu (w kwocie ogółem 
1 262,8 tys. zł), ustalono, że księgi rachunkowe prowadzone były zgodnie z art. 24 
ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. 
Wybrane do analizy dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów w księgach 
rachunkowych spełniały wymagania określone w art. 20-22 ustawy 
o rachunkowości, oraz spełniały warunki ich kwalifikacji (formalnej i merytorycznej) 
do wykazania w ewidencji księgowej poszczególnych rodzajów wydatków. Operacje 
gospodarcze wynikające z ww. dowodów księgowych zostały zrealizowane 
terminowo i nie występowała konieczność ich ujmowania na kontach należności lub 
zobowiązań wymagalnych. 

(akta kontroli tom III str. 185-302)  

3.3. CNK, z zachowaniem terminu określonego w art. 52 pkt 1 ustawy 
o rachunkowości, przekazało do Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 
sprawozdania finansowe za 2018 r. i 2019 r., które uzyskały pozytywne opinie 
niezależnego biegłego rewidenta i zostały zaakceptowane przez Prezydenta m.st. 
Warszawy, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii pozostałych 
współorganizatorów. 

(akta kontroli tom I str. 457-516) 

                                                      
46 W badanym okresie obowiązywały uregulowania dotyczące tego zagadnienia wprowadzone zarządzeniami Dyrektora 

nr 52/2016 z 13 grudnia 2016 r. oraz nr 30/2018 z 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości. 
47 Sage Symfonia ERP. 
48 Po trzy zapisy księgowe z 2018, 2019 i I półrocze 2020 r. o najwyższych wartościach.  
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Sporządzone przez CNK sprawozdania kwartalne Rb-N o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych i sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań 
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, dotyczące okresu 2018-2020 
(I półrocze), zostały przekazane do Urzędu m.st. Warszawy z zachowaniem 
terminów, o których mowa w załączniku nr 8 i 9 (tabela B) do rozporządzenia Rady 
Ministrów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań sektora finansów publicznych 
w zakresie operacji finansowych49.  

(akta kontroli tom III str. 303-361)  

3.4. Zgodnie ze sprawozdaniami kwartalnymi Rb-Z o stanie zobowiązań 
wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres 2018-2020 (I półrocze), 
CNK nie posiadało zobowiązań wymagalnych wg stanu na koniec poszczególnych 
okresów sprawozdawczych. Centrum nie ponosiło w ww. okresie kosztów z tytułu 
zapłaty odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań. 

(akta kontroli tom I str. 140; tom III str. 342-361)  

Analiza terminowości regulowania zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowników 
i pochodnych od wynagrodzeń za maj 2018 r., 2019 r. i 2020 r., oraz zobowiązań 
z tytułu realizacji na rzecz Centrum dwóch umów zleceń50 i dwóch umów o dzieło51, 
wykazała, że zobowiązania z tego tytułu zostały przez CNK uregulowane 
w terminach wynikających z właściwych ustaw, wewnętrznych uregulowań 
Centrum52, a przypadku umów cywilnoprawnych, z zachowaniem terminów w nich 
określonych. 

(akta kontroli tom III str. 362-473)  

3.5. Wg danych sprawozdawczych i ewidencyjnych stan należności wymagalnych 
na 30 czerwca 2020 r. wynosił 621,2 tys. zł. Do 20 października 2020 r. ich stan 
uległ zmniejszeniu o 66,5 tys. zł i wynosił 554,7 tys. zł.  

(akta kontroli tom III str. 339-341; tom IV str. 1)  

Zgodnie z kolejnymi Regulaminami organizacyjnymi CKN obowiązującymi 
w badanym okresie, windykacja faktur sprzedaży należała do 31 grudnia 2018 r. 
do zadań Działu Księgowego. Od 1 stycznia 2019 r. zadania te przypisano Działowi 
Finansowo – Księgowemu. Ponadto Działowi Prawnemu i Zamówień Publicznych 
przypisano zadanie dotyczące pomocy prawnej w zakresie windykacji należności 
CNK. Nadzór nad realizacją zadań przez ww. Działy został przypisany Dyrektorowi 
Administracyjnemu. 

(akta kontroli tom I str. 110-111, 123-125) 

W okresie objętym kontrolą w CNK obowiązywała procedura windykacji należności 
wprowadzona zarządzeniem nr 62/2011 Dyrektora CNK z dnia 16 grudnia 2011 r., 
zgodnie z którą pracownik prowadzący ewidencję należności odpowiadał m.in. za: 
monitorowanie zaległości, sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie 
windykacji wstępnej, a w razie niepowodzenia windykacji wstępnej sporządzenie 
kalkulacji opłacalności kierowania sprawy do kolejnego etapu windykacji, 
sporządzenie i przekazanie do działu odpowiedzialnego za obsługę prawną 
wniosków o skierowanie sprawy do windykacji sądowej, a w przypadku stwierdzenia 
braku opłacalności - sporządzenie wniosku o spisanie należności w straty. 
Pracownik działu odpowiedzialnego za obsługę prawną przejmujący prowadzenie 

                                                      
49 Dz. U. z 2014 r. poz. 1773. 
50 Umowa z 16 stycznia 2018 r. na realizację indywidualnego wsparcia w zakresie popularności nauki wśród dzieci i młodzieży 

prowadzonego w formie konsultacji dla nauczycieli biorących udział w projekcie „Szkoła bliżej nauki (maksymalne 
wynagrodzenie wg umowy 29,0 tys. zł brutto) oraz umowa z 7 stycznia 2019 r. na świadczenie usług wsparcie 
inżynierskiego Premier Support (wynagrodzenie wg. umowy 454,9 tys. zł brutto). 

51 Umowa z 7 czerwca 2018 r. na dostarczenie 160 szt. korpusów modelu anatomicznego człowieka za łączną kwotę 
184,6 tys. zł brutto oraz umowa z 2 kwietnia 2019 r. na wykonanie udźwiękowiania dwóch filmów promocyjnych CNK, 
za kwotę 15,3 tys. zł brutto.  

52 Wypłata wynagrodzeń „z dołu” do 28 dnia miesiąca (§53 ust. 4 Regulaminu pracy w Centrum Nauki Kopernik – przejętego 
zarządzeniem Dyrektora Naczelnego Nr 62/2015 z 18 grudnia 2015 r.). 
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windykacji odpowiadał m.in. za terminowe i systematyczne kierowanie spraw 
na drogę sądową, sporządzanie wniosków do komorników sądowych w celu 
wszczęcia egzekucji po otrzymaniu tytułu wykonawczego. Nadzór nad 
prawidłowością i terminowością dokonywanych przez komornika czynności 
przypisano działowi odpowiedzialnemu za obsługę prawną. 

(akta kontroli tom IV str. 164-170) 

Z przedłożonych do kontroli zakresów obowiązków pracowników Działu Finansowo 
– Księgowego wynika, że dwóm pracownikowi przypisano zadania dotyczące 
wystawiania obciążeń za opóźnienia w płatnościach oraz prowadzenie windykacji 
przedsądowej. Obsługa procesowa Centrum należała do obowiązków Kierownika 
Działu Prawnego i Zamówień Publicznych. 

(akta kontroli tom III str. 43, 50, 52, 67) 

Badaniami objęto działania windykacyjne Centrum dotyczące czterech największych 
należności wymagalnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r., na kwotę ogółem 
480,7 tys. zł (tj. 86,7% należności wymagalnych). 
Stwierdzono, że w przypadku należności w kwocie 403,3 tys. zł od Sp. z o.o. z tytułu 
kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem umowy, której termin 
wymagalności przypadał na 13 marca 2015 r., Centrum po uzyskaniu tytułu 
wykonawczego z 6 lutego 2018 r. uprawniającego do egzekucji należności wraz 
z ustawowymi odsetkami, do czasu kontroli NIK (30 października 2020 r.) nie 
podjęło żadnych dalszych działań zmierzających do wyegzekwowania należności, 
w tym nie przekazało tego tytułu do egzekucji komorniczej. 

(akta kontroli tom IV str. 1-44, 187-188)  

Dyrektor Naczelny wyjaśnił, że w związku z umorzeniem przez komornika innego 
postępowania wobec tego dłużnika wstrzymano się z decyzją przekazania 
do komornika tytułu egzekucyjnego w ww. sprawie, jednocześnie na bieżąco 
monitorując sytuację dłużnika. W sytuacji braku możliwości wyegzekwowania 
mniejszej kwoty Centrum nie było w stanie wskazać majątku, ani choćby 
uprawdopodobnić możliwości skutecznej egzekucji kwoty większej. Postępowanie 
komornicze wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów tego postępowania 
zależnych od wielkości kwoty, która jest przedmiotem postępowania.  
Do wyjaśnień dołączona została dokumentacja potwierdzająca ich treść. 

(akta kontroli tom IV str. 187-190, 192-233) 

W przypadku należności w kwocie 50,2 tys. zł z tytułu braku zapłaty czynszu 
za najem powierzchni przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
której termin wymagalności należności przypadał na 27 maja 2011 r., CNK 
po uzyskaniu w postępowaniu upominawczym sądowego nakazu zapłaty z dnia 
19 lipca 2013 r, uprawniającego do egzekucji należności wraz z ustawowymi 
odsetkami, do czasu kontroli NIK (30 października 2020 r.) nie pojęło żadnych 
innych działań zmierzających do egzekucji należności, w tym nie przekazało tej 
sprawy do egzekucji komorniczej. 

(akta kontroli tom IV str. 2-3, 45-93)  

Dyrektor Naczelny wyjaśnił, że nie jest w stanie wyjaśnić przyczyn nieprzekazania 
do egzekucji komorniczej nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec 
ww. dłużnika. Sprawa ta prowadzona była przez Zastępcę Dyrektora – Główną 
Księgową, która odeszła na emeryturę oraz przez osobą pełniącą wówczas 
obowiązki kierownika działu prawnego, która obecnie choruje na COVID-19, 
w związku z czym nie ma możliwości obecnie ustalenia, jakie decyzje zostały 
podjęte przez nich w tej sprawie i jakie były ich przesłanki.  

(akta kontroli tom IV str. 187-188, 190) 

W przypadku należności od Sp. z o.o. w kwocie 17,0 tys. zł, z tytułu 
zwrotu omyłkowo dokonanej przedpłaty, której termin wymagalności przypadał 
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na 31 grudnia 2018 r., CNK po otrzymaniu w sądowym postępowaniu nakazowym 
nakazu zapłaty z dnia 19 sierpnia 2019 r, którego dłużnik nie wykonał, dopiero 
13 października 2020 r. (tj. w trakcie kontroli NIK) wystąpiło do Sądu z wnioskiem 
o nadanie nakazowi zapłaty z 19 sierpnia 2019 r. klauzuli wykonalności.  

(akta kontroli tom IV str. 2-3, 112-163) 

Dyrektor Naczelny wyjaśnił, że w wielu sytuacjach nie dochodzi do szybkiego 
uprawomocnienia się orzeczenia sądu I instancji, co może wynikać z konieczności 
sporządzenia uzasadnienia albo z braku możliwości doręczenia orzeczenia. 
Ustalenie w tej sprawie prawomocności polegało na kontakcie z automatyczną 
infolinią sądu. Tam otrzymywaliśmy informację, że wyrok jest nieprawomocny. 
Dodatkowo pandemia przyczyniła się do znacznego ograniczenia funkcjonowania 
wszystkich instytucji, stąd działania dotyczące uzyskania klauzuli wykonalności 
trwały dłużej niż zazwyczaj.  

(akta kontroli tom IV str. 188, 191) 

W przypadku należności od Sp. z o.o. w kwocie 10,2 tys. zł, z tytułu roszczeń 
związanych z realizacją umowy o współpracy z 1 września 2017 r. przy organizacji 
warsztatów dla dzieci i młodzieży, których termin wymagalności należności 
przypadał na 9 kwietnia 2018 r., stwierdzono, że CNK dwukrotnie wysłało 
do dłużnika powtórne ostateczne wezwanie przedsądowe do zapłaty należności 
w dniu 10 maja i 26 września 2018 r., po czym do czasu kontroli NIK 
(30 października 2020 r.) nie podejmowało żadnych dalszych działań.  

(akta kontroli tom IV str. 2-3, 94-111)  

Dyrektor Naczelny wyjaśnił, że decyzja o wysłaniu wezwania przedsądowego w tej 
sprawie została podjęta bez wszechstronnej analizy okoliczności tej sprawy. Nie 
była to typowa umowa zobowiązania, ale umowa o współpracy, której celem było 
przetestowanie możliwości realizacji warsztatów edukacyjnych przez podmiot 
zewnętrzny, w jakości zaakceptowanej przez CNK. Projekt zakończył się 
niepowodzeniem i Centrum uznało, że nie jest w stanie zaakceptować odstępstw 
od standardu jakości, a druga strona uznała, że spełnienie wymagań określonych 
przez CNK powoduje, że projekt jest nierentowny. Kwestią sporną jest, czy 
wykazane przez partnera koszty były niezbędne i miały na celu zapewnienie 
jakości, jakiej oczekiwało CNK czy też nie. W opinii działu prawnego na etapie 
postępowania sądowego CNK powinno wykazać, że wskazane koszty dodatkowe 
nie były konieczne do poniesienia. Zgromadzone materiały w sprawie nie dają 
jednak podstaw do uprawdopodobnienia takiego twierdzenia. Złożenie pozwu bez 
przygotowania odpowiedniego materiału dowodowego mogłoby narazić CNK 
na niepotrzebne wydatki w sytuacji małego prawdopodobieństwa korzystnego 
rozstrzygnięcia. 

 (akta kontroli tom IV str. 188, 190-191) 

Z ewidencji księgowej wynika, że dwie pierwsze z ww. należności Centrum objęte 
zostały odpisami aktualizacyjnymi, z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo 
nieściągalności.  

(akta kontroli tom IV str. 2-3, 13-21, 59-67)  

3.6. Obowiązujące w badanym okresie w CNK wewnętrzne zasady organizacji 
i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych 
określone zostały w Regulaminie udzielania zamówień publicznych oraz organizacji, 
składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków komisji przetargowej 
wprowadzonym zarządzeniem nr 30/2017 Dyrektora z dnia 26 maja 2017 r.53  
Określono w nim m.in. zasady sporządzania planu zamówień publicznych, ustalania 
szacunkowej wartości zamówienia, procedury postępowania w sprawie udzielania 

                                                      
53 W 2018 r. 45 zamówień, w 2019 r. 39 zamówień i w I półroczu 2020 r. osiem zamówień. 
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zamówień o wartości szacunkowej poniżej i powyżej 30 tys. euro, sposób 
powoływania, organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji 
przetargowej. Postanowienia ww. Regulaminu były zgodne z przepisami ustawy Pzp 
oraz uregulowaniami wewnętrznymi określającymi organizację wewnętrzną CNK.  

 (akta kontroli tom IV str. 236-273)  

Zgodnie z danym z rejestru zamówień, w latach 2018-2020 (I półrocze) Centrum 
udzieliło ogółem 92 zamówienia o wartości powyżej 30 tys. euro54 na kwotę ogółem 
116 539,8 tys. zł brutto.  

(akta kontroli tom IV str. 308-313)  

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, co roku opracowywano plany 
zamówień publicznych, które po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Naczelnego 
CNK55 publikowane były na stronie internetowej w terminie 30 dni od dnia przyjęcia 
planu finansowego na poszczególne lata, zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy Pzp.  
Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2018 r. i 2019 r. CNK 
przekazało do Urzędu Zamówień Publicznych z zachowaniem terminu określonego 
w art. 98 ust 2 ustawy Pzp. 

(akta kontroli tom I str. 312, 361, 404; tom IV str. 274-312)  

W toku kontroli szczegółowej analizie poddano niżej wymienione cztery zamówienia 
publiczne o łącznej wartości 79 581 071,28 zł brutto56, udzielone przez CNK 
z zastosowaniem trybów postępowania określonych w ustawie Pzp: 

 postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa budynku Pracowni 
Przewrotu Kopernikańskiego w ramach budowy Centrum Nauki Kopernik”, 
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (umowa z wybranym 
wykonawcą została zawarta 30 czerwca 2020 r. na okres 20 miesięcy od dnia 
przekazania terenu budowy na kwotę 59 963,4 tys. zł brutto)57; 

(akta kontroli tom IV str. 315-393)  

 postępowanie, którego przedmiotem było świadczenie usług w zakresie 
ochrony osób i mienia Centrum przez koncesjonowanego wykonawcę, 
przeprowadzone na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy Pzp 
dotyczącym udzielania zamówień na usługi społeczne (umowa z wybranym 
wykonawcą została zawarta 28 czerwca 2018 r. na okres 36 miesięcy na kwotę 
5 989,6 tys. zł brutto); 

(akta kontroli tom IV str. 401-464)  

 postępowanie, którego przedmiotem było świadczenie usług w zakresie 
sprzątania na terenie Centrum, przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego (umowa z wybranym wykonawcą została zawarta 11 lipca 
2019 r. na okres 36 miesięcy na kwotę 7 730,0 tys. zł brutto); 

(akta kontroli tom IV str. 476-524)  

 postępowanie, którego przedmiotem było świadczenie usług w zakresie obsługi 
technicznej nieruchomości Centrum, przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego (umowa z wybranym wykonawcą, została zawarta 28 lutego 
2019 r. na okres od 1 marca 2019 r. do 31 stycznia 2023 r., na kwotę 
5 898,1 tys. zł brutto). 

(akta kontroli tom IV str. 532-571)  

                                                      
54 Dalej: Regulamin udzielania zamówień. 
55 Plan zamówień publicznych CNK na rok 2018 został zatwierdzony zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2018 z 11 stycznia 2018 r.; 

plan zamówień publicznych na 2019 r. – zarządzeniem Nr 4/2019 z 21 stycznia 2019 r. i plan zamówień publicznych 
na 2020 r. – zarządzeniem Nr 32/2020 z 16 stycznia 2020 r. 

56 Wartość wynikająca z zawartych umów z wykonawcami. 
57 Pierwsze postępowanie przetargowe na realizację tego zadania zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 

ustawy PZP, ponieważ ceny wszystkich złożonych w postępowaniu ofert, w tym oferta zawierająca najniższą cenę 
przewyższały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
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W wyniku kontroli dokumentacji związanej z udzieleniem ww. zamówień nie 
stwierdzono występowania nieprawidłowości. Ustalono m.in., że decyzje 
o wszczęciu postępowań zostały podjęte po zabezpieczeniu środków w budżecie 
CNK na ich sfinansowanie. Szacunkowe wartości zamówień zostały dokonane 
z zachowaniem zasad określonych w art. 33-35 ustawy Pzp. W każdym przypadku 
CNK prawidłowo określiło rodzaj i przedmiot zamówienia oraz zastosowało właściwe 
tryby przetargowe. W przypadku każdego postępowania została powołana komisja 
przetargowa, której członkowie oraz inne osoby wykonujące czynności 
w postępowaniu złożyły oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których 
mowa w art. 17 ust 1 ustawy Pzp. Ogłoszenia o wszczęciu postępowań zostały 
zamieszczone stosownie do art. 11 ustawy Pzp na stronie internetowej BIP CNK, 
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz przekazane 
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. We wszystkich badanych 
postępowaniach wybrano ofertę najkorzystniejszą, a umowa zawarta z podmiotami 
wybranymi do realizacji zadania była zgodna z ofertą złożoną przez te podmioty. 
Umowy zawarte z wykonawcami, przez osoby do tego uprawnione, prawidłowo 
zabezpieczały interes CNK, m.in. poprzez wprowadzenie postanowień dotyczących 
kar umownych.  

 (akta kontroli tom IV str. 314-317, 401-404, 476-479, 532-535) 

3.5. Gospodarka finansowa Centrum nie była w latach 2018-2020 (I półrocze) 
przedmiotem skarg i wniosków oraz kontroli zewnętrznych, wewnętrznych lub 
audytów. 

(akta kontroli tom IV str. 580-581)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) W dwóch niżej wskazanych przypadkach stwierdzono nieuzasadnioną zwłokę 
w podejmowaniu przez Centrum działań na rzecz wyegzekwowania należności 
na kwotę ogółem 60,4 tys. zł: 

 w przypadku należności od osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą na kwotę 50,2 tys. zł, której termin wymagalności przypadał 
na 27 maja 2011 r., CNK po uzyskaniu nakazu zapłaty z dnia 19 lipca 2013 r., 
do czasu kontroli NIK (30 października 2020 r.) nie pojęło żadnych działań 
zmierzających do ich egzekucji; 

 w przypadku należności od Sp. z o.o. w kwocie 10,2 tys. zł, z tytułu roszczeń 
związanych z realizacją umowy o współpracy z 1 września 2017 r., których 
termin wymagalności przypadał na 9 kwietnia 2018 r., działania CNK 
zakończyły się na wysłaniu 10 maja i 26 września 2018 r. ostatecznych 
wezwań przedsądowych do zapłaty należności, po czym nie podjęło żadnych 
dalszych działań windykacyjnych, jak i nie rozstrzygnięto do czasu kontroli NIK 
powstałych wątpliwości, co do zasadności tych roszczeń. 

Postępowanie Centrum w tych sprawach, w ocenie NIK, było niezgodne 
postanowieniami art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi 
jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do ustalania 
przysługujących im należności oraz terminowego podejmowania wobec 
zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.  

(akta kontroli tom IV str. 2-3, 45-111)  

Dyrektor Naczelny oraz Dyrektor Administracyjny CNK wyjaśniali, że nie mieli 
wiedzy na temat zaniechania działań windykacyjnych wobec należności od osoby 
fizycznej. Natomiast działania windykacyjne wobec Sp. z o.o. zostały zawieszone 
z uwagi na powstałą (przed sporządzeniem pozwu do sądu) wątpliwość, 
co do zasadności przedmiotowej należności. 

(akta kontroli tom IV str. 176, 182-185, 188-191)  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W odniesieniu do wyjaśnień w sprawie zaniechania działań windykacyjnych wobec 
Sp. z o.o. NIK zauważa, że rozstrzyganie wątpliwości w zakresie zasadności 
roszczeń Centrum wobec tego podmiotu do czasu kontroli NIK (30 październik 
2020 r.) trwało już ponad dwa lata, licząc od daty wysłania ostatniego wezwania 
do tego podmiotu. 

2) Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. siedmiu pracowników Działu Finansowo – 
Księgowego (spośród 15) nie posiadało pisemnie ustalonych zakresów czynności. 

(akta kontroli tom III str. 43-63)  

Dyrektor Administracyjny wyjaśniła m.in., że Kodeks Pracy nie wprowadza 
bezpośrednio obowiązku opracowania zakresu czynności w szczegółowej formie. 
Art. 94 pkt 1 Kodeksu Pracy zobowiązuje pracodawcę m.in. do zaznajomienia 
pracowników podejmujących pracę z ich zakresem obowiązków oraz sposobem 
świadczenia pracy, ale nie może być utożsamiany z podstawą sporządzenia 
i wręczenia pracownikowi zakresu czynności. Ww. przepis reguluje jedynie ogólny 
obowiązek poinformowania pracowników o ich obowiązkach wynikających 
z umówionej pracy oraz o sposobie ich realizacji.  

 (akta kontroli tom IV str. 175-179)  

NIK zauważa, że ww. argumenty nie uwzględniają postanowień § 8 ust. 2 
Regulaminu kontroli zarządczej w Centrum, wprowadzonego zarządzeniem 
Dyrektora nr 9/2015 z dnia 12 lutego 2015 r., w których wskazano, że każdy 
pracownik CNK ma określone obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialności 
zdefiniowane w zakresie czynności. Przyjęcie dokumentu potwierdzane jest 
podpisem. Na konieczność precyzyjnego określenia zakresów czynności dla 
pracowników jednostek sektora finansów publicznych wskazano również w jednym 
ze standardów kontroli zarządczej58 określonych w Komunikacie Ministra Finansów 
nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. dotyczącym struktury organizacyjnej.  

(akta kontroli tom III str. 4) 

W Centrum, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na ogół w sposób 
prawidłowy stosowano się do zasad postępowania określonych w ustawie 
o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i w ustawie Pzp. Zgodnie 
z ustawą o rachunkowości, opracowano dokumentację określającą zasady 
rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w CNK. Księgi 
rachunkowe prowadzone były zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 
i uregulowaniami wewnętrznymi. Terminowo sporządzano sprawozdania finansowe. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w Centrum wprowadzono uregulowania 
określające zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Terminowo 
regulowano zobowiązania oraz sporządzano kwartalne sprawozdania Rb-N i Rb-Z 
o stanie należności i zobowiązań. Zamówienia publiczne, w wybranych do kontroli 
sprawach, zorganizowano i przeprowadzono zgodnie z zasadami postępowania 
określonymi w ustawie Pzp. Nieprawidłowości w działaniach Centrum w ww. 
zakresie dotyczyły nieuzasadnionej zwłoki w zakresie dochodzenia lub ustalenia 
należności Centrum na kwotę ogółem 60,4 tys. zł. Ponadto niezgodnie z zasadami 
organizacji kontroli zarządczej, określonymi w Regulaminie kontroli zarządczej 
w Centrum oraz w Komunikacie Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. 
w sprawie standardów kontroli zarządczej, nie ustalono w formie pisemnej zakresów 
czynności dla siedmiu pracowników Działu Finansowo – Księgowego.  
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IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

 uwzględnianie w planach finansowych Centrum wszystkich wymaganych 1)
informacji wskazanych w art. 31 ustawy o finansach publicznych; 

 przyznawanie nagród rocznych dla zastępców dyrektora i głównego 2)
księgowego z zachowaniem limitu określonego w art. 10 ust 7 ustawy 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi; 

 podjęcie działań na rzecz wyegzekwowania zwrotu nadpłaconych ponad limit 3)
ustawowy dwóm zastępcom Dyrektora kwot nagród rocznych;  

 ustalenie dla wszystkich pracowników Działu Finansowo – Księgowego 4)
zakresów obowiązków w formie pisemnej, stosownie do postanowień 
Regulaminu kontroli zarządczej w Centrum; 

 wznowienie działań na rzecz wyegzekwowania zapłaty należności w kwocie 5)
50,2 tys. zł z tytułu zaległego czynszu za najem powierzchni; 

 podjęcie decyzji w sprawie dalszego sposobu postępowania z roszczeniami 6)
Centrum w kwocie 10,2 tys. zł, związanymi z realizacją umowy o współpracy 
z 1 września 2017 r.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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 należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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, 8 grudnia 2020 r. 

 

 

Kontroler 

Wanda Dąbrowska 

główny specjalista k.p. 
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Najwyższa Izba Kontroli 
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