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I. Dane identyfikacyjne 
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie1, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa 

 

Sławomir Paszkiet – Dyrektor Muzeum, od 15 marca 2019 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła:  

Agata Modzelewska – p.o. Dyrektora od 3 sierpnia 2018 r. do 14 marca 2019 r. 

(akta kontroli tom I str. 3-5) 

 

1. Przestrzeganie zasad gospodarki finansowej instytucji kultury wynikających 
z przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej2. 

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

publicznych3, z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości4 i z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych5. 

 

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 Kontroli6, 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Warszawie 

 

Monika Mazurek-Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LWA/152/2020 z 28 września 2020 r.  

 (akta kontroli tom I str. 1-2) 

 

                                                      
1  Dalej: Muzeum, MMSC lub Instytucja.  
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 194, dalej: ustawa o działalności kulturalnej. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej: ustawa Pzp. 
6  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna7 kontrolowanej działalności 
W latach 2018 – 2020 (I półrocze) Muzeum 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 Muzeum oraz źródła jej finansowania były 
zgodne z określonymi w Statucie tej jednostki. Pomieszczenia, którymi dysponowało 
Muzeum, wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie 
najmu. Wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń, nagrody i premie dla pracowników 
Muzeum ustalane były zgodnie z przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi. 
Dotacje podmiotowe otrzymane z m.st. Warszawy wykorzystano i rozliczono 
zgodnie z zasadami postępowania określonymi przez Urząd m.st. Warszawy. Księgi 
rachunkowe prowadzone były zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 
Terminowo i rzetelnie sporządzano sprawozdania finansowe oraz o stanie 
należności i zobowiązań, a także terminowo regulowano zobowiązania. 
Przestrzegane były uregulowania wewnętrzne określające zasady udzielania 
zamówień publicznych niepodlegających, z uwagi na ich wartość, przepisom ustawy 
Pzp.  

Stwierdzone nieprawidłowości w działalności Muzeum dotyczyły: 

 nieopracowania regulaminu organizacyjnego Muzeum, który zgodnie 
ze Statutem tej instytucji, miał określać jej organizację wewnętrzną oraz 
zadania poszczególnych komórek organizacyjnych; 

 ponoszenia przez Muzeum w latach 2018-2019 kosztów z przekroczeniem ich 
wysokości określonej w planach finansowych na dany rok, co stanowiło 
naruszenie art. 46 ust. 1 i art. 52 ust. 3 ustawy o finansach publicznych; 

 niezgodności uregulowań wewnętrznych dotyczących sprzedaży środków 
trwałych z przepisami prawa regulującymi tryb postępowania w tego rodzaju 
sprawach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

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

1.1. Muzeum zostało utworzone w dniu 1 sierpnia 2018 r. na podstawie umowy 
z 31 lipca 2018 r. o utworzeniu i prowadzeniu wspólnej instytucji kultury9, zawartej 
pomiędzy Polskim Towarzystwem Chemicznym i Miastem Stołecznym Warszawą10. 
Zgodnie z umową założyciele zobowiązali się do zapewnienia Muzeum corocznie 
środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej, 
w wysokości nie mniejszej niż: m.st. Warszawa (w formie dotacji podmiotowej) – 
850 tys. zł w 2018 r., a następnie 2 000 tys. zł od 2019 r.; Polskie Towarzystwo 
Chemiczne – 50 tys. zł od 2019 r.  

(akta kontroli tom I str. 16-20) 

                                                      
7 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
8 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. 
9 Dalej: umowa o utworzeniu instytucji kultury lub umowa o utworzeniu Muzeum. 
10 Dalej także m.st. Warszawa.  

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Zgodnie ze Statutem Muzeum (w organizacji), stanowiącym załącznik do umowy 
o utworzeniu instytucji kultury, do zakresu działania Muzeum należy m.in.: 
przedstawienie postaci Marii Skłodowskiej-Curie, upowszechnianie informacji o jej 
życiu i działalności naukowej, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz badań nad 
jej dokonaniami naukowymi i społecznymi. Działalność w tym zakresie Muzeum 
prowadzić miało poprzez m.in.: gromadzenie zabytków i pamiątek związanych 
z Marią Skłodowską-Curie; nabywanie i uzupełnianie zbiorów; prowadzenie 
działalności wystawienniczej, w tym zorganizowanie wystawy stałej oraz wystaw 
czasowych; prowadzenie działalności edukacyjnej; organizowanie lub 
współorganizowanie m. in. konferencji, seminariów, koncertów, przedstawień, 
pokazów filmowych, multimedialnych oraz prowadzenie działalności wydawniczej. 
W celu finansowania działalności statutowej Muzeum mogło prowadzić, jako 
dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaży publikacji i pamiątek 
oraz rozpowszechniania wydawnictw; realizacji imprez kulturalnych, naukowych, 
edukacyjnych, spektakli, w zakresie niezwiązanym z realizacją zadań wynikających 
z zakresu działania; wynajmu pomieszczeń i sprzętu, jak również obsługi ruchu 
turystycznego. 

(akta kontroli tom I str. 10-15) 

Zgodnie ze sprawozdaniami merytorycznymi z działalności za 2018 r. i 2019 r., 
w ww. okresie Muzeum prowadziło działania wymienione w Statucie, tj. m.in. 
zajmowało się gromadzeniem zbiorów związanych z Marią Skłodowską-Curie11; 
prowadziło działalność wystawienniczą (w ramach ekspozycji stałej i wystaw 
czasowych12) oraz działalność wydawniczą, edukacyjną13 i popularyzatorską. 

W 2018 r. Muzeum zwiedziło  32,8 tys. osób, a w 2019 r.  40,2 tys. osób.  
W I półroczu 2020 r., w związku z epidemią, liczba osób, które zwiedziły ekspozycje 
stałą oraz wystawy czasowe zorganizowane przez Muzeum wyniosła 4 418.  

(akta kontroli tom I str. 122-127, 271-278, 325-330) 

Do dnia 16 listopada 2020 r. Muzeum nie utworzyło wystawy stałej, której 
zorganizowanie przewidziano w Statucie, w ramach realizacji zadania dotyczącego 
prowadzenia działalności wystawienniczej. Zgodnie ze sprawozdaniem 
z działalności merytorycznej za 2019 r., Zespół ds. Stworzenia Wystawy Stałej 
(w skład którego, poza dyrektorem Muzeum, wchodzili eksperci z różnych dziedzin) 
odbył w tym roku osiem spotkań, w wyniku których zaproponowano listę obiektów, 
na wystawę stałą oraz przygotowano zestawienie eksponatów, które mogą być 
pozyskane z instytucji polskich i zagranicznych. 

 (akta kontroli tom I str. 11, 272; tom II str. 333) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że proces tworzenia wystawy stałej jest długotrwały. 
Możliwość realizacji przedsięwzięcia jest uzależniona od zasobów ludzkich, 
rzeczowych i finansowych. Mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą, 
Muzeum bierze pod uwagę wykonanie wystawy w dwóch etapach w 2021 r. i 2022 r.  

(akta kontroli tom II str. 333-335) 

 

                                                      
11 Na podstawie umowy darowizny zawartej z Polskim Towarzystwem Chemicznym Muzeum otrzymało elementy księgozbioru, 

przedmioty osobiste, dokumenty, archiwum fotograficzne dotyczące Marii Skłodowskiej-Curie. Posiadane zbiory uzupełniano 
m.in. o książki na temat jej życia i działalności naukowej, dokumenty i innego rodzaju pamiątki związane z jej osobą lub jej 
rodziną. 

12 W latach 2018-2019 oprócz ekspozycji stałej zorganizowano ogółem pięć tematycznych wystaw czasowych poświęconych 
Marii Skłodowskiej-Curie. 

13 W ramach działalności edukacyjnej w 2018 r. zrealizowano m.in. 35 wykładów, pokazów i warsztatów dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, w których uczestniczyło 1,8 tys. osób, a 2019 r. m.in. przeprowadzono 354 lekcje edukacyjne, których udział wzięło 
7,7 tys. osób. 
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Zgodnie ze Statutem, źródłami finansowania działalności Muzeum w latach 2018-
202 (I półrocze) były środki przekazywane przez współorganizatorów oraz 
przychody własne, w tym w szczególności przychody ze sprzedaży biletów wstępu 
do Muzeum.  

(akta kontroli tom I str. 14-15, 71-72, 97-99, 102, 170, 174, 324) 

1.2. W 2018 r. (w ciągu pięciu miesięcy funkcjonowania) i w 2019 r. Muzeum 
uzyskało dodatnie wyniki finansowe (netto), w wysokości odpowiednio 135,1 tys. zł 
i 342,6 tys. zł.  

Ogólna wartość aktywów i pasywów wzrosła z 1 090,9 tys. zł (wg stanu na koniec 
2018 r.) do 1 332,1 zł tys. zł (wg stanu na koniec 2019 r.), tj. o 22,1%. Udział 
należności w aktywach zwiększył się z 2,3% na koniec 2018 r. do 7,3% na koniec 
2019 r.14, przy czym wysokość należności wymagalnych utrzymywała się na tym 
samym poziomie i wynosiła 0,6 tys. zł. Udział zobowiązań w pasywach zmniejszył 
się z 14,0% na koniec 2018 r. do 3,9% na koniec 2019 r.15.  

Przychody uzyskane przez Muzeum wynosiły w 2018 r. 802,9 tys. zł, a w 2019 r. -
2 464,4 tys. zł. Głównymi źródłami przychodów były środki przekazane przez 
współorganizatorów na działalność bieżącą Muzeum (699,3 tys. zł w 2018 r. 
i 2 050,0 tys. zł w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio 87,1% oraz 83,2% 
przychodów ogółem, oraz przychody własne z działalności (101,8 tys. zł w 2018 r. 
oraz 404,1 tys. zł w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio 12,7% i 16,4% 
przychodów ogółem. Pozostałe przychody i zwiększenia stanowiły 0,2% w 2018 r. 
oraz 0,4% w 2019 r. przychodów ogółem. 

Koszty poniesione przez Muzeum w 2018 r. wyniosły 667,8 tys. zł, a w 2019 r. - 
2 121,8 tys. zł. Głównymi składnikami kosztów były: koszty zakupu towarów i usług 
(376,4 tys. zł w 2018 r. i 1 043,4 tys. zł w 2019 r.), które stanowiły odpowiednio 
56,4% i 49,2% kosztów ogółem, oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych 
od wynagrodzeń (165,0 tys. zł w 2018 r. i 893,3 tys. zł w 2019 r.), które stanowiły 
odpowiednio 24,7% i 42,1% kosztów ogółem. 

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

 6,25 etatu w 2018 r., z czego zatrudnienie w wymiarze 3,00 etatu dotyczyło 
pracowników zajmujących się bezpośrednio realizacją zadań statutowych, 

a pozostałe w wymiarze 3,25 etatu  pracowników zajmujących się różnego 
rodzaju pracami o charakterze administracyjno-technicznym;  

 8,00 etatu w 2019 r., z czego zatrudnienie w wymiarze 5,00 etatu dotyczyło 
pracowników zajmujących się bezpośrednio realizacją zadań statutowych, 

a pozostałe w wymiarze 3,00 etatu  pracowników zajmujących się rożnego 
rodzaju pracami o charakterze administracyjno-technicznym. 

 (akta kontroli tom I str. 82, 144, 147, 290, 293) 

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

Muzeum sporządzało i przekazywało do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy plany 
finansowe oraz projekty tych planów na poszczególne lata, sporządzane zgodnie 
ze wzorem określonym przez Urząd16. 

                                                      
14 Należności ogółem wg stanu na koniec roku: 2018 r. – 25,2 tys. zł; 2019 r. – 97,1 tys. zł. 
15 Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec roku: 2018 r. – 153,2 tys. zł; 2019 r. – 51,8 tys. zł. 
16 Plan finansowy na 2018 r. przekazany został 21 sierpnia 2018 r. (w tym roku nie sporządzano projektu planu finansowego), 

projekt planu finansowego na 2019 r. został przekazany 14 grudnia 2018 r., a plan finansowy - 11 lutego 2019 r., projekt 
planu finansowego na 2020 rok – 10 grudnia 2019 r. a plan finansowy – 20 stycznia 2020 r. 
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Podpisane przez Dyrektora Muzeum plany finansowe na lata 2018-2020, w tym 
plany po zmianach17, zawierały dane dotyczące planowanych przychodów, kosztów 
oraz wydatków majątkowych. W przychodach uwzględniano środki finansowe, 
do których przekazania zobowiązali się współorganizatorzy, w tym środki dotacji 
podmiotowej przyznanej Muzeum na dany rok przez m.st. Warszawę. W planie 
finansowym na 2018 r. oraz w pierwotnej wersji planu finansowego na 2019 r. nie 
zamieszczono natomiast informacji, o których mowa w art. 31 pkt 6 i 7 ustawy 
o finansach publicznych, dotyczących stanu należności i zobowiązań oraz stanu 
środków pieniężnych. Przedmiotowe informacje zamieszczono dopiero 
we wprowadzonych zmianach do planu finansowego na 2019 r., począwszy 
od korekty tego planu z dnia 17 lipca 2019 r., oraz w planie finansowym na 2020 r. 

(akta kontroli tom I str. 81, 88-98, 151-153, 155-157, 160-166, 313-315, 317-319) 

W Muzeum nie opracowano regulacji wewnętrznych określających sposób 
postępowania przy opracowaniu i realizacji planów finansowych.  

Dyrektor wyjaśnił, że przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku. W zakresie 
planów finansowych Muzeum funkcjonuje na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa oraz wytycznych organizatora, jako jednostki nadzorującej proces 
wydatkowania środków z przyznanej dotacji podmiotowej. 

(akta kontroli tom II str. 406, 408-409) 

Wytyczne organizatora, o których mowa w ww. wyjaśnieniach, zawierał dokument 
pn. „Procedury przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych 
z budżetu m.st. Warszawy”, przekazany przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy 
do Muzeum w dniu 3 sierpnia 2018 r. (drogą mailową). Wskazano w nim m.in., 
że instytucje, dla których Miasto jest organizatorem lub współorganizatorem, 
po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji przygotowują projekt planu 
finansowego oraz plan finansowy i przekazują go do Biura Kultury według 
załączonego do procedury wzoru. Ponadto w ww. dokumencie wskazano, 
że podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez 
dyrektora; korektę planu należy przekazać Miastu w terminie 14 dni od jej 
dokonania; korekta planu dokonana na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, 
może być dostarczona do Biura Kultury wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu 
finansowego.  

(akta kontroli tom I str. 73-80) 

W wyniku badania realizacji planów finansowych za lata 2018-2019 ustalono, 
że koszty ogółem poniesione przez Muzeum w tych latach nie przekraczały 
wielkości kosztów ogółem planowanych do poniesienia. Stwierdzono natomiast 
występowanie przypadków przekroczeń planu finansowego na koniec roku lub 
w ciągu roku w odniesieniu do niektórych rodzajów (pozycji) kosztów w nim 
wyodrębnionych. 
W 2018 r. poniesione przez Muzeum koszty stałe w poz. „czynsz” i „amortyzacja”, 
w wysokości odpowiednio: 81 973,35 zł i 74 199,11 zł, były wyższe o 18 473,35 zł 
(tj. 29%) i 6 199,11 zł (tj. 9%) od ich wysokości ujętej w planie finansowym na ten 
rok po zmianach (odpowiednio: 63 500 zł i 68 000 zł).  

  (akta kontroli tom I str. 92-93, 97-98, 113, 119-121; tom III str. 1-6, 248-253) 

Główna Księgowa wyjaśniła m.in., że obowiązujące przepisy nie precyzują formy 
zatwierdzenia zmiany planu. Zatwierdzenie zmian zaplanowanych wartości 
określonego rodzaju kosztów dokonane zostało przez Dyrektora na fakturze. 
Ponieważ zmiany nie spowodowały zwiększenia ogółu kosztów przyjętych 

                                                      
17 Plan finansowy na 2018 r. był zmieniany jeden raz (21 sierpnia 2018 r., tj. w tym samym dniu, w którym opracowano jego 

pierwotną wersję), a plan finansowy na 2019 r. zmieniano trzykrotnie (17 lipca, 20 grudnia i 31 grudnia 2019 r.). 
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w rocznym planie finansowym, a zostały dokonane przez przesunięcie środków 
pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów, uznano, że na podstawie art. 52 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych nie było konieczności sporządzenia korekty 
planu rocznego uwzględniającej te zmiany. Wskazała ponadto, że (w jej ocenie) 
akceptowane dokumenty mieściły się w planie finansowym zatwierdzonym przez 
Dyrektora. Muzeum posiadało środki na ich pokrycie, czego dowodem jest fakt, 
że nie wykazano ujemnego wyniku finansowego jednostki, nie powstała konieczność 
zwiększenia dotacji lub zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań w postaci kredytów 
czy pożyczek od podmiotów zewnętrznych w celu ich pokrycia. 

  (akta kontroli tom II str. 420-425)  
W 2019 r. w następujących przypadkach stwierdzono występowanie okresowych 
przekroczeń planowanych wielkości kosztów w odniesieniu do poszczególnych 
rodzajów kosztów wyodrębnionych w planie finansowym: 

 koszty stałe „koszty administracji/zarządu” – w okresie od 31 października 
do 19 grudnia 2019 r. przekroczono o 25 199,81 zł zaplanowane w tym 
zakresie koszty, określone w planie finansowym po zmianach z 17 lipca 2019 r. 
w wysokości 92 100 zł18, a następnie, w okresie od 20 do 30 grudnia 2019 r. 
przekroczono o kwotę 2 644,94 zł zaplanowane koszty, określone w planie 
finansowym po zmianach z 20 grudnia 2019 r. w wysokości 117 300 zł19. 

(akta kontroli tom I str. 81,156-171, 196-269; tom II str. 374; tom III str. 113) 

Dyrektor oraz Główna Księgowa wyjaśniali, że Muzeum sporządza plan finansowy 
przekazywany do organizatora w oparciu o plan rzeczowo – finansowy, w którym 
uwzględnione są planowane koszty wg. przedmiotu oraz wartość wydatków. 
Na podstawie zatwierdzonych przez Dyrektora zmian planu rzeczowo-finansowego, 
Muzeum w odniesieniu do określonych rodzajów wydatków (o ile nastąpi taka 
potrzeba) sporządza aktualizację planu finansowego przekazywanego 
do organizatora, obejmującą wszystkie zmiany zatwierdzone do dnia jego 
sporządzenia. W sporządzonej i przekazanej do organizatora korekcie planu 
finansowego z 17 lipca 2019 r., przez przeoczenie nie uwzględniono zmiany 
związanej z kosztami usług porządkowych. Informacja o zmianie planu rzeczowo-
finansowego na dzień 8 grudnia 2019 r. uwzględniona została w planie finansowym 
na dzień 31 grudnia 2019 r., który został przekazany organizatorowi wraz 
ze sprawozdaniem z wykonaniem planu finansowego za 2019 r. 

  (akta kontroli tom II str. 369, 374, 424) 

 koszty zmienne „zmienne wynagrodzenia bezosobowe i honoraria” – w okresie 
od 31 sierpnia do 19 grudnia 2019 r. przekroczono o 49 073,69 zł zaplanowane 
w tym zakresie koszty, określone w planie finansowym po zmianach z 17 lipca 
2019 r. w wysokości 46 000 zł20;  

  (akta kontroli tom I str. 160-171, 178-182; tom III str. 170-187) 
 

Dyrektor Muzeum i Główna Księgowa wyjaśniali m.in., że na etapie planowania nie 
w każdym przypadku mieli możliwość przewidzenia, jakiego rodzaju podmiot będzie 
wykonawcą określonego zamówienia, czy będzie to osoba fizyczna na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, czy samozatrudniony, czy inny podmiot gospodarczy. 
W Muzeum pierwotnie przyjęto zasadę, że w odniesieniu do merytorycznej 

                                                      
18 Wykonanie kosztów administracji/zarządu wg stanu na dzień 19 grudnia 2019 r. wynosiło 117 299,81 zł. Dopiero w wyniku 

kolejnej zmiany planu finansowego dokonanej w dniu 20 grudnia 2019 r. usunięto ww. przekroczenie, zwiększając plan 
kosztów w tym zakresie do kwoty 117 300 zł. 

19 Wykonanie kosztów administracji/zarządu wg stanu na dzień 30 grudnia 2019 r. wynosiło 119 944,94 zł. Dopiero w wyniku 
kolejnej zmiany planu finansowego dokonanej w dniu 30 grudnia 2019 r. usunięto ww. przekroczenie, zwiększając plan 
kosztów w tym zakresie do kwoty 129 400 zł. 

20 Wykonanie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wg stanu na dzień 19 grudnia 2019 r. wynosiło 95 073,69 zł. Dopiero 
w wyniku kolejnej zmiany planu finansowego dokonanej w dniu 20 grudnia 2019 r. usunięto ww. przekroczenie, zwiększając 
plan kosztów w tym zakresie na 171 000 zł. 
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działalności statutowej nie stanowi zmiany planu wartość usługi tylko z uwagi 
na formę rozliczenia, o ile nie powoduje zmiany wartości zaplanowanych wydatków 
z tytułu określonego rodzaju kosztu. Ta sama czynność może zostać rozliczona 
w formie wynagrodzenia bezosobowego, jak i zakupu usług na podstawie faktury, 
co nie ma wpływu na istotę tej usługi. Każdorazowo jest to koszt działalności 
merytorycznej. W związku z tym, że schemat planu finansowego wymagany przez 
organizatora zawiera w tym zakresie dwie odrębne pozycje, tj. zakup usług 
dotyczących działalności statutowej oraz wynagrodzenia bezosobowe i honoraria, 
aktualizacja danych o kosztach odbywała się każdorazowo w związku 
ze sporządzaniem korekty planu. 

  (akta kontroli tom II str. 368-369, 424) 

 koszty zmienne „remonty i konserwacja” – w okresie od 20 do 30 grudnia 
2019 r. przekroczono plan finansowy dla tej pozycji kosztów o 4 020,25 zł. 
Przyczyną w tym przypadku była dokonana w dniu 19 grudnia 2019 r. zmiana 
planu obejmująca m.in. zmniejszenie planu kosztów w tej pozycji 30 000 zł 
do 8 000 zł, pomimo że wg stanu na dzień dokonania tej zmiany wykonanie 
planu kosztów w tym zakresie wynosiło 12 020,25 zł21;  

  (akta kontroli tom I str. 162, 165, 170, 184-193; tom II str. 381-382) 
 

Dyrektor Muzeum i Główna Księgowa wyjaśniali, że zmniejszenie zaplanowanych 
kosztów w tym zakresie nastąpiło w wyniku pomyłki. W ewidencji analitycznej 
w 2019 r. wprowadzono nowe konto, służące do ewidencji drobnych napraw 
i konserwacji. W wyniku przeoczenia nie dokonano aktualizacji formuły w narzędziu 
kontrolnym i zapisy tego konta nie zostały uwzględnione w wartości wykonania.  

  (akta kontroli tom II str. 368, 381, 425) 
W odniesieniu do wyjaśnień Dyrektora i Głównej księgowej w sprawach 
przekroczenia kosztów określonych w planie finansowym, NIK wskazuje, że zgodnie 
z art. 27 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej oraz Statutem Muzeum plan 
finansowy ustalony przez dyrektora stanowi podstawę gospodarki finansowej 
instytucji kultury.  

(akta kontroli tom I str. 14)  
 

W Muzeum nie prowadzono dodatkowej ewidencji analitycznej kosztów w układzie 
tożsamym z układem przyjętym w planie finansowym. Dla wyliczenia stanu 
wykonania planu finansowego w poszczególnych rodzajach kosztów konieczne było 
zliczanie danych z kilku odrębnych kont księgowych.  

  (akta kontroli tom I str.103-118, 176-270; tom II str. 363, 367) 
 

Dyrektor wyjaśnił, że bieżąca realizacja planów finansowych podlega natomiast 
kontroli przy wykorzystaniu dodatkowego narzędzia w formacie Excel, które 
umożliwia zestawienie wartości zaplanowanych kosztów z wartościami 
zrealizowanymi pochodzącymi z systemu finansowo-księgowego. Stosowany 
system umożliwia eksport danych z programu do narzędzia kontroli. Do określonych 
pozycji planu finansowego odnoszone są określone konta z ewidencji analitycznej. 

(akta kontroli tom II str. 363, 367; tom III str. 188-190) 

1.4. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o działalności kulturalnej, w Muzeum utworzono 
fundusz instytucji kultury i fundusz rezerwowy, wyodrębniając  w ewidencji 
księgowej odrębne konta księgowe dla tych funduszy, odpowiednio: konto 800 i 802. 
Wg stanu na koniec I półrocza  2020 r. kwota zaewidencjonowana na koncie 
funduszu instytucji kultury (802,6 tys. zł) stanowiła równowartość mienia 

                                                      
21 Dopiero w wyniku kolejnej zmiany planu finansowego dokonanej w dniu 31 grudnia 2019 r. usunięto ww. przekroczenie, 

zwiększając plan kosztów w tym zakresie na 12 500 zł. 
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przekazanego Muzeum przez Polskie Towarzystwo Chemiczne na podstawie 
umowy darowizny z 10 grudnia 2018 r. Na koncie funduszu rezerwowego ujęta 
została natomiast kwota 135,1 tys. zł z przeksięgowania dodatniego wyniku 
finansowego za 2018 r. 

 (akta kontroli tom I str. 339-351) 

1.5. Muzeum prowadziło w badanym okresie działalność statutową 
w pomieszczeniach budynku stanowiącego własność m.st. Warszawy, położonego 
przy ulicy Freta 16 w Warszawie o powierzchni 888,60 m2, na podstawie umowy 
najmu z 12 grudnia 2018 r. zawartej na okres 10 lat z Zakładem Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy22.  

 (akta kontroli tom I str. 353-364) 

W wyniku oględzin przeprowadzonych 29 października 2020 r. stwierdzono, 
że Muzeum wykorzystywało wynajęte pomieszczenia zgodnie przeznaczeniem 
określonym w umowie najmu, tj. m.in. na gromadzenie zabytków i pamiątek 
związanych z Marią Skłodowską Curie oraz na prowadzenie działalności 
wystawienniczej i edukacyjnej. Nie było pomieszczeń niezagospodarowanych. 

 (akta kontroli tom I str. 353, 365-366) 

Część z ww. pomieszczeń Muzeum podnajmowało Polskiemu Towarzystwu 
Chemicznemu, z przeznaczeniem na siedzibę, biuro, prowadzenie biblioteki 
naukowej oraz archiwów Towarzystwa. Na podnajem tych pomieszczeń w 2019 r. 
Muzeum uzyskało zgodę ich właściciela. Podejmowane działania na rzecz 
uzyskania podobnej zgody na 2020 r., z przyczyn w znacznej mierze niezależnych 
od Muzeum, nie zostały sfinalizowane do czasu kontroli NIK (28 października 
2020 r.). Warunki podnajmu, określone w umowie z zawartej 10 czerwca 2019 r. 
Polskim Towarzystwem Chemicznym (która obowiązywała w 2019 r.), dotyczące 
m.in. wysokości czynszu, czasu trwania umowy, przeznaczenia lokalu23, były 
zgodne z warunkami określonymi przez właściciela. W umowie wskazano, 
że najemca będzie płacić miesięczny czynsz oraz opłaty eksploatacyjne 
w zryczałtowanej miesięcznej wysokości. Przewidziano możliwość waloryzacji 
stawki czynszu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług, ogłoszony przez 
GUS za rok ubiegły oraz także w przypadku, kiedy rzeczywiste koszty utrzymania 
lokalu okażą się wyższe niż ta stawka. W umowie nie zamieszczono postanowień  
dotyczących naliczania odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie czynszu. Wprowadzono 
natomiast zapis o możliwości rozwiązania umowy bez zachowania terminów 
wypowiedzenia, w przypadku opóźnień w opłacie czynszu przekraczającej dwa 
okresy płatności, po uprzednim udzieleniu na piśmie dodatkowego 
jednomiesięcznego terminu do zapłaty należności. 

(akta kontroli tom I str. 367-403; tom II str. 336-337, 339, 356-362, 429-434) 

1.6. W latach 2018-2020 (I półrocze) Muzeum nie dokonywało zbycia składników 
mienia zaliczonych do środków trwałych. 

(akta kontroli tom I str. 404) 

Zasady postępowania ze zbędnymi składnikami majątku ruchomego określone 
zostały w Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym Muzeum, wprowadzonym 
zarządzeniem Dyrektora Nr 05/08/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. Przewidziano 
w nich, że w przypadku zbędnych składników majątkowych o wartości rynkowej, 
jednostkowej równej lub większej niż 2,0 tys. zł ich sprzedaż nastąpi w drodze 
aukcji, która może być przeprowadzana pomiędzy jednostką i zainteresowanymi 

                                                      
22 Dalej ZGN. 
23 Lokal podnajmowano z przeznaczeniem na siedzibę, biuro, organizowanie spotkań o charakterze naukowym, prowadzenie 

dyskusji i wykładów ekspertów z dziedziny chemii, prowadzenie biblioteki naukowej oraz gromadzenie archiwów. 
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osobami w formie elektronicznej, w tym z wykorzystaniem ogólnodostępnych portali 
internetowych. W przypadku składników, których wartość jest niższa od 2,0 tys. zł 
przewidziano możliwość ich zbycia w drodze wewnętrznego ogłoszenia 
o sprzedaży. Wskazano ponadto, że rzeczowe składniki mienia ruchomego 
o rynkowej wartości do 3 500,00 zł oddane pracownikowi pozostającemu 
w stosunku pracy do użytku służbowego na okres co najmniej jednego roku, mogą 
zostać sprzedane temu pracownikowi z pominięciem ww. zasad.  
Postanowienia ww. Instrukcji, w części dotyczącej organizacji sprzedaży 
składników środków trwałych, o wartości rynkowej równej lub większej niż 
2,0 tys. zł, nie uwzględniają przepisów 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 przetargu24, w którym określono szczegółowe zasady organizacji 
i przeprowadzania przetargów na zbycie środków trwałych oraz sytuacje, w których 
można odstąpić od zbywania środków trwałych w drodze przetargu. 

 (akta kontroli tom II str. 131-137) 
 

Dyrektor wyjaśnił, że ww. rozporządzenie w § 28 pkt 2, daje możliwość odstąpienia 
od przeprowadzenia przetargu w przypadkach, gdy przedmiotem sprzedaży miałyby 
być składniki majątkowe, których wartość wynikająca z ewidencji księgowej, 
uwzględniającej skutki przeszacowania i zmniejszonej o stopień umorzenia, nie 
przekracza kwoty określonej w przepisach w sprawie uznawania składników 
majątkowych za środki trwałe. Z uwagi na fakt, że Muzeum nie posiada w ewidencji 
oraz nie planowało nabycia środków trwałych o wartości początkowej 
przekraczającej kwotę 10 000 zł w ramach zapisów regulaminu wewnętrznego 
wybrano rozwiązania adekwatne do sytuacji organizacyjno – majątkowej jednostki, 
co nie wyklucza nowelizacji zapisów, w sytuacji gdy będzie to uzasadnione. 

(akta kontroli tom II str. 418-419) 
 

Zdaniem NIK, przedstawione przez Dyrektora w wyjaśnieniach argumenty nie 
tłumaczą wprowadzenia w ww. zarządzeniu Dyrektora  uregulowań, zawierających 
rozwiązania sprzeczne lub niespójne z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, do stosowania którego instytucje kultury zobowiązane 
są na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej. Należy również 
zauważyć, że zarządzenie określa m.in. zasady zbywania środków trwałych 
o wartości rynkowej,  jednostkowej równej lub większej niż 2,0 tys. zł,  zatem 
powinno ono zawierać regulacje dotyczące wszystkich środków trwałych, zarówno 
tych, które są aktualnie w posiadaniu Muzeum, jak i tych które mogą zostać nabyte.  

1.7. Obowiązujące w badanym okresie w Muzeum zasady ustalania wysokości 
wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń 
pieniężnych dla pracowników tej instytucji określone zostały w Regulaminie 
wynagradzania pracowników Muzeum25 wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora 
nr 02/09/2018 z dnia 3 września 2018 r.  
Zamieszczone w ww. Regulaminie, uregulowania określające wysokość dodatku 
za wieloletnią pracę, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz nagród 
jubileuszowych, jak i zasady ich przyznawania, były zgodne z regulacjami 
określonymi w art. 31, art. 31b ustawy o działalności kulturalnej oraz 
w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 
2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury26.  

                                                      
24 Dz. U. z 1993 r. Nr 97, poz. 443. 
25 Dalej także: Regulamin wynagradzania. 
26 Dz. U. z 2015 r. poz. 1798. 
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Natomiast mniej korzystne od określonych w art. 31c ustawy o działalności 
kulturalnej były postanowienia Regulaminu wynagrodzeń określające wysokość 
odprawy w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę z tytułu 
niezdolności do pracy27. Wskazano w nich bowiem, że w tego rodzaju sytuacji 
pracownikowi (niezależnie od stażu pracy) przysługuje jednorazowa odprawa 
w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. 

 (akta kontroli tom I str. 405-416) 

W trakcie kontroli NIK, w związku z jej ustaleniami, Dyrektor zarządzeniem 
z 4 listopada 2020 r. wprowadził zmianę do Regulaminu wynagradzania, 
dostosowując jego postanowienia w zakresie wysokości odprawy emerytalnej 
do postanowień  art. 31c ustawy o działalności kulturalnej. 

 (akta kontroli tom II str. 341) 

Dyrektor wyjaśnił, że w Regulaminie wynagradzania zastosowano uregulowania 
zawarte w art. 921 § 1 ustawy Kodeks Pracy, zgodnie z którymi pracownikowi 
spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub 
emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub 
emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego 
wynagrodzenia. Mając jednak na względzie art. 5 tej ustawy, stanowiący, że jeżeli 
stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, 
przepisy Kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami, 
uznaliśmy za słuszne, po zwróceniu uwagi na rozbieżność, dokonanie zmiany 
w Regulaminie.  

(akta kontroli tom II str. 336, 338) 

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

 (akta kontroli tom I str. 419, 422-434) 

1.8. Zgodnie z warunkami pracy i płacy określonymi w umowach o pracę, 
zawartych z osobami zatrudnionymi w Muzeum na stanowisku głównego 
księgowego, ww. osobom za wykonywaną pracę przysługiwało wynagrodzenie 
miesięczne, w skład którego wchodziły: wynagrodzenie zasadnicze i dodatek 
funkcyjny stanowiący 50% wynagrodzenia zasadniczego.  

Analiza wysokości wynagrodzeń miesięcznych przyznanych w latach 2018-2020 
(I półrocze) dwom osobom zatrudnionym kolejno na stanowisku p.o. głównego 
księgowego oraz głównego księgowego wykazała, że nie przekraczały one limitu 
maksymalnej dopuszczalnej wysokości wynagrodzenia określonego w art. 8 pkt 2, 
w zw. z art. 2 pkt 4 z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prywatnymi28. Poza wynagrodzeniem, w skład którego 
wchodziło wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz, w przypadku jednej 
z tych osób, dodatek za wieloletnia pracę, osoby te nie otrzymywały w badanym 
okresie premii, nagród bądź innych dodatkowych świadczeń, o których mowa 
w art. 11 ww. ustawy. 

(akta kontroli tom I str. 53-61, 418, 420-421) 

W badanym okresie Dyrektor nie powołał nikogo na stanowisko zastępcy dyrektora 
pomimo, że w § 10 pkt 1 Statutu Muzeum wskazano, że dyrektor zarządza Muzeum 
przy pomocy zastępcy. 

                                                      
27 Dalej także: odprawa emerytalna. 
28 Dz. U. z 2019 r. poz. 2136. 



 

12 

Dyrektor wyjaśnił, że nie ma obowiązku powoływania zastępcy oraz, że w dniu 
23 października 2020 r. do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy złożony został 
wniosek o akceptację kandydatki na zastępcę dyrektora. 

(akta kontroli tom II str. 406, 408) 

1.9. W latach 2018 – 2020 (I półrocze) Dyrektor i pracownicy Muzeum nie 
otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych zadań 
na rzecz tej instytucji, jak i ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi 
do realizacji takich zadań. 

(akta kontroli tom I str. 54, 417) 

W działalności Muzeum w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1) W latach 2018-2019 Muzeum ponosiło koszty z przekroczeniem ich wysokości 
określonej w planach finansowych, co stanowiło naruszenie następujących 
postanowień ustawy o finansach publicznych: 

 art. 46 ust. 1, zgodnie z którym jednostki sektora finansów publicznych mogą 
zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości 
wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki; 

 art. 52 ust. 3 (w zw. z art. 52 ust. 2), zgodnie z którym zmiany w zakresie 
zwiększenia kosztów wymagają dokonania zmian w rocznym planie 
finansowym.  

Poniesione przez Muzeum w 2018 r. koszty stałe z tytułu czynszu i amortyzacji, 
wg stanu na koniec roku były wyższe odpowiednio: o 18 473,35 zł i 6 199,11 zł 
od ich wysokości ujętej w planie finansowym na ten rok po zmianach.  

W 2019 r. wystąpiły natomiast okresowe przekroczenia planowanych wielkości 
kosztów, w przypadku następujących rodzajów kosztów wyodrębnionych w planie 
finansowym: 

 stałych z tytułu administracji/zarządu, których wysokość w okresie 
od 31 października do 19 grudnia 2019 r. przekroczyła o 25 199,81 zł wysokość 
tych kosztów określoną w planie finansowym po zmianach z 17 lipca 2019 r., 
a następnie, w okresie od 20 grudnia do 30 grudnia 2019 r. przekroczyła 
o 2 644,94 zł, ich planowaną kwotę określoną w planie finansowym 
po zmianach z 20 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli tom I str. 81,156-171, 196-269; tom II str. 374; tom III str. 113) 

 zmiennych z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i honorariów, których 
wysokość w okresie od 31 sierpnia do 19 grudnia 2019 r. przekroczyła 
o 49 073,69 zł wysokość tych kosztów określoną w planie finansowym 
po zmianach z 17 lipca 2019 r.  

Ponadto w wyniku zmiany planu finansowego na 2019 r. dokonanej 19 grudnia 
2019 r., zmniejszono kwotę planowanych do poniesienia kosztów zmiennych z tytułu 
remontów i konserwacji z 30 000 zł do 8 000 zł, pomimo że wg stanu na ten dzień 
wykonanie planu kosztów w tym zakresie wynosiło 12 020,25 zł. Na skutek tej 
zmiany w okresie od 20 do 30 grudnia 2019 r. przekroczono plan finansowy dla tej 
pozycji kosztów o 4 020,25 zł.  

 (akta kontroli tom I str. 81, 92-93, 97-98, 113, 119-121, 156-171, 178-
182,184-193, 196-269; tom II str. 374, 381-382; 

tom III str. 1-6, 113, 170-187, 248-253) 
 

Powyższe nieprawidłowości świadczą o nieprzestrzeganiu w Muzeum zasad 
sprawowania kontroli nad operacjami finansowo-gospodarczymi, określonych 
w regulacjach  wewnętrznych, tj.:  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

13 

 mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych, określonych 
w zasadach organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Muzeum, 
wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora Nr 01/2018 z 3 września 2018 r., 
których jednym z elementów miała być kontrola finansowa obejmująca m.in. 
złożenie przez głównego księgowego podpisu świadczącego o tym, że nie 
zgłasza zastrzeżeń do oceny merytorycznej i formalno – rachunkowej oraz, 
że zobowiązania mieszczą się w planie finansowym; 

 zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych wprowadzonych 
zarządzeniem Dyrektora Nr 03/08/2018 z 20 sierpnia 2018 r., zgodnie 
z  którymi każdy dowód księgowy dokumentujący wydatek lub koszt przed 
przekazaniem do realizacji (wypłaty) i do ujęcia w księgach rachunkowych 
powinien być sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym 
i rachunkowym oraz zaakceptowany do zapłaty, w tym: główny księgowy 
powinien sprawdzić, czy dokonana operacja gospodarcza jest zgodna i mieści 
się w planie finansowym. 

 (akta kontroli tom II str. 33-43, 123-130)  

2) Określone w Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym Muzeum, 
wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Nr 05/08/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r., 
zasady sprzedaży składników środków majątkowych o wartości rynkowej, 
jednostkowej równej lub większej niż 2,0 tys. zł, nie uwzględniają przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu 
na sprzedaż środków trwałych, określających szczegółowe zasady organizacji 
i przeprowadzania przetargów na zbycie środków trwałych oraz sytuacji, w których 
można odstąpić od zbywania środków trwałych w drodze przetargu. 

 (akta kontroli tom II str. 131-137) 
 

W Muzeum prowadzono  gospodarkę finansową w odniesieniu do większości 
zagadnień zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności kulturalnej. 
Zakres  działalności oraz źródła jej finansowania były zgodne z określonymi 
w Statucie. Opracowywano plany finansowe na poszczególne lata, z zachowaniem 
wysokości dotacji organizatora. Utworzono fundusz instytucji kultury oraz fundusz 
rezerwowy. Będące w dyspozycji Muzeum pomieszczenia wykorzystywane były 
zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie najmu. Wynagrodzenia, dodatki 
do wynagrodzeń oraz nagrody i premie dla pracowników Muzeum ustalane były 
zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania. Wynagrodzenia, wypłacone, 
zgodnie z umowami o pracę, osobom zatrudnionym na stanowisku głównej 
księgowej nie przekraczały dopuszczalnego limitu. Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły ponoszenia przez Muzeum kosztów z przekroczeniem ich wysokości 
określonej w planach finansowych, które zgodnie z ustawą o działalności kulturalnej 
powinny stanowić podstawę gospodarki finansowej tej instytucji. Ponadto 
wprowadzone w Muzeum uregulowania wewnętrzne określające zasady 
gospodarowania majątkiem tej jednostki, określały zasady postępowania częściowo 
niezgodne z przepisami prawa określającymi zasady sprzedaży środków trwałych, 
do których stosowania zobowiązane było Muzeum zgodnie z ustawą o działalności 
kulturalnej. 
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2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazywanych 
przez organizatora.  

2.1. W latach 2018 – 2020 (do 30 czerwca) Muzeum otrzymało 
od współorganizatorów środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej 
w łącznej wysokości 3 925,0 tys. zł, z czego: 

 3 850,0 tys. zł stanowiły środki dotacji podmiotowej m.st. Warszawy 
(850,0 tys. zł w 2018 r., 2 000,0 tys. zł w 2019 r. oraz 1 000,0 tys. zł 
w I półroczu 2020 r.);  

 75,0 tys. zł stanowiły środki Polskiego Towarzystwa Chemicznego (50,0 tys. zł 
w 2019 r. i 25,0 tys. zł w I półroczu 2020 r.). 

Wysokość przyznanych i przekazanych środków na ten cel co roku przez 
współorganizatorów była zgodna z postanowieniami umowy o utworzeniu 
i prowadzeniu Muzeum. 

Ze środków dotacji podmiotowej otrzymanej w 2018 r., Muzeum wykorzystało 
699,3 tys. zł (82,2%). Pozostałe niewykorzystane środki dotacji, tj. 150,7 tys. zł 
zwrócono 31 stycznia 2019 r. na konto Urzędu m.st. Warszawy. Była Dyrektor 
Muzeum w wyjaśnieniach dla organizatora w tej sprawie29 wskazała, 
że po rozpoczęciu działalności przez Muzeum od 1 sierpnia 2018 r. podejmowano 
przede wszystkim działania o charakterze formalno-prawnym i organizacyjnym. 
Dodatkowo, do grudnia 2018 r. nie zostały obsadzone wszystkie etaty wynikające 
z zaplanowanej struktury organizacyjnej, co wpłynęło na zmniejszenie kosztów 
zatrudniania pracowników. 

W 2019 r. Muzeum zgodnie z danymi podanym w oświadczeniu dla organizatora 
wykorzystało całość otrzymanych środków dotacji. 

Z środków otrzymanych od współorganizatorów w I połowie 2020 r. Muzeum 
wykorzystało 964,7 tys. zł (tj. 94,1%). 

(akta kontroli tom I str. 18, 128-130; tom II str. 1) 

Zgodnie z przekazanymi przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy wytycznymi 
określonymi w Procedurze przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji 
podmiotowych z budżetu m.st. Warszawy, rozliczenie dotacji podmiotowej 
następować miało na podstawie złożonych przez Muzeum sprawozdań z wykonania 
planów finansowych wraz z załącznikiem opisującym działania merytoryczne oraz 
oświadczeń o wykorzystaniu dotacji. W procedurze określono, że w przypadku gdy 
kwota poniesionych kosztów jest wyższa niż otrzymana dotacja podmiotowa 
oznacza to, że dotacja została w całości wykorzystana. Dotacje udzielone z budżetu 
m.st. Warszawy w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają 
zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. 

 (akta kontroli tom I str. 73-80) 

Po zakończeniu każdego roku Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy zwracało się 
pisemnie30 do dyrektorów instytucji kultury o przekazanie w wyznaczonych 
terminach sprawozdania z wykonania planu finansowego, sprawozdania 
merytorycznego z działalności, sprawozdania z wykonania mierników wraz z kwotą 
poniesionych kosztów oraz oświadczenia w sprawie stopnia wykorzystania dotacji 
podmiotowej na działalność statutową i merytoryczną. 

 (akta kontroli tom I str. 96, 169) 
W wyniku badania terminowości składnia ww. dokumentów rozliczeniowych za lata 
2018 – 2019 stwierdzono, że część z nich została przekazana do organizatora 
                                                      
29 Z 6 lutego 2019 r. 
30 Pisma z 14 styczna 2019 r. i 24 stycznia 2020 r. 
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z opóźnieniem od jednego do czterech dni w stosunku do terminów przez niego 
wyznaczonych. Sprawozdanie z wykonania mierników za 2018 r., sprawozdanie 
merytoryczne z działalności za 2018 oraz oświadczenie w sprawie stopnia 
wykorzystania dotacji podmiotowej w 2018 r. przekazano do Urzędu m.st. Warszawy 
7 lutego 2019 r., tj. z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez organizatora. Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
za 2019 rok przekazano 10 lutego 2020 r., tj. z czterodniowym opóźnieniem. 

(akta kontroli tom I str. 96-101,122-128, 169-175, 271-279, 281) 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił m.in., że sprawozdania za 2018 r. przekazano do Biura 
Kultury po terminie z przyczyn formalnych. Nie udało się ich przekazać 6 lutego 
2019 r. w godzinach pracy Biura Kultury. Telefonicznie ustalono, że korzystniej jest 
przekazać je rano 7 lutego bezpośrednio do Biura Kultury, niż wysłać pocztą 
6 lutego, co paradoksalnie wydłużyłoby czas otrzymania sprawozdania. 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2019 r. przekazano z opóźnieniem 
z uwagi na czasową nieobecność Dyrektora. Biuro Kultury nie zgłaszało uwag w tej 
sprawie. 

(akta kontroli tom II str. 363, 367) 

Z przedstawionych dokumentów rozliczeniowych wynika m.in., że w 2019 r. 
Muzeum osiągnęło zaplanowane wartości trzech z czterech zaplanowanych 
mierników na ten rok, tj. planowaną liczbę wystaw czasowych (zorganizowano 
cztery takie wystawy, co stanowiło 100% planu), planowaną liczbę wydarzeń innych 
niż wystawy (zorganizowano 22 takie wydarzenia, co stanowiło 110% planu) oraz 
planowaną liczbę osób zwiedzających wystawy stałe i czasowe (zwiedziło 
je 40,2 tys. osób, co stanowiło 115% planu w tym zakresie). Nie udało się natomiast 
osiągnąć zaplanowanej liczby publikacji (wydano ich cztery, co stanowiło 57% 
planowanej liczby publikacji). 

(akta kontroli tom I str. 172, 283) 

Dyrektor wyjaśnił, że na ograniczenie liczby wydanych publikacji w 2019 r. 
w stosunku do planów wpłynęło, niezależne od Muzeum, wydłużenie się wstępnie 
założonego czasu przygotowania publikacji, wynikające w szczególności 
z problemów formalno-prawnych, związanych z pozyskaniem praw autorskich lub 
zgód na korzystanie z praw do publikacji od ich właścicieli, a także zdjęć i innych 
materiałów, planowanych do wykorzystania w ramach publikacji. 

(akta kontroli tom II str. 333, 335) 

W 2018 r. Muzeum nie przekazywało do Urzędu m.st. Warszawy załącznika 
do planu finansowego, zawierającego dane o planowanych działaniach 
merytorycznych w tym roku (miernikach). 

Dyrektor wyjaśnił, że Muzeum nie zostało objęte obowiązkiem złożenia informacji 
o planowanych działaniach merytorycznych na 2018 r.  

(akta kontroli tom II str. 88-93, 100; tom II str. 336, 338) 

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. stan realizacji mierników zaplanowanych 
do osiągnięcia w tym roku kształtował się następująco: zrealizowano jedyną 
zaplanowaną na ten rok liczbę publikacji, zorganizowano jedną z dwóch wystaw 
czasowych zaplanowanych do realizacji w tym roku; zorganizowano 25 z 40 
zaplanowanych na ten rok wydarzeń innych niż wystawy; wystawy odwiedziło 
4,4 tys. osób na 40 tys. osób wskazanych w mierniku.  

 (akta kontroli tom I str. 283-284, 320, 325; tom II str. 15-24) 

Dyrektor wyjaśnił, że zaplanowane na 2020 rok zadania związane z działalnością 
Muzeum zostały zrealizowane według stanu na 30 czerwca 2020 r. na poziomie 
niższym niż 50% z powodu pandemii COVID-19. Muzeum zostało decyzją władz 
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państwowych zamknięte dla zwiedzających od 12 marca do 16 czerwca 2020 r. 
Ta sytuacja miała wpływ przede wszystkim na wskaźniki dotyczące liczby 
zwiedzających oraz ilości wydarzeń naukowo edukacyjnych. Niemniej jednak 
Muzeum podejmuje działania zmierzające do zmiany formy realizacji zadań 
i rozwoju działalności on-line. Zaplanowany spektakl „W promieniach. Nieznane listy 
Marii Skłodowskiej Curie” zostały udostępnione widzom on-line. Trwają prace nad 
nagraniem lekcji muzealnych. Rozwija się działalność merytoryczna Muzeum 
w mediach społecznościowych. W przygotowaniu jest projekt wirtualnego 
zwiedzania Muzeum. 

(akta kontroli tom II str. 365-366, 370-371) 

W oświadczeniach przedłożonych Urzędowi m.st. Warszawy, Dyrektor przekazywał 
informacje o stopniu wykorzystania dotacji podmiotowej otrzymanej w 2018 r.31 
i 2019 r.32, pomimo że w Muzeum nie prowadzono odrębnego rachunku bankowego, 
dla dotacji podmiotowych otrzymanych od organizatora, jak również nie prowadzono 
wyodrębnionej ewidencji księgowej (analitycznej), w zakresie wydatków 
finansowanych ze środków dotacji podmiotowej przekazywanej przez Urząd m.st. 
Warszawy. 

(akta kontroli tom I str. 128, 281-282; tom II str. 406) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że w określonych przez Organizatora procedurach 
przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu m.st. 
Warszawy wskazano, że w przypadku gdy kwota poniesionych przez instytucję 
kultury kosztów jest wyższa niż otrzymana dotacja podmiotowa, oznacza to, 
że dotacja została w całości wykorzystana. W latach 2018 – 2019 Muzeum 
prowadziło tylko i wyłącznie działalność statutową i tylko i wyłącznie bieżącą. Nie 
realizowało projektów inwestycyjnych. W związku z tym wszelkie poniesione w tym 
okresie koszty i wydatki odnosiły się do działalności statutowej bieżącej. 

(akta kontroli tom II str. 406, 408) 

2.2. W latach 2018 – 2020 (I półrocze) Muzeum nie otrzymało dotacji celowych, 
o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o działalności kulturalnej, 
z przeznaczeniem na finansowanie zadań i programów bądź na sfinansowanie 
realizacji zadań inwestycyjnych. 

(akta kontroli tom II str. 31-32) 

W działalności Muzeum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
Muzeum wykorzystywało i rozliczało dotacje podmiotowe przekazane przez m.st. 
Warszawę, zgodnie otrzymanymi z Urzędu m.st. Warszawy wytycznymi w tej 
sprawie. Terminowo zwróciło dotacje podmiotowe niewykorzystane w 2018 r. 
Osiągnęło w 2019 r. prawie wszystkie zaplanowane na ten rok mierniki.  

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

3.1. Obowiązujące w Muzeum w badanym okresie zasady organizacji 
i funkcjonowania kontroli zarządczej  zostały wprowadzone zarządzeniem Dyrektora 
Nr 01/2018 z 3 września 2018 r. Określono w nich m.in., że zapewnienie 
funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy 
do obowiązków Dyrektora. Odpowiedzialność za nadzorowanie i kontrolowanie 

                                                      
31 Oświadczenie z 6 lutego 2019 r. 
32 Oświadczenie z 6 lutego 2020 r. 
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procesów zachodzących w kierowanych przez nich komórkach ponoszą Zastępca 
Dyrektora i Główny Księgowy. Struktura organizacyjna Muzeum powinna być 
dopasowana do aktualnych celów i zadań Muzeum, a zakresy zadań, uprawnień 
odpowiedzialności i podległości poszczególnych komórek organizacyjnych oraz 
pracowników określone w sposób spójny i przejrzysty i podlegać bieżącemu 
monitoringowi i aktualizacji. Cele i zadania Muzeum określają Statut, regulamin 
organizacyjny i plan działalności. Monitoring i ocenę realizacji zadań prowadzi się 
na bieżąco za pomocą kryteriów oszczędności, efektywności i skuteczności. Nie 
rzadziej niż raz w roku dokonuje się identyfikacji ryzyka związanego 
z poszczególnymi celami i zadaniami. W wyniku identyfikacji ryzyka określa się 
rodzaj reakcji na każde istotne ryzyko. Dyrektor lub upoważnieni pracownicy 
określają działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka 
do akceptowalnego poziomu. Wskazane w ww. dokumencie mechanizmy kontroli 
operacji finansowych i gospodarczych obejmować miały m.in.: kontrolowanie przez 
głównego księgowego jednostki kompletności i rzetelności dokumentów 
dotyczących operacji finansowych i gospodarczych; autoryzację wszystkich operacji 
finansowych przez Dyrektora Muzeum lub osoby upoważnione oraz kontrolę 
finansową (obejmującą m.in. dokonanie wstępnej ocenie celowości zaciągania 
zobowiązań, sprawdzanie zgodności przedmiotu zamówienia z wnioskiem lub 
umową, przeprowadzanie kontroli formalno–rachunkowej oraz złożenie przez 
głównego księgowego podpisu świadczącego o tym, że nie zgłasza zastrzeżeń 
do oceny merytorycznej i formalno – rachunkowej oraz że zobowiązania mieszczą 
się w planie finansowym, a jednostka posiada środki na ich pokrycie). 

(akta kontroli tom II str. 33-43)  

W Muzeum zgodnie z ww. zasadami, dokonywano identyfikacji ryzyka związanego 
z realizacją celów i zadań. W wykonanych analizach w tym zakresie w styczniu 
2019 r. i 2020 r.33 do poszczególnych celów/zadań objętych analizą ryzyka, 
przypisano opis ryzyka, jego skutki, prawdopodobieństwo wystąpienia oraz rodzaj 
i opis reakcji na ryzyko. Oceną objęte były ryzyka w zakresie realizacji zadań 
statutowych, dotyczących m.in. organizowania wystaw czasowych, zjazdów, 
konferencji i przedstawień, prowadzeniu działalności wydawniczej, edukacyjnej 
i poznawczej oraz modernizacji ekspozycji stałej. Zidentyfikowane ryzyka w tych 
obszarach obejmowały m.in.: brak kreatywności i zaangażowania pracowników 
w przygotowanie wystaw, niewystarczającą promocję prowadzonych działań, 
problemy prawne w zakresie prawa autorskiego, nieciekawą ofertę edukacyjną, brak 
wystarczających środków finansowych. Największe prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka przypisano do zadania dotyczącego modernizacji ekspozycji 
stałej. W tym obszarze, jako zidentyfikowane ryzyko wskazano na niewystarczające 
środki finansowe. W ramach reakcji na ryzyko założono aplikowanie o dodatkowe 
środki finansowe z różnych źródeł. Wśród zadań/celów objętych ocenami ryzyka nie 
było zagadnień dotyczących organizacji prowadzenia gospodarki finansowej.  

(akta kontroli tom II str. 44-45) 

Do czasu kontroli NIK (22 października 2020 r.) Muzeum nie posiadało regulaminu 
organizacyjnego, w którym to dokumencie zgodnie z § 11 Statutu, określona miała 
być organizacja wewnętrzna, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych. 

Dyrektor wyjaśnił, że Muzeum do czasu stworzenia i otwarcia wystawy stałej 
funkcjonuje jako jednostka w organizacji. Nadal trwa proces tworzenia zespołu 
i testowania rozwiązań opracowania optymalnej struktury organizacyjnej. Do czasu 
przyjęcia regulaminu organizacyjnego Muzeum realizuje swoje zadania w oparciu 

                                                      
33 Dokumenty z identyfikacji ryzyka sporządzono 31 stycznia 2019 r. oraz 31 stycznia 2020 r. 
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o założenia koncepcji programowo organizacyjnej Dyrektora, opracowane zakresy 
obowiązków i kompetencji pracowników oraz obowiązujące przepisy prawa 
powszechnego i wewnętrznego. Wskazał, że planowany termin zakończenia prac 
na regulaminem i jego wprowadzenia w życie to I kw. 2021 r.  

 (akta kontroli tom I str. 13; tom II str. 333-334) 

Pracownicy Muzeum mieli ustalone pisemne zakresy obowiązków. Do obowiązków 
osoby zatrudnionej od dnia 15 marca 2019 r. na stanowisku głównej księgowej 
należało m.in. organizowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, w tym 
prowadzenie ksiąg rachunkowych, opracowywanie planów, analiz finansowych, 
kontrola operacji finansowych i gospodarczych, zatwierdzanie dokumentów 
finansowych i księgowych do wysokości planu budżetowego, nadzór nad 
przygotowaniem i realizacją procesu zamówień publicznych oraz administrowanie 
majątkiem ruchomym i nieruchomym Muzeum. Zadania odnoszące się 
do gospodarki finansowej Muzeum, w tym obsługi księgowej tej instytucji, 
przypisane pozostałym pracownikom obejmowały m.in. obsługę kasy, prowadzenie 
ewidencji sprzedaży i ewidencji magazynowej, wystawianie faktur VAT i wysyłkę 
do nabywców; organizację i rozliczanie podróży służbowych, współpracę w zakresie 
organizacji obiegu dokumentów finansowo – księgowych. 

(akta kontroli tom I str. 55-70) 

Dyrektor wyjaśnił, że zasoby lokalowe i finansowe ograniczają możliwości 
rozbudowania struktury organizacyjnej. Dodatkowo 2019 r. był rokiem szczególnym, 
kiedy stanowisko objął nowy dyrektor i rozpoczęty został proces organizacji 
działalności Muzeum, w tym także zasobów kadrowych zgodnie z przyjętą 
koncepcją. Stopniowo zatrudniani będą nowi pracownicy, którym delegowane będą 
określone obowiązki, także w sferze gospodarki finansowej. Zasada dwóch par oczu 
w dotychczasowej organizacji zachowana była w zakresie planowania 
i akceptowania dokonywanych wydatków przez Dyrektora, co miało miejsce 
najczęściej w formie ustnej z uwagi na nieskomplikowaną strukturę i bezpośredni 
codzienny kontakt między pracownikami. W miarę rozbudowy lub zwiększania 
zakresu i skomplikowania realizowanych działań procedury kontroli będą 
weryfikowane i dostosowywane do potrzeb w myśl zasady optymalnego doboru 
metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów i terminowego realizowania 
zadań. 

 (akta kontroli tom II str. 365, 370) 

W odniesieniu do wyjaśnień Dyrektora NIK zauważa, że regulamin organizacyjny 
Muzeum stanowi bardzo istotny element systemu kontroli zarządczej w tej jednostce 
zgodnie z zasadami organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej 
wprowadzonymi zarządzeniem Dyrektora Nr 01/2018 z 3 września 2018 r. 

3.2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Muzeum posiadało 
dokumentację określającą zasady rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg 
rachunkowych w zakresie wskazanym w tym przepisie34. Zasady przeprowadzania 
inwentaryzacji i dokumentowania jej wyników określała Instrukcja inwentaryzacyjna 
wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Nr 04/08/2018 z 20 sierpnia 2018 r.  

 (akta kontroli tom II str. 52-122) 
 

Zasady obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych określone zostały 
w Instrukcji wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora Nr 03/08/2018 z 20 sierpnia 
2018 r. Określono w niej m.in., że: dowody księgowe podlegają odpowiedniej 
weryfikacji i zatwierdzeniu przed ich ujęciem w księgach rachunkowych; każdy 

                                                      
34 Zagadnienia te zostały uregulowane w kolejnych Zasadach (polityce) rachunkowości w Muzeum, wprowadzonych 

zarządzeniami Dyrektora nr 02/08/2018 z 20 sierpnia 2018 r. oraz nr 01/10/2018 z 30 października 2018 r., ze zm. 
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dowód księgowy dokumentujący wydatek lub koszt przed przekazaniem do realizacji 
(wypłaty) i do ujęcia w księgach rachunkowych powinien być sprawdzony pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zaakceptowany 
do zapłaty; główny księgowy sprawdza, czy dokonana operacja gospodarcza jest 
zgodna i mieści się w planie finansowym oraz umieszcza stosowną adnotację 
na dowodzie. 

(akta kontroli tom II str. 123-130) 
 

Stwierdzono, że ewidencja księgowa prowadzona była elektronicznie w systemie 
informatycznym, zgodnie z zasadami postępowania określonymi w ustawie 
o rachunkowości i uregulowaniach wewnętrznych. Księgi rachunkowe zawierały 
elementy, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj. m.in.: 
dziennik, księgę główną i księgi pomocnicze wskazane w przyjętej w jednostce 
polityce rachunkowości.  

 (akta kontroli tom II str. 46-51, 138-173, 435) 
 

Na podstawie analizy zapisów zamieszczonych na dokumentach księgowych, 
w oparciu o które ujęto w ewidencji księgowej Muzeum operacje dotyczące sześciu 
zrealizowanych usług i dostaw na rzecz tej Instytucji na kwotę 346,0 tys. zł35, 
stwierdzono, że dokumenty te spełniały wymogi określone w art. 20–22 ustawy 
o rachunkowości.  Zostały sprawdzone w sposób udokumentowany pod względem 
formalnym, rachunkowym i merytorycznym. Operacje księgowe z nich wynikające 
zostały prawidłowo zakwalifikowane do ujęcia w ewidencji księgowej.  

(akta kontroli tom II str. 174-185, 435) 
 

3.3. W okresie objętym kontrolą Muzeum terminowo i rzetelnie sporządzało oraz 
przekazywało do Urzędu m.st. Warszawy kwartalne sprawozdania o stanie 
należności i zobowiązań (Rb-N, Rb-Z). 

 (akta kontroli tom II str. 186-245) 

Muzeum terminowo sporządziło również sprawozdania finansowe za 2018 r. 
i 2019 r., które następnie zostały zatwierdzone przez Prezydenta m.st. Warszawy 
(odpowiednio 27 czerwca 2019 r. i 22 sierpnia 2020 r.). 

 (akta kontroli tom I str. 132-150, 286-303) 

Zgodnie z Statutem do obowiązków dyrektora Muzeum należało m.in. zapewnienie 
zbadania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i przedłożenia 
wyników tego badania wraz ze sprawozdaniem finansowym. 
Odzwierciedleniem tych zapisów były postanowienia umowy zawartej 12 marca 
2019 r. pomiędzy m.st. Warszawą a dyrektorem w sprawie warunków organizacyjno 
– finansowych działalności instytucji kultury oraz programu działania instytucji 
kultury, w której Dyrektor zobowiązał się składać roczne sprawozdanie finansowe 
wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. W aneksie do umowy wskazano, 
że sprawozdanie finansowe za 2018 r. nie będzie badane przez biegłego rewidenta. 

(akta kontroli tom I str. 14, 28, 32) 

W sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego za 2019 r., biegły rewident 
wskazał, że z wyłączeniem spraw podniesionych w zastrzeżeniach do opinii, 
przedstawia ono rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego i przepływów pieniężnych, zostało sporządzone na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 
ustawy o rachunkowości. Zastrzeżenia biegłego rewidenta dotyczyły danych 
o wysokości przychodów netto, w zakresie: 

 przychodów pochodzących ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum;  

                                                      
35 Badaniem objęto trzy operacje z 2018 i 2019 r. 
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W jego ocenie nie było możliwe stwierdzenie prawdziwej wartości osiągniętych 
przychodów z tego tytułu, z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznej 
liczby odwiedzających oraz wydanych biletów wstępu. W 2019  r. bilety wstępu 
nie były numerowane, a dane dotyczące ilości sprzedanych biletów pochodziły 
z wewnętrznej statystyki zwiedzających prowadzonej przez pracownika kasy. 
Wystąpiła również istotna liczba anulowanych paragonów w poszczególnych 
miesiącach okresu obrachunkowego. 

 przychodów pochodzących ze sprzedaży wydawnictw oraz pamiątek. 
Według jego oszacowania dane w tym zakresie zostały zniekształcone o ok. 
14,4 tys. zł, w wyniku zastosowania zapisanego w polityce rachunkowości 
uproszczenia polegającego na bezpośrednim odpisywaniu w koszty wartości 
towarów i materiałów na dzień ich zakupu, połączonego z ustaleniem stanu 
tych składników i ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu nie później 
niż na dzień bilansowy zamiast wprowadzenia szczegółowej ewidencji zakupu 
towarów i przeprowadzania okresowego rozliczania sprzedaży w sklepie 
i bieżącego wyjaśniania różnic. 

(akta kontroli tom II str. 323-327) 
 

Dyrektor wyjaśnił, że zdaniem Muzeum zastrzeżenie biegłego rewidenta dotyczące 
niemożliwości stwierdzenia faktycznej liczby wydanych biletów było nieuzasadnione, 
ponieważ wydawanie biletów było ewidencjonowane przy wykorzystana kasy 
fiskalnej, które rejestruje wartość i ilość wydanych biletów. Odnosząc się 
do drugiego zastrzeżenia Dyrektor wskazał, że podana przez biegłego kwota 
zniekształcenia wysokości wpływów ze sprzedaży wydawnictw oraz pamiątek, jest 
wartością oszacowaną, opartą na próbie, a nie wartością faktycznie potwierdzoną. 
Biegły chciał wykazać, że stosowanie przez Muzeum uproszczenia w ewidencji 
towarów wynikającego z przepisów o rachunkowości może powodować 
prawdopodobieństwo zniekształceń. Odnosząc się do powyższego należy 
zauważyć, że Muzeum przyjęło w tym zakresie dopuszczalne prawem uproszczenie, 
w momencie, w którym stan zapasów towarów miał wartość kwoty nieistotnej. Wraz 
z rozwojem oferty sklepu muzealnego i wzrostem wartości zapasów Muzeum, 
jeszcze przed wydaniem opinii przez biegłego rewidenta, podjęło działania mające 
na celu wprowadzenie pełnej ewidencji ilościowo-wartościowej towarów. Ponadto, 
od 1 stycznia 2020 r. wdrożono nowy system obsługi kasowej sprzedaży biletów, 
wydawnictw i pamiątek, który pozwala na systemowe wygenerowanie danych 
statystycznych dotyczących ilości i rodzaju sprzedanych biletów. 

(akta kontroli tom II str. 114, 369-370, 385-387) 
 

Stwierdzono, że ww. sprawozdanie biegłego rewidenta, które wpłynęło do Muzeum 
12 października 2020 r., przekazane zostało do Urzędu m.st. Warszawy 
27 października 2020 r., tj. ponad dwa miesiące po zatwierdzeniu przez Prezydenta 
m.st. Warszawy sprawozdania finansowego za 2019 r.   

(akta kontroli tom I str. 303; tom II str. 328) 

3.4. Zgodnie ze sprawozdaniami kwartalnymi Rb-Z o stanie zobowiązań 

wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres 2018 (II półrocze)  2020 
(I półrocze), Muzeum nie posiadało zobowiązań wymagalnych wg stanu na koniec 
poszczególnych okresów sprawozdawczych.  

(akta kontroli tom II str. 215-245) 

W latach 2018 – 2020 (do 30 czerwca)  Muzeum, w związku z nieterminową zapłatą 
zobowiązań za usługi telekomunikacyjne, zapłaciło odsetki w łącznej wysokości 
3,03 zł, w tym w 2018 r. - 0,28 zł, w 2019 r. – 2,75 zł.  

(akta kontroli tom II str. 248-249; tom III str. 244) 
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Dyrektor wyjaśnił, że nieterminowa zapłata spowodowana była nieotrzymaniem 
faktur w terminie umożliwiającym terminową realizację zobowiązań. Podczas 
kontaktów z obsługą klienta ustalono, że faktury były kierowane na błędny adres 
email.  

(akta kontroli tom II str. 337, 340) 

Analiza rozliczeń z tytułu należnych wynagrodzeń dla pracowników za maj 2018 r., 
2019 r. i 2020 r. oraz z tytułu realizacji dwóch umów zlecenia oraz dwóch umów 
o dzieło wykazała, że zobowiązania Muzeum w tym zakresie zostały uregulowane 
terminowo.  

(akta kontroli tom II str. 251-252) 

3.5. Wg danych sprawozdawczych stan należności wymagalnych Muzeum 

kształtował się następująco: na koniec roku 2018 r.  600 zł, 2019 r.  605  zł, 

na 30 czerwca 2020 r.  374 zł. Należności wymagalne najczęściej dotyczyły 
nieterminowej zapłaty za bilety wstępu. W badanym okresie nie doszło 
do przedawnienia należności. W jednym przypadku, w związku z roczną zwłoką 
w zapłacie należności w kwocie 600 zł, dłużnikowi naliczono odsetki za zwłokę 
w kwocie 52 zł. 

(akta kontroli tom I str. 82; tom II str. 188-213) 

Dyrektor wyjaśnił, że zgodnie z zasadami postępowania określonymi w rozdziale 
II Zasad (polityki) rachunkowości, odsetki za zwłokę, co do zasady, były przez 
Muzeum naliczane w sytuacji, jeśli ich wysokość przekraczała 10 zł. 

 (akta kontroli tom II str. 418) 

Polskie Towarzystwo Chemiczne terminowo regulowało zobowiązania wobec 
Muzeum z tytułu podnajmu pomieszczeń, z wyłączeniem zobowiązań za luty 2020 r. 
na kwotę 1 934,48 zł, które zostały uregulowane 16 kwietnia 2020 r., 
tj. z półtoramiesięczną zwłoką. 

 (akta kontroli tom II str. 212-214) 
 

Dyrektor wyjaśnił, że z uzyskanych od Wiceprezesa Towarzystwa wyjaśnień 
wynikało, że nieterminowe uregulowanie zobowiązań miało miejsce z powodu 
przeoczenia w związku z sytuacją pandemiczną.  

(akta kontroli tom II str. 418) 

3.6. W Muzeum wprowadzono wewnętrzne uregulowania określające zasady 
udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 30 tys. euro. W Regulaminie 
udzielania zamówień, wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora z 23 września 
2018 r., określono m.in., że w przypadku zamówień o wartości nieprzekraczających 
równowartości 8 000 euro nie stosuje się przepisów Regulaminu, a wyboru 
wykonawcy dokonać należy, w sposób celowy i oszczędny, kierując się zasadą 
należytej staranności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
Pracownik udzielający zmówienia nie miał w takim przypadku obowiązku 
dokumentowania przeprowadzonego postępowania w formie pisemnej. Przed 
udzieleniem zamówienia powinien jednak uzyskać przynajmniej ustne potwierdzenie 
dostępności środków finansowych od dyrektora lub głównej księgowej. Podstawą 
udokumentowania udzielenia takiego zamówienia stanowić miała jedynie informacja 
o zastosowaniu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, zamieszczona na odwrocie faktury lub 
rachunku, z podpisem osoby odpowiedzialnej. W przypadku zamówień o wartości 
szacunkowej przekraczającej równowartość 8 tys. euro należało przeprowadzić 
rozeznanie rynku (telefonicznie, pocztą elektroniczną, pisemnie lub poprzez portale 
internetowe, przegląd cen z katalogów) i zaprosić do składania ofert co najmniej 
dwóch wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące 
przedmiotem zamówienia lub drukując oferty z portali. Z rozeznania rynku należało 
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sporządzić notatkę, której wzór określono w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
Zamówienia należało udzielić wykonawcy, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą 
z punktu widzenia założonych kryteriów oceny (cena, jakość, parametry techniczne, 
termin wykonania). Udzielenie takiego zamówienia podlegało zatwierdzeniu przez 
dyrektora lub/i główną księgową. Odstąpienie od zasad postępowania określonych 
w Regulaminie wymagało pisemnej zgody Dyrektora. Zamówienia o wartości 
powyżej 8 tys. euro podlegały wpisowi do rejestru zamówień, którego wzór stanowił 
załącznik nr 2 do Regulaminu.  

(akta kontroli tom II str. 253-262) 
 

W Muzeum nie wprowadzono uregulowań wewnętrznych określających zasady 
organizacji udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro oraz 
zamówień niepodlegających przepisom ustawy Pzp ze względu na ich przedmiot.   

Dyrektor wyjaśnił m.in., że przepisy prawa nie nakładają obowiązku tworzenia 
regulaminów dla ww. zamówień publicznych. Ponadto w latach 2018-2020 nie 
planowano udzielania takich zamówień. Dlatego też, wobec zapowiadanych 
i trwających prac nad zmianami legislacyjnymi w przedmiocie udzielania zamówień 
publicznych, zrezygnowano z opracowywania regulaminów w tym zakresie.  

 (akta kontroli tom II str. 337, 340, 406, 409)  

Zgodnie z ww. Regulaminem zamówień publicznych, w Muzeum prowadzono 
rejestry zamówień publicznych udzielonych w poszczególnych latach, których 
wartość nie przekraczała równowartości 30 tys. euro. Ujęte w nich zostały trzy takie 
zamówienia z 2018 r. oraz cztery z 2019 r. 

(akta kontroli tom II str. 266-268) 

W wyniku analizy dokumentacji czterech z zamówień o najwyższej wartości 
udzielonych przez Muzeum w badanym okresie (na łączną kwotę 288,8 tys. zł 
brutto)36 stwierdzono, że postępowania o udzielenie tych zamówień 
przeprowadzone zostały zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania 
zamówień. Każdorazowo podstawę wyboru wykonawcy zamówienia stanowił 
pisemny wniosek o udzielenie zamówienia sporządzony wg wzoru określonego 
w załączniku nr 1 do Regulaminu (będący jednocześnie notatką 
z przeprowadzonego rozpoznania rynku), zawierający m.in.: opis przedmiotu 
zamówienia, uzasadnienie jego celowości, określenie jego wartości szacunkowej, 
zestawienie złożonych ofert, wskazanie wybranego wykonawcy zamówienia oraz 
uzasadnienie tego wyboru. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ww. 
wnioskach, w trzech przypadkach rozpatrywano oferty złożone przez dwa lub trzy 
podmioty. W jednym przypadku, dotyczącym wyboru dostawcy gablot 
ekspozycyjnych, negocjacje prowadzono z jednym wykonawcą, co uzasadniano 
faktem, że z uwagi na paramenty tego zamówienia (rozmiar i kształt zamawianych 
gablot powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb Muzeum oraz spełniać 
wymogi stawiane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) istnieje 
ograniczony krąg podmiotów posiadających odpowiednie doświadczenie i zdolność 
realizacji zamówienia w oczekiwanym terminie. We wszystkich zbadanych 
wnioskach znajdowały się zapisy potwierdzające możliwość pokrycia wydatku 
na realizację zamówienia zgodnie z planem rzeczowo-finansowym, podpisane przez 
Główną księgową bądź p.o. Dyrektora Muzeum. 

(akta kontroli tom II str. 292-320) 

                                                      
36 Badaniem objęto zamówienia, których przedmiotem była: dostawa sprzętu i montaż systemu telewizji przemysłowej 

(za kwotę 71,0 tys. zł brutto); dostawa i montaż gablot ekspozycyjnych (za kwotę 124,6 tys. zł brutto); montaż foli 
przeciwsłonecznej oraz folii antywłamaniowej (za kwotę 52,6 tys. zł brutto) oraz dostawa i wdrożenie oprogramowania F-K 
do obsługi rozliczeń finansowych (za kwotę 40,6 tys. zł brutto). 
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3.7. W latach 2018-2020 (I półrocze) do Muzeum nie wpłynęły skargi i wnioski 
dotyczące prowadzonej przez nie gospodarki finansowej. Zagadnienie to nie było 
również przedmiotem kontroli bądź audytów zewnętrznych lub wewnętrznych.  

(akta kontroli tom II str. 321-322) 

W przedstawionym wyżej zakresie działalności Muzeum stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:    

1) Do czasu kontroli NIK, Dyrektor Muzeum nie wprowadził regulaminu 
organizacyjnego, w którym to dokumencie zgodnie z § 11 Statutu, określona miała 
być organizacja wewnętrzna, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych.  

(akta kontroli tom I str. 13; tom II str. 332-334) 

W Muzeum 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 przepisami ustawy o rachunkowości opracowano 
dokumentację określającą obowiązujące w tej instytucji zasady rachunkowości oraz 
prowadzono księgi rachunkowe. Terminowo sporządzano sprawozdania finansowe 
oraz kwartalne sprawozdania Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań, jak 
również terminowo regulowano zobowiązania. Zamówienia publiczne 
niepodlegające, z uwagi na ich wartość, przepisom Pzp, w wybranych do kontroli 
sprawach, zorganizowano i przeprowadzono zgodnie z wewnętrznymi 
uregulowaniami. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wprowadzono 
uregulowania określające zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli 
zarządczej. Należy jednak zauważyć, że reguły postępowania określone w tych 
zasadach nie zawsze były w praktyce przestrzegane, o czym świadczą stwierdzone 
w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące przekroczeń wielkości zaplanowanych 
kosztów (co przedstawiono w obszarze pierwszym). W Muzeum, do czasu kontroli 
NIK, tj. przez ponad dwa lata od rozpoczęcia działalności, nie wprowadzono 
regulaminu organizacyjnego, pomimo iż stanowić on miał istotny element systemu 
organizacji kontroli zarządczej w tej instytucji. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację 
wewnętrzną Muzeum oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych; 

2) dostosowanie obowiązujących w Muzeum uregulowań wewnętrznych 
określających zasady zbywania składników majątkowych do przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu na 
sprzedaż środków trwałych; 

3) rzetelne sprawdzanie na etapie zaciągania zobowiązań oraz kwalifikowania 
dowodów księgowych do ujęcia w ewidencji księgowej, czy wynikające z nich 
operacje gospodarcze mieszczą się w planie finansowym Muzeum. 

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

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

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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,   17  grudnia 2020 r. 
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