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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1 zwanej dalej ustawą o NIK, kontroler NajwyŜszej Izby Kontroli Departamentu 

Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego skontrolował Muzeum im. Anny i Jarosława 

Iwaszkiewiczów w Stawisku w Podkowie Leśnej (zwane dalej „Muzeum”) w zakresie 

realizacji wniosków pokontrolnych NIK z kontroli pt.: „Ochrona zasobów muzealnych” 

(R/07/004), zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 12 września 2007 r. 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym 7 czerwca 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Muzeum w skontrolowanym 

zakresie. 

PowyŜsza ocena wynika z niŜej opisanych ustaleń: 

1. Wniosek nr 1 został zrealizowany w części dotyczącej ksiąg inwentarzowych muzealiów, 

zbiorów archiwalnych, zabytkowego księgozbioru i płyt winylowych, które były 

prowadzone na bieŜąco i spełniały wymogi określone w § 3 ust. 2 i 4 Ministra Kultury 

z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków 

w muzeach (Dz. U. Nr 202, poz. 2073). 

Trwała natomiast inwentaryzacja zbiorów fotograficznych Muzeum. W okresie  

od 29 stycznia do 11 marca 2008 r. spisanych zostało 51 albumów fotograficznych 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm. 
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(wszystkie), a według stanu na 24 maja 2010 r. spisanych zostało 1.300 pojedynczych 

fotografii. Inwentarz zostanie opracowany do końca roku. 

2. Wniosek nr 2 został zrealizowany. Zostały uzupełnione brakujące dane w kartach 

ewidencyjnych, w tym w szczególności w zakresie miejsca przechowywania, źródeł 

pochodzenia, opisów obiektu i fotografii. Opracowano równieŜ 133 nowe – brakujące 

karty ewidencyjne. Uwagi NIK dotyczą braku fotografii przy 7 kartach ewidencyjnych 

dotyczących litografii oraz przy kartach ewidencyjnych muzealiów zakupionych  

w 2009 r., tj. dywanu i serwety. 

3. Wniosek nr 3 został zrealizowany. W muzeum załoŜono nową instalację systemu 

sygnalizacji alarmu poŜaru (SAP), system kontroli dostępu do najwaŜniejszych 

pomieszczeń ekspozycyjnych oraz system instalacji telewizji dozorowej (CCTV). Uwagi 

NIK dotyczą nieuzgodnienia projektów systemów kontroli dostępu oraz telewizji 

dozorowej zainstalowanych w Muzeum z Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych, co 

było wymagane przepisami określonymi w pkt 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie 

zabezpieczania zbiorów w muzeach przed poŜarem, kradzieŜą i innym niebezpieczeństwem 

groŜącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do 

ewakuacji w razie powstania zagroŜenia (Dz. U. Nr 229, poz.1528).  

4. Wniosek nr 4 został zrealizowany. Wydatki ze środków publicznych realizowano  

granicach kwot określonych w planie przychodów i wydatków oraz kaŜdorazowo 

dokonywano zmiany planu.   

5. Wniosek nr 5 został zrealizowany, tj. uzupełnieniono zasady opisujące politykę 

rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

6. Wniosek nr 6 został zrealizowany, tj. podjęto działania w celu uregulowania zasad 

współpracy Muzeum ze Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk. Niemniej jednak NIK 

zwraca uwagę, Ŝe pełnienie przez Dyrektora Muzeum równocześnie funkcji prezesa 

Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk stanowi czynnik ryzyka wystąpienia konfliktu 

interesów, który naleŜy uwzględniać w procesie zarządzania ryzykiem w ramach kontroli 

zarządczej wykonywanej w Muzeum. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) dokończenie inwentaryzacji zbiorów fotograficznych Muzeum oraz uzupełnienie kart 

katalogu naukowego o brakujące fotografie, 
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2) uzgodnienie projektów systemów kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej 

zainstalowanych w Muzeum z Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie, 

do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 

 


