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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, kontroler 

z NajwyŜszej Izby Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 

skontrolował Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (dalej: „Muzeum”) 

w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych NIK z kontroli pt. „Ochrona i udostępnianie 

zasobów muzealnych w Polsce” (P/08/075), sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym 

z 1 września 2007 r. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Muzeum w skontrolowanym 

zakresie. 

PowyŜsza ocena wynika z niŜej opisanych ustaleń: 

1. Wniosek nr 1 został zrealizowany, tj. na stanowisku głównego księgowego Muzeum 

zatrudniona była osoba, która spełniała warunek wymagany do pełnienia powyŜszej 

funkcji, określony w art. 54 ust. 2 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

2. Wniosek nr 2 został zrealizowany, tj. przychody i koszty zadań realizowanych ze środków 

dotacji celowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ewidencjonowane były  

w sposób prawidłowy. 
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3. Wniosek nr 3 został zrealizowany, tj. do ewidencji Muzeum wprowadzona została – 

z dniem 1 stycznia 2009 r. - nowa księga inwentarzowa pn.: „Księga wartości Muzealiów 

Archeologicznych i Numizmatów”, w której dokonuje się wpisów wartości wszystkich 

przenoszonych / wypoŜyczonych po dniu 1 stycznia 2009 r. i oszacowanych dla celów 

wypoŜyczenia muzealiów, a uzgodnienie sald wartości muzealiów pomiędzy Działem 

Głównego Inwentaryzatora i Zespołem Finansowo Księgowym odbywa się dwa razy  

w roku kalendarzowym. 

4. Wniosek nr 4 został zrealizowany, tj. wprowadzono stałe przepustki dla pojazdów 

pracowników Muzeum oraz czasowe przepustki wydawane dla innych pojazdów 

parkujących czasowo na dziedzińcu Muzeum oraz ewidencjonowano wjazd i wyjazd 

kaŜdego pojazdu. 

5. Wniosek nr 5 został zrealizowany, tj. Muzeum uzyskało od Wojewody Mazowieckiego 

decyzję nabycia – z mocy prawa – prawa uŜytkowania wieczystego gruntu zabudowanego 

w gminie Rybno, dla którego jest prowadzona księga wieczysta.  

ZwaŜyć naleŜy, Ŝe choć Muzeum podjęło działania zmierzające do właściwego 

zabezpieczenia przeciwpoŜarowego zbiorów znajdujących na terenie Ośrodka 

Magazynowo-Studyjnego w Rybnie, w wyniku których zbiory z trzech drewnianych 

budynków przeniesione zostały do magazynów spełniających wymogi ochrony 

przeciwpoŜarowej, to jednak do czasu zakończenia kontroli NIK warunki 

przechowywania zbiorów w ostatnim drewnianym magazynie w Rybnie nie spełniały 

wymogów ochrony poŜarowej.  

6. Wniosek nr 6 został zrealizowany, tj. częstotliwość i rodzaj szkoleń z zakresu ochrony 

przeciwpoŜarowej zostały dostosowane do zasad określonych w § 5 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). 

7. Udzielone przez Pana Dyrektora informacje o sposobie realizacji wniosków 

pokontrolnych przedstawione zostały terminowo, były rzetelne i zostały potwierdzone 

ustaleniami przeprowadzonej przez NIK kontroli. 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

zabezpieczenie zabytków archeologicznych przechowywanych w drewnianym magazynie 

znajdującym się na terenie Ośrodka Magazynowo-Studyjnego w Rybnie w sposób 

spełniający wymogi ochrony poŜarowej. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie, 

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

i wniosku, 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 wniosku, 

bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku 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. 

 


