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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli  
 
 

Okres objęty kontrolą 

P/17/074 – Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją 
inwestycji budowlanych. 

Lata 2013-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostce). 
Badaniami kontrolnymi objęto również zdarzenia i dokumenty sprzed  
1 stycznia 2013 r. w przypadkach, gdy miały one związek z przedmiotem kontroli. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Marcin Sudół, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/86/2017 
z dnia 2 października 2017 r. [dowód: akta kontroli str. 1-2] 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów (dalej: Muzeum). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogdan Kaczmar, Dyrektor Muzeum. [dowód: akta kontroli str. 3-4] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Powyższą ocenę uzasadniają następujące nieprawidłowości stwierdzone w wyniku 
przeprowadzonej kontroli: 
− nieewidencjonowanie zabytków archeologicznych w prowadzonej w Muzeum 

Księdze depozytów, co w konsekwencji skutkowało sporządzaniem 
Sprawozdań z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej K-02  
(dalej: sprawozdania K-02), które nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu 
posiadanych depozytów; 

− przyjmowanie zabytków archeologicznych bez decyzji właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków o ich przekazaniu w depozyt; 

− przyjmowanie zabytków archeologicznych do zbiorów Muzeum  
bez udokumentowania tego faktu protokołem przyjęcia; 

− ewidencjonowanie w Księdze inwentarzowej zabytków archeologicznych 
niebędących muzealiami oraz nieprawidłowe dokonywanie w ww. księdze 
poprawek; 

− niewyjaśnienie wszystkich niezgodności ujawnionych w czasie zakończonej  
w marcu 2011 r. kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej  
ze stanem faktycznym zbiorów;  

− nieopracowanie do czasu kontroli NIK instrukcji przygotowania zbiorów  
do ewakuacji; 

− niedostosowanie opracowanego w 2012 r. Planu ochrony Muzeum dla budynku 
głównego usytuowanego przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie (dalej: Plan ochrony 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Muzeum) do wymogów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów 
muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym  
ich zniszczeniem lub utratą2 (dalej: rozporządzenie z 2014 r. w sprawie 
zabezpieczenia zbiorów) i nieuwzględnienie w nim obiektów administrowanych 
przez Muzeum, w których znajdują się zbiory; 

− niedokonanie w 2016 r. przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych  
i mechanicznych w Muzeum, w tym sprawdzenia kompletności kluczy; 

− wprowadzenie zarządzeniem Dyrektora Muzeum dodatkowej, odrębnej księgi 
depozytów dla zabytków archeologicznych, podczas gdy rozporządzenie  
w sprawie ewidencjonowania nie przewiduje możliwości prowadzenia kilku 
oddzielnych ksiąg depozytów; 

− niezapoznanie jednego pracownika Muzeum ze sporządzoną w 2016 r. 
instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i czterech pracowników  
ze sporządzonym w 2012 r. Planem ochrony Muzeum. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawne, organizacyjne i finansowe warunki zachowania 
trwałości zabytków archeologicznych odkrytych  
w związku z realizacją inwestycji budowlanych 

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury działającą m.in. na podstawie 
statutu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego3, w uzgodnieniu 
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN). Organizatorem 
Muzeum jest województwo podkarpackie (dalej: Organizator). Muzeum zostało 
wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora,  
pod numerem 6/99 oraz do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego  
przez Ministra Kultury i Sztuki, pod numerem DM-IV/PRM/11/98. [dowód: akta 
kontroli str. 5-26] 

Muzeum gromadzi zbiory w dziedzinie malarstwa, historii, polskiej sztuki dawnej  
i współczesnej, rzemiosła artystycznego, archeologii i etnografii. [dowód: akta 
kontroli str. 11-13, 16-19] 

Strukturę organizacyjną Muzeum tworzą m.in. Oddział – Muzeum Etnograficzne  
im. F. Kotuli w Rzeszowie (dalej: Muzeum Etnograficzne), z Izbą Pamięci Juliana 
Przybosia w Gwoźnicy Górnej, Oddział – Muzeum Historii Miasta Rzeszowa 
(pomieszczenia użyczone przez miasto Rzeszów), Działy: Archeologiczny, 
Historyczny, Sztuki, Finansowo-Księgowy, Biblioteka naukowa, pracownia 
konserwacji muzealiów, stanowisko głównego inwentaryzatora. [dowód: akta kontroli 
str. 27-28, 32, 40-41, 48] 

Dział Archeologiczny zlokalizowany jest w budynku głównym Muzeum  
przy ul. 3 Maja 19 (dalej: budynek główny). [dowód: akta kontroli str. 896] 

Muzeum administruje także budynkiem spichlerza wchodzącego w skład 
zabytkowego zespołu dworsko-pałacowego w Zgłobniu. Z informacji uzyskanych  

                                                      
2 Dz. U. poz. 1240. 
3 Uchwała nr XXXIX/769/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu  
w Rzeszowie, zmieniona uchwałą nr XXVII/478/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w Statucie 
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Poprzednio w tym zakresie obowiązywała uchwała nr XXXIII/619/09 z dnia 
27 kwietnia 2009 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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od Dyrektora Muzeum wynika, że po przebudowie (roboty budowlane prowadzone 
są od 2010 r.) ma on stać się regionalną składnicą zabytków archeologicznych.  
W efekcie tych prac, Muzeum zyska ponad 262,6 m2 powierzchni magazynowej  
oraz pomieszczenie o powierzchni 35,75 m2 do prowadzenia badań zgromadzonego 
materiału i przeprowadzania zabiegów konserwatorskich. Nakłady finansowe 
wymagane do zakończenie przebudowy4 Dyrektor określił na kwotę 935 tys. zł. 
[dowód: akta kontroli str. 774-777, 917-918, 919, 924] 

Na koniec III kw. 2017 r. w Muzeum zatrudnionych było 59 osób, w tym pięć  
w Dziale Archeologicznym na stanowiskach: kustosza dyplomowanego, starszego 
kustosza, kustosza, adiunkta i laboranta. Za wyjątkiem ostatniego stanowiska, 
wszyscy pozostali pracownicy – zgodnie z art. 32a ustawy z dnia 21 listopada  
1996 r. o muzeach5 – posiadali wykształcenie związane z zakresem gromadzonych 
w muzeum zbiorów. W kontrolowanym okresie, funkcję kierownika Działu 
Archeologicznego pełniła kustosz dyplomowany Joanna Podgórska-Czopek  
(dalej: kierownik Działu Archeologicznego). [dowód: akta kontroli str. 59-82, 97-98] 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Muzeum6 i indywidualnym zakresem 
obowiązków, do zadań głównego inwentaryzatora należy m.in. sprawowanie 
bezpośredniego nadzoru i kierowanie wpływem, ruchem muzealiów, a także 
depozytów oraz przechowywanie i prowadzenie w tym celu wymaganej 
dokumentacji; koordynacja prac działów odnośnie prowadzenia dokumentacji 
naukowej; koordynacja przeprowadzenia i opracowania inwentaryzacji muzealiów  
i depozytów Muzeum. Główny inwentaryzator został upoważniony także do kontroli 
prawidłowości realizacji zadań w zakresie inwentaryzacji; przechowywania oraz 
udostępniania zbiorów; kontroli zgodności stanu faktycznego zbiorów z zapisami  
w księgach inwentarzowych (skontrum zbiorów); nadzoru nad procesem digitalizacji 
zbiorów, administrowaniem komputerową bazą muzealiów i archiwaliów oraz 
przygotowaniem i realizacją sprawozdań na potrzeby własne oraz Organizatora.  
Od 1 października 1991 r. funkcję głównego inwentaryzatora sprawuje Bożena 
Gąsiorowska. Stanowisko to podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum. 
[dowód: akta kontroli str. 27, 37-38, 40, 54, 83-90] 

2. W kontrolowanym okresie formy i sposoby ewidencjonowania zabytków 
regulowały zarządzenia Dyrektora nr 31/20087 (obowiązywało do 24 marca 2017 r.) 
oraz 7/20178. Zarządzenie 31/2008 powielało zapisy § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu 
ewidencjonowania zabytków w muzeach9 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
ewidencjonowania). Określono w nim, że wszystkie eksponaty miały być 
wprowadzone do ewidencji zgodnie z przepisami określonymi w ww. 
rozporządzeniu. Do nadzorowania prac związanych z prowadzeniem dokumentacji 
ewidencyjnej zobowiązano kierowników działów. W zarządzeniu nr 7/2017 
wskazano, że dla zabytków pozyskanych przez Muzeum na własność, w drodze 
kupna, darowizny (przekazu) oraz w depozyt prowadzi się następujące rodzaje 
dokumentacji ewidencyjnej: umowę kupna, darowizny, przejęcia w depozyt wraz  
z protokołem zdawczo-odbiorczym do ww. umów; księgę inwentarzową muzealiów; 

                                                      
4 Do zakończenia przebudowy zostały prace wykończeniowe, przyłącze gazowe, roboty instalacyjne, wykonanie 
kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu wokół spichlerza, a także zakup wyposażenia. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 972, ze zm. 
6 § 20 Regulaminu organizacyjnego przyjętego zarządzeniem nr 12/2009 Dyrektora Muzeum z dnia 20 sierpnia 
2009 r. i zarządzeniem nr 35/2015 Dyrektora Muzeum z dnia 29 października 2015 r. 
7 Z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie form i sposobu ewidencjonowania zabytków w Muzeum. 
8 Z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie form i sposobu ewidencjonowania zabytków w Muzeum. 
9 Dz. U. Nr 202, poz. 2073. 
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księgę depozytów; karty ewidencyjne; dokumentację badań archeologicznych  
i innych badań terenowych. W zarządzeniu nie wskazano osób odpowiedzialnych  
za nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem dokumentacji ewidencyjnej 
zabytków. W § 2 ust. 1 lit. b ww. zarządzenia Dyrektor Muzeum wprowadził 
dodatkową, odrębną księgę depozytów dla zabytków archeologicznych. 
[dowód: akta kontroli str. 99, 100] 

W uregulowaniach wewnętrznych Muzeum określono formę dokumentowania 
przyjęcia zabytków. Zarządzeniem z 17 grudnia 2008 r.10 określono wzory umowy 
darowizny i przejęcia w depozyt (wraz ze wzorami protokołów zdawczo-odbiorczych) 
oraz sprzedaży. W marcu 2015 r. Dyrektor Muzeum wprowadził11 m.in. nowe wzory 
ww. umów i protokołów zdawczo-odbiorczych. [dowód: akta kontroli str. 101-118, 
126-134] 

3. W latach 2013-2017 (do końca III kw. 2017 r.) Muzeum nie ubiegało się  
o dofinansowanie badań archeologicznych związanych z realizacją inwestycji. 
[dowód: akta kontroli str. 135] 

W kontrolowanym okresie Muzeum uzyskało dofinansowanie dla trzech zadań 
(Rzeszów, stanowisko 117 – osada wielokulturowa12; Cmentarzysko tarnobrzeskiej 
kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Grzęsce, pow. Przeworski13; Grodzisko  
i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań 
archeologicznych z lat 2001-2010) na opracowanie (wraz z obowiązkową publikacją 
książkową) wyników przeprowadzonych badań archeologicznych (w tym analizę  
i konserwację pozyskanych zabytków). Na ww. zadania pozyskano środki finansowe 
MKiDN na łączną kwotę 107,1 tys. zł. [dowód: akta kontroli str. 136-197] 

W strukturze kosztów i nakładów inwestycyjnych największą pozycję stanowiły 
wynagrodzenia: 39,2% w 2013 r., 44,7% w 2014 r., 53,7% w 2015 r., 59,7%  
w 2016 r. i 56,4% w 2017 r. (do 30 września). Z kolei na inwestycje przeznaczono 
odpowiednio: 0,9% w 2013 r., 4,7% w 2014 r., 14,4% w 2015 r., 8,1% w 2016 r.  
i 10% w 2017 r., zaś na remonty: 0,4% w 2013 r., 5,1% w 2014 r., 0,5% w 2015 r.  
W latach 2016-2017 nie wydatkowano żadnych środków na remonty. [dowód: akta 
kontroli str. 642] 

W latach 2013 – 2017 (do 30 września) przychody Muzeum zostały zrealizowane  
w kwocie odpowiednio: 3.098.253,46 zł, 3.621.056,20 zł, 3.928.963,23 zł, 
3.899.369,21 zł i 2.905.091,69 zł. W tym okresie Muzeum finansowało swoją 
działalność z następujących źródeł: 

– dotacji z budżetu województwa podkarpackiego: 2.740.748,81 zł w 2013 r., 
3.212.408,17 zł w 2014 r., 3.336.215,56 zł w 2015 r., 3.177.539,22 zł w 2016 r.  
i 2.323.419,57 zł w 2017 r. (do 30 września), 

– dotacji z budżetu państwa: 28.500 zł w 2013 r., 147.837 zł w 2014 r., 185.000 zł 
w 2015 r., 299.600 zł w 2016 r. i 236.425 zł w 2017 r.,   

– dotacji od innych podmiotów (np. fundacje, banki): 22.378,95 zł w 2013 r., 
15.177,75 zł w 2014 r., 43.960,08 zł w 2015 r., 53.905,97 zł w 2016 r.,  
54.604,13 zł w 2017 r., 

                                                      
10 Zarządzenie Nr 28/2008 Dyrektora Muzeum z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów umów dotyczących 
darowizn, sprzedaży i przejęcia w depozyt muzealiów do zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 
11 Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Muzeum z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów 
dotyczących darowizn, sprzedaży i przejęcia w depozyt dóbr kultury do zbiorów Muzeum Okręgowego  
w Rzeszowie oraz nowego wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego i umowy wypożyczenia eksponatów. 
12 Opracowaniu podlegały wyniki badań z okresu 2006 – 2007. 
13 Opracowaniu podlegały wyniki badań z 1935 r. i 2008 r. 
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– dochodów własnych (np. wpływy z: wydawnictw, biletów, oprowadzania, 
wynajmu, badań archeologicznych): 209.594,57 zł w 2013 r., 222.882,76 zł  
w 2014 r., 146.741,96 zł w 2015 r., 158.429,01 zł w 2016 r. i 112.333,96 zł  
w 2017 r., 

– innych wpływów (np. przychody finansowe, darowizny, sprzedaż środków 
trwałych, sponsoring): 97.031,13 zł w 2013 r., 22.750,52 zł w 2014 r.,  
217.045,63 zł w 2015 r., 209.895,01 zł w 2016 r. i 178.309,03 zł w 2017 r. 
[dowód: akta kontroli str. 643-645] 

W planach finansowych Muzeum ani w jego ewidencji księgowej  
nie wyszczególniano środków przeznaczonych na ochronę zbiorów (w tym 
archeologicznych) i ich konserwację. Nie było też możliwe określenie, z jakich źródeł 
przychodów wydatki te zostały poniesione. [dowód: akta kontroli str. 198] 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił: Muzeum nie ponosi dodatkowych kosztów związanych  
z magazynowaniem, konserwacją, ochroną zabytków archeologicznych 
znajdujących się w depozycie muzeum (...). Od momentu pozyskania zabytków 
archeologicznych w formie depozytu do przejęcia na własność, zabytki  
są przechowywane w magazynie zbiorów Działu Archeologicznego (…). Pozyskane 
w ramach przedinwazyjnych badań wykopaliskowych obiekty archeologiczne trafiają 
do muzeum uporządkowane, są na nich dokonane niezbędne prace 
konserwatorskie (np. oczyszczanie, itp.) oraz są one wstępnie opracowane. Zabiegi 
konserwatorskie przy otrzymanych w formie depozytu zabytkach, ograniczają się  
do prac o charakterze zachowawczym. Trudno jest określić koszt tych zabiegów, 
ponieważ są one przeprowadzane równocześnie z zabiegami konserwatorskimi  
na innych muzealiach archeologicznych. [dowód: akta kontroli str. 680, 683-684] 

Ponadto Dyrektor wyjaśnił: otrzymywana dotacja podstawowa (…) jest 
niewystarczająca, aby zabezpieczyć potrzeby muzeum związane z wypełnianiem 
zadań wskazanych w statucie muzeum. Dotyczy to także przechowywania i ochrony 
zabytków archeologicznych. Oczywiście dotacja pokrywa większość wydatków 
stałych związanych z utrzymaniem obiektów, natomiast muzeum musi korzystać  
z własnych wypracowanych przychodów oraz innych środków zewnętrznych, aby 
pokrywać koszty organizacji wystaw, imprez, zakupu materiałów i usług.  
W przypadku działań konserwatorskich (…) w badanym okresie nie było potrzeby 
przeprowadzania gruntownych procesów konserwatorskich na materiale 
archeologicznym. [dowód: akta kontroli str. 917, 919-920] 

4. W okresie objętym kontrolą Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków 
(dalej: WKZ) lub działający z jego upoważnienia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Przemyślu (dalej: WUOZ) ani MKiDN nie przeprowadzali  
w Muzeum kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w szczególności dotyczących spełniania 
warunków: trwałego przechowywania zabytków archeologicznych przyjętych  
w depozyt, ich inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich oraz ich 
udostępniania w celach naukowych lub zapewnienia ich bezpieczeństwa. 
[dowód: akta kontroli str. 199-201, 629, 632] 

Muzeum w 2016 r. było kontrolowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego m.in. w zakresie ochrony zasobów w 2015 r.  
(tj. ewidencjonowania i inwentaryzacji muzealiów). W sformułowanych wnioskach 
pokontrolnych zobowiązano Dyrektora m.in. do uregulowania w przepisach 
wewnętrznych stosowanego sposobu wpisywania zabytków archeologicznych i ich 
danych identyfikacyjnych do księgi inwentarzowej Działu Archeologicznego, 
stosownie do postanowień § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania. 
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Ponadto w celu zapewnienia rzetelności wpisów w księdze depozytów i księdze 
inwentarzowej ww. Działu oraz prawidłowego i rzetelnego sporządzania 
sprawozdania K-02, zalecono przestrzeganie postanowień art. 21 ust. 1 ustawy  
o muzeach oraz art. 35 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami14 (dalej: ustawa o ochronie zabytków),  
przy ewidencjonowaniu zabytków archeologicznych. Dyrektor Muzeum wyjaśnił,  
że wypełnieniem ww. wniosków pokontrolnych było wprowadzenie zarządzenia  
nr 7/2017 w sprawie form i sposobu ewidencjonowania zabytków w Muzeum oraz 
pouczenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i sporządzanie  
ww. sprawozdania statystycznego. [dowód: akta kontroli str. 202-247, 629, 632-634, 
646-660] 

Wypełnianie przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów archeologicznych  
nie było w latach objętych kontrolą przedmiotem nadzoru ze strony rady Muzeum. 
[dowód: akta kontroli str. 629, 634] 

5.1. Muzeum prowadziło zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane15 książkę obiektu budowlanego dla budynku głównego. Zawierała ona 
wpisy potwierdzające, że ww. obiekt służący przechowywaniu i ekspozycji zabytków 
archeologicznych poddawany był rocznym i pięcioletnim kontrolom stanu 
technicznego. Do książki tej dołączone były protokoły z tych kontroli. Ostatnia 
kontrola okresowa pięcioletnia przeprowadzona została 21 grudnia 2012 r. Roczne 
kontrole obiektu swoim zakresem obejmowały elementy wymienione w art. 62 ust. 1 
pkt 1 i 2 ww. ustawy. [dowód: akta kontroli str. 248-351] 

W protokole z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku głównego 
przeprowadzonej w dniu 7 listopada 2016 r. wskazano na konieczność renowacji 
bądź wykonania nowego pokrycia dachowego z papy na części administracyjnej  
i przewiązce. Termin wykonania robót remontowych wyznaczono na 7 maja 2017 r. 
W wymaganym terminie roboty te nie zostały wykonane. Dyrektor wyjaśnił: (…) 
wnioskowaliśmy do organizatora o przyznanie środków na przeprowadzenie 
remontu (…). Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 
2017 r. ustalono plan dotacji (…) z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu 
ww. pokrycia dachowego. Zadanie jest obecnie w fazie realizacji i zostanie 
wykonane do końca roku 2017. [dowód: akta kontroli str. 283, 288, 629, 634-635, 
764-773] 

W okresie objętym kontrolą w budynku głównym nie były prowadzone kontrole przez 
organ nadzoru budowlanego. [dowód: akta kontroli str. 199-201]  

W 2014 r. w budynku głównym została przeprowadzona przez funkcjonariusza 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie (dalej: PSP) kontrola 
sprawdzająca wykonanie zaleceń nałożonych na Dyrektora Muzeum w 2008 r. 
decyzjami administracyjnymi16, dotyczących uchybień naruszających przepisy 
pożarowe17. W kontroli sprawdzającej funkcjonariusz PSP ustalił, że w zakresie 
zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji Dyrektor Muzeum wprowadził 
rozwiązania zastępcze, jednak zainstalowane oświetlenie ewakuacyjne i urządzenia 
sygnalizacyjno-alarmowe nie spełniały stosownych norm. Upomnieniem z dnia  
26 listopada 2014 r. Komendant PSP wezwał Dyrektora do dobrowolnego 
                                                      
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 
15 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
16 Decyzja nr 95/08 (znak: MZ.0231-C/29/08) z dnia 10 lipca 2008 r. i 96/08 (znak: MZ.0231-A/30/08) z dnia  
10 lipca 2008 r.  
17 W toku kontroli w 2008 r. funkcjonariusz PSP ustalił, że m.in. zamontowane hydranty wewnętrzne  
nie obejmują swoim zasięgiem całej powierzchni chronionej budynku oraz nie zostały zapewnione odpowiednie 
warunki ewakuacji. 
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wykonania obowiązków wynikających z ww. decyzji. Dyrektor poinformował18,  
że wystąpi do WUOZ o zgodę na zaprojektowanie podejścia wodociągowego tak, 
aby hydranty objęły swoim zasięgiem całą przestrzeń budynku19. Nadmienił,  
że w przypadku urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych konieczne jest 
zaprojektowanie nowego systemu, na co Muzeum nie posiada środków 
finansowych. W piśmie z dnia 22 stycznia 2015 r. Dyrektor poinformował 
Komendanta PSP, że w wyniku podjętych działań oświetlenie ewakuacyjne spełnia 
wymagane normy.  

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że Dyrektor Muzeum nie wykonał zaleceń 
Komendanta PSP, bowiem zasięg hydrantów wewnętrznych nie obejmował całej 
powierzchni chronionej budynku, a urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe  
nie spełniały wymaganych norm. [dowód: akta kontroli str. 352-366] 

Dyrektor wyjaśnił: (…) pozostała (…) nie rozwiązana kwestia zainstalowania jeszcze 
jednego hydrantu na piętrze budynku. Wykonanie dodatkowego podejścia 
wodociągowego (…) jest moim zdaniem niemożliwe bez ingerencji w trzystuletnie 
sklepienia i freski. Ze względu na tę sytuację, nie można było w pełni wykonać 
zalecenia Komendanta Miejskiego PSP (…). Wskazane w piśmie z dnia 10 grudnia 
2014 r. (znak: AT-071/10/14) szukanie rozwiązania tego problemu poprzez 
wystąpienie do WKZ o wydanie warunków konserwatorskich i ewentualne uzyskanie 
zgody na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego podejścia wodnego, nie było 
nakazem wskazanym w decyzji a jedynie moją inicjatywą, wynikającą z długoletniej 
praktyki w obcowaniu z obiektami zabytkowymi i troski o zachowanie 
niezmienionego kształtu wystroju zabytkowych wnętrz. (…) Nie potrafię 
jednoznacznie wskazać przyczyny, dlaczego nie powróciłem do załatwienia 
podkreślam mojej inicjatywy. (…) [dowód: akta kontroli str. 680-681, 685-687,  
691-700] 

W zakresie spełnienia zaleceń Komendanta PSP dotyczących urządzeń 
sygnalizacyjno-alarmowych Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że dwukrotnie występował 
do Organizatora o przyznanie środków na ten cel. Mimo to, Organizator  
nie przychylił się do jego wniosków. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
wyjaśnił: (…) ze względu na niekorzystne warunki mające wpływ na sytuację 
budżetu Województwa Podkarpackiego, nie posiadał wolnych środków, które 
mógłby przeznaczyć na realizację ww. zadania. Ograniczone środki finansowe 
będące w dyspozycji Województwa Podkarpackiego niestety nie pozwalają  
na sfinansowanie wszystkich potrzeb zgłaszanych przez instytucje kultury (…). 
[dowód: akta kontroli str. 680-681, 685-687, 691-700, 1076-1078]  

5.2. Wszystkie zabytki archeologiczne odkryte w wyniku badań własnych oraz 
badań realizowanych przez inne pracownie w związku z inwestycjami budowlanymi 
umieszczone zostały w magazynach (głównym i podręcznym) i w miejscu 
ekspozycji. Magazyn główny, o powierzchni 199,2 m2, zlokalizowany był  
na poddaszu części zabytkowej budynku głównego Muzeum. W łączniku części 
zabytkowej i administracyjnej Muzeum na II piętrze usytuowano magazyn podręczny 
składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 35,4 m2. W magazynie 
głównym znajdowało się 94 metalowych regałów20 zajmujących powierzchnię  
44,2 m2, co stanowi 22,2% powierzchni magazynu. Natomiast w magazynie 

                                                      
18 Pismem z dnia 10 grudnia 2014 r. 
19 Dotyczy to I piętra budynku. Zainstalowane hydranty w części parterowej budynku obejmowały swoim 
zasięgiem całą przestrzeń parteru. 
20 94 regałów o wymiarach [mb] 2,2x0,37x1,27, z których każdy składa się z 4 półek. Łączna kubatura  
94 regałów wynosi 97,2 m3, z tego wszystkie wykorzystywane są na potrzeby magazynowania obiektów 
archeologicznych, pochodzących z badań własnych oraz badań innych pracowni archeologicznych. 
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podręcznym było 17 drewnianych regałów21 zajmujących powierzchnię 5,2 m2,  
co stanowi 14,7% powierzchni magazynu. W obu magazynach brak jest wolnej 
przestrzeni magazynowej i możliwości wstawienia dodatkowych regałów. 
[dowód: akta kontroli str. 930-933, 938] 

Zabytki składowane były w papierowych kartonach ułożonych na regałach, z których 
każdy opisany był metryczką wskazującą (graficznie) jego lokalizację i numery 
inwentarzowe zabytków na nim umieszczonych. Kartony opisano co najmniej nazwą 
miejscowości, numerem stanowiska archeologicznego oraz numerem inwentarza. 
[dowód: akta kontroli str. 930-933] 

Magazyny zaopatrzone były w gaśnice. Znajdowały się w nich urządzenia 
ogrzewania, jonizacyjne czujki dymu (magazyn główny) i czujka ruchu (magazyn 
podręczny). W magazynie głównym znajdowało się małe okno służące  
do wentylacji, a w magazynie podręcznym były trzy okna antywłamaniowe w klasie 
P4 odporności. Wejście główne do magazynów zabezpieczone było drzwiami 
antywłamaniowymi i elektroniczną kartą dostępu. [dowód: akta kontroli str. 930-933] 

Objęta analizą próba zabytków archeologicznych przechowywana była w magazynie 
podręcznym i odpowiadała opisowi wynikającemu z inwentarzy zabytków. Wszystkie 
zabytki znajdujące się w papierowych kartonach były dodatkowo (wg rodzajów) 
umieszczone w woreczkach foliowych. W każdym z woreczków znajdowała się 
osobna metryczka, zawierająca m.in. informacje o miejscu odkrycia, numerze 
inwentarzowym, nazwie i dacie odkrycia zabytku. [dowód: akta kontroli str. 930-936] 

W miejscu ekspozycji zbiorów, zabytki archeologiczne zabezpieczono pod 
szklanymi osłonami, a duże gabarytowo ułożono bezpośrednio na drewnianych 
konstrukcjach. Pomieszczenie składało się z 5 sal o łącznej powierzchni ok. 160 m2. 
Miejsce ekspozycji zbiorów wyposażone było w urządzenia ogrzewania, czujki 
magnetyczne (przy drzwiach wejściowych) i pasywne czujki podczerwieni (PCP) 
przy wszystkich oknach i na każdej z sal. Wśród urządzeń zabezpieczających 
znajdowała się również sygnalizacja przeciwpożarowa w postaci jonizacyjnych 
czujek dymu wraz ze wskaźnikami zadziałania i liniowej czujki dymu.  
W pomieszczeniu zastosowano okna antywłamaniowe w klasie P4 odporności. 
[dowód: akta kontroli str. 930-933] 

W magazynach i sali ekspozycji nie ma urządzeń regulujących i monitorujących 
warunki klimatyczne. Dyrektor oświadczył, że pracownice Działu Konserwacji 
okresowo, kilka razy w roku, kontrolują ww. pomieszczenia. Ponadto wyjaśnił:  
po stwierdzeniu ewentualnych nieprawidłowych parametrów podejmowane są 
czynności prowadzące do polepszenia warunków m.in. pożyczanie między działami 
Muzeum nawilżaczy i osuszaczy głównie do pomieszczeń wystawowych oraz 
wymuszone wietrzenie i nawilżanie (naczynia z wodą) w salach magazynowych (…). 
W 2015 r. Muzeum wnioskowało o dofinansowanie ze środków MKiDN zakupu 
wyposażenia monitorującego i kształtującego warunki ekspozycji i magazynowania. 
Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania. [dowód: akta kontroli  
str. 575-581, 930-933, 937-938] 

6. Decyzją nr Pf-1/99 z dnia 22 marca 1999 r. Wojewoda Podkarpacki umieścił 
budynek główny Muzeum w wykazie obiektów podlegających obowiązkowej 
ochronie. [dowód: akta kontroli str. 545-574] 

                                                      
21 17 regałów o wymiarach [mb] 0,37x0,83x2,9, z których każdy składał się z 6 półek. Łączna kubatura  
17 regałów wynosi 15,1 m3, z tego wszystkie wykorzystywane są na potrzeby magazynowania obiektów 
archeologicznych, pochodzących z badań własnych oraz badań innych pracowni archeologicznych. 
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W okresie objętym kontrolą usługę polegającą na bezpośredniej fizycznej, 
całodobowej (w systemie zmianowym) ochronie budynku głównego Muzeum przez 
jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej świadczyło prywatne biuro 
ochrony wybrane22 w drodze przetargu. Zgodnie z zawartymi umowami, do jego 
zadań należy służba na stałym posterunku w pomieszczeniu ochrony w godzinach 
otwarcia obiektu dla zwiedzających, monitoring systemu zabezpieczeń po godzinach 
pracy Muzeum i natychmiastowa reakcja w przypadku zagrożenia. Ochronie 
podlegają: ekspozycje, magazyny zbiorów i dzieł bibliotecznych, pomieszczenia 
biurowe i pracownie budynku głównego Muzeum. [dowód: akta kontroli str. 624-628] 

Budynek główny Muzeum wyposażony jest w systemy sygnalizacji włamania  
i napadu, pożaru oraz telewizji dozorowej (CCTV). Pomieszczenia budynku 
głównego Muzeum posiadają zabezpieczenia techniczne, m.in. skrzydła okienne  
z okuciami antywłamaniowymi, drzwi antywłamaniowe, zamki elektromagnetyczne, 
stalowe okratowania. [dowód: akta kontroli str. 435, 437-438, 443, 446-451, 455, 
457-459] 

Dyrektor Muzeum nie powołał wewnętrznej służby ochrony, o której mowa w § 2  
ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony23. Odnosząc się  
do tego wymogu, wyjaśnił: zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  
o ochronie osób i mienia: „Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne  
dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego  
i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez 
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie 
techniczne”. Natomiast art. 2 pkt 7 precyzuje co należy rozumieć przez 
„specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne” – są to – „wewnętrzne służby 
ochrony oraz przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia…”. Zatem prowadzenie 
obowiązkowej ochrony obiektów muzeum przez SUFO jest zgodne  
z obowiązującym prawem. (…) Mając na uwadze (…) konieczność racjonalnego  
i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi będącymi w dyspozycji 
muzeum, zdecydowałem o powierzeniu stałej całodobowej ochrony fizycznej 
uprawnionym podmiotom zewnętrznym wybieranym w drodze przetargu. Z tego 
względu (…) nie powoływałem wewnętrznej służby ochrony. Nie pozwala na to stan 
finansów muzeum. (…). [dowód: akta kontroli str. 680, 684-685] 

7. Od stycznia 2016 r. Muzeum posiadało i wdrożyło aktualną instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego (dla budynku głównego i Muzeum Etnograficznego), 
zawierającą wymagane przepisami elementy. [dowód: akta kontroli str. 373-380] 

Poprzednio opracowane (w czerwcu 2011 r.) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego 
dla ww. obiektów Muzeum, nie były poddawane okresowej aktualizacji w 2013 r.  
i 2015 r. [dowód: akta kontroli str. 367-380] 

Z wyjaśnień Krzysztofa Szeli, Zastępcy Dyrektora Muzeum (dalej: Z-ca Dyrektora), 
odpowiedzialnego za ochronę obiektów wynika, że w latach 2011-2015 nie było 
potrzeby ich aktualizowania. Wyjaśnił on: W tym czasie nie zaszły żadne istotne 
zmiany co do sposobu użytkowania obiektów muzealnych, które mogłyby wpłynąć 
na zmianę warunków przeciwpożarowych (…). W 2014 r. w nowo uchwalonym 
rozporządzeniu MKiDN w sprawie zabezpieczenia zbiorów dodano w § 6 dodatkowe 

                                                      
22 Umowa z dnia 8 lipca 2010 r. zawarta na okres: 15 lipca 2010 r. - 15 lipca 2013 r., umowa z dnia 26 czerwca 
2013 r. zawarta na okres: 16 lipca 2013 r. – 15 lipca 2016 r., umowa z dnia 28 czerwca 2016 r. zawarta  
na okres: 16 lipca 2016 r. – 31 grudnia 2016 r., umowa z dnia 13 grudnia 2016 r. zawarta na okres: 1 stycznia 
2017 r. – 31 grudnia 2017 r. 
23 Dz. U. z 2017 r. poz. 1683. 
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informacje, jakie instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinna zawierać 
dla muzeum. W związku z tym zamiast w 2015 r. opracowywać według starych 
przepisów aktualizację starej instrukcji p.poż. zlecono pod koniec tego roku 
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych opracowanie nowej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierającej dodatkowe wskazania 
wynikające z § 6 wspomnianego rozporządzenia. [dowód: akta kontroli str. 755,  
758-759] 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił: (…) Nie potrafię wyjaśnić przyczyn przeoczenia 
aktualizacji wskazanych wyżej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Mogę 
domniemywać, że na przestrzeni lat 2011-2017, warunki i sposób użytkowania 
obiektu nie uległy żadnym istotnym zmianom (…). [dowód: akta kontroli str. 629-630, 
635] 

Muzeum nie posiadało instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dla budynku Muzeum 
Historii Miasta Rzeszowa, budynku Izby Pamięci J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej  
i zabytkowego dworu – spichlerza w Zgłobniu. Z wyjaśnień Dyrektora wynika,  
że budynek, w którym mieści się Muzeum Historii Miasta Rzeszowa administrowany 
jest przez miasto Rzeszów, które użycza Muzeum kilka pomieszczeń dla potrzeb 
wystawy historycznej. Budynek dworu spichlerza nie posiada jeszcze zgody  
na użytkowanie, a Izba pamięci to zagroda pogórzańska, niedostępna  
dla publiczności, w której nie prowadzi się działalności wystawowej. Obiekt jest 
zamknięty, pozbawiony dostępu do energii elektrycznej i dozorowany z zewnątrz.  
W umowie zawartej z Zarządem Województwa postanowiono przekazać ten obiekt 
na rzecz innego podkarpackiego muzeum, który posiada stosowne służby 
skansenowskie. [dowód: akta kontroli str. 630, 635-636] 

Poza jedną osobą, wszyscy pracownicy Muzeum zostali zapoznani z aktualną 
instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. [dowód: akta kontroli str. 381] 

8. Do dnia rozpoczęcia kontroli Dyrektor Muzeum nie opracował instrukcji 
przygotowania zbiorów do ewakuacji, o której mowa w § 30 ust. 1 rozporządzenia  
z 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów. [dowód: akta kontroli str. 630, 636-637] 

9. W 2012 r. został opracowany i zaktualizowany Plan ochrony Muzeum. Plan 
zawierał elementy wymagane rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach 
przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub 
utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie 
powstania zagrożenia24 (dalej: rozporządzenie z 2008 r. w sprawie zabezpieczenia 
zbiorów) i został uzgodniony z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie. 
Dyrektor Muzeum nie dostosował w wymaganym terminie obowiązującego Planu 
ochrony Muzeum do wymogów rozporządzenia z 2014 r. w sprawie zabezpieczenia 
zbiorów. Plan ochrony Muzeum opracowano wyłącznie dla budynku głównego 
Muzeum. Nie uwzględniono w nim również innych budynków administrowanych 
przez Muzeum, w których znajdują się zabytki. [dowód: akta kontroli str. 383-433] 

Poza czterema osobami, wszyscy pozostali pracownicy Muzeum zostali zapoznani  
z Planem ochrony Muzeum. [dowód: akta kontroli str. 381-382] 

W 2014 r. Dyrektor Muzeum dokonał analizy (za 2013 r.) stanu zabezpieczenia 
podległych obiektów budowlanych przed pożarem i przestępczością, a od 2015 r. 
przed kradzieżą i innym niebezpieczeństwem. W swoich analizach (za wyjątkiem 
analizy dotyczącej 2013 r.) Dyrektor wskazywał na konieczność: zwiększenia stanu 
osobowego pracowników dozoru do stałych posterunków we wszystkich 

                                                      
24 Dz. U. Nr 229, poz. 1528 (uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r.). 
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pomieszczeniach ekspozycyjnych, modernizacji systemu alarmowania ppoż.  
w budynku głównym Muzeum oraz zainstalowania zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w budynku Muzeum Etnograficznego. Wykonanie powyższych 
zadań, Dyrektor uzależnia od uzyskania środków finansowych. [dowód: akta kontroli 
str. 434-462] 

W 2015 r. przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, w tym 
sprawdzenia kompletności kluczy dokonała powołana25 przez Dyrektora komisja.  
W przypadku budynku głównego Muzeum, w protokole z dnia 4 maja 2015 r. 
komisja wskazała na konieczność zakupu (w miarę możliwości finansowych) 
nowych zamków nawierzchniowych z odpowiednią klasą bezpieczeństwa  
i zamontowania ich w szczególności w drzwiach sal wystawowych lub magazynów 
zbiorów. Komisja ustaliła także, że w budynku głównym Muzeum brakuje części 
kluczy zapasowych. Dyrektor wyjaśnił: wnioski przedstawione przez komisję (…) 
zostały w większości zrealizowane a część znajduje się w fazie realizacji 
uwzględniając możliwości finansowe muzeum. (…). Muzeum nie stać na 
jednorazową wymianę wszystkich zamków drzwiowych zwłaszcza, że część 
skrzydeł drzwiowych jest wyposażona w zamki zabytkowe. Sukcesywnie jednak 
będziemy prowadzili akcję wymiany, bądź dorabiania brakujących kluczy 
zapasowych, tak aby zakończyć ten proces w roku 2018. Muzeum wystąpi  
do Organizatora o przyznanie dodatkowych środków na ten cel. [dowód: akta 
kontroli str. 463, 497, 507, 539, 631, 641] 

W 2016 r. Dyrektor Muzeum nie powołał komisji, o której mowa w § 10 ust. 2 
rozporządzenia z 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów, która dokonałaby 
przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, w tym sprawdzenia 
kompletności kluczy (zgodnie z § 10 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia). [dowód: akta 
kontroli str. 630-631, 639] 

10. Muzeum posiadało plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego  
i sytuacji kryzysowych sporządzone oddzielnie dla zabytków nieruchomych26  
i zabytków ruchomych27 (dalej: plany ochrony zabytków). Stosownie do § 4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji  
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych28 (dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków) zostały one 
zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i uzgodnione przez WKZ.  
Ww. plany zawierały elementy wymienione w załączniku do rozporządzenia  
w sprawie ochrony zabytków. Plany ochrony zabytków, za wyjątkiem 2015 r.,  
nie były corocznie aktualizowane (zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
ochrony zabytków). [dowód: akta kontroli str. 508-510, 540-544]  

Z-ca Dyrektora wyjaśnił, że plany zostały zaktualizowane w końcu marca 2015 roku 
w związku z wprowadzeniem nowego wykazu osób do przeprowadzania ewakuacji 
zbiorów wraz z aktualnym wykazem kart tożsamości oraz zmiany składu osobowego 
zespołu do zabezpieczenia zabytku nieruchomego. Od tego czasu nie zmieniły się 
żadne czynniki, które mogłyby wpłynąć na konieczność aktualizacji w/w planów. 
Aktualizacja polegałaby tylko na mechanicznym wpisie, że taka miała miejsce,  

                                                      
25 Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie 
powołania komisji do przeglądu rocznego zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych w Muzeum Okręgowym 
w Rzeszowie oraz dokonania sprawdzenia kompletności kluczy  
26 Plan ochrony zabytku nieruchomego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla budynku 
głównego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 sporządzony w październiku 2012 r. 
27 Plan ochrony zabytków ruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Muzeum 
Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 sporządzony w czerwcu 2011 r. 
28 Dz. U. Nr 212, poz. 2153. 
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a w rzeczywistości nic nowego do istniejących planów by nie wniosła. [dowód: akta 
kontroli str. 756, 760] 

Powyższe wyjaśnienia potwierdził także Dyrektor Muzeum. [dowód: akta kontroli  
str. 631, 639-640] 

11. W sprawozdaniu K-02 za 2012 r. Muzeum wykazało zaginięcie czterech 
muzealiów historycznych. Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że były to cztery zabytki, 
które omyłkowo wpisano po dwa razy pod różnymi numerami w księgach 
inwentarzowych. Muzeum uzyskało zgodę MKiDN na skreślenie muzealiów  
z powodu podwójnego wpisu do inwentarza. Dyrektor Muzeum wyjaśnił ponadto: 
Ponieważ formularz sprawozdania K-02 nie zawierał takiej rubryki jak wykreślenie  
z powodu błędu w zapisie, ani innej rubryki (np. inne), która umożliwiłaby 
wykreślenie w/w zabytków, nie można było wpisać skreśleń inaczej niż w ten 
sposób. (…). [dowód: akta kontroli str. 680, 683, 690, 719, 721, 725, 727, 733, 735, 
740, 742, 748, 750]  

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

1. Zarządzenie Dyrektora nr 7/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie form  
i sposobu ewidencjonowania zabytków w Muzeum zawierało zapis niezgodny  
z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania. Zarządzeniem tym,  
w § 2 ust. 1 lit. b wprowadzono bowiem dodatkową, odrębną księgę depozytów  
dla zabytków archeologicznych. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. rozporządzenia, 
ewidencjonowanie polega na wpisie dokonanym odpowiednio w inwentarzu 
muzealiów, prowadzonym w formie księgi inwentarzowej i księdze depozytów. 
Stosownie do § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, w zależności od wielkości i specyfiki 
zbiorów muzeum zakłada się oddzielne księgi inwentarzowe albo dla osobnych 
rodzajów muzealiów, albo według kryteriów tworzywa.  

Dyrektor wyjaśnił: intencją Muzeum było wprowadzenie dodatkowej księgi 
depozytów archeologicznych ze względu na ich specyfikę. Możliwość wprowadzania 
dodatkowych ewidencji daje § 7 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania 
zabytków w muzeach. Księga została założona w 2017 r. i do dnia dzisiejszego  
nie zaistniała potrzeba dokonywania do niej wpisów. Jeżeli zostanie to uznane  
za błąd, anuluję wprowadzoną zarządzeniem księgę i wycofam z użycia. (…) 
założenie tej księgi było wyłącznie podyktowane troską o zbiory a nie nadużyciem 
przepisów ww. rozporządzenia. [dowód: akta kontroli str. 99, 681, 687] 

Zdaniem NIK, § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia dopuszcza możliwość zakładania 
oddzielnych ksiąg inwentarzowych w celu ewidencjonowania muzealiów, 
stanowiących własność Muzeum, a § 7 pkt 3 umożliwia wprowadzenie innych  
niż obowiązkowe ewidencji o charakterze pomocniczym. Przepisy nie przewidują 
natomiast możliwości prowadzenia kilku oddzielnych ksiąg depozytów, bowiem  
nie sprzyja to ochronie zabytków i może powodować utrudnienia m.in. w trakcie 
sporządzania sprawozdań K-02. 

2. Jeden pracownik Muzeum nie został zapoznany ze sporządzoną w 2016 r. 
instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, a czterech ze sporządzonym w 2012 r. 
Planem ochrony Muzeum. Dyrektor Muzeum i jego zastępca, merytorycznie 
odpowiedzialny za kwestie dotyczące ochrony, wyjaśnili, że było to przeoczenie. 
[dowód: akta kontroli str. 373-433, 630, 636-638, 675-679, 755-756, 759-760] 

W trakcie kontroli NIK, pracownicy ci złożyli oświadczenia o zapoznaniu się  
z ww. dokumentami. [dowód: akta kontroli str. 675-679] 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK, Muzeum nie posiadało instrukcji 
przygotowania zbiorów do ewakuacji, o której mowa w § 30 ust. 1 rozporządzenia  
z 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów.  

Z wyjaśnień Z-cy Dyrektora Muzeum odpowiedzialnego za kwestie ochrony wynika, 
że opracowanie osobnej instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji nie było 
konieczne. Elementy, jakie powinna zawierać instrukcja zawarto częściowo w planie 
ochrony zabytków ruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz w instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego z 2016 r. [dowód: akta kontroli str. 755-756, 759-760] 

Dyrektor wyjaśnił: (…) Mogę domniemywać, że na ten stan rzeczy miało wpływ 
przeświadczenie, że zdecydowana większość zagadnień związanych z procedurami 
ewakuacji zbiorów (…) zawarta jest w planie ochrony zabytków ruchomych  
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Muzeum (…). Podobne 
zapisy (…) zostały zawarte w planie ochrony obiektu, z którymi zostali zapoznani 
pracownicy Muzeum. [dowód: akta kontroli str. 630, 636-637] 

W trakcie kontroli Dyrektor Muzeum przedłożył instrukcję przygotowania zbiorów  
do ewakuacji29. Termin zapoznania pracowników z instrukcją określono na dzień  
15 grudnia 2017 r. [dowód: akta kontroli str. 939-957] 

4. Opracowany w 2012 r. Plan ochrony Muzeum nie został dostosowany  
do wymogów rozporządzenia z 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów, czym 
naruszono § 31 tego rozporządzenia. Przepis ten stanowi, że dyrektorzy muzeów,  
w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, dostosują 
opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów m.in. plany ochrony 
muzeów do wymogów rozporządzenia. Termin ten upłynął 31 grudnia 2015 r. 
[dowód: akta kontroli str. 383-433] 

Z-ca Dyrektora Muzeum wyjaśnił: do końca 2016 roku ogólne warunki ochrony 
obiektu nie uległy zmianie. Wszystkie części składowe Planu (…) (od I do VII)  
nie zmieniły się, a także wszystkie załączniki (od nr 4 do 11) nie wymagały (…) 
zmian. Nawet ochrona fizyczna była wykonywana przez tą samą firmę ochroniarską. 
W związku z wejściem w życie nowych przepisów od 2015 r. skoncentrowaliśmy się 
na „Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, która wymagała istotnych zmian 
(…). Sporządzenie „Planu ochrony obiektu” związane jest oczywiście ze sporym 
wydatkiem środków finansowych, których w Muzeum zawsze brakuje. W 2017 r. 
zostały przeprowadzone rozmowy konsultacyjne z osobą uprawnioną  
do sporządzenia nowego „Planu ochrony Muzeum”. Prawdopodobnie do końca tego 
roku lub na początku przyszłego taki plan zostanie sporządzony i uzgodniony  
z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Policji. [dowód: akta kontroli str. 756, 
760] 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił ponadto: Mogę domniemywać, że na ten stan rzeczy 
miało wpływ przeświadczenie, że (…) nie uległy zmianie warunki ochrony obiektu, 
nie zmienił się sposób ochrony fizycznej ani też dostawca usługi. W sytuacji 
permanentnego braku środków na realizację podstawowej działalności, staraliśmy 
się gospodarować funduszami w sposób wyjątkowo oszczędny. Dlatego też 
postanowiliśmy w pierwszej kolejności zlecić opracowanie nowej instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego. (…) W roku 2016 wydatkowaliśmy środki (…)  
na opracowanie aktualizacji dokumentacji wyposażenia budynku Muzeum 
Etnograficznego w systemy sygnalizacji pożarowej oraz modernizacji systemu 
sygnalizacji włamania i napadu. (…) Wobec gwałtownego wzrostu kosztów 

                                                      
29 Wprowadzona zarządzeniem nr 29/2017 Dyrektora Muzeum z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wdrożenia 
instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.  
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przeznaczonych na ochronę fizyczną przy w zasadzie niezmienionej dotacji 
podstawowej, musieliśmy ograniczyć wydatki i odsunąć w czasie zlecenie 
opracowania nowego planu ochrony. (…) Obecnie sytuacja finansowa umożliwia 
wygospodarowanie środków na opracowanie nowego planu ochrony. Zlecenie 
zostanie złożone do końca roku 2017. [dowód: akta kontroli str. 383-433, 630, 638] 

5. Plan ochrony Muzeum opracowano wyłącznie dla budynku głównego, bez 
uwzględnienia w nim innych budynków administrowanych przez Muzeum, w których 
znajdują się zabytki. Stosownie do § 27 ust. 1 rozporządzenia z 2014 r. w sprawie 
zabezpieczenia zbiorów30, zabezpieczenie zbiorów przed kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem realizuje się na podstawie planu ochrony muzeum. 
[dowód: akta kontroli str. 383-433]  

Dyrektor Muzeum wyjaśnił: Plan ochrony sporządzony dla Budynku Głównego 
muzeum zawiera informacje i instrukcje postępowania o charakterze uniwersalnym, 
z którymi zapoznaje się wszystkich pracowników muzeum niezależnie w jakim 
budynku (oddziale) muzeum świadczą pracę. Nie sporządzono odrębnego planu 
ochrony dla budynku (…) mieszczącego Muzeum Etnograficzne (…). Obiekt  
ze względu na charakter zbiorów nie został uznany za wymagający sporządzenia 
osobnego dokumentu. Budynek jest chroniony za pomocą zabezpieczeń 
mechanicznych i elektronicznym systemem sygnalizacji przed włamaniem  
i napadem (SWiN). Ochrona fizyczna jest realizowana poprzez reakcję grupy 
interwencyjnej po odebraniu sygnału generowanego przez SWIN przez firmę, która 
zabezpiecza również budynek główny. Inne obiekty administrowane przez Muzeum 
(..) nie są własnością muzeum bądź też są w trakcie przebudowy (rewitalizacji). 
Budynek w którym mieści się Muzeum Historii Miasta Rzeszowa  
jest administrowany przez miasto Rzeszów. Muzeum posiada jedynie umowę 
użyczenia kilku pomieszczeń, w których zorganizowana jest wystawa historyczna. 
Budynek Dworu spichlerza w Zgłobniu jest obecnie w stanie budowy (…). Jeżeli 
chodzi o Izbę pamięci Juliana Przybosia (…) jest to obiekt niedostępny  
dla publiczności. Nie prowadzi się w niej żadnej działalności wystawowej. (…) 
[dowód: akta kontroli str. 890, 892-893] 

W ocenie NIK, każdy obiekt, w którym przechowywane są zbiory, wymaga 
zabezpieczenia przed kradzieżą i innym niebezpieczeństwem, zatem stosownie  
do § 27 ust. 1 rozporządzenia z 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów powinien 
zostać ujęty w planie ochrony muzeum. 

6. W 2016 r. nie powołano komisji, o której mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia  
z 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów i nie dokonano przeglądu stanu 
zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, w tym sprawdzenia kompletności 
kluczy, stosownie do § 10 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia. [dowód: akta kontroli  
str. 630-631, 639, 755-756, 760] 

Z-ca Dyrektora wyjaśnił, że było to oczywiste przeoczenie. [dowód: akta kontroli  
str. 755-756, 760] 

W listopadzie 2017 r. Dyrektor powołał31 ww. Komisję. [dowód: akta kontroli  
str. 1187] 

1. NIK zwraca uwagę na konieczność zintensyfikowania działań mających na celu 
wykonanie, nałożonych w 2008 r., zaleceń PSP w zakresie spełnienia przez 

                                                      
30 Poprzednio § 7 rozporządzenia z 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w brzmieniu: Ochrona zbiorów 
jest organizowana na podstawie planu ochrony muzeum (…). 

31 Zarządzenie Nr 28/2017 Dyrektora z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu 
rocznego zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie oraz dokonania 
sprawdzenia kompletności kluczy. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Muzeum wymogów bezpieczeństwa. Podnoszony przez Dyrektora argument  
o braku wystarczających środków finansowych, zwłaszcza tych otrzymywanych  
od Organizatora, nie tłumaczy nieusunięcia uchybień w tym zakresie, gdyż  
na finansowanie swojej działalności Muzeum pozyskuje również przychody własne. 
Zdaniem NIK, blisko dziewięcioletni okres od stwierdzenia nieprawidłowości  
był wystarczający na wyasygnowanie odpowiednich środków finansowych na ten 
cel, gdyż bezpieczeństwo osób oraz zbiorów powinno być priorytetem. Podjęcie  
ww. działań odnosi się również do zaleceń32 sformułowanych po przeprowadzonym 
w 2015 r. przeglądzie stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, w tym 
sprawdzenia kompletności kluczy. 

2. NIK zwraca uwagę na potrzebę dokumentowania przeprowadzonej analizy  
i stwierdzonej zasadności odstąpienia od wymaganej przepisami prawa, cyklicznej 
aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i planu ochrony zabytków. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Działania podejmowane przez muzeum w celu ochrony 
zabytków archeologicznych 

1. W Muzeum prowadzono Księgę wpływu, w której ewidencjonowano zarówno 
muzealia, jak i depozyty. W ww. księdze w latach objętych kontrolą pod 23 
pozycjami dokonano wpisów zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie 
badań wykopaliskowych, powierzchniowych i nadzorów archeologicznych oraz 
pochodzących z darów. [dowód: akta kontroli str. 661-663] 

Muzeum prowadziło odrębną dla zabytków archeologicznych Księgę inwentarzową. 
Księga posiadała ponumerowane i przesznurowane strony, a końce sznurów były 
opieczętowane. Liczbę kart potwierdził Dyrektor Muzeum wraz z głównym 
inwentaryzatorem Muzeum, umieszczając na okładce księgi stosowną klauzulę  
i podpis. Stosowana przez Muzeum struktura wpisów33 pozwala na ustalenie danych 
identyfikacyjnych zabytków archeologicznych. Analiza dokonanych wpisów 
wykazała, że pod dziewięcioma pozycjami inwentarzowymi34 zaewidencjonowano 
zespoły zabytków archeologicznych z danego stanowiska archeologicznego, które  
w dniu/dniach ich wpisu do księgi nie były muzealiami, a były przekazane w depozyt. 
Ponadto dokonywano poprawek przy użyciu czarnego atramentu i bez podpisu 
upoważnionej osoby, a pod jednym numerem inwentarzowym ewidencjonowano 
zespoły zabytków z danego stanowiska archeologicznego. [dowód: akta kontroli  
str. 668-670, 894, 897-910] 

W Muzeum prowadzona była jedna, wspólna dla wszystkich oddziałów i działów 
Muzeum Księga depozytów, w której rejestrowano wszystkie rodzaje zabytków,  
z wyłączeniem zabytków archeologicznych. [dowód: akta kontroli str. 586-588]  

Analiza losowo wybranych masowych i wydzielonych zabytków archeologicznych 
wykazała, że dla wszystkich założono karty ewidencyjne. Stosowana przez Muzeum 
struktura kart ewidencyjnych pozwalała na ustalenie danych identyfikacyjnych 
zabytków archeologicznych. Karty ewidencyjne zawierały m.in. następujące dane 

                                                      
32 Konieczność zakupu nowych zamków nawierzchniowych i dorobienie części kluczy zapasowych. 
33 Wpisy do Księgi inwentarzowej dokonywane były m.in. w następujących rubrykach: numer księgi 
wpływu/numer polowej księgi wpływu, stanowisko (numer; nazwa, opis lokalizacja na mapie), charakterystyka 
stanowiska, rodzaj zabytków (ilość/mb/waga; opis), chronologia/kultura. 
34 Nr inwentarzowy: 3126-3128, 3132, 3135, 3136, 3138-3140. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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identyfikacyjne: nazwa komórki organizacyjnej; numer katalogowy, inwentarzowy, 
polowej księgi wpływu, inwentarzowy fotografii, archiwum; czas i miejsce powstania 
(miejscowość, gmina, powiat, województwo, numer stanowiska, charakterystyka 
stanowiska, obiekt, wykop, warstwa, chronologia); przedmiot; opis; wymiary; stan 
zachowania; wartość; sposób wykonania; zabiegi konserwatorskie; numer 
dokumentacji pracowni; data i sposób nabycia; miejsce przechowywania; literatura; 
dane dodatkowe. [dowód: akta kontroli str. 511-534] 

Nieewidencjonowanie zabytków archeologicznych w Księdze depozytów 
uniemożliwia ustalenie liczby zabytków archeologicznych przejętych przez Muzeum 
w depozyt na dzień 1 stycznia 2013 r. Na ten dzień ogólna liczba zabytków 
archeologicznych w zbiorach Muzeum wynosiła 210.984 pozycji inwentarzowych. 
[dowód: akta kontroli str. 584, 586-588] 

Poza jednym przypadkiem35, dla wszystkich przyjętych w depozyt zabytków 
archeologicznych pozyskano dokumentację badań archeologicznych i innych badań 
terenowych. [dowód: akta kontroli str. 852-854, 897-903, 966-1175] 

2. Muzeum terminowo przekazywało do Głównego Urzędu Statystycznego 
sprawozdania K-02. W ww. sprawozdaniach w latach 2013-2017 w Dziale 2. Zbiory 
muzealne, okazy żywe – stan w dniu 31 XII Muzeum corocznie wskazywało, że nie 
posiada zabytków archeologicznych przekazanych w depozyt. Również, w Dziale 3 
w sekcji Depozyty ww. sprawozdań Muzeum raportowało o braku wpisów i skreśleń 
depozytów zbiorów archeologicznych. [dowód: akta kontroli str. 719-753] 

W zakresie archeologii, dane zbieżne z wynikającymi ze sprawozdań K-02 za lata 
2014-2016, Muzeum przedłożyło w formie elektronicznej do Narodowego Instytutu 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ankietach sprawozdawczych za ww. okres. 
[dowód: akta kontroli str. 701-753] 

3. Ostatnia kontrola zgodności wpisów w dokumentacji ewidencyjnej ze stanem 
faktycznym zabytków archeologicznych (muzealiów i zabytków archeologicznych 
przejętych w depozyt) trwała od 23 października 2008 r. do 31 marca 2011 r. 
[dowód: akta kontroli str. 591-619] 

Zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania, Organizator 
wyraził zgodę36 na przedłużenie do 31 grudnia 2021 r. okresu komisyjnej zgodności 
wpisów dokumentacji ewidencyjnej w Dziale Archeologicznym. [dowód: akta kontroli 
str. 620-623, 754, 761-763] 

W protokole z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej37 z dnia 11 października  
2011 r. wskazano, że inwentaryzacją w formie spisu z natury objęto eksponaty: 
własne (eksponaty znajdujące się w magazynach, na ekspozycjach, w pokojach 
biurowych i pracowni konserwatorskiej Działu Archeologicznego), wypożyczone  
od innych muzeów oraz z inwentarza. [dowód: akta kontroli str. 592-618, 664-665, 
680-681, 683, 688-689] 

W trakcie spisu ujawniono niezaewidencjonowane zabytki archeologiczne  
oraz stwierdzono ich niedobory. Decyzją Dyrektora Muzeum braki ujawnione  
w spisie z natury, będące wynikiem zagubienia lub przemieszania z materiałem 
masowym, pozostawiono do wyjaśnienia w czasie kolejnego spisu. Odstąpiono  
                                                      
35 Z uwagi na brak możliwości kontaktu z kierownikiem badań prowadzonych w 1999 r. na stanowisku 
archeologicznym Bartkówka 8, przedstawiciel WUOZ w dniu 14 stycznia 2016 r. przekazał protokolarnie  
do Muzeum zabytki ruchome (bez dokumentacji polowej i sprawozdania). Materiał zabytkowy wyszczególniono 
w ww. protokole. 
36 Uchwała Nr 157/3238/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 marca 2016 r. 
37 Powołanej zarządzeniem nr 21/2008 Dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie z dnia 24 września  
2008 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla Działu Archeologicznego.  
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też od wpisywania do inwentarza zbiorów zabytków wykazanych jako nadwyżki  
w czasie spisu z natury, do czasu wyjaśnienia braków. [dowód: akta kontroli  
str. 591-619] 

4. W okresie objętym kontrolą WKZ wydał 24 decyzje przekazujące Muzeum  
w depozyt łącznie 24.937 zabytków archeologicznych (24.372 masowych i 565 
wydzielonych) pochodzących z badań związanych z realizacją inwestycji 
budowlanych. Na podstawie 11 decyzji WKZ: 
− w 2013 r. przyjęto 15 zabytków masowych (jedna decyzja), 
− w 2014 r. przyjęto 21 zabytków masowych (jedna decyzja), 
− w 2016 r. przyjęto 5.094 zabytków masowych i 274 wydzielonych (dziewięć 

decyzji). 

Muzeum przed uzyskaniem 13 decyzji WKZ o przekazaniu w depozyt: 
− w 2012 r. przyjęło 15.084 zabytków masowych i 157 wydzielonych (zabytki 

objęte czterema decyzjami WKZ wydanymi w 2017 r.), 
− w 2013 r. przyjęło 331 zabytków masowych i 91 wydzielonych (zabytki objęte 

jedną decyzją WKZ wydaną w 2015 r. i dwiema wydanymi w 2017 r.), 
− w 2014 r. przyjęło 3.617 zabytków masowych i 40 wydzielonych (zabytki objęte 

czterema decyzjami WKZ wydanymi w 2016 r.), 
− w 2016 r. przyjęło 210 zabytków masowych i 3 wydzielone (zabytki objęte 

dwiema decyzjami WKZ wydanymi w 2016 r.). 

Od momentu przyjęcia ww. zabytków do chwili wydania przez WKZ ww. decyzji 
minęło: w dwóch sprawach odpowiednio cztery i 204 dni, a w 11 pozostałych 
sprawach - od ponad dwóch do ponad pięciu lat. Kierownik Działu Archeologicznego 
wyjaśniła: okres pomiędzy datą przyjęcia przez muzeum zabytków 
archeologicznych, a złożeniem do WKZ wniosku o przekazanie ich w depozyt,  
w większości przypadków przeznaczony jest na opracowanie tych materiałów. 
Zakres i tempo prac, a tym samym czas powstawania pełnego opracowania, 
uzależnione są od autora badań, ale również podmiotów zewnętrznych, którym 
zlecane są niektóre badania i analizy. Działania te dotyczą z reguły materiałów 
pochodzących z dużych, szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych, które 
dostarczyły dużej ilości, różnorodnych zabytków (…). Prace te obejmują najczęściej 
zabiegi konserwatorskie (metale, ceramika), analizy specjalistyczne (…)  
i chronologiczne (…). Ich ilość, zakres i charakter w zasadniczy sposób wpływają  
na termin zakończenia opracowania. Z powyższych powodów może on przekroczyć 
przewidziany przez ustawodawcę termin 3 lat. Innym powodem „wydłużania” się 
okresu przejęcia zabytków w depozyt może być postawa inwestora. Wniosek  
o przekazanie w depozyt do określonej w promesie placówki muzealnej zabytków 
archeologicznych, powinien zostać złożony do WKZ przez inwestora. W praktyce, 
mimo wcześniejszych deklaracji, często działania takie nie mają miejsca. 
[dowód: akta kontroli str. 838-859, 897-913, 918, 923] 

Muzeum nie odwoływało się od decyzji WKZ o przekazaniu zabytków w depozyt. 
Nie zdarzyło się również, aby Muzeum na takie przekazanie nie wyraziło zgody. 
[dowód: akta kontroli str. 885-887, 888-890, 891] 

Za wyjątkiem 15.095 zabytków archeologicznych (14.938 masowych i 157 
wydzielonych) objętych trzema decyzjami o przekazaniu w depozyt38, wszystkie 
pozostałe zabytki zostały przez Muzeum przejęte na własność. Od wydania decyzji 
WKZ o przekazaniu zabytków archeologicznych w depozyt do momentu wydania 

                                                      
38 Decyzje wydane przez WKZ w trakcie kontroli NIK, tj. w październiku 2017 r. 



 

19 

decyzji o ich przekazaniu na własność minęło od 23 dni do blisko 3,5 roku. 
[dowód: akta kontroli str. 791-837, 903-910] 

5. Przyjęcie 20.219 zabytków archeologicznych (19.914 masowych i 305 
wydzielonych) zostało udokumentowane w formie protokołu lub za potwierdzeniem 
ich przyjęcia na innym dokumencie. Ich przyjęcie odbywało się przy udziale 
pracownika Muzeum i osoby reprezentującej podmiot prowadzący badania lub 
inwestora. W jednym przypadku protokolarnego przekazania zabytków39 dokonał 
pracownik reprezentujący WUOZ. Nie udokumentowano faktu przyjęcia 4.718 
zabytków archeologicznych (4.458 masowych i 260 wydzielonych). [dowód: akta 
kontroli str. 791-859, 897-910] 

Za wyjątkiem jednego przypadku40, do wszystkich zabytków archeologicznych 
Muzeum pozyskało dokumentację z badań archeologicznych, w tym inwentarze 
zabytków masowych i/lub wydzielonych. W przypadku czterech41 stanowisk 
archeologicznych Muzeum pozyskało tylko inwentarze zabytków masowych, mimo 
że w przedłożonych do kontroli wykazach ujawniło zabytki wydzielone. Kierownik 
Działu Archeologicznego wyjaśniła: (…) Nie zawsze decyzje osoby prowadzącej 
badania i sporządzającej polową księgę wpływów, dotyczące omawianej kwestii,  
są w pełni zrozumiałe i uzasadnione. (…). Przedstawione przez Muzeum dane (...) 
wynikają z aktualnej oceny charakteru poszczególnych artefaktów dokonanego 
zgodnie z kryteriami stosowanymi w pracach archeologicznych.  

Żaden przypadek przyjęcia zabytków nie został udokumentowany z wykorzystaniem 
wzoru umowy przejęcia w depozyt i formularza protokołu zdawczo-odbiorczego 
przyjętych zarządzeniami Dyrektora Muzeum42. Kierownik Działu Archeologicznego 
wyjaśniła: wzór umowy przyjęcia w depozyt i formularz protokołu zdawczo-
odbiorczego określone w zarządzeniu Dyrektora Muzeum nr 28/2008 z dnia  
17 grudnia 2008 r. (obowiązywało do 31 marca 2015 r.) i nr 7/2015 z dnia 10 marca 
2015 r., mają zastosowanie dla zabytków etnografii, sztuki i historii. Nie znajdują 
zastosowania w przypadku zabytków archeologicznych. [dowód: akta kontroli  
str. 101-118, 126-134, 838-859, 885, 887-891, 897-910]  

Inwentarze nie stanowiły załącznika do decyzji WKZ o przekazaniu Muzeum 
zabytków w depozyt. W ww. decyzjach, WKZ przywoływał konkretną lub przybliżoną 
liczbę zabytków bądź numer: polowej księgi wpływu lub inwentarza. [dowód: akta 
kontroli str. 791-837] 

Spośród 24 spraw objętych analizą, w 23, jak wyjaśnił Dyrektor Muzeum, przyjęte 
zabytki nie wymagały konserwacji, a w jednym przypadku stan otrzymanych 
zabytków świadczył o poddaniu ich doraźnej konserwacji. [dowód: akta kontroli  
str. 838-859, 897-910, 966-1175] 

Dyrektor Muzeum oświadczył, że postawione na etapie wydawania promesy warunki 
(najczęściej wstępne uporządkowanie oraz wykonanie kart ewidencyjnych) zostały 
spełnione przez wszystkie podmioty, którym je wyznaczono. Dla jednego podmiotu 
Muzeum nie ustaliło warunków przyjęcia zabytków, a warunków dla sześciu 
pozostałych nie można ustalić z powodu braku promesy w aktach Muzeum. 

                                                      
39 182 zabytki archeologiczne (179 masowych i 3 wydzielone) 
40 Z uwagi na brak możliwości kontaktu z kierownikiem badań prowadzonych w 1999 r. na stanowisku 
archeologicznym Bartkówka 8, przedstawiciel WUOZ w dniu 14 stycznia 2016 r. przekazał protokolarnie  
do Muzeum zabytki ruchome (bez dokumentacji polowej i sprawozdania). Materiał zabytkowy wyszczególniono 
w ww. protokole. 
41 Sokołów Małopolski, st. 14; Wołódź, st. 2; Białobrzegi, st. 5.; Racławówka, st. 4. 
42 Zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 28/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. (obowiązywało do 31 marca 2015 r.)  
i nr 7/2015 z dnia 10 marca 2015 r. (obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.). 
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Kierownik Działu Archeologicznego wyjaśniła: Ich brak w aktach Działu Archeologii 
Muzeum może wynikać z dwóch powodów (…) złożeniem wniosku o pozwolenie  
na badania zajmowali się pracownicy Muzeum, którzy prawdopodobnie nie zadbali  
o wykonanie dodatkowego egzemplarza promesy, który powinien trafić a/a Działu. 
W przypadku (…) stanowisk zlokalizowanych w obrębie autostrady A4, (…). prośby 
o wydanie promesy kierowane do Muzeum dotyczyły poszczególnych odcinków  
tej trasy, na których występowały wytypowane do badań stanowiska. W trakcie prac 
archeologicznych odkrywano nowe (nieznane wcześniej) punkty osadnicze (…).  
Być może WKZ uznał za wystarczającą wcześniej wydaną promesę odnoszącą  
się do określonego odcinka badanej trasy. [dowód: akta kontroli str. 860-879,  
882-897, 889, 891, 897-903, 907-910] 

W latach objętych kontrolą do Muzeum wpłynęło 116 wniosków o przyjęcie 
zabytków. Spośród nich, na podstawie 17 wniosków przekazano do Muzeum 
zabytki, a w przypadku 98, do Muzeum nie trafiły zabytki archeologiczne pozyskane 
w związku z inwestycją budowlaną: 

− z 71 inwestycji – inwestor nie przekazał materiałów i żadnej dokumentacji  
z badań;  

− z 21 inwestycji – nie pozyskano zabytków, ale złożono dokumentację z badań;  
− z dwóch – zabytki archeologiczne są w opracowaniu;  
− z czterech inwestycji Muzeum odmówiło przyjęcia zabytków. Dyrektor Muzeum 

wyjaśnił: (…) wydanie decyzji odmownej wynikało z: lokalizacji inwestycji – 
miejscowość posiadająca własną placówkę muzealną, która może (powinna) 
przyjąć zabytki (Przeworsk) oraz złych doświadczeń we wcześniejszej 
współpracy z osobami prowadzącymi badania (Dąbrowa, Trzciana, 
Racławówka).  

Na podstawie jednego ze 116 wniosków Muzeum pozyskało 4 zabytki,  
choć Muzeum nie uzyskało jeszcze decyzji WKZ o ich przekazaniu w depozyt.  
W listopadzie 2016 r. Muzeum wystąpiło do WKZ o przekazanie ich w depozyt,  
ale do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie otrzymało odpowiedzi. Kierownik 
Działu Archeologicznego wyjaśniła: (…) ze względu na przedłużający się czas 
oczekiwania na odpowiedź, interweniowano drogą telefoniczną uzyskując 
zapewnienie, że właściwy pracownik zapozna się ze sprawą. Brak reakcji ze strony 
Delegatury w Tarnobrzegu był powodem przeprowadzenia kolejnej rozmowy 
telefonicznej. Zapewniono nas, że Muzeum otrzymało już stosowne decyzje.  
Z wyjaśnień wynika ponadto, że przesłane43 skany decyzji dotyczyły innych 
stanowisk. Muzeum przesłało po raz kolejny wniosek o przekazanie zabytków  
w depozyt, jednak do 20 listopada 2017 r. nie otrzymało odpowiedzi. [dowód: akta 
kontroli str. 582-583, 778-790, 911, 912, 917-919, 922-923, 929] 

6. W latach objętych kontrolą Muzeum nie prowadziło własnych badań 
archeologicznych związanych z inwestycjami budowlanymi. [dowód: akta kontroli  
str. 585] 

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

1. Muzeum prowadziło Księgę inwentarzową w sposób, który nie spełniał wymogów 
określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencjonowania, w następującym 
zakresie:  

1) pod dziewięcioma pozycjami inwentarzowymi44 zaewidencjonowano zespoły 
zabytków archeologicznych z danego stanowiska archeologicznego, które  

                                                      
43 Drogą elektroniczną w dniu 1 marca 2017 r. 
44 Nr inwentarzowy: 3126-3128, 3132, 3135, 3136, 3138-3140 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w dniu/dniach ich wpisu do Księgi inwentarzowej nie były muzealiami, a były 
przekazane w depozyt. Powyższe stanowiło naruszenie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy 
o muzeach. Ww. przepis rozporządzenia stanowi, że ewidencjonowanie polega 
na wpisie dokonanym odpowiednio w (…) inwentarzu muzealiów, 
prowadzonym w formie księgi inwentarzowej. Zgodnie ze wskazanym 
przepisem ustawy o muzeach, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości 
stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów. 

Odpowiedzialna za ewidencjonowanie zabytków archeologicznych kierownik Działu 
Archeologicznego wyjaśniła: wpisy do inwentarza dokonane przed otrzymaniem 
stosownej decyzji WKZ podyktowane były względami porządkowymi  
i bezpieczeństwem zbiorów. Ze względu na bardzo ograniczoną bazę magazynową, 
przechowywanie materiału zabytkowego, zwłaszcza dużych partii zabytków,  
jest niezwykle kłopotliwe. (…) Maksymalne skrócenie okresu od przyjęcia zabytków 
do otrzymania decyzji WKZ o ich przekazaniu na własność muzeum, nie zawsze  
jest możliwe. Prośbę do WKZ o przekazanie materiału zabytkowego w depozyt 
powinien wystosować inwestor. Mimo wcześniejszych deklaracji, jak np.  
w przypadku stanowisk Kozodrza 6, Borek Wielki 18 i Bratkowice 8, nie zostało  
to realizowane. Czas oczekiwania na stosowną decyzję, a w przypadku jej braku 
podjęcie właściwych działań przez muzeum może znacznie wydłużyć okres 
przejmowania zabytków archeologicznych na własność. [dowód: akta kontroli  
str. 668-671, 673-674, 681, 688, 894, 897-912, 917, 919] 

2) na stronach Księgi: 16 (poz. 3121), 57 (poz. 3125), 106 (poz. 3130), 116  
(poz. 3133), 228 (poz. 3158), 256 (poz. 3163) poprawki dokonywane były 
czarnym atramentem bez podpisu upoważnionej osoby. Zgodnie z § 3 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania, koniecznych poprawek  
w księdze inwentarzowej dokonuje się czerwonym atramentem i potwierdza 
podpisem upoważnionej osoby. 

Odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem zabytków 
archeologicznych kierownik Działu Archeologicznego wyjaśniła: zauważone  
w księdze inwentarzowej korekty dotyczą drobnych pomyłek, głównie związanych  
z liczbą fragmentów materiału masowego wpisywanego do inwentarza. Brak ich 
prawidłowego oznaczenia wynika z przeoczenia. [dowód: akta kontroli str. 668-670, 
671, 673, 681, 688] 

2. W prowadzonej w Muzeum Księdze depozytów nie rejestrowano zabytków 
archeologicznych będących w depozycie, co stanowiło naruszenie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania. W konsekwencji sporządzane 
sprawozdania K-02 nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu posiadanych 
depozytów.  

Odpowiedzialna za prowadzenie Księgi depozytów główna inwentaryzator wyjaśniła: 
ewidencjonowanie zabytków przejętych przez Muzeum w depozyt wymaga 
sporządzenia dokładnej dokumentacji w postaci kart ewidencyjnych, wpisu  
do inwentarza oraz dokumentacji fotograficznej obrazującej stan zachowania  
w momencie przejęcia w depozyt. W przypadku zabytków archeologicznych tak 
szczegółowa dokumentacja tworzona jest już w trakcie prowadzenia 
przedinwestycyjnych badań wykopaliskowych; jest to m.in. księga polowa wpływu, 
sprawozdania z badań. Dokumentacja ta, jak też późniejsze opracowania wyników 
badań stanowią obszerny materiał, dokumentujący pozyskane zabytki. W momencie 
uzyskania przez Muzeum decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
o przekazaniu w depozyt danego materiału archeologicznego i rejestracji  
w muzealnej księdze depozytowej, konieczne byłoby wykonanie ponownie pełnej 
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dokumentacji do w/w zabytków, tym razem – do depozytów. Być może sama 
rejestracja decyzji WKZ w księdze depozytów (całość, pod jednym numerem) 
powinna zostać wykonana, ale wpis taki nie zwalnia z obowiązku wykonania  
w/w dokumentacji (…). Muzeum, za każdym razem, w krótkim odstępie czasu, 
występowało z wnioskiem o przekazanie w/w depozytów na własność do swoich 
zbiorów. Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków była zawsze pozytywna, 
po czym następował proces ponownego ewidencjonowania zabytków 
archeologicznych – tym razem już muzealiów, stanowiących własność Muzeum 
(wpis do inwentarza zbiorów, sporządzenie karty ewidencyjnej w systemie 
elektronicznym oraz fotografii obiektu). Biorąc pod uwagę etapy przejmowania 
zabytków archeologicznych – od pozyskania w czasie badań, przez rejestrację jako 
depozyt, do przejęcia na własność – trzeba podkreślić, iż na każdym z tych etapów 
konieczne jest tworzenie pełnej dokumentacji ewidencyjnej. Ponadto biorąc  
pod uwagę krótki czas, w którym status prawny tych samych zabytków 
archeologicznych ulega zmianie (z depozytu na własność), można stwierdzić brak 
racjonalności w działaniach tworzenia, a właściwie mnożenia dokumentacji 
ewidencyjnej (mając na uwadze liczbę archeologów pracujących w Muzeum  
oraz zakres wykonywanych przez nich obowiązków). [dowód: akta kontroli  
str. 83-90, 586-588, 664-666, 681, 689, 719-753] 

Odpowiedzialna za nadzór nad przygotowaniem sprawozdań K-02 główna 
inwentaryzator wyjaśniła, że od chwili wprowadzenia księgi depozytów, tj. od 1974 r. 
nie wpisywano w niej żadnych zabytków archeologicznych, a w sprawozdaniach 
wpisywano zabytki archeologiczne, które wpisane były do inwentarza Muzeum. 
Ponadto wyjaśniła, że przekazywany przez WKZ w ciągu danego roku materiał  
z badań archeologicznych jest zbiorem bardzo licznym, różnorodnym, z dużą ilością 
materiału masowego, który powinien zostać zewidencjonowany na zasadach 
obowiązujących wszystkie muzealia, ale ze względu na swój zmienny charakter 
(nietrwałość, możliwość rekonstrukcji) nie jest to możliwe. Z punktu widzenia 
obliczeń statystycznych nie można porównywać zabytków np. z dziedziny sztuki  
z zabytkami archeologicznymi. [dowód: akta kontroli str. 83-90, 914-915, 917, 920] 

Zdaniem NIK, nieujmowanie przez Muzeum zabytków archeologicznych w Księdze 
depozytów, a wykazywanie ich jako muzealia, uniemożliwia poprawne sporządzenie 
i zweryfikowanie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniu K-02.  
W konsekwencji sprawozdania K-02 zawierały błędne dane, które  
nie odzwierciedlały faktycznego stanu znajdujących się w Muzeum depozytów  
i muzealiów archeologicznych.  

3. W 13 przypadkach Muzeum przyjmowało zabytki archeologiczne45 przed 
uzyskaniem decyzji WKZ o ich przekazaniu w depozyt. Ponadto, Muzeum posiada  
4 zabytki archeologiczne, pozyskane w depozyt bez ww. decyzji. Powyższe 
stanowiło naruszenie art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków. Zgodnie z tym 
przepisem, miejsce przechowywania zabytków archeologicznych odkrytych, 
przypadkowo znalezionych albo pozyskanych w wyniku badań archeologicznych 
bądź poszukiwań określa WKZ, przekazując je w drodze decyzji, w depozyt 
muzeum, za jego zgodą. 

Odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem  
i ewidencjonowaniem zabytków archeologicznych kierownik Działu 
Archeologicznego wyjaśniła, że decyzja o tym gdzie trafią zabytki pozyskane  
w trakcie prac archeologicznych zapada praktycznie na etapie wydawania przez 
muzeum promesy. Zgodnie z pkt 5 art.35, WKZ może cofnąć taką decyzję,  

                                                      
45 Łącznie 19.533 zabytków archeologicznych (19.242 masowych i 291 wydzielonych). 
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ale ponieważ MOR spełnia wszystkie warunki określone w pkt 4 tego artykułu,  
w ponad 70-letniej historii muzeum taki fakt nie miał miejsca. Etap przekazywania 
odkrytych materiałów do WUOZ w większości przypadków jest nieuzasadniony  
ze względów praktycznych, logistycznych, jak i konserwatorskich. Ustawodawca  
nie określa gdzie fizycznie powinien trafić materiał zabytkowy bezpośrednio  
po zakończeniu badań terenowych. Jest to czas przeznaczony na uporządkowanie  
i wstępne opracowanie materiałów, prowadzące do powstania sprawozdania  
z badań, które po okresie 3 tygodni od daty zakończenia prac terenowych powinno 
być złożone w WUOZ. Przy sporządzaniu takiego sprawozdania bezpośredni dostęp 
do odkrytych materiałów oraz dokumentacji, jest niezbędny. W sytuacji gdy badania 
prowadzone były przez pracownika Działu Archeologii MOR, przewiezienie tych 
materiałów do muzeum, gdzie znajdują one godne warunki przechowywania  
i konserwacji, wydaje się oczywisty. W przypadku bardzo dużych zbiorów zabytków, 
mogących liczyć nawet kilkadziesiąt tysięcy artefaktów, urzędy konserwatorskie 
musiałyby posiadać odpowiednie zaplecze magazynowe na ich przyjęcie. Z uwagi 
na charakter zabytków archeologicznych i związane z tym wymogi konserwatorskie, 
każdorazowe przemieszczanie tych materiałów może prowadzić do ich destrukcji. 
[dowód: akta kontroli str. 882-885, 887, 889, 891, 897-910] 

Powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Funkcjonująca praktyka  
nie jest zgodna z art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków. To, gdzie ostatecznie 
trafią zabytki pozostaje w gestii WKZ. 

4. Muzeum nie udokumentowało w formie protokołu przyjęcia w depozyt zabytków 
archeologicznych pochodzących z ośmiu stanowisk archeologicznych. Powyższe 
stanowiło naruszenie § 2 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania, zgodnie  
z którym przekazywanie zabytków do zbiorów muzealnych dokumentuje się 
protokołem przyjęcia, potwierdzającym wolę przekazania-przyjęcia przez 
przedstawicieli stron. 

Odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem  
i ewidencjonowaniem zabytków archeologicznych kierownik Działu 
Archeologicznego wyjaśniła, że (…) forma przekazywania materiału zabytkowego  
i dokumentacji narzucana jest przez osoby prowadzące badania, które dostarczają 
je przez gońców lub drogą pocztową, czasem za pośrednictwem Urzędu 
Konserwatorskiego. Brak bezpośredniego kontaktu z odpowiedzialną za badania 
osobą uniemożliwia zastosowanie właściwej formy przekazania tych materiałów. 
[dowód: akta kontroli str. 882-884, 838-859, 885, 888-889, 891, 897-903, 907-910] 

5. Muzeum nie wyjaśniło wszystkich niezgodności ujawnionych w czasie 
zakończonej w marcu 2011 r. kontroli, o której mowa w § 3 ust. 6 rozporządzenia  
w sprawie ewidencjonowania. Główna inwentaryzator wyjaśniła: (…) działania takie 
prowadzone są przez kierownika Działu Archeologicznego, który na bieżąco 
informuje o ich rezultatach.  

Kontrola NIK potwierdziła, że w wyniku dotychczas przeprowadzonej weryfikacji 
wykazanych w czasie spisu różnic (braków i nadwyżek) z blisko 110 pozycji 
inwentarzowych46 wyjaśniono co trzecią. Zdaniem NIK, okres jaki upłynął  
od zakończenia ostatniego spisu z natury zabytków archeologicznych  
był wystarczający na wyjaśnienie stwierdzonych różnic. [dowód: akta kontroli  
str. 591-619, 914-916, 1183-1186] 

NIK zwraca uwagę, że nieustalenie wewnętrznych procedur dotyczących 
przyjmowania i ewidencjonowania przyjmowanych w depozyt zabytków 

                                                      
46 Na dzień 20 listopada 2017 r. 
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archeologicznych odkrytych w związku z inwestycjami budowlanymi może stwarzać 
ryzyko dowolności postępowania pracowników w tym zakresie. Istniejące 
uregulowania wewnętrzne, co potwierdziła w swoich wyjaśnieniach kierownik Działu 
Archeologicznego, nie mają zastosowania w przypadku dokumentowania przyjęcia 
zabytków archeologicznych. Brak procedur odnoszących się bezpośrednio  
do zabytków archeologicznych, mógł przyczynić się do niezgodnego z przepisami 
rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania prowadzenia Księgi depozytów  
i Księgi inwentarzowej. Powyższe znajduje potwierdzenie również w funkcjonującym 
w praktyce sposobem dokumentowania przyjęcia zabytków i nierzetelnym 
sporządzaniu sprawozdań K-02. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli47, wnioskuje o: 

1. Dokonanie zmiany obowiązującej w Muzeum procedury w sprawie form  
i sposobu ewidencjonowania zabytków, poprzez wyeliminowanie zapisu  
o prowadzeniu odrębnej księgi depozytów dla zabytków archeologicznych.  

2. Dostosowanie opracowanego w 2012 r. Planu ochrony Muzeum do wymogów 
rozporządzenia z 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów i uwzględnienie  
w nim wszystkich obiektów administrowanych przez Muzeum, w których 
przechowywane są zbiory. 

3. Ewidencjonowanie w Księdze inwentarzowej wyłącznie muzealiów oraz 
prawidłowe dokonywanie w tej księdze koniecznych poprawek. 

4. Ewidencjonowanie zabytków archeologicznych przyjętych w depozyt w Księdze 
depozytów i sporządzanie rzetelnych sprawozdań K-02, odzwierciedlających 
stan faktyczny w odniesieniu do posiadanych depozytów i muzealiów 
archeologicznych. 

5. Uregulowanie statusu posiadania (brak decyzji WKZ) przyjętych w depozyt 
zabytków archeologicznych oraz przyjmowanie zabytków archeologicznych  
w depozyt po uzyskaniu decyzji WKZ. 

6. Dokumentowanie w formie protokołu faktu przekazania Muzeum zabytków 
archeologicznych. 

7. Zintensyfikowanie działań zmierzających do wyjaśnienia różnic 
inwentaryzacyjnych ujawnionych w czasie zakończonego w marcu 2011 r. spisu 
z natury zabytków archeologicznych.  

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 

                                                      
47 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

 

Kielce,       grudnia 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
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