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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Lata 2013-2017 (30 września). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontrolerzy 1. Arkadiusz Pawlik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/91/2017 z 9 października 2017 r. 
2. Karol Pokora, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKI/92/2017 z 9 października 2017 r. [dowód: akta kontroli str. 1-4] 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz (dalej: Ośrodek lub 
MOK). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dyrektorem Ośrodka od 20 kwietnia 2016 r. jest Beata Soboń. Poprzednio Dyrektorem MOK 
była Grażyna Praszelik-Kocjan. [dowód: akta kontroli str. 5] 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Ośrodek przyjął, na podstawie decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (dalej: MWKZ), w depozyt zabytki archeologiczne, odkryte w związku z realizacją 
inwestycji budowlanej i stworzył dobre warunki do przechowywania tych zabytków, m.in. 
zabezpieczając je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w kasie pancernej. MOK nie 
spełniał jednak określonych w decyzji warunków zapewnienia konserwacji i ich 
eksponowania oraz posiadania odpowiedniego zaplecza naukowego.  

Dla przyjętych zabytków nie założono kart ewidencyjnych. Ośrodek nie pozyskał także 
dokumentacji z badań archeologicznych, co utrudniało powiązanie poszczególnych 
zabytków ruchomych z kontekstem przestrzennym ich odkrycia, tj. stanowiskiem 
archeologicznym. 

Dyrektor Ośrodka wydała zarządzenia dotyczące ewidencjonowania i inwentaryzacji 
eksponatów znajdujących się w MOK. W przypadku przyjętych w depozyt zabytków 
archeologicznych przeprowadzono ich inwentaryzację zgodnie z tymi zarządzeniami. 

MOK terminowo przekazał do Głównego Urzędu Statystycznego Sprawozdania 
z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej K-02 (dalej: Sprawozdania K-02), jednakże 
w sprawozdaniu za rok 2016 nie wykazał przyjętych w depozyt zabytków archeologicznych.  

MOK prowadził książkę obiektu budowlanego dla budynku Centrum Kultury, w którym 
przechowywane były zabytki archeologiczne. Zawierała ona wpisy potwierdzające, że obiekt 
ten poddawany były rocznym oraz pięcioletnim kontrolom stanu technicznego.  

Ośrodek nie posiadał instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla ruin zamku w Rabsztynie. 
W MOK nie opracowano również planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego  
i sytuacji kryzysowych. 

MOK posiadał Plan ochrony muzeów Ośrodka, który zawierał m.in. instrukcję przygotowania 
zbiorów do ewakuacji na wypadek powstania zagrożenia. 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

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

1.1. Struktura organizacyjna Ośrodka oraz kwalifikacje pracowników merytorycznych 
w dziedzinie archeologii 

Ośrodek stanowi samorządową instytucję kultury prowadzoną przez gminę Olkusz i jest 
wpisany do prowadzonej przez tę gminę Księgi rejestrowej instytucji kultury2. Zgodnie ze 
statutem nadanym uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu3 do zadań MOK należy m.in. 
gromadzenie, udostępnianie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury. W skład struktury 
organizacyjnej Ośrodka wchodzi m.in. Dział Muzealno-Regionalny, w ramach którego 
funkcjonują: 

 Muzeum Afrykanistyczne imienia doktora Bogdana Szczygła i Bożeny Szczygieł-
Gruszyńskiej; 

 Muzeum twórczości Władysława Wołkowskiego; 

 Kolekcja minerałów Ziemi Olkuskiej i skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej; 

 Pawilon wystawienniczo-konferencyjny; 

 Ruiny zamku w Rabsztynie; 

 Zespoły MOK działające w Wiejskich Domach Kultury. 
Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ośrodka, do zadań Działu Muzealno-
Regionalnego należy m.in. gromadzenie, udostępnianie, dokumentowanie i ochrona dóbr 
kultury oraz prowadzenie działań z zakresu edukacji muzealnej. Jego pracą kieruje 
kierownik działu. [dowód: akta kontroli str. 6-50] 

Dyrektor Beata Soboń wyjaśniła: MOK posługuje się określeniem muzea w stosunku do 
administrowanych kolekcji wchodzących w skład Działu Regionalno-Muzealnego, ponieważ 
pod taką nazwą funkcjonowały przed włączeniem ich w struktury Ośrodka, mimo że nie były 
muzeami rejestrowymi. Praktyka ta, polegająca na stosowaniu starej nazwy zwyczajowej, 
wydaje się być uzasadniona z uwagi na wyrobioną markę (szczególnie Muzeum 
Afrykanistycznego) i względy marketingowe oraz promocyjne. MOK działa na mocy ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Tylko 
w wybranych aspektach Ośrodek posiłkuje się ustawą o muzeach, która nie jest dla jego 
działań obligatoryjna. [dowód: akta kontroli str. 252] 

Żaden pracownik MOK nie posiadał wykształcenia archeologicznego. [dowód: akta kontroli 
str. 5] 

Dyrektor Beata Soboń wyjaśniła m.in.: Żaden przepis prawa nie nakłada na mnie obowiązku 
zatrudniania takiego specjalisty. W mojej ocenie MOK, poprzez odpowiednie 
zabezpieczenia, jest przygotowany, do czasu oddania do konserwacji, do przechowywania 
i sprawowania opieki nad zabytkami archeologicznymi (…). Za sposób magazynowania 
i opieki nad zabytkami archeologicznymi w celu spełnienia warunku ich przechowywania 
w stanie niepogorszonym odpowiada kierownik Działu Muzealno-Regionalnego (…). 
[dowód: akta kontroli str. 255, 357]  

1.2. Procedury przyjęte lub stosowane w zakresie przyjmowania w depozyt zabytków 
archeologicznych będących przedmiotem kontroli 

W Ośrodku nie określono procedur dotyczących przyjmowania w depozyt zabytków 
archeologicznych oraz zasad ich ewidencjonowania. [dowód: akta kontroli str. 255] 

Dyrektor Beata Soboń wyjaśniła: Nie opracowano procedury w zakresie przyjmowania  
w depozyt zabytków archeologicznych ponieważ ich przyjęcie w depozyt miało charakter 
jednorazowy, a w związku z planem utworzenia w Olkuszu nowego muzeum będą one 
deponowane w powstałej placówce. [dowód: akta kontroli str. 357] 

                                                           
2 MOK jest wpisany do Księgi rejestrowej instytucji kultury pod numerem 1/92/S. 
3 Uchwała nr XXIV/357/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z 14 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu 
Ośrodkowi. 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.3. Źródła finansowania działalności Ośrodka 

Struktura wydatków MOK przedstawiała się następująco: 

 w 2013 r. – wynagrodzenia 39,2,%, inwestycje 7,5%, remonty 1,3%, konserwacja 
eksponatów 0,7%, inne4 51,3%; 

 w 2014 r. – wynagrodzenia 45,5%, inwestycje 0,6%, remonty 2,8%, konserwacja 
eksponatów 1,1%, inne 50%; 

 w 2015 r. – wynagrodzenia 41,8%, inwestycje 1,6%, remonty 4,5%, inne 52,1%; 

 w 2016 r. – wynagrodzenia 41,3%, inwestycje 0,4%, remonty 4,7%, inne 53,6%; 

 w 2017 r. (do 30 września) – wynagrodzenia 39,7%, inne 60,3%. 

W latach 2013-2017 (do 30 września) MOK finansował swoją działalność  
z następujących źródeł, ujętych w planach finansowych: 

 dochody z własnej działalności, w tym: w 2013 r. – 592,4 tys. zł, w 2014 r. –  
709,8 tys. zł, w 2015 r. – 852,7 tys. zł, 2016 r. – 947,7 tys. zł oraz w 2017 –810,2 tys. zł; 

 dotacje od organizatora na wydatki majątkowe: w 2013 r. – 238,5 tys. zł, w 2014 r. –  
20 tys. zł, w 2015 r. – 29 tys. zł (w 2016 r. i 2017 r. Ośrodek nie otrzymał takich 
środków); 

 dotacje celowe od organizatora: w 2014 r. – 146,8 tys. zł, w 2015 r. – 123 tys. zł,  
w 2016 r. – 194,9 tys. zł oraz w 2017 r. –165 tys. zł (w 2013 r. Ośrodek nie uzyskał 
takich dotacji); 

 dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy zagranicznych: w 2013 r. – 45 tys. zł, 
w 2014 r. – 35 tys. zł, w 2015 r. – 10,6 tys. zł (w 2016 r. i 2017 r. nie otrzymał takich 
dotacji); 

 dotacje podmiotowe od organizatora: w 2013 r. – 2.217,9 tys. zł, w 2014 r. – 
2.408,5 tys. zł, w 2015 r. – 2.685 tys. zł, w 2016 r. – 2.271,3 tys. zł oraz w 2017 r. – 
1.647 tys. zł. 

Udział poszczególnych ww. źródeł finansowania w działalności MOK wyniósł odpowiednio: 

 dochody z własnej działalności: w 2013 r. – 19,1%, w 2014 r. – 21,4%, w 2015 r. – 
23,0%, w 2016 r. – 27,8% oraz w 2017 r. – 30,9%; 

 dotacje od organizatora na wydatki majątkowe: w 2013 r. – 7,7%, w 2014 r. – 0,6%,  
w 2015 r. – 0,8%, w 2016 r. – 0,0% oraz w 2017 r. – 0,0%; 

 dotacje celowe od organizatora : w 2013 r. – 0,0%, w 2014 r. – 4,4%, w 2015 r. – 3,3%, 
w 2016 r. – 5,7% oraz w 2017 r. – 6,3%; 

 dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy zagranicznych: w 2013 r. – 1,5%, 
w 2014 r. – 1,1%, 2015 r. – 0,3%, w 2016 r. – 0,0% oraz w 2017 – 0,0 %; 

 dotacje podmiotowe od organizatora : w 2013 r. – 71,7%, w 2014 r. – 72,5%, w 2015 r. 
– 72,6%, w 2016 r. – 66,5% oraz w 2017 r. – 62,8%. [dowód: akta kontroli str. 293-356] 

Opowiadając na pytanie jakie są przeciętne roczne koszty związane z magazynowaniem, 
konserwacją, ochroną zabytków archeologicznych znajdujących się w depozycie Ośrodka, 
Dyrektor Beata Soboń wyjaśniła: Skoro zabytki archeologiczne przekazane w depozyt MOK 
na podstawie stosownej decyzji MWKZ przechowywane są w kasie pancernej, MOK nie 
ponosi żadnych kosztów z tym związanych. [dowód: akta kontroli str. 255] 

1.4. Kontrolowanie działalności Ośrodka 

W latach 2013-2017 (do 30 września) MWKZ lub działający z jego upoważnienia 
pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie nie przeprowadzali 
w MOK kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności spełniania warunków: trwałego 
przechowywania zabytków archeologicznych przyjętych w depozyt, ich inwentaryzacji  
i odpowiednich prac konserwatorskich oraz ich udostępniania w celach naukowych.  
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (dalej: Urząd) w badanym okresie nie 
przeprowadzali kontroli dotyczących zabytków archeologicznych oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa zbiorów, w tym archeologicznych. [dowód: akta kontroli str. 255, 261] 

                                                           
4 W każdym roku okresu objętego kontrolą były to przede wszystkim: koszty amortyzacji środków 
trwałych, opłaty za media oraz zakup usług kulturalnych. 
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1.5. Stan techniczny obiektów (pomieszczeń) służących do przechowywania i ekspozycji 
zabytków archeologicznych 

Zabytki archeologiczne przekazane na podstawie decyzji MWKZ w depozyt MOK 
przechowywane były w kasie pancernej znajdującej się w pokoju kierownika Działu 
Muzealno-Regionalnego w budynku Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 32 w Olkuszu. 
Zabytki znajdowały się w czterech tekturowych pudełkach. Każdy zabytek zapakowany był 
podwójnie: w mały, przeźroczysty woreczek strunowy i włożony do większego woreczka 
strunowego wraz z metryczką z badań archeologicznych, obejmującą numer inwentarzowy 
zabytku, nazwę miejscowości, z której pochodzi zabytek, stanowisko archeologiczne 
z którego pochodzi, na którą naklejono numer inwentarza Ośrodka. W pokoju kierownika 
Działu zamontowany był system alarmowy. [dowód: akta kontroli str. 278-292] 

Ośrodek prowadził dla tego budynku, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane5, książkę obiektu budowlanego, która zawierała wpisy świadczące, że 
obiekt poddawany był rocznym i pięcioletnim kontrolom stanu technicznego. Do książki 
dołączone były protokoły z tych kontroli. Kontrole obiektu roczne oraz pięcioletnie swoim 
zakresem obejmowały elementy wymienione w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 Prawa 
budowlanego. [dowód: akta kontroli str. 51-75] 

Podczas kontroli okresowej pięcioletniej przeprowadzonej w maju 2016 r. stwierdzono 
usterki polegające na: brakach tynku na filarze wejścia głównego, brakach dachówki, 
uszkodzeniach dolnych odcinków rur spustowych, skorodowaniu obróbki blacharskiej 
balkonu oraz uszkodzeniach schodów zewnętrznych. Usterki te zostały usunięte 
z wyjątkiem uszkodzeń schodów zewnętrznych. [dowód: akta kontroli str. 60-75] 

Dyrektor MOK Beata Soboń wyjaśniła: Brak odpowiednich środków finansowych skutkował 
tym, iż tego zalecenia nie zrealizowano. Złożono w 2017 r. w Urzędzie pismo dotyczące 
realizacji przez gminę Olkusz m.in. tego zalecenia. [dowód: akta kontroli str. 256] 

W badanym okresie organ nadzoru budowalnego i straż pożarna nie przeprowadzały 
kontroli budynku Centrum Kultury, w którym przechowywane były zabytki archeologiczne. 
[dowód: akta kontroli str. 261] 
 
1.6. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego zabytkom archeologicznym 

W okresie objętym kontrolą Agencja Ochrony Osób i Mienia „KARO” Sp. z o.o. świadczyła 
na rzecz Ośrodka usługę polegająca na monitorowaniu lokalnych systemów alarmowych 
m.in. w budynku Centrum Kultury w Olkuszu. Do zadań tej agencji należało m.in. wykonanie 
jednej wizyty w ciągu doby w tym obiekcie oraz ewentualne podejmowanie interwencji 
w przypadku zgłoszenia sygnału alarmowego. [dowód: akta kontroli str. 76-92] 

1.7. Stan bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Ośrodka  

MOK posiadał aktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, oddzielnie dla  
nw. obiektów:  

 Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu; 

 Centrum Kultury w Olkuszu; 

 Wiejskiego Domu Kultury w Bogucinie Małym; 

 Wiejskiego Domu Kultury w Niesułowicach; 

 Wiejskiego Domu Kultury w Troksie. 
Instrukcje te były, zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów6 (dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej) poddawane okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata. 
Pracownicy Ośrodka zostali zapoznani z ww. instrukcjami. [dowód: akta kontroli str. 262-
272] 

                                                           
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
6 Dz. U. Nr 109, poz. 719. 
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Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów 
bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania 
funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych 
oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 

MOK nie posiadał instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla ruin zamku w Rabsztynie. 
[dowód: akta kontroli str. 93] 

1.8. Przygotowanie zbiorów do ewakuacji na wypadek powstania zagrożenia 

Plan ochrony muzeów Ośrodka zawierał instrukcję przygotowania zbiorów do ewakuacji na 
wypadek powstania zagrożenia. W instrukcji tej określono m.in. potencjalne zagrożenia 
mogące doprowadzić do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty zbiorów, ilość i rodzaj 
niezbędnych środków technicznych do przeprowadzenia ewakuacji zbiorów, procedury 
pakowania i przemieszczenia zbiorów. Wskazano również miejsce, w którym zbiory będą 
przechowywane do czasu ustania zagrożenia. [dowód: akta kontroli str. 94-132] 

1.9. Plan ochrony dla Ośrodka i analizy stanu zabezpieczenia 

Plan ochrony muzeów Ośrodka zawierał m.in. instrukcję zabezpieczania pomieszczeń, 
w tym sposób zarządzania kluczami do tych pomieszczeń oraz instrukcję postępowania 
w przypadkach szczególnych, m.in. kradzieży, napadu oraz podłożenia ładunku 
wybuchowego. [dowód: akta kontroli str. 313-351] 

W MOK nie dokonywano analiz stanu zabezpieczenia miejsca przechowywania zabytków 
archeologicznych. [dowód: akta kontroli str. 93] 

Dyrektor Beata Soboń wyjaśniła: Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, gdyż zabytki 
przechowywane są w kasie pancernej, a pomieszczenie, w którym znajduje się kasa jest 
podłączone do systemu alarmowego. [dowód: akta kontroli str. 255] 

1.10. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

Ośrodek nie opracował planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego  
i sytuacji kryzysowych, o którym mowa w § 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 kryzysowych7 (dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków). 
[dowód: akta kontroli str. 93] 

1.11. Ujawnianie przypadków kradzieży lub zaginięcia zabytków 

W okresie objętym kontrolą w MOK nie ujawniono przypadków kradzieży lub zaginięcia 
zabytków. [dowód: akta kontroli str. 174-191]  

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

1. Dyrektor Ośrodka nie opracowała instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla ruin zamku 
w Rabsztynie, wymaganej § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej. 
[dowód: akta kontroli str. 93] 

Dyrektor Beata Soboń wyjaśniła, iż było to wynikiem przeoczenia. Jednocześnie 
zobowiązała się do usunięcia tej nieprawidłowości. [dowód: akta kontroli str. 254] 

2. Dyrektor Ośrodka nie opracowała planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych, wymaganego § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
ochrony zabytków. [dowód: akta kontroli str. 93] 

Dyrektor Beata Soboń wyjaśniła, iż było to wynikiem przeoczenia. Jednocześnie 
zobowiązała się do usunięcia tej nieprawidłowości. [dowód: akta kontroli str. 254] 

Ośrodek we właściwy sposób chronił zgromadzone zabytki archeologiczne przyjęte 
w depozyt na podstawie decyzji MWKZ. Budynek, w którym je przechowywano poddawany 
był rocznym oraz pięcioletnim kontrolom stanu technicznego. Zadania i procedury ochrony 
zabytków znalazły odzwierciedlenie w opracowanych dokumentach, tj.: w planie ochrony 

                                                           
7 Dz. U. Nr 212, poz. 2153. 
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oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. MOK nie posiadał jednak instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego dla ruin zamku w Rabsztynie oraz planu ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

2. Działania podejmowane przez Ośrodek w celu ochrony 
zabytków archeologicznych 

2.1. Dokumentacja prowadzona w zakresie ewidencjonowania zbiorów, w tym depozytów 
archeologicznych 

Dyrektor MOK wprowadziła zarządzeniem z 6 czerwca 2012 r. Instrukcję ewidencji 
analitycznej eksponatów w muzeach i ich inwentaryzowania. W § 1 określono zasady 
prowadzenia ksiąg eksponatów, z których wynika, że księga inwentarzowa eksponatów jest 
głównym dokumentem prawnym i naukowym dla Muzeum. W Ośrodku, zgodnie z § 1 pkt  2, 
założono księgi inwentarzowe dla kolekcji afrykanistycznej, dla kolekcji wikliny i dla 
depozytów. Z wpisem do księgi inwentarzowej, każdy obiekt otrzymuje trwałą sygnaturę 
ściśle odpowiadającą zapisowi w księdze (§ 1 ust. 4). Inwentaryzację eksponatów 
przeprowadza się w MOK raz na 5 lat (§ 4 ust. 1). [dowód: akta kontroli str. 204-212, 219-
238] 

MOK prowadził księgi depozytowe dla tzw. depozytów ogólnych i kolekcji minerałów Ziemi 
Olkuskiej i skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ośrodek założył 27 czerwca 
2016 r., dla przyjętych w depozyt zabytków archeologicznych, Księgę depozytów zabytków 
archeologicznych pozyskanych z badań archeologicznych prowadzonych w ramach zadania 
„Rewitalizacja i ochrona olkuskiej starówki”. Została ona sporządzona na podstawie 
dokumentu o tożsamej nazwie przekazanego Ośrodkowi 15 czerwca 2016 r. przez 
kierownika badań archeologicznych. W Księdze depozytów w MOK (w porównaniu do 
otrzymanego dokumentu) dołączono dwie kolumny pod nazwą nr inw ks (205 zabytkom 
nadano kolejny numer inwentarzowy od DEP/R/1 do DEP/R/205) i data wpisu. Księga 
depozytów, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r.  
w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach8 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania), miała ponumerowane karty, a ich liczbę 
stwierdził Dyrektor MOK umieszczając stosowną klauzulę i podpis. [dowód: akta kontroli  
str. 213-218, 240-251] 
MOK nie otrzymał (poza ww. dokumentem) żadnej dokumentacji z badań archeologicznych. 
[dowód: akta kontroli str. 239] 

Ośrodek nie posiadał na 1 stycznia 2013 r. żadnych zabytków archeologicznych. Jedynymi 
zabytkami archeologicznymi w MOK były zabytki przyjęte 15 czerwca 2016 r.  

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania dla każdego zabytku 
powinna zostać założona karta ewidencyjna zawierająca dane identyfikacyjne określone  
w § 3 ust. 1 rozporządzenia (określenie autorstwa lub wytwórcy, pochodzenie, wartość  
w dniu nabycia, czas i miejsca powstania, materiał, techniki wykonania, wymiary, 
ewentualnie jego wagę oraz określenie cech charakterystycznych), informację o miejscu 
przechowywania i dokumentację wizualną oraz informację o wartości obiektu w dniu 
sporządzenia karty. 

Dla przyjętych zabytków archeologicznych nie założono w Ośrodku kart ewidencyjnych. 
[dowód: akta kontroli str. 252, 253]  

2.2. Sporządzanie i przekazywanie Sprawozdań K-02 

Wszystkie cztery Sprawozdania K-02 za lata 2013-2016 zostały przekazane przez Ośrodek 
do Głównego Urzędu Statystycznego w obowiązujących terminach9. W Dziale 3. Ruch 
muzealiów w ciągu roku w sekcji Depozyty w kolumnie dotyczącej Archeologii, MOK nie 
wykazywał żadnych wpisów w księgach wieczystych i skreśleń w księgach depozytów.  
W sprawozdaniach tych, Dziale 2. Zbiory muzealne, okazy żywe – stan w dniu 31 XII, MOK 

                                                           
8 Dz. U. Nr 202, poz. 2073. 
9 Do 21 stycznia roku następnego za rok poprzedni w przypadku sprawozdań składanych za lata 
2012-2015, a za rok 2016 do 23 stycznia 2017 r. 
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nie wykazywał żadnych zabytków archeologicznych przekazanych w depozyt. [dowód: akta 
kontroli str. 174-191, 252] 

MOK we wszystkich Sprawozdaniach K-02 wpisywał Muzeum afrykanistyczne jako nazwa 
jednostki i w sprawozdaniach tych wpisywał rokrocznie w Dziale 2. wszystkie zbiory 
muzealne znajdujące się w MOK w kolumnach 2. Sztuka, 4. Etnografia i 10. Geologia. 
Wykazano ogółem 2.546 muzealiów w sprawozdaniu za 2013 r. i 2.233 w sprawozdaniach 
za lata 2014-2016. [dowód: akta kontroli str. 174-191]  

2.3. Inwentaryzowanie zbiorów 

Na podstawie zarządzenia, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego wystąpienia oraz 
zarządzenia Dyrektor MOK z 14 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 
eksponatów w Ośrodku, 24 października 2017 r. przeprowadzono inwentaryzację przyjętych 
w depozyt zabytków archeologicznych. Dokonano jej na arkuszach spisowych metodą spisu 
z natury i nie stwierdzono niedoborów. [dowód: akta kontroli str. 204-212, 219-238] 

2.4. Przyjmowanie zabytków archeologicznych w depozyt, w tym na podstawie decyzji 
MWKZ 

MOK przyjął w depozyt, na podstawie decyzji MWKZ z 23 maja 2016 r., 205 zabytków 
archeologicznych (wszystkie wydzielone) pochodzących z badań archeologicznych 
prowadzonych na terenie olkuskiego rynku i przyległych ulic. Była to jedyna decyzja MWKZ 
jaka wpłynęła do Ośrodka w okresie objętym kontrolą. [dowód: akta kontroli str. 192, 195-
201, 253] 

Ośrodek nie odwoływał się od decyzji MWKZ, ale też na takie przekazanie nie wyraził 
pisemnej zgody. Dyrektor MOK oświadczyła, że w tym zakresie poczynione zostały ustne 
uzgodnienia z konserwatorem miejskim działającym z upoważnienia burmistrza Olkusza. 
[dowód: akta kontroli str. 192, 193, 252, 254-260] 

MWKZ podał w decyzji z 23 maja 2016 r. m.in., że przekazuje zabytki w depozyt, które 
przeznaczone są do konserwacji i późniejszego eksponowania. W uzasadnieniu podniósł 
m.in. że MOK prowadzi działalność muzealną, dysponuje odpowiednimi warunkami dla 
przechowywania zabytków oraz odpowiednim zapleczem naukowym. Zdaniem MWKZ 
Ośrodek spełnia wymogi wymienione w art. 35 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami10. [dowód: akta kontroli str. 192] 
 
2.5. Dokumentowanie przyjmowania w depozyt zabytków archeologicznych 

Zabytki archeologiczne zostały przez Ośrodek przyjęte w depozyt 15 czerwca 2016 r. 
Zgodnie z protokołem, przekazującym była kierownik badań archeologicznych,  
a odbierającym Grażyna Praszelik-Kocjan, Kierownik Działu Muzealno-Regionalnego. Przy 
przekazaniu obecny był miejski konserwator zabytków. Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, że nie 
poinformowano MWKZ o fakcie przekazania zabytków, gdyż nie było takiego obowiązku. Do 
protokołu kierownik badań archeologicznych dołączyła inwentarz zabytków. [dowód: akta 
kontroli str. 195-201, 252, 256] 

MOK otrzymał zabytki w stanie świadczącym o poddawaniu ich doraźnej konserwacji, ale 
nie pozyskał dokumentacji z badań archeologicznych. [dowód: akta kontroli str. 257, 258] 

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

1. MOK przyjął zabytki archeologiczne w depozyt bez dokumentacji z badań 
archeologicznych, która zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie 
ewidencjonowania, stanowi obowiązkową dokumentację ewidencyjną, pozwalającą 
zidentyfikować każdy ze znajdujących się w Ośrodku zabytków. [dowód: akta kontroli  
str. 239]  

Dyrektor Ośrodka Beata Soboń wyjaśniła, że dokumentacja ta znajduje się w Urzędzie. Tej 
dokumentacji nam nie przekazano, a ja nie zgłaszałam takiej potrzeby w celu pozyskania tej 

                                                           
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 
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dokumentacji. Nie mam świadomości, że te zabytki powinny być przekazane wraz 
z dokumentacją. Myślałam, że skoro dokumentacja jest w Urzędzie, a planowana jest 
konserwacja tych zabytków i jest opracowany cały plan konserwacji, to może ona zostać 
w posiadaniu Urzędu. [dowód: akta kontroli str. 257] 

W ocenie NIK, przyjmowanie zabytków bez dokumentacji z badań archeologicznych 
utrudnia lub uniemożliwia powiązanie poszczególnych zabytków ruchomych z kontekstem 
przestrzennym ich odkrycia, tj. stanowiskiem archeologicznym. 

2. Dla przyjętych w depozyt zabytków archeologicznych w MOK nie założono kart 
ewidencyjnych, wymaganych § 7 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania. [dowód: 
akta kontroli str. 252] 

Jak wyjaśniła Beata Soboń w związku z planowaną konserwacją zabytków oraz faktem, że 
pełną dokumentację zdjęciową posiada Urząd nie zdawałam sobie sprawy, że obowiązek 
sporządzenia kart ewidencyjnych spoczywa na Ośrodku. [dowód: akta kontroli str. 257] 

3. W MOK prowadzono trzy odrębne księgi depozytów dla: tzw. depozytów ogólnych, 
kolekcji minerałów Ziemi Olkuskiej i skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz 
zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań archeologicznych prowadzonych 
w ramach zadania „Rewitalizacja i ochrona olkuskiej starówki”. [dowód: akta kontroli  
str. 213-218, 239-251]  

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania do obowiązkowej 
dokumentacji ewidencyjnej zalicza się m.in. księgę depozytów.  
Dyrektor Beata Soboń wyjaśniła, że w jej ocenie, z uwagi na różny charakter przedmiotów 
znajdujących się w depozytach (np. zabytki archeologiczne, minerały i skamieniałości), 
należy prowadzić osobne księgi depozytowe. [dowód: akta kontroli str. 260] 

Powyższe wyjaśnienie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż przepisy rozporządzenia 
w sprawie ewidencjonowania nie przewidują możliwości prowadzenia kilku odrębnych ksiąg 
depozytów. Jedynie w celu ewidencjonowania muzealiów, dopuszczalne jest zakładanie 
oddzielnych ksiąg inwentarzowych (§ 4 ust. 1 ww. rozporządzenia). 

4. Księga depozytów zabytków archeologicznych pozyskanych podczas badań 
archeologicznych prowadzonych w ramach zadania „Rewitalizacja i ochrona olkuskiej 
starówki” nie posiadała przesznurowanych kart, co jest jednym z wymogów przewidzianych 
w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania. [dowód: akta kontroli str.  
213-218] 

Dyrektor Beata Soboń wyjaśniła, że nie wiedziała, iż istnieje taki przepis. Jednocześnie 
zobowiązała się do usunięcia tej nieprawidłowości. [dowód: akta kontroli str. 257] 

5. W Sprawozdaniu K-02 sporządzonym za rok 2016 nie ujęto 205 zabytków 
archeologicznych, które na podstawie decyzji MWKZ z 23 maja 2016 r. zostały przez MOK 
przyjęte w depozyt. [dowód: akta kontroli str. 186-191] 

Beata Soboń wyjaśniła, iż było to wynikiem przeoczenia. [dowód: akta kontroli str. 260] 

6. Ośrodek przyjął w depozyt zabytki archeologiczne, pomimo że nie spełniał warunków 
określonych w decyzji MWKZ dotyczących ich konserwacji i ekspozycji oraz posiadania 
odpowiedniego zaplecza naukowego. [dowód: akta kontroli str. 192] 

Beata Soboń wyjaśniła m.in: 

- odnośnie konserwacji zabytków: MOK otrzymał zabytki w stanie świadczącym 
o poddawaniu ich doraźnej konserwacji. W MOK nie konserwowano zabytków, gdyż nie 
otrzymywano takich zaleceń i brak było odpowiedniego zaplecza, aby to zrobić. Zabytki te 
mają zostać poddane konserwacji przez Urząd. Zdaniem Dyrektora MOK konserwacja 
zabytków nie jest jej zadaniem; 

- odnośnie eksponowania zabytków: nie posiadamy warunków do bezpiecznego 
eksponowania tych zabytków. Ponadto wiem, że przez UMiG w Olkuszu będzie stworzone 
docelowe miejsce (zlokalizowane w centrum Olkusza), gdzie te zabytki zostaną 
wyeksponowane; 
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- odnośnie zaplecza naukowego: w MOK nie ma takiego zaplecza. Nie podjęłam starań 
w celu sprostowania decyzji MWKZ, gdyż uznałam, że w ramach odpowiednich środków 
finansowych będę mogła takie zaplecze pozyskać. (…) Ponadto uważam, że zabytki te 
będą w depozycie MOK przez krótki okres czasu i będzie to stan przejściowy. [dowód: akta 
kontroli str. 258-260] 

Osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości jest Beata Soboń, Dyrektor Ośrodka. 

Ośrodek przyjął w depozyt zabytki archeologiczne, pomimo że nie spełniał warunków 
określonych w decyzji MWKZ dotyczących ich konserwacji i ekspozycji oraz posiadania 
odpowiedniego zaplecza naukowego. MOK przyjął ww. zabytki bez wymaganej 
dokumentacji archeologicznej i nie założył dla nich kart ewidencyjnych. Założona została dla 
nich odrębna księga depozytów, która nie spełniała wymogu dotyczącego posiadania 
przesznurowanych kart. Przyjęte w depozyt zabytki archeologiczne zinwentaryzowano. 
Ośrodek terminowo przekazywał do Głównego Urzędu Statystycznego Sprawozdania K-02, 
jednakże w sprawozdaniu za 2016 r. nie ujął przyjętych w depozyt zabytków 
archeologicznych. 

Z ustaleń kontroli wynika, że Ośrodek nie prowadzi działalności muzealnej. Zdaniem NIK, 
Dyrektor MOK przyjmując na podstawie decyzji MWKZ 205 zabytków archeologicznych  
w depozyt, powinna stosować przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania. 
Powyższe nieprawidłowości mogły wynikać z tego, że przyjęcie w depozyt zabytków 
archeologicznych zostało potraktowane przez Dyrektora Ośrodka jako sytuacja 
tymczasowa.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli11, 
wnioskuje o: 

1. Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla ruin zamku w Rabsztynie. 

2. Sporządzenie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych. 

3. Pozyskanie dokumentacji z badań archeologicznych dotyczącej przyjętych w depozyt 
zabytków. 

4. Założenie kart ewidencyjnych dla przyjętych w depozyt zabytków archeologicznych. 

5. Prowadzenie w MOK księgi depozytów zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie 
ewidencjonowania. 

6. Wykazywanie w Sprawozdaniach K-02 danych o liczbie zabytków archeologicznych 
przyjętych w depozyt na podstawie decyzji MWKZ. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,  
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

                                                           
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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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 

 Delegatura w Kielcach 
Dyrektor 

Grzegorz Walendzik 
Kontrolerzy: 

 
      specjalista kp.  
   Arkadiusz Pawlik 
 

................................................................... 
podpis 
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podpis 

specjalista kp. 
Karol Pokora 
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podpis  

  
 


