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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/074 – Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji 
budowlanych1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Andrzej Lis, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/193/2017  
z 27 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, 31-002 Kraków (Muzeum) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dr hab. Jacek Górski, Dyrektor 
(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Muzeum zapewniło prawne i organizacyjne warunki zachowania trwałości zabytków 
archeologicznych, a dostępne źródła finansowania były wystarczające i zabezpieczały 
potrzeby niezbędne do sfinansowania zadań związanych z przechowywaniem 
i ochroną zbiorów stanowiących własność Skarbu Państwa; wyjątek stanowią lata 
2013-2014, w których pozyskiwane środki finansowe nie w pełni zabezpieczały 
potrzeby Muzeum. 
W Muzeum przestrzegano szczegółowych procedur dotyczących sposobu 
przygotowywania, pozyskiwania materiałów archeologicznych i dokumentacji 
pochodzących z badań archeologicznych oraz ewidencjonowania zabytków3. 
Pracownicy wykonujący zadania związane z gromadzeniem i naukowym 
opracowywaniem zbiorów posiadali odpowiednie wykształcenie i doświadczenie 
zawodowe. Zbiorom i obiektom muzealnym zapewniono profesjonalną ochronę. 
Kontrola wykazała jednak szereg nieprawidłowości, które polegały głównie  
na niedopełnieniu obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane4 oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia zbiorów, jak: 

 niewłaściwe prowadzenie książek obiektu budowlanego, o których mowa w art. 64 
ust. 1 Prawa budowlanego, oraz braku niektórych wpisów wymaganych 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego5; 

 niepoddawanie trzech obiektów Muzeum, służących do przechowywania 
i ekspozycji zabytków archeologicznych, pełnej okresowej kontroli stanu 
technicznego, wymaganej art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b Prawa budowlanego;  

 niewykonanie zaleceń wydanych po kontrolach przeglądów budowlanych obiektów 
muzealnych, przeprowadzonych w latach 2015-2017 (III kwartał); 

 nieokreśleniu w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego dla trzech budynków 
muzealnych, istotnych procedur dotyczących ewakuacji zbiorów, wymaganych 

                                                      
1  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. 
2  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. W niniejszym 
wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

3  Systemem Komputerowej Ewidencji Zabytków (Skezmak). 
4  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. – dalej: Prawo budowlane. 
5  Dz.U. Nr 120 poz. 1134 – dalej: rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego. 
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rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 
2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą 
i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą6 oraz 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów7; 

 nieopracowanie instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji, stosownie do 
postanowień §§ 28 – 30 i § 34 rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 2014 r. 
w sprawie zabezpieczenia; 

 niedostosowanie instrukcji ochrony trzech obiektów muzealnych 
do obowiązujących standardów określonych w § 27 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia 
MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia. 

Podejmowane przez Muzeum zadania w celu ochrony zabytków archeologicznych były 
prawidłowe i zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Muzeum ewidencjonowało 
depozyty w Księdze wpływu i w Księdze depozytów, które przyjmowało według 
obowiązujących zasad. Rzetelnie prowadzono też komisyjną kontrolę zgodności 
zapisów dokumentacji ewidencyjnej całości zbiorów każdego działu, muzealiów 
przechowywanych czasowo i depozytów. 
W tym obszarze kontrolnym NIK stwierdziła jednak nieprawidłowość polegającą  
na nierzetelnym wykazaniu niektórych danych w K-02 Sprawozdaniach z działalności 
muzeum i instytucji paramuzealnej (w Dziale 2 i Dziale 3)8. 

Stwierdzone nieprawidłowości nie wpłynęły negatywnie na realizację zadań 
statutowych Muzeum. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki zachowania trwałości zabytków 
archeologicznych odkrytych w związku z realizacją 
inwestycji budowlanych 

1. Według statutu9 Muzeum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą 
osobowość prawną, będącą kontynuatorem założonego w 1850 r. Muzeum 
Starożytności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, a później Muzeum 
Archeologicznego Akademii Umiejętności (następnie Polskiej Akademii Umiejętności). 
Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Województwo 
Małopolskie pod numerem RIK 11/99 z dnia 1 stycznia 1999 r. oraz do Państwowego 
Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
pod numerem PRM/90/06 z dnia 7 lipca 2006 r. Organizatorem Muzeum było 
Województwo Małopolskie, które zapewniało środki finansowe do prowadzenia 
bieżącej działalności statutowej. 

(dowód: akta kontroli str. 4-13, 449-472) 

Ze względu na typ eksponatów, tj. według podziału funkcjonalno-rzeczowego, Muzeum 
klasyfikuje się do muzeów archeologicznych. Muzeum zgromadziło następujące 
muzealia (zbiory): dawne10, ogólnomuzealne wydzielone11; z Paleolitu i Mezolitu; 
z Neolitu; z Epoki brązu i Wczesnej epoki żelaza; z okresu Lateńskiego i Wpływów 
rzymskich; starożytnego hutnictwa i metalurgii; średniowiecza i czasów nowożytnych; 
egiptologiczne; peruwiańskie; etnograficzne z terenu Egiptu i Bliskiego Wschodu; 

                                                      
6  Dz. U. 2014 poz. 1240 – dalej: rozporządzenie MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia. 
7  Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 – dalej: rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej. 
8  Muzeum uzgodniło z GUS (w toku kontroli) sposób uwzględnienia błędnych danych. 
9  Statut nadany uchwałą nr 549/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 maja 2013 r. 
10  Materiały pozyskane w ciągu pierwszych 100 lat istnienia Muzeum (1850-1950).  
11  Materiały pozyskane w latach 1953-1982 w dziale dawnego Konserwatora Zabytków Archeologicznych oraz 

wszystkie zbiory numizmatyczne. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Krakowa przedlokacyjnego oraz zbiory Oddziału w Nowej Hucie (osadnictwo 
i pradzieje Nowej Huty). 
Wyżej wymienione muzealia zapisano w 13 księgach inwentarzowych (w 52 tomach).  
W Księdze inwentarzowej Muzealiów Archeologicznych Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie Oddział w Nowej Hucie w sześciu tomach12 (na 17 wszystkich tomów) 
nie było podpisu Dyrektora stwierdzającego liczbę kart. W toku kontroli braki te zostały 
uzupełnione. 
Zgromadzone zbiory odpowiadały zakresowi działalności Muzeum. 
Materiały archeologiczne przejęte w depozyt (w okresie objętym kontrolą) pochodziły 
z badań archeologicznych związanych z budową: autostrady A4, drogi ekspresowej S7 
i drogi ekspresowej S52. 

(dowód: akta kontroli str. 14-21, 697-707, 709, 734-744) 

W skład Muzeum wchodziły następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne 
stanowiska pracy: 

 Archeologiczne: Dział Prahistorii Małopolski, Dział Archeologii Średniowiecza 
i Czasów Nowożytnych, Dział Archeologii Śródziemnomorskiej i Starożytnych 
Cywilizacji Amerykańskich, Dział Zbiorów Dawnych i Oddział Nowa Huta, 

 Merytoryczne: Dział Głównego Inwentaryzatora Zabytków, Dział Konserwacji 
Zabytków, Dział Edukacji Archeologicznej i Wystaw, Archiwum i Biblioteka;  

 Inne formy organizacyjne: Dział Administracji, Dział Księgowości, Samodzielne 
Stanowiska Pracy. 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w Muzeum zatrudnionych było 75 pracowników  
(70,25 etatów). Na dzień 30 września 2017 r. – 70 (65,875 etatów), w tym  
43 pracowników merytorycznych, z czego: 

 22 – w komórkach archeologicznych13, z czego: dwóch – legitymowało się 
stopniem doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologii, 20 – 
wykształceniem wyższym (mgr) w dziedzinie archeologii, 21 – tytułami 
zawodowymi muzealników: 1 – kustosza dyplomowanego, 2 – starszego kustosza, 
13 – kustosza, 1 asystenta i 4 – adiunkta; 

 19 – w pozostałych komórkach merytorycznych14, z czego: trzech – legitymowało 
się stopniem doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologii,  
9 – wykształceniem wyższym (mgr) w dziedzinie archeologii, 10 – tytułami 
zawodowymi muzealników: 1 – starszego kustosza, 3 – kustosza i 6 – adiunkta. 

 Dyrektor legitymował się stopniem doktora habilitowanego nauk humanistycznych 
w dyscyplinie archeologii, a Wicedyrektor – stopniem zawodowym starszego 
kustosza. 

Szesnastu pracowników pogłębiło wykształcenie na studiach podyplomowych 
w dziedzinie muzealnictwa, a dwóch – w dziedzinie konserwacji zabytków. Czterech 
pracowników odbywało studia doktoranckie. 
Pracownicy merytoryczni zostali zobowiązani (pisemnie) do sprawowania opieki 
i nadzoru na zbiorami archeologicznymi, nad stanem zachowania muzealiów i ich 
właściwym przechowywaniem oraz porządkowanie zbiorów. 
Starszemu kustoszowi zatrudnionemu w Ośrodku Studyjno-Magazynowym 
w Branicach powierzono obowiązki w zakresie organizacji magazynowo-technicznej 
materiałów (depozytów) pozyskanych w trakcie szerokoprzestrzennych badań 
ratowniczych prowadzonych przez Krakowski Zespół do Badań Autostrad 
i poprzedzających je badań sondażowych, w tym czuwanie nad stanem zachowania 
muzealiów i ich właściwym przechowywaniem oraz porządkowanie zbiorów. 
Do zadań Głównego inwentaryzatora należało w szczególności: organizowanie 
i nadzorowanie inwentaryzacji muzealnych, administrowanie Systemem Komputerowej 

                                                      
12  Nr: VIII, X, XI, XII, XIII i XIV. 
13  Dział Prahistorii Małopolski (Pracownia Paleolitu i Mezolitu, Pracownia Neolitu, Pracownia Epoki Brązu i Wczesnej 

Epoki Żelaza, Pracownia Okresu Lateńskiego i Rzymskiego i Ośrodek Studyjno-Magazynowy), Dział Archeologii 
Średniowiecza i Czasów Nowożytnych (Pracownia Archeologii Miejskiej Krakowa), Dział Archeologii 
Śródziemnomorskiej i Starożytnych Cywilizacji Amerykańskich, Dział Zbiorów Dawnych (Pracownia numizmatyczna), 
Oddział Nowa Huta. 

14  Dział Głównego Inwentaryzatora Zabytków, Dział Konserwacji Zabytków, Dział Edukacji Archeologicznej i Wystaw 
(Pracownia Plastyczna), Archiwum, Biblioteka. 
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Ewidencji Zabytków (Skezmak), nadzór nad wewnętrznym i zewnętrznym ruchem 
muzealiów oraz sporządzanie dokumentacji pozyskiwania zbiorów. 

(dowód: akta kontroli str. 22-80, 449-472) 

2. Zarządzeniem Dyrektora Muzeum z dnia 30 grudnia 1997 r. wprowadzono Zasady 
przygotowania materiałów archeologicznych przed ich włączeniem do zbiorów 
Muzeum Archeologicznego w Krakowie, oraz Schemat karty inwentarzowej (karta 
przygotowawcza wpisu do inwentarza). Zasady dotyczyły materiałów własnych oraz 
pozyskanych. W zarządzeniu określono m.in., że do księgi depozytów wpisuje się 
wszelkie archeologiczne materiały z badań terenowych, a wpisów dokonuje się 
w oparciu o protokoły oraz inwentarze polowe materiałów archiwalnych. 
W promesach (związanych z badaniami m.in. drogi ekspresowej S7 i drogi 
ekspresowej S52) Muzeum określiło, że warunkiem przyjęcia materiałów archiwalnych 
jest: przekazanie oryginału kompletu dokumentacji terenowej (opisowej, fotograficznej 
i rysunkowej); przekazanie inwentarza polowego zabytków, sporządzonego w sposób 
umożliwiający jednoznaczną identyfikację każdego przedmiotu) oznakowanie, opis 
typologiczny, oznaczenie chronologiczno-kulturowe, stan zachowania, lokalizacja 
przestrzenna, dane metryczne, wizerunek); przekazanie pełnego opracowania 
naukowego wyników badań i pozyskanych zabytków; przygotowanie całości 
materiałów i opracowania kart inwentarzowych dla wszystkich wyróżnionych na 
stanowisku obiektów funkcjonalnych i warstw naturalnych, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w MAK, określonymi w instrukcjach: "Zasady przygotowania 
materiałów archeologicznych przed włączeniem do zbiorów Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie" oraz "Schemat karty przygotowawczej". 
W przypadku badań dotyczących autostrady A4 warunki przyjęcia zabytków 
archeologicznych zostały określone w szczegółowych wytycznych – instrukcjach 
i wzorach dokumentów, które Muzeum przekazało do KZdBA 15, która z kolei dołączyła 
je do umów z wykonawcami badań archeologicznych. Warunki określały m.in.: 
przygotowanie materiału zabytkowego (umycie, podpisanie w sposób trwały numerem 
polowym, zakonserwowanie, wyklejenie); zapakowanie (w pudła kartonowe) według 
określonego standardu w podziale uwzględniającym: materiały wyróżnionych przez 
badaczy obiektów, materiały różne surowcowo; ewidencjonowanie: w metryczkach 
według wskazanego wzoru i na pudłach kartonowych; dostarczenie pełnej oryginalnej 
dokumentacji terenowej wyszczególnionej w pozwoleniu konserwatorskim 
(inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków; dokumentacji przebiegu badań 
archeologicznych oraz opracowań wyników tych badań w sposób umożliwiający 
jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności 
oraz dokonanych odkryć, opracowań wyników badań); sporządzenie (dla każdej 
wyróżnionej jednostki naturalnej w obrębie stanowiska) kart przygotowawczych wpisu 
(według wskazanego wzoru); przekazanie księgi polowej wpływu zawierającej 
ilustracje i szczegółowe opracowanie opisowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 81-84, 449-472, 647-696) 

3. W latach 2013-2017 (do dnia 30 września) przychody Muzeum wyniosły  
21 170 tys. zł, w tym: 16 828 tys. zł – dotacje (79%), 794 tys. zł – środki własne (4%), 
3 539 tys. zł – inne środki (17%).  
Dotacja Województwa Małopolskiego wynosiła 16 187 tys. zł i była przeznaczona 
na podstawową działalność. 
Dotacja z budżetu państwa wyniosła 641 tys. zł, w tym: 

 z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 452 tys. zł, z czego za  
171 tys. zł dofinansowano (w latach 2014-2015) opracowanie wyników badań 
archeologicznych związanych z realizacją inwestycji, tj. planowanej autostrady A4. 
Z tych środków sfinansowano pięć ilustrowanych publikacji książkowych – 
w formacie A-4, w łącznym nakładzie 2 200 egzemplarzy, liczących łącznie  
1 651 stron). Niewykorzystana dotacja (794 zł) została zwrócona w terminie. 

                                                      
15  Instytut Archeologii i Etnologii PAN Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  

– Krakowski Zespół do Badań Autostrad – Spółka Jawna, założona 15 kwietnia 1996 r. przez wspólników (Strony) 
wymienionych w nazwie Spółki, w celu wspólnego przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na trasie 
autostrady A4, w obrębie województw krakowskiego i zachodniej części tarnowskiego.  
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Ponadto Muzeum (w 2017 r.) otrzymało 54 tys. zł dotacji na zaplanowane 
opracowanie kolejnych wyników badań archeologicznych związanych z realizacją 
autostrady A4, w formie dwóch publikacji w formacie A-4, w łącznym nakładzie  
700 egzemplarzy, liczących łącznie 540 stron. Wydanie tych publikacji 
zaplanowano do dnia 31 grudnia 2017 r. i do dnia 31 grudnia 2018 r.  
Muzeum nie ubiegało się o dofinansowanie badań archeologicznych związanych 
z realizacją inwestycji budowlanych. 

 z budżetu Narodowego Centrum Nauki – 189 tys. zł, którą wykorzystano 
na zadania niezwiązane z realizacją inwestycji budowlanych. 

Dotację z funduszy zagranicznych (środków UE) w kwocie 9 tys. zł wykorzystano na 
zadania niezwiązane z realizacją inwestycji budowlanych. 
Środki własne pochodziły ze sprzedaży biletów wstępu (789 tys. zł) i z wpływów 
za wydawnictwa (5 tys. zł). 
Środki inne (13 kategorii) łącznie wyniosły 3 539 tys. zł, z tego wartość innych 
przychodów operacyjnych wyniosła 1 456 tys. zł (41%) a wartość pozostałych siedmiu 
kategorii tych środków (największych kwotowo) zawierała się w przedziale  
od 200 tys. zł do 475 tys. zł (6%-13%). 

W latach 2013-2017 Muzeum wydatkowało 2 910 tys. zł na zabezpieczenie 
konstrukcyjne i remont konserwatorski obiektu przy ul. Senackiej 3 w Krakowie, 
w wysokości, odpowiednio: 252 tys. zł, 474 tys. zł, 1 342 tys. zł, 486 tys. zł i 356 tys. zł 
(do 30 września 2017 r.). Prace te zostały sfinansowane przez: Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego – 1 687 tys. zł (58%), Narodowy Fundusz Rozwoju 
i Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 923 tys. zł (32%), Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego – 179 tys. zł (6%), Muzeum (środki własne) – 121 tys. zł 
(4%). 

W okresie objętym kontrolą:  

 udział kosztów utrzymania etatów (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis 
na ZFŚS i świadczenia na rzecz pracowników) w całości kosztów zawierał się 
w przedziale od 62% do 71%, a udział kosztów utrzymania budynków 
i funkcjonowania Muzeum zawierał się w przedziale od 11% do 13%. 

 udział finansowania kosztów w układzie zadaniowym w całości kosztów kształtował 
się następująco: 

 upowszechnianie zbiorów – od 31% do 34%, 

 opracowanie zbiorów – od 24% do 25%, 

 gromadzenie zbiorów – 20%, 

 zabezpieczenie zbiorów – od 17% do 19%, 

 remonty – 5%. 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że w latach 2011-2014 pozyskiwane środki finansowe nie 
zabezpieczały w pełni żadnych potrzeb MAK, w tym związanych z zadaniami 
przechowywania oraz ochrony zabytków archeologicznych. 
Z kontroli dokumentów Rady Muzeum wynika, że: 

 w 2013 r. Rada Muzeum zwróciła się do Marszałka Województwa Małopolskiego 
i do członków Zarządu Województwa Małopolskiego o zwiększenie w 2014 r. 
dotacji podmiotowej dla Muzeum. W uzasadnieniach podano, że dotychczasowa 
formuła działalności KZdBA wyczerpała się. Tym samym Muzeum starci ważne 
źródło dodatkowych przychodów z tytułu udziałów w w/w spółce, które stanowiły 
nawet 30% budżetu Muzeum. Również czynione przez nowe kierownictwo 
oszczędności i pozyskiwane dodatkowe przychody nie będą w stanie zrównoważyć 
tych niedoborów. 
W 2013 r. Muzeum odnotowało 456 tys. zł straty (…) balansowało na granicy 
płynności finansowej. Aby zaradzić problemom przesunięto pracowników z Branic 
do budynku Muzeum przy ul. Senackiej i rozwiązano umowy cywilnoprawne. 
Konieczne stało się przesunięcie części płatności na rok 2014. 

 na rok 2014 zwiększono kwotę dotacji o 400.000,00 zł, jednak w ocenie Rady 
Muzeum nie jest to kwota wystarczająca do pełnej realizacji zadań statutowych 
muzeum, (…) budżet przewiduje między innymi redukcję 9 etatów (10 osób), (…). 
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Ograniczenia będą dotyczyć również wszystkich elementów działalności 
merytorycznej, w tym opracowania i zabezpieczenia zbiorów i remontów. 

 2014 rok Muzeum zamknęło bez strat finansowych – było to jednak możliwe dzięki 
zmniejszeniu załogi. W 2014 roku spośród pracowników odeszło 7 osób. 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. w Muzeum znajdowało się: 

 522 196 zabytków statystycznych własnych, 

 53 388 zabytków masowych, 

 250 depozytów obejmujących 283 zabytki wydzielone i 163 pozycje zabytków 
masowych pochodzących z budowy autostrady A4, 17 zabytków wydzielonych 
pochodzących z Instytutu Archeologii UJ. 

Według stanu na dzień 5 października 2017 r. w Muzeum znajdowało się: 

 773 387 zabytków statystycznych własnych, 

 54 875 zabytków masowych, 

 10 620 depozytów, tj.:  

 10 470 depozytów obejmujących 110 773 zabytki wydzielone i 11 787 pozycji 
zapisów zbytków masowych – pochodzących z budowy autostrady A4;  

 15 depozytów obejmujących 26 zabytków wydzielonych i 17 pozycji zapisów 
zabytków masowych pochodzących z budowy drogi ekspresowej S7 i drogi 
ekspresowej S52; 

 jeden depozyt pochodzący ze znaleziska przypadkowego, nieinwestycyjnego16; 

 17 depozytów – z Instytutu Archeologii UJ17; 

 117 depozytów (zaewidencjonowanych w papierowej księdze depozytów 
MAK/DEP) oczekuje na zarejestrowanie w elektronicznej bazie danych Skezmak. 

W kontrolowanym okresie przyjęto 186 depozytów (obejmujących 77 zabytków 
wydzielonych, 248 pozycji zapisów zabytków masowych): 

 170 depozytów (50 zabytków statystycznych, 231 zabytków masowych) 
pochodzących z badań archeologicznych związanych z budową autostrady A418;  

 15 depozytów (26 zabytków statystycznych, 17 pozycji zapisów zabytków 
masowych) pochodzących z badań archeologicznych związanych z budową drogi 
ekspresowej S7 i drogi ekspresowej S5219; 

 jeden depozyt – zabytek statystyczny pochodzący ze znaleziska przypadkowego, 
nieinwestycyjnego. 

W liczbie 10 470 depozytów, w skład których wchodziło 110 773 zabytków 
statystycznych – wydzielonych znajdowało się: 1 487 zabytków wykonanych z metali 
(3 – ze złota, 106 – ze srebra, 543 – z brązu, 34 – z ołowiu i 801 – z żelaza). Pozostała 
liczba 8 983 zabytków była wykonana z innych surowców: krzemienia, kamienia, gliny, 
kości, szkła. 
Druga grupa depozytów (33) wykonana została z krzemienia, gliny i z kości, a jeden 
depozyt z brązu. 

Dyrektor wyjaśnił, że Muzeum nie ponosiło kosztów magazynowania, konserwacji 
i ochrony depozytów przechowywanych w magazynie D zlokalizowanym w Branicach 
w kompleksie KZdBA: koszty przechowywania tych zbiorów ponosi KZdBA. Spółka 
poniosła również koszty zakupu wszystkich pudeł do przechowywania zabytków. 
Wszelkie koszty związane (z konserwacją) poniósł KZdBA. Muzeum nie ponosiło 
żadnych kosztów ochrony tych zbiorów. 
KZdBA zleciło Muzeum konserwację depozytów, które z tego tytułu uzyskało 
przychody w wysokości 210 tys. zł (w 2013 r.). 

                                                      
16  W Kąclowej w gminie Grybów, przekazana przez znalazcę do WUOZ w Krakowie, przekazana w depozyt na 

podstawie decyzji nr 41/15 MWKZ w Krakowie z 10 lutego 2015 r. 
17  Eksponowane na wystawie Pradzieje Małopolski (zabytki statystyczne). 
18  Ze stanowiska nr 11 w Wierzchosławicach – 163 depozyty (37 – zabytków statystycznych, 225 pozycji zapisów 

zabytków masowych); ze stanowiska nr 38 w Jasieniu – 7 depozytów (13 – zabytków statystycznych, 6 pozycji 
zapisów zabytków masowych). 

19  Ze stanowiska nr 6 w miejscowości Prawda – 3 depozyty (2 – zabytki statystyczne, 12 pozycji zapisów zabytków 
masowych), z 14 stanowisk – Kraków-Tonie, Kraków-Witkowice, Kraków-Prądnik, Zielonki, Węgrzce, Dziekanowice, 
Batowice – 14 depozytów (24 zabytki statystyczne, 122 pozycje zapisów zabytków masowych). 
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Dyrektor wyjaśnił również, że nie była wymagana konserwacja ww. 15 depozytów 
(przechowywanych w dwóch standardowych pudełkach kartonowych) oraz 
ww. 17 depozytów (eksponowanych na wystawie stałej). Nie ma możliwości 
wiarygodnego wyliczenia kosztów ich przechowywania (15 depozytów). Zgodnie 
z budżetem zadaniowym, pośrednie i bezpośrednie koszty zabezpieczenia zbiorów 
(bez konserwacji) wyniosły w 2016 r. 595.077,71 zł.  
Druga część depozytów (17) zawiera się w kosztach pośrednich i bezpośrednich 
wszystkich wystaw stałych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-13, 18-21, 85-99, 449-473, 477, 772, 774) 

4. W latach 2013-2017 (do dnia zakończenia kontroli) Muzeum nie było kontrolowane 
przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie spełniania 
warunków: trwałego podchowywania zabytków archeologicznych przyjętych 
w depozyt, ich inwentaryzacji i odpowiednich prac konserwatorskich, ich udostępniania 
w celach naukowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 100-105) 

5.1. Muzeum było właścicielem trzech obiektów służących do przechowywania 
i ekspozycji zabytków20, dla których książki obiektu budowlanego założono 2 stycznia 
2014 r. Książki zawierały wpisy świadczące, że obiekty wchodzące w skład Muzeum 
poddawane były rocznym i pięcioletnim kontrolom stanu technicznego. Do książek 
dołączone były protokoły z tych kontroli. Ostatnia kontrola okresowa pięcioletnia tych 
obiektów została przeprowadzona 17 października 2014 r. Kontrole obiektów roczne 
oraz pięcioletnie swoim zakresem obejmowały elementy wymienione w art. 62 ust. 1 
pkt 2 Prawa budowlanego, a w ograniczonym zakresie – elementy wymienione  
w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b (w 2013 r.), oraz wymienione w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b 
tej ustawy (w latach 2015-2016). 

Jeden raz (w dniu 21 czerwca 2016 r.) Muzeum kontrolowane było przez Komendę 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (w okresie przygotowań 
do Światowych Dni Młodzieży). Muzeum nie było kontrolowane przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie. 

Corocznie we wszystkich obiektach muzealnych przeprowadzone były przeglądy 
sprzętu przeciwpożarowego, tj. zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej.  

Muzeum korzystało ponadto z magazynu D o powierzchni użytkowej 296,63 m2, 
leżącego w kompleksie pięciu budynków, położonych w Nowej Hucie – Branicach21, 
należących do KZdBA, której Muzeum było wspólnikiem22. Magazyn D poddawany był 
corocznym przeglądom budowalnym i przeglądom sprzętu przeciwpożarowego. 

W trakcie niniejszej kontroli przeprowadzono oględziny: magazynu D oraz 
pomieszczeń w budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie, tj. pokoju nr 119 
i pomieszczeń piwnicznych, w których parametry klimatu (temperaturę, wilgotność 
względną powietrza) odczytano z rejestratora „Termohigrometru LB-520” 
(posiadającego świadectwo wzorcowania)23. 

 (dowód: akta kontroli str. 107-145, 449-472, 150-156, 165-179, 201-203) 
  

                                                      
20  Obiekt Muzeum Archeologicznego w Krakowie, ul Senacka 3; obiekt przy ul. Sasanek 2A w Nowej Hucie (Dwór), 

obiekt przy ul. Sasanek 2A w Nowej Hucie (Lamus). 
21  Przy ul. Deszczowej. 
22  Zamiar przechowywania tam zbiorów (pochodzących z wykopalisk na terenie przyszłej autostrady) określony został 

w umowie dzierżawy zawartej 12 marca 2004 r. (na dwadzieścia lat) pomiędzy Muzeum (wieczystym użytkownikiem 
nieruchomości – wówczas jeszcze niezabudowanej budynkami magazynowymi) a KZdBA (dzierżawcą tej 
nieruchomości). Usankcjonowanie oddania w najem tego budynku magazynowego (D) nastąpiło na podstawie 
umowy najmu zawartej 8 września 2017 r. pomiędzy wspólnikami KZdBA. W umowie tej zawarto również zapis, że 
koszy przechowywania i magazynowania materiałów archeologicznych dotychczas pozyskanych, a pochodzących 
z badań prowadzonych przez Spółkę zgodnie z zapisem § 6 umowy dzierżawy, które znajdują się w budynku 
magazynowym nr D ponosi Spółka. 

23  Według producenta (LAB-EL) używane w Muzeum Termohigrometry LB-520 do pomiarów temperatury i wilgotności 
względnej powietrza, umożliwiają nie tylko odczyt i prezentację tych parametrów, ale również wydruk wyników 
(urządzenie umożliwia tworzenie histogramu zawierającego informację o statystyce występowania rejestrowanych 
wartości pomiarów w zadanych przedziałach). 
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5.2. W kompleksie obiektów KZdBA w Branicach, tj. w magazynie „D” Muzeum 
przechowywało zabytki pozyskane podczas ratowniczych badań archeologicznych 
prowadzonych przez KZdBA na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych 
na trasie planowanej autostrady A4. Inwestorem tych inwestycji budowlanych była 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Muzeum przyjęło 
te zabytki w depozyt w 2012 r. na podstawie 14 decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Krakowie (MWKZ) i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie (WUOZ) oraz w 2013 r. na podstawie 
dwóch decyzji WUOZ24. 

Oględziny budynku D w Branicach wykazały, że depozyty przechowywano w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, tj.: 

 w suchym (niezawilgoconym) budynku magazynowym (niepodpiwniczonym), 
składającym się z jednego pomieszczenia o powierzchni użytkowej 296,63 m2 
(28,09 mb x 10,56 mb); 

 kubatura użytkowa całego magazynu wynosiła 1 094,57 m3 (296,63 m2  
– powierzchnia użytkowa magazynu x 3,69 m – wysokość magazynu), a całkowita 
kubatura użytkowa wszystkich regałów wynosiła 433,90 m3; 

 całkowita kubatura wszystkich wykorzystanych regałów z ułożonymi na nich 
pudełkami z zabytkami i z zabytkami archeologicznymi bez pudełek – wynosiła 
124,96 m3; 

 do wykorzystania pozostało 71,2% objętości użytkowej wszystkich regałów; 
 w magazynie znajdowało się 46 sztuk regałów metalowych (38 sztuk  

– przesuwanych (34 – dwustronnych i 4 – jednostronnych i 8 sztuk – 
stacjonarnych), które zajmowały powierzchnię 190,16 m2, tj. 64,11% powierzchni 
magazynu; 

 w wymienionej liczbie 38 sztuk regałów była możliwość ułożenia 70 560 sztuk 
pudełek kartonowych o wymiarach standardowych 30 cm x 20 cm x 10, których 
Muzeum używa do przechowywania zabytków; pudełka z zabytkami zajmowały 
20 sztuk regałów jezdnych (117,73 m3), tj. 52,63% z 38 sztuk regałów jezdnych 
i 27,81% całkowitej kubatury użytkowej 38 sztuk regałów wynoszącej 423,36 m3; 
pudełka ułożono w pięciu kolumnach (po cztery w jednej kolumnie) oraz 
w pudełkach, których wysokość lub szerokość stanowiła wielokrotność 
podstawowego modułu, przy stałej długości pudełka wynoszącej 30 cm; 

 na 6 regałach stacjonarnych ułożono oddzielnie zabytki, których wielkość lub ciężar 
uniemożliwiły przechowywanie ich na regałach przesuwanych; zabytki 
te zajmowały 75% łącznej liczby tych regałów i 68,60% (7,23 m3) całkowitej 
kubatury użytkowej tych regałów wynoszącej 10,54 m3; 

 na regałach były nalepki informujące o znajdujących się na nich materiałach 
archeologicznych, tj. numer pozycji zapisu w papierowej księdze o symbolu 
MAK/KBA, skrót nazwy stanowiska archeologicznego, pełna nazwa i numer 
stanowiska oraz oznaczenie wskazujące na lokalizację na regale; 

 pudełka ułożono na regalach według kolejności zapisów w księdze MAK/KBA25; 
pod jednym numerem (odpowiadającym pozycji zapisu w tej księdze) znajdowały 
się materiały z jednego stanowiska archeologicznego lub jego części (na przykład 
osady i cmentarzyska); materiały ułożono w kolejności chronologicznej, poczynając 
od najstarszych do najmłodszych; w obrębie materiałów pochodzących z danej 
epoki lub okresu zastosowano kolejność wynikającą z określonego w opracowaniu 
archeologicznym typu obiektu oraz jego numeru; zabytki z warstwy kulturowej 
umieszczono na końcu. Zabytki z obiektu lub warstwy kulturowej (Jednostki 
Wewnętrznego Podziału Stanowiska – JWPS) popakowano według kolejności 
wynikającej z ich zaklasyfikowania do grupy zabytków statystycznych 
(policzalnych) lub niepoliczalnych (masowych) – najpierw umieszczono zabytki 
statystyczne a następnie niestatystyczne; o kolejności w obrębie tych grup 

                                                      
24  Zabytki pozyskano na dwóch stanowiskach: nr 11 w Wierzchosławicach, w gminie Wierzchosławice, powiat 

tarnowski i na stanowisku nr 38 w Jasieniu, w gminie Brzesko, powiat brzeski. 
25  Uszczegółowionego załącznika księgi depozytów MAK/DEP. 
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decydował rodzaj surowca, z którego wykonany był dany zabytek (np. najpierw 
wyroby z kamienia, z krzemienia, potem z metalu, z gliny, itd.); 

 w każdym pudełku materiały archeologiczne umieszczono w woreczkach 
strunowych lub wkładach tekturowych; towarzyszyły im metryki polowe i metryki 
zbiorcze dla danej JWPS – również umieszczone w woreczkach strunowych; 

 pudełka oznakowano papierowymi naklejkami, które zawierały następujące 
informacje (w kolejności): numer zapisu w księdze MAK/KBA, nazwę i numer 
stanowiska archeologicznego, bliższe określenie JWPS, rodzaj zabytków 
przechowywanych w pudełku, oznaczenie jego lokalizacji; 

 w magazynie znajdowała się dokumentacja archeologiczna przechowywanych 
depozytów, umożliwiająca ich zidentyfikowanie; 

 oględziny szczegółowe wytypowanych 10 zabytków wydzielonych i 7 opakowań 
zbiorczych zabytków masowych26, wykazały, że zabytki te przechowywano 
i oznakowano w sposób wyżej opisany; ich stan faktyczny był zgodny z zapisami 
w księdze MAK/KBA; sposób ich przechowywania nie powodował narażenia ich na 
uszkodzenie lub zniszczenie; 

 pudełka i metryki polowe nie były zawilgocone, nie stwierdzono na nich starych 
śladów zawilgocenia i pleśni; 

 na pozostałym obszarze magazynowym była możliwość wstawienia (maksymalnie) 
11 sztuk dodatkowych regałów stacjonarnych o łącznej powierzchni 8,14 m2; 

 w magazynie znajdował się atestowany sprzęt przeciwpożarowy: dwie gaśnice 
proszkowe po 4 kg każda i hydrant przeciwpożarowy; na zewnątrz ulokowano dwa 
zbiorniki przeciwpożarowe – źródło wody dla stałych urządzeń gaśniczych; 

 przy drzwiach magazynu ulokowano przycisk alarmowy i wyłącznik sieci 
elektrycznej; 

 system klimatyzacyjny polegał na odprowadzaniu powietrza przez kominy 
wentylacyjne za pomocą sześciu wentylatorów; 

 temperatura wynosiła 14,8℃ a wilgotność względna powietrza – 65,4%; 
jak wyjaśnił pracownik Muzeum parametry te nie były dotychczas odnotowywane; 

 w narożnej górnej elewacji ściany zachodniej (przy ścianie północnej – szczytowej) 
widoczna była stara plama i zaciek; Starszy kustosz uczestniczący w oględzinach 
wyjaśnił, że powodem powstania tego zacieku było zatkanie rynny w 2016 r.; 

 drzwi wejściowe i okna posiadały zwiększoną odporność na włamania; 

 magazynu nie wyposażono w lampy bakteriobójcze; 

 obszar przed wejściem do magazyny był monitorowany. 
 (dowód: akta kontroli str.18-21,146-161, 180-181, 210-214, 645-646) 

W budynku Muzeum (przy ul Senackiej 3 w Krakowie) przechowywano zabytki 
pozyskane podczas archeologicznych badań sondażowych i weryfikacyjnych badań 
powierzchniowych prowadzonych na trasach budowy drogi ekspresowej S-7 (odcinek 
Moczydło-Kraków) i drogi ekspresowej S52 (północna obwodnica Krakowa). 
Inwestorem tych prac była GDDKiA w Krakowie. Muzeum przyjęło te zabytki w depozyt 
w 2017 r. na podstawie dwóch decyzji MWKZ (zabytki pozyskano na 15 stanowiskach: 
z S7 – na jednym stanowisku – nr 6 w miejscowości Prawda, w gminie Michałowice, 
powiat krakowski, a z S52 – na 14 stanowiskach)27. 
Depozyty te przechowywano w pomieszczeniu nr 119, stanowiącym siedzibę Działu 
Głównego Inwentaryzatora Zabytków (DGIZ) oraz Składnicy Archeologicznej Zbiorów 
Ogólnomuzealnych Wydzielonych. 

                                                      
26  Pięć zabytków wydzielonych i pięć opakowań zbiorczych zabytków masowych pozyskanych w trakcie badań 

prowadzonych w okresie od 2009 r. do 2012 r. na stanowisku nr 11 w miejscowości Wierzchosławice w gminie 
Wierzchosławice [(wyroby krzemienne (zabytki wydzielone); fragmenty ceramiki (zbiorcze zabytki masowe)]; pięć 
zabytków wydzielonych i dwa opakowania zbiorcze zabytków masowych pozyskanych w trakcie badań 
prowadzonych w okresie od 15 do 31 maja 2013 r. na stanowisku nr 38 w miejscowości Jasień w gminie Brzesko 
[(piec dymarski, naczynia gliniane, narzędzia żelazne, tygielek gliniany, osełka kamienna (zabytki wydzielone); 
fragmenty naczyń, żużel, kości zwierząt (zbiorcze zabytki masowe)]. 

27  Kraków-Tonie, stanowiska: 5, 8, 9, 10, 11; Zielonki, gmina Zielonki, powiat krakowski, stanowiska: 15, 40; Kraków-
Witkowice, stanowiska 15, 18; Kraków-Prądnik Czerwony, stanowisko 4; Węgrzce, gmina Zielonki, powiat krakowski, 
stanowiska: 5, 7; Dziekanowice, gmina Zielonki, powiat krakowski, stanowisko 5 i Batowice, gmina Zielonki, powiat 
krakowski, stanowisko 3. 
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Oględziny wykazały, że zabytki te były zabezpieczone przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem, ponieważ: 

 pomieszczenie było niedostępne dla zwiedzających, niezawilgocone, z wentylacją 
grawitacyjną – kominową, z oknami o zwiększonej odporności na włamania, 
będące w wyłącznej dyspozycji Głównego Inwentaryzatora; 

 depozyty znajdowały się w dwóch pudełkach kartonowych o standardowych 
wymiarach i były przechowywane na oddzielnej półce w metalowej szafie 
zamykanej kluczem na mechaniczny zamek, 

 w każdym pudełku materiały archeologiczne umieszczono w woreczkach 
strunowych i we wkładach tekturowych; towarzyszyły im metryki polowe również 
umieszczone w woreczkach strunowych; w żadnym pudełku nie umieszczono 
metryk zbiorczych w związku z trwającym procesem opracowań ewidencyjnych; 

 pudełka oznakowano następującymi informacjami: numerem zapisu w księdze 
depozytów MAK/DEP, nazwą inwestycji budowlanej (miejscem pozyskania 
materiałów); 

 pudełka i metryki polowe nie były zawilgocone, nie stwierdzono na nich starych 
śladów zawilgocenia i pleśni; 

 w pomieszczeniu znajdowała się dokumentacja archeologiczna przechowywanych 
depozytów, umożliwiająca ich zidentyfikowanie; 

 oględziny szczegółowe wytypowanych 7 zabytków wydzielonych i 4 opakowań 
zbiorczych zabytków masowych28, wykazały, że zabytki te przechowywano 
i oznakowano w sposób wyżej opisany; ich stan faktyczny był zgodny z zapisami 
w księdze MAK/DEP; sposób ich przechowywania nie powodował narażenia ich na 
uszkodzenie lub zniszczenie; 

 temperatura wynosiła 22,8℃, a wilgotność względna powietrza – 42,8%; 
parametry te nie były dotychczas odnotowywane; 

 pomieszczenia nie wyposażono w lampy bakteriobójcze i sprzęt przeciwpożarowy; 

 obszar (korytarz) przed wejściem do pomieszczenia nie monitorowano. 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że: 

 depozyty te są czasowo przechowywane w pomieszczeniu Głównego 
inwentaryzatora zabytków, który zgodnie ze swoim zakresem czynności, sprawując 
formalno-prawną opiekę nad dokumentacją ewidencyjną ustala również zasady 
przechowywania zbiorów i zarządza powierzchnią magazynową, 

 zgodnie z dyspozycją Straży Pożarnej gaśnica przeciwpożarowa znajduje się 
na korytarzu w sąsiedztwie pomieszczenia. Na tym samym korytarzu zlokalizowany 
jest także hydrant przeciwpożarowy, 

 w magazynie D pomiary temperatury i wilgotności są stale monitorowane. 
Umożliwia to natychmiastową reakcję w przypadku zbyt wysokiego wskaźnika 
wilgotności lub zbyt niskiej temperatury w magazynie. W pomieszczeniu nr 119 
stanowiącym siedzibę Głównego Inwentaryzatora Zabytków oraz Składnicy 
Archeologicznej Zbiorów Ogólnomuzealnych29 stopień wilgotności i wysokość 
temperatury są monitorowane okresowo. Taka forma kontroli parametrów tych 
dwóch wskaźników jest wystarczająca, z uwagi na właściwe i stabilne warunki 
panujące w ww. pomieszczeniu. W związku z powyższym dla obu pomieszczeń, 
gdzie przechowywane są depozyty, nie odnotowywano wyników rejestrowanych 
wartości pomiarów. 

 (dowód: akta kontroli str. 18-21, 146-149, 162-164, 180-181) 

                                                      
28  Dwa zabytki wydzielone i dwa opakowania zbiorcze zabytków masowych z budowy drogi ekspresowej S-7 (odcinka 

Moczydło-Kraków), pozyskane w trakcie archeologicznych badań sondażowych, prowadzonych w okresie od 8 do 
22 września 2015 r. na stanowisku nr 6 w miejscowości Prawda, w gminie Michałowice, powiat krakowski [(odłupki 
krzemienne (zabytki wydzielone); fragmenty ceramiki (zbiorcze zabytki masowe)]; pięć zabytków wydzielonych i dwa 
opakowania zbiorcze zabytków masowych z budowy drogi ekspresowej S52 (północnej obwodnicy Krakowa), 
pozyskanych w trakcie weryfikacyjnych badań powierzchniowych, prowadzonych w okresie od 3 października 
do 13 listopada 2016 r. w miejscowości Dziekanowice w gminie Zielonki, powiat krakowski (wióry i odłupki 
krzemienne [(zabytki wydzielone); fragmenty ceramiki (zbiorcze zabytki masowe)]. 

29  W którym również przeprowadzono oględziny. 
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W budynku przy ul Senackiej 3 przechowywano również 47 sztuk kamiennych 
elementów architektonicznych – w jednym zamykanym pomieszczeniu i w sąsiadującej 
klatce schodowej z dostępem do dwóch pomieszczeń sanitarnych), ulokowanymi 
w piwnicy – na poziomie „0” (od strony ogrodu). 
Oględziny wykazały, że: każdy element był ułożony oddzielnie – większość była 
prostopadłościanami-graniastosłupami, a niektóre miały kształt owalny; zostały 
pogrupowane według kształtu i wielkości (najdłuższy był prostopadłościanem 
o wymiarach 102 cm x 28 cm x 24 cm); wokół nich nie stwierdzono odkruszonych 
fragmentów; nie stwierdzono również ich zawilgocenia, żaden nie był oznakowany 
numerem inwentarzowym. 
Warunki ich przechowywania były dobre. Obiekty, w których je przechowywano były 
suche – na posadzce, na ścianach i na suficie nie było zawilgoceń. Przy wejściu 
do pomieszczenia widoczne były stare plamy i zacieki (na suficie wokół dwóch rur 
kanalizacyjnych), temperatura wynosiła 24,4℃ a wilgotność względna powietrza  
– 49,2%. 
Dyrektor Muzeum wyjaśnił: 

 na elementy kamienne (detale architektoniczne) natrafiono w czasie remontu 
na terenie ogrodu muzealnego. Zalegały one pod ścieżką i w okolicach wieży, 

 nie oznakowano ich numerami inwentarzowymi, ponieważ nowożytne detale 
kamienne nie są zgodne z zakresem chronologicznym profilu zbiorów, 

 detale kamienne ujęte są w odrębnym wykazie … wykaz prowadzi Dział 
Archeologii Średniowiecza i czasów Nowożytnych, 

 nie wyeksponowano ich dotychczas, ponieważ obecnie nie ma w muzeum 
ekspozycji, której scenariusz zakładałby ich wykorzystanie. Ich chronologia 
odbiega od zakresu merytorycznego działania Muzeum, 

 nie poddano ich konserwacji, ponieważ osuszanie to podstawowy zabieg 
konserwatorski, jakiemu można było je poddać, 

 warunki przechowywania nie spowodują degradacji materiałów, z których zostały 
one wykonane, 

 stary i niewielki zaciek był śladem awarii, którą usunięto wiele lat temu, przed 
złożeniem kamieni do obu pomieszczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 182-209) 

6. Na wniosek Dyrektora, Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 16 lutego 2000 r. 
postanowił skreślić Muzeum Archeologiczne w Krakowie ul. Senacka 3 z ewidencji 
obszarów, obiektów i urządzeń podlegającej obowiązkowej ochronienie. 

Stosownie do wymogów § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach 
przed pożarem kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub 
utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania 
zagrożenia30 oraz § 14 rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
zabezpieczenia w Muzeum realizowana była ochrona zbiorów: 

 obiektu przy ul. Senackiej 3 w Krakowie:  

 całodobowa ochrona fizyczna przez formację ochrony; 

 dwa pomieszczenia objęte były elektronicznym system alarmowym, 
polegającym na: stałym dozorze sygnałów alarmu o włamaniu, napadzie, 
kontroli sygnałów o włączeniu/wyłączeniu systemu alarmowego, podjęciu 
w związku z otrzymanym sygnałem alarmu, czynności ochronnych przez grupy 
interwencyjne; 

 12-godzinna ochrona dwóch obiektów Oddziału w Nowej Hucie przy ul. Sasanek 
2A – przez formację ochrony (w okresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 
2014 r.), a od dnia 21 lutego 2014 r. realizowana była ochrona w formie 
elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu, polegająca 
na całodobowym monitorowaniu i rejestrowaniu sygnałów przejętych z lokalnego 
systemu alarmowego oraz podejmowaniu interwencji. 

                                                      
30  Dz. U. Nr 229, poz. 1528 – dalej: rozporządzenie MKiDN z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów. 
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 magazynu D (w kompleksie obiektów KZdBA w Branicach): 

 całodobowa ochrona fizyczna przez formację ochrony; 

 obiekt objęty był elektronicznym systemem alarmowym, polegającym m.in. na: 
monitorowaniu odebranych sygnałów alarmowych pochodzących 
z wewnętrznego systemu alarmowego i przekazywaniu informacji 
o uzgodnionych i odebranych sygnałach do KZdBA, gotowości i podejmowaniu 
interwencji przy pomocy grupy ochrony doraźnej na odebrane sygnały 
alarmowe pochodzące z wewnętrznego monitorowanego systemu alarmowego, 
udostepnieniu podglądu do sygnałów odebranych z monitorowanego systemu 
alarmu za pomocą strony www, monitorowaniu sygnału czujnika gazu lub dymu 
lub temperatury lub zalania, obsługi stanu systemu, tj. wysyłaniu informacji 
o braku uzbrojenia systemu do określonej godziny lub rozbrojenia przed 
określoną godziną za pomocą komunikatorów SMS na wskazany telefon. 

W czasie udostępniania eksponatów dla zwiedzających, opiekunowie ekspozycji 
prowadzili dozór pomieszczeń wystawowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 215-298, 449-472) 

7. Muzeum posiadało, wdrożyło i aktualizowało instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 
dla każdego z trzech obiektów, w których przechowywano i eksponowano zabytki 
archeologiczne. W instrukcjach tych nie określono niektórych elementów wymaganych 
w § 6 od pkt 1) do pkt 8) rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
zabezpieczania oraz w § 6 ust. 1 pkt 2) i pkt 8) rozporządzenia z dnia 7 czerwca 
2010 r. sprawie ochrony przeciwpożarowej. 

Wbrew wymogom § 6 ust. 7 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej nie była aktualizowana „Instrukcja Bezpieczeństwa 
Pożarowego dla KZdBA – Zespół Magazynów Muzealnych oraz Pawilon Biurowy”31, 
gdzie Muzeum (jako wspólnik KZdBA) od 2012 r. przechowywało depozyty pozyskane 
podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych przez KZdBA na 
stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie planowanej autostrady A4. 
W Instrukcji tej nie zostały określone elementy wymagane w § 6 od pkt 1) do pkt 8) 
rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania oraz 
w § 6 ust. 1 pkt 2) i pkt 8) rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej. 
Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że Spółka nie aktualizowała instrukcji przeciwpożarowej 
ze względów organizacyjnych i braku jednomyślności wspólników, co do przyszłości 
spółki, faktycznie nie prowadziła ona działalności w latach 2013-2017. Prowadzono 
jedynie negocjacje, które zakończyły się ustaleniem wspólnego stanowiska 
i podpisaniem umowy 8 września 2017 r. 
W toku kontroli (8.11.2017 r.) Dyrektor podjął działania w celu wykonania prawidłowej 
aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

(dowód: akta kontroli str. 157-161, 299-306, 449-472) 

Za sprawy związane z obroną cywilną i za sprawy przeciwpożarowe odpowiedzialny 
był p. M.Z. – kustosz. 

(dowód: akta kontroli str. 48, 157-161, 299-306, 369-370, 449-472) 

8. Muzeum nie opracowało instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji, o której 
mowa w § 34 rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
zabezpieczenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 307-308) 

9. Zarządzeniem nr 15/11 Dyrektora Muzeum z dnia 27 grudnia 2011 r. wprowadzono 
„Instrukcję ochrony obiektów Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, której treść 
nie wyczerpała wymogów rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
zabezpieczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 309-317, 449-472) 

                                                      
31  Sporządzona w sierpniu 2006 r. 
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10. Muzeum posiadało Plan działania w zakresie ochrony dóbr kultury zabytków 
na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego, 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 
kryzysowych32. Plan został uzgodniony z MWKZ, zatwierdzony przez Prezydenta 
Miasta Krakowa i był corocznie aktualizowany. Dokumentowi temu Muzeum nadało 
oznaczenie Tajemnica Muzeum Archeologicznego w Krakowie.  

(dowód: akta kontroli str. 318-328) 

11. W sprawozdaniach K-02 (Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji 
paramuzealnej) Muzeum nie wykazało kradzieży i zaginięć muzealiów i depozytów. 
Dyrektor wyjaśnił, że w kontrolowanym okresie nie ujawniono w MAK kradzieży 
lub zaginięcia zabytków. 

 (dowód: akta kontroli str. 85-88, 449-472) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1) Niewłaściwie prowadzono Książki obiektu budowlanego (KBO) dla trzech 

budynków własnych Muzeum [(przy ul Senackiej 3 w Krakowie, przy ul. Sasanek 
2A w Nowej Hucie (obiekt Dwór) i przy ul. Sasanek 2A w Nowej Hucie (obiekt – 
Lamus)]. Książki założone zostały dopiero 2 stycznia 2014 r. i nie obejmowały 
niektórych wpisów dotyczących danych (wymaganych rozporządzeniem w sprawie 
książki obiektu budowlanego), tj.: 

a) pozwolenia na użytkowanie obiektu – nazwy organu, który wydał, numeru tego 
dokumentu i daty jego wydania, 

b) wykazu dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej 
właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki, 

c) przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu, 
d) udzielenia, Kierownikowi Administracji, upoważnienia do dokonywania wpisów 

w tych książkach. 
Natomiast wpisy w książce obiektu sporządzanej dla obiektu przy ul Senackiej 3 
w Krakowie nie objęły: 
a) na załączonym planie sytuacyjnym (w części V. „Plan sytuacyjny obiektu”)  

– określenia usytuowania miejsc przyłączenia obiektu do istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu – centralnego ogrzewania i teletechnicznej, 

b) wpisu dotyczącego numeru i daty protokołu przejęcia obiektu, w związku 
z wpisem w rubryce „Zmiana zarządcy obiektu” (w części II. Dane 
identyfikacyjne obiektu), 

c) objęły wpis w rubryce „Zmiana zarządcy obiektu” skoro wpis nie obejmował 
rubryki „Zarządca obiektu” (w części II. Dane identyfikacyjne obiektu). 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił m.in.: 

 książki obiektów zostały założone, gdy tylko wstępnie ustabilizowano sytuację 
finansową instytucji, 

 główną przyczyną była duża ilość prowadzonych w obiekcie Senacka 3 robót 
budowlach, 

 powielanie natomiast dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu, jako 
załączników ww. książce obiektu budowlanego, było mnożeniem i tak już 
wielkiej ilości dokumentów, 

 książki obiektów budowlanych w Muzeum prowadzone są przez Kierownika 
Działu Administracji, który posiada ponadto tylko 1 etat kadrowy, natomiast 
dotacje otrzymywane przez Muzeum nie pozwalają na zwiększenie zatrudnienia 
pracowników administracyjno-biurowych, 

 w chwili obejmowania dyrektury nie zastałem pozwolenia na użytkowanie 
obiektu, dokumentacji technicznej, 

                                                      
32  Dz.U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153 – dalej: rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ochrony zabytków. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 upoważnienie (do dokonywania wpisów w KBO) zostało udzielone ustnie, z racji 
pełnionej funkcji, pisemnie zostanie wystawione niezwłocznie, 

 przez nieuwagę nie zaznaczono odcięcia centralnego ogrzewania. 
Do obowiązków Kierownika Działu Administracji (p. A.W.-N.) należał nadzór nad 
obiektami Muzeum, w tym realizowanie przeglądów okresowych wynikających 
z Prawa budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 107-108, 134-140, 449-472, 710-713) 

2) Wyżej wymienione trzy obiekty nie były, co najmniej raz w roku, w pełnym zakresie 
poddawane okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Żaden 
z ww. obiektów nie był objęty kontrolami polegającymi na sprawdzeniu elementów 
wymienionych w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a, lit. b Prawa budowlanego (w 2013 r.), 
oraz elementów wymienionych w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego 
(w latach 2015-2016). 
Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że ww. zakres kontroli wykonywany był w tych 
obiektach, ale nie odnotowano tego w protokołach pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 129-131, 134-140) 

W odniesieniu do 11 sprawdzanych elementów budowlanych, kontrolerzy nie 
wydali zaleceń pokontrolnych, natomiast 63 elementy (kontrolowane w latach 
2015-2017) ocenili negatywnie i wydali zalecenia usunięcia nieprawidłowego stanu. 
Do dnia kontroli Muzeum nie poprawiło stanu technicznego w 33 elementach, np.: 
nie pomalowano stolarki okiennej i nie wyremontowano czapek kominowych 
w obiekcie przy ul. Sasanek 2A w Nowej Hucie (Dwór), nie wykonano ekspertyzy 
technicznej niedrożnych przewodów kominowych w obiekcie przy ul. Senackiej 3 
w Krakowie. 
Dyrektor podał, że brak środków finansowych był przyczyną niewykonania tych 
zaleceń i wyjaśnił, że: 

 inne (zalecenia), zwłaszcza te, których skala jest duża zostały uwzględnione 
w projekcie pn. „Waloryzacja gmachu głównego Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych”. Wniosek złożono 28 kwietnia 
2017 r. Mając w perspektywie realizacje dużego i kompleksowego projektu, 
wykonywanie połowicznych działań, których efekt nie trwałby długo, wydają się 
niecelowe i sprzeczne z racjonalnym zarządzaniem pieniędzmi publicznymi. 

 Muzeum 15 stycznia 2016 r. zgłosiło akces i zostało zakwalifikowane 
do programu termomodernizacji dla obiektów muzealnych Dwór i Lamus 
zlokalizowanych przy ul. Sasanek 2A w Nowej Hucie33. 

Z ustaleń kontroli wynika jednak, że trudności finansowe Muzeum wystąpiły przed 
przeglądami budowlanymi w latach 2015-2017, w wyniku których Muzeum zostało 
zobowiązane do usunięcia nieprawidłowego stanu. 

(dowód: akta kontroli str. 129-145, 329-368) 

3) W Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) sporządzonych dla trzech 
obiektów, których właścicielem było Muzeum34 nie zostały określone elementy 
wymagane: 

 w § 6 od pkt 1) do pkt 8) rozporządzenia z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
zabezpieczania. W instrukcjach tych nie określono: sposobu sprawdzania 

                                                      
33  Projekt pilotażowy dotyczący wykonania audytów w ramach wsparcia dla beneficjentów współfinansowanym z 13 osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Pomoc 
Techniczna, Działanie 13.1 – Wsparcie realizacja RPO WM lit. J – doradztwo w zakresie przygotowania 
beneficjentów, jak i potencjalnych beneficjentów w ramach interwencji strukturalnych dedykowanych w szczególności 
przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz beneficjentom/potencjalnym beneficjentom projektów 
realizowanych w ramach celu tematycznego 4 „Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach”. 

34 1) „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Muzeum Archeologiczne mieszczące się przy ul Senackiej w Krakowie”, 
wprowadzona do obowiązkowego stosowania w dniu 16 czerwca 2014 r. i aktualizowana w dniu 1 czerwca 2016 r.; 
2) „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Muzeum Archeologiczne Kraków 31-002 ul. Sasanek 2A Oddział Nowa 
Huta”, wprowadzona do obowiązkowego stosowania w dniu 1 września 2015 r. i aktualizowana w październiku 2017 r.; 
3) „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Muzeum Archeologiczne Lamus Kraków 31-002 ul. Sasanek 2A Oddział 
Nowa Huta”, wprowadzona do obowiązkowego stosowania w dniu 1 września 2015 r. i aktualizowana w październiku 
2017 r. 
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organizacji i warunków ewakuacji zbiorów; miejsca przechowywania 
i eksponowania najcenniejszych zbiorów, postępowania przy zabezpieczaniu 
najcenniejszych zbiorów, procedury powiadamiania dyrektora i pracowników 
muzeum oraz osób tworzących zespoły, o których mowa w pkt 8, o powstaniu 
zagrożenia, imion i nazwisk osób tworzących zespoły mające brać udział 
w ewakuacji zbiorów, a także zajmowanych przez te osoby stanowisk, 
z określeniem zakresu ich działania i odpowiedzialności. 

 w § 6 ust. 1 pkt 2) i pkt 8) rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej. W IBP dla obiektu przy ul Senackiej 3 w Krakowie 
oraz dla obiektu Dwór w Nowej Hucie określono wyposażenie w wymagane 
urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania 
ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, przy czym:  

 w IBP dla pierwszego z tych obiektów zapisano w pkt 3.2.15.: „Ilość gaśnic 
znajdująca się w budynku to liczba 38 szt. 198 kg środka gaśniczego.”,  
a na planach obiektu zamieszczonych w pkt 10 „Plan Obiektu wraz z terenem 
przyległym” oznakowano rozlokowanie 27 sztuk gaśnic; 

 w IBP dla drugiego obiektu w pkt 3.2.15. zapisano: „W Muzeum są 3 gaśnice 
proszkowe, które zawierają 9 jednostek masy środka gaśniczego”,  
a na planach obiektu zamieszczonych w pkt 10. „Plan Obiektu wraz 
z terenem przyległym” oznakowano rozlokowanie 4 sztuk gaśnic;  

 w IBP dla obiektu przy ul. Senackiej 3 w pkt 5.4. zatytułowanym „Sposób 
prowadzenia ewakuacji” zawarta jest informacja, że schemat dróg 
ewakuacyjnych35 zamieszczony jest w załączniku nr 12, a załącznik ten nie 
został zamieszczony w IBP. 

Dyrektor wyjaśnił: Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego w trzech obiektach, 
których Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest właścicielem, nie zostały 
zaktualizowane przez niedopatrzenie. 
W toku kontroli (8.11.2017 r.) Dyrektor podjął działania w celu wykonania 
prawidłowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

(dowód: akta kontroli str. 157-161, 299-306, 369-370, 449-472) 

4) Muzeum nie opracowało instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji dla trzech 
obiektów, w których przechowywano i eksponowano zabytki, stosownie 
do postanowień §§ 28 – 30 i § 34 rozporządzenia MNiDN z dnia 2 września 2014 r. 
w sprawie zabezpieczenia.  
Dyrektor wyjaśnił, że Muzeum przeoczyło obowiązek sporządzenia instrukcji 
przygotowania zbiorów do ewakuacji. Korzystaliśmy z aktualizowanego na bieżąco 
Planu działania w zakresie ochrony dóbr kultury w wypadku zagrożenia państwa 
konfliktem zbrojnym i innymi zagrożeniami. W planie tym były niektóre elementy 
dotyczące instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji, a ujęte w rozporządzeniu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. 

Z ustaleń kontroli wynika, że wymaganych elementów takiej instrukcji brak było 
w Planie działania w zakresie ochrony dóbr kultury zabytków na wypadek 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego, ponieważ: 

 brak było wskazania konkretnych obiektów MAK z potencjalnym rodzajem 
zagrożeń mogących doprowadzić do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty 
zbiorów, wynikające z: awarii, uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury 
technicznej;  

 brak było wskazania innych możliwych zagrożeń w szczególności określnych  
w § 28 pkt 1 lit. a, pkt 1 lit. b, pkt 1 lit. c wymienionego rozporządzenia, 
mogących spowodować uszkodzenie, zniszczenie lub utratę zbiorów; 

                                                      
35  „Ewakuację przeprowadza się dostępnymi wyjściami ewakuacyjnymi rozmieszczonymi zgodnie ze schematem rzutu 

stanowiącym załącznik nr 12. Drogi ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN, znakami ewakuacyjnymi. Punkt 
zborny oznaczony na mapie i znajduje się na dziedzińcu Muzeum. W razie zablokowania którejkolwiek z dróg 
ewakuacyjnych, należy skierować ewakuowany strumień ludzki do sąsiednich wyjść.” 
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 nie sporządzono listy prawdopodobnych zdarzeń (zagrożeń) dla żadnego 
z pomieszczeń, w których przechowywano lub eksponowano zbiory, stref 
zagrożeń nie zaznaczono na rzutach Muzeum; 

 nie określono: 1) stref zagrożeń na zamieszczonych rysunkach, 2) czy 
zaznaczone na rysunkach trasy i kierunki ewakuacji dotyczyły wyłącznie 
personelu, czy też były wspólne z drogami ewakuacji zbiorów, 3) planów 
ewakuacji wewnątrz obiektów, tj. z pomieszczeń (ze zbiorami muzealnymi) 
znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach (czterech kondygnacjach 
i piwnicy użytkowych w obiekcie na ul. Senackiej 3, dwóch kondygnacjach 
w obiekcie Lamus w Nowej Hucie i jednej kondygnacji w obiekcie Dwór 
w Nowej Hucie) z zaznaczonymi: strefami zagrożeń, miejscami składowania 
środków do ewakuacji, miejscami składowania zbiorów, miejscami 
rozmieszczenia głównych zaworów i wyłączników instalacji będących 
w obiektach, 4) możliwej drogi ewakuacji z obiektu przy ul Senackiej 3 przez 
przewiązkę (łącznik między budynkami o szerokości 3 mb) pomiędzy 
wewnętrznym dziedzińcem a ogrodem MAK, 5) czynników ewakuacji takich jak: 
listy priorytetów (graficznie przedstawionej kolejność ewakuacji zabytków), 
czasu przemieszczania, przeszkód (jak np. szerokości dróg, progów, rodzaju 
nawierzchni). 

(dowód: akta kontroli str. 307-308, 371-375) 

5) Muzeum nie dostosowało „Instrukcji ochrony obiektów przy ul. Senackiej 3 
i Sasanek 2A”, wprowadzonej do stosowania zarządzeniem nr 15/11 Dyrektora 
Muzeum z dnia 27 grudnia 2011 r.”, do obowiązującego stanu prawnego  
tj. do wymogów rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
zabezpieczenia, ponieważ nie wprowadziło brakujących unormowań określonych 
w § 27 ust. 3 i ust. 4 ww. rozporządzenia. 

Dyrektor wyjaśnił, że instrukcja nie została dostosowana do wymogów 
rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 2014 przez niedopatrzenie. 

(dowód: akta kontroli str. 309-317, 449-472) 

Dyrektor Muzeum nie przestawił dokumentów potwierdzających przeprowadzenie 
analizy stanu zabezpieczenia podległych obiektów budowlanych przed pożarem 
i przestępczością a od 2015 r. również przed kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem (wskazujących m.in. na konieczność usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości). Obowiązek podejmowania takich działań wynikał z § 2 pkt 2) 
i § 7 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia 
zbiorów oraz z § 10, § 15 i § 27 ust. 3 rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 
2014 r. w sprawie zabezpieczenia. 
Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że analiza stanu zabezpieczenia obiektów muzealnych, 
ze względu na stale toczące się remonty oaz liczbę wydarzeń muzealnych, odbywa 
się na bieżąco, w trybie ciągłym, na cotygodniowych spotkaniach kadry 
zarządzającej. 

(dowód: akta kontroli str. 309-317) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Muzeum w zakresie zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych 
i finansowych do zachowania trwałości zabytków archeologicznych odkrytych 
w związku z realizacją inwestycji budowlanych. Zdaniem NIK stwierdzone 
nieprawidłowości nie wpłynęły na skuteczność działań Muzeum w celu ochrony 
zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych. 

  

Ocena cząstkowa 
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2. Działania Muzeum w celu ochrony zabytków 
archeologicznych 

1. Muzeum prowadziło w wersji papierowej Księgę Wpływu, w której ewidencjonowało 
wpływające depozyty. Księga miała 51 stron ponumerowanych i przesznurowanych 
(końce sznurów zaklejono papierem i opieczętowano), ich liczba została stwierdzona 
przez byłego Dyrektora. Pierwsza pozycja oznaczona numerem 1 została wpisana 
dnia 10 maja 1984 r. a ostatnią oznaczoną numerem 510 wpisano dnia 17 lipca 
2017 r. Wpisy dokonywane były w sposób trwały i czytelny, bez skreśleń i poprawek. 
Każda ze stron zawierała 10 kolejnych numerów wpisowych.  
Na przykładzie zabytków pozyskanych (w okresie kontrolowanym) przy budowie 
autostrady A4 oraz dróg ekspresowych S7 i S52 stwierdzono, że ewidencja tych 
materiałów odbywała się według zasady zapisywania materiałów z jednego stanowiska 
archeologicznego w jednym wierszu Księgi. W ten sposób w Księdze 
zaewidencjonowano materiały archeologiczne pozyskane: 

 podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych przez KZdBA 
na trasie planowanej autostrady A4, w tym pozyskanych w 2013 r. (pozycja 
oznaczona nr 479, wpisana 21 stycznia 2013 r. i pozycja oznaczona nr 493, 
wpisana 13 listopada 2013 r.)36; 

 podczas archeologicznych badań sondażowych prowadzonych na trasie budowy 
drogi ekspresowej S-7 (odcinka Moczydło-Kraków) pozyskanych w 2017 r. (pozycja 
oznaczona numerem od 496, wpisana dnia 30 czerwca 2017 r.);  

 podczas weryfikacyjnych badań powierzchniowych prowadzonych na trasie 
budowy drogi ekspresowej S52 (północnej obwodnicy Krakowa) pozyskanych 
w 2017 r. (pozycje oznaczone numerami od 497 do 510, wpisane dnia 17 lipca 
2017 r.). 
W Księdze nie zapisywano liczby przyjętych zabytków – w każdej pozycji wpisowej 
w kolumnie nazwa przedmiotu Muzeum zapisywało: nazwę i nr stanowiska, 
nr AZP, zapisy o treści: materiały archeologiczne z badań wyprzedzających 
budowę autostrady A4, materiały archeologiczne z badań sondażowych 
związanych z budową drogi ekspresowej S7, materiały archeologiczne 
z weryfikacyjnych badań powierzchniowych zw. z budową północnej obwodnicy 
Krakowa.  

(dowód: akta kontroli str. 376-385) 

Muzeum prowadziło Księgę depozytów oznaczoną symbolem MAK/DEP37 – jedną 
wspólną dla wszystkich rodzajów zabytków i wszystkich oddziałów. Zapisy ogólne 
pozyskanych depozytów dokonywano w Księdze papierowej38, a zapisy szczegółowe 
ujmowane były w stosowanym w Muzeum Systemie Komputerowej Ewidencji Zbiorów 
(Skezmak).  
Na przykładzie zabytków pozyskanych w okresie kontrolowanym przy budowie 
autostrady A4 stwierdzono, że zapisy w Księdze papierowej dotyczyły następujących 
danych o pozyskanych zabytkach: kolejnego numeru wpisu, decyzji WUOZ 
o przekazaniu w depozyt, nazwy i nr stanowiska, danych ASP, rodzaju zabytku 
w formie zapisów (materiały z badań archeologicznych wyprzedzających budowę 
autostrady A4, nr protokołu przekazania, nazwy podmiotu przekazującego zabytki oraz 
informacji pn.: MAK/KBA/35 i MAK/KBA/44. Te informacje „odsyłały” do postaci 
graficznej utworzonych w Skezmaku podstawowych jednostek inwentarzowych 
depozytów39. Podstawowa jednostka inwentarzowa była zbudowana w taki sposób, 
że uwzględniała monogramy (MAK – Muzeum Archeologiczne w Krakowie, KBA – 
Krakowskie Badania Autostradowe) oraz kolejny numer podstawowy inwentarzowy 

                                                      
36  W stosunku do tych zabytków nie wydano decyzji o przekazaniu na własność. 
37  Zawiera ona 147 stron ponumerowanych i przesznurowanych (końce sznurów były zaklejone papierem  

i opieczętowane), ich liczba została stwierdzona przez byłego Dyrektora. Pierwsze pozycje zostały wpisane 
25.01.1988 r. a ostatnią oznaczoną numerem 1005 wpisano 17 lipca 2017 r. Wpisy dokonywane były w sposób 
trwały i czytelny, bez skreśleń i poprawek. 

38  Zapisów dokonywano według zasady stosowanej w Księdze wpływów, tj. ujmowania materiałów z jednego 
stanowiska archeologicznego w jednym wierszu. 

39  Wierzchosławice stanowisko 11; Jasień stanowisko 38. 
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(np. 35). Dalej, podstawowe numery inwentarzowe były rozbudowywane, tj. łamane 
przez kolejną liczbę oznaczającą Jednostkę Wewnętrznego Podziału Stanowiska 
i dalej były rozbudowywane (przez dopisanie w ustalony sposób) – cyfr i znaków, 
podporządkowanych numerowi zasadniczemu w celu wyspecyfikowania zawartości 
zabytkowej JWPS-ów wpisywanych w dwóch grupach (zabytków ujmowanych 
statystycznie i zabytków masowych). Dalej w ramach tych grup dokonywany był zapis 
wg porządku surowcowo-typologicznego. 
Np. zastosowanym w Skezmaku oznaczeniom (znakom interpunkcyjnym i cyfrom): 
MAK/KBA/35/92 :1),:2),:3),:4),:5) – odpowiadały zapisane tam informacje : 35 – 
Wierzchosławice stanowisko 11; 92 – obiekt 1079; :1) – 3 osełki kamienne; :2) – 
1 nożyk żelazny zachowany fragmentarycznie; :3) – 1 sierp (półkosek?) żelazny 
zachowany we fragmentach; :4) – fragmenty naczyń glinianych (ponad 200 fr.); :5) – 
żużel żelazny (kilkanaście brył). 
Uszczegółowieniem ww. danych były zapisane informacje na temat: daty wpisu; 
nr księgi wpływu: nr księgi polowej wpływu; danych administracyjnych stanowiska 
archeologicznego; bliższych danych określających lokalizację, umiejscowienie i rodzaj 
stanowiska; nr katalogu, chronologii; sposobu, źródła i daty nabycia, nr akt archiwum 
naukowego. 

Badania kontrolne, przeprowadzone na próbie dwóch decyzji MWKZ40 w sprawie 
przekazania Muzeum zabytków w depozyt i na próbie 13 wytypowanych zabytków 
wykazały, że: 

 dla 7 zabytków wydzielonych (wyrobów krzemiennych – wiórów i odłupków) 
pozyskanych na stanowisku 11 Kraków-Tonie podczas weryfikacyjnych badań 
powierzchniowych poprzedzających budowę drogi ekspresowej S52 (północnej 
obwodnicy Krakowa), Muzeum sporządziło jedną zbiorczą kartę ewidencyjną 
w formie papierowej, w której określiło 12 danych identyfikacyjnych wymaganych 
w § 3 ust. 1 i § 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
ewidencjonowania zabytków; 
Z tych badań Muzeum pozyskało jeden tom Opracowania … (w formie papierowej) 
wraz z inwentarzem polowym (z kopią na nośniku CD; zawierającym opisy 
i ilustracje identyfikujące pozyskane zabytki); 

 dla 6 pozycji zabytków masowych (składających się z fragmentów naczyń 
glinianych, brył żużla żelaznego, kawałka drutu żelaznego) pozyskanych 
na stanowisku 11 w Wierzchosławicach, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, 
poprzedzających budowę autostrady A4 na odcinku Kraków-Tarnów, Muzeum 
sporządziło karty ewidencyjne w Skezmak-u, w których określiło 8 danych 
identyfikacyjnych wymaganych w § 3 ust. 1 i § 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia 
z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie ewidencjonowania zabytków, a nie użyło 
wyrazu nieznane w związku z nieokreśleniem wartości w dniu nabycia. 
Z tych badań Muzeum pozyskało cztery tomy Opracowań (w formie papierowej) 
wraz z inwentarzem polowym (z kopią na nośniku CD; zawierającym opisy 
i ilustracje identyfikujące pozyskane zabytki). 
Dyrektor wyjaśnił, że zabytki archeologiczne są wyłączone z obrotu handlowego 
i tym samym ustalenie ich wartości w oparciu o instrumenty rynkowe nie jest 
możliwe. Nie upoważnia to jednakże do wpisywania w polu „wartość” wyrazu 
„nieznane”. Faktycznie bowiem wartość każdego zabytku archeologicznego jest 
wymierna i znana. Jest to wartość naukowa, co do której jednakże nie ma 
odpowiednich instrumentów przeliczeniowych na środki finansowe. Zgodnie więc 
ze stanem faktycznym pozostawiamy niewypełnione pole „wartość” co jest 
równoznaczne z komunikatem „nie dotyczy”. Innym rozwiązaniem zgodnym 
ze stanem faktycznym mogłoby być wpisanie w polu „wartość” wyrazu „naukowa”. 
Żadnej z tych możliwości zapis § 3 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 
30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków 

w muzeach nie przewiduje. 
(dowód: akta kontroli str. 478-513) 

                                                      
40  270/17 OZKr.5116.383.2017.ED2 I A-1 OZT.5161.3.2013.AC. 
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2. Muzeum sporządzało on-line sprawozdania K-02 (Sprawozdanie z działalności 
muzeum i instytucji paramuzealnej) i przekazywało je terminowo do Głównego Urzędu 
Statystycznego za pomocą Portalu Sprawozdawczego GUS.  
Dane wykazane w Dziale 2. Zbiory Muzealne, okazy żywe w zakresie ogólnej liczby 
zabytków archeologicznych przyjętych w depozyt były zgodne za wyjątkiem dwóch 
przypadków. Również dane wykazane w Dziale 3. w sekcji Depozyty były zgodne 
za wyjątkiem dwóch przypadków. 
W latach objętych kontrolą nie wykazywano skreśleń i kradzieży depozytów zbiorów 
archeologicznych. Dyrektor wyjaśnił, że w Muzeum nie było kradzieży lub zaginięcia 
zabytków. 

Na przykładzie dokumentacji za 2016 r. stwierdzono, że Muzeum sporządziło 
29 sprawozdań na potrzeby GUS i nie sporządzało informacji statystycznych 
do MKiDN41.  

Dyrektor wyjaśnił, że Muzeum nie sporządzało korekt sprawozdań K-02. 
(dowód: akta kontroli str. 449-472, 504-513, 515-600, 631-635, 714-744) 

3. W trakcie kontroli NIK Muzeum prowadziło okresową inwentaryzację zbiorów 
archeologicznych, na podstawie zarządzenia Dyrektora nr 21/2016 z dnia 5 grudnia 
2016 r. Przedmiotem inwentaryzacji była komisyjna kontrola zgodności zapisów 
dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym całości zbiorów archeologicznych 
każdego działu, muzealiów przechowywanych czasowo oraz depozytów. Komisja 
inwentaryzacyjna została zobowiązana do sporządzenia protokołu końcowego do dnia 
31 stycznia 2018 r. Do dnia 31 października 2017 r. (w terminie określonym 
w ww. zarządzeniu) 11 powołanych zespołów spisowych przedłożyło protokoły 
z kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym, 
z których wynika, że częściowo uwzględnione zostały zalecenia (w protokole) 
poprzedniej komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej 
ze stanem faktycznym zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie za okres  
2005 -2010: 

 zalecenia wykonano w 6 jednostkach organizacyjnych42, 

 zaleceń nie wykonano (częściowo) w 4 jednostkach organizacyjnych:  

 w Dziale Paleolitu i Mezolitu (obecnie Pracowni Paleolitu i Mezolitu w Dziale 
Prahistorii Małopolski) – Komisja inwentaryzacyjna stwierdziła konieczność 
dalszego uzgodnienia zapisów w obrębie 8 pozycji zestawienia z Protokołu; 

 w Ogólnomuzealnych Zbiorach Wydzielonych (obecnie Dział Zbiorów Dawnych) 
– w wyniku skontrum, które przeprowadzono od 2013 r. zlokalizowano 
24 spośród 29 muzealiów, których brak stwierdzono w Protokole z dnia 
18 kwietnia 2011 r., nadal nie zlokalizowano 4 muzealiów; 

 w Dziale Starożytnego Hutnictwa i Metalurgii (obecnie Pracownia Okresu 
Lateńskiego i Rzymskiego w Dziale Prahistorii Małopolski) – nadal nie 
zlokalizowano 3 muzealiów, których brak stwierdzono w Protokole z dnia 
18 kwietnia 2011 r.; 

 w Dziale Archeologii Śródziemnomorskiej i Starożytnych Cywilizacji Ameryki – 
nadal nie zlokalizowano 4 spośród 9 muzealiów, których brak stwierdzono 
w Protokole z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

Dyrektor wyjaśnił: W czasie obecnego skontrum odnotowano również obecność grupy 
zabytków o niejasnej przynależności, które wymagają identyfikacji. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że mogą to być niektóre z wykazanych braków. Z powyższych 
względów wstrzymano się z wszczęciem formalnej procedury przewidzianej dla tego 
rodzaju okoliczności do czasu zakończenia reinwentaryzacji całości zbiorów dawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 601-624) 

                                                      
41  Jedyną forma informacji sporządzanych do MNiDN były rozliczenia z wykorzystania dotacji. 
42  W Dziale Paleolitu i Mezolitu (obecnie Pracowni Paleolitu i Mezolitu w Dziale Prahistorii Małopolski), w Dziale Neolitu 

(obecnie Pracownia Neolitu w Dziale Prahistorii Małopolski), w dziale Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza (obecnie 
Pracownia Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza w Dziale Prahistorii Małopolski), w Ogólnomuzealnych Zbiorach 
Wydzielonych (obecnie Dział Zbiorów Dawnych), w Dziale Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, w Składnicy 
Archeologicznej Zbiorów Dawnych (obecnie Dział Zbiorów Dawnych). 
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4. Muzeum przyjęło w depozyt zabytki archeologiczne pochodzące z badań 
przeprowadzonych przez KZdBA oraz przez GDDKiA Oddział w Krakowie w związku 
z realizacją niżej wymienionych trzech inwestycji budowlanych. Muzeum wyraziło 
zgodę na ich przyjęcie, po czym przyjęło je w depozyt – na podstawie czterech 
decyzji43 i na podstawie czterech protokołów przekazania-przyjęcia sygnowanych 
przez Głównego Inwentaryzatora. W kontrolowanym okresie Muzeum przyjęło 
76 zabytków wydzielonych (5044 – w 2013 r. i 2645 – w 2017 r.) i 6 166 zabytków 
masowych (6 03246 – w 2013 r. i 13447 – w 2017 r., które zostały pozyskane podczas: 

 budowy autostrady A4 na odcinku Kraków-Tarnów:  

 na stanowisku 11 w Wierzchosławicach w gminie Wierzchosławice, powiat 
tarnowski48,  

 na stanowisku 38 w Jasieniu w gminie Brzesko, powiat brzeski49, 

 budowy drogi ekspresowej S-7 (na odcinku Moczydło-Kraków)50, 

 budowy drogi ekspresowej S-52 (północnej obwodnicy Krakowa)51. 
Pozyskane zabytki mają nadal status depozytów, ponieważ Dyrektor nie wystąpił 
z wnioskiem do konserwatora zabytków o przekazanie ich na własność Muzeum.  
Dyrektor wyjaśnił, że zbiór może również pozostać w MAK w formie depozytu 
w związku z podejmowanymi staraniami o finansowanie depozytów z wielkich badań 
inwestycyjnych przez Skarb Państwa. 

 (dowód: akta kontroli str. 18-21, 81-84, 449-472, 504-513) 

                                                      
43  Wskazujących Muzeum, jako miejsce przechowywania tych zabytków. W rozdzielniku Decyzji nr 270/17 z dnia  

29 czerwca 2017 r. pominięto Muzeum i wpisano Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Odział  
w Krakowie. Na egzemplarzu widnieje pieczęć wpływu z oznaczeniem GDDKiA Oddział w Krakowie i adnotacją 
zawierająca datę (3 lipca 2017 r.) i nr wpływu oraz podpis przyjmującego. Według wyjaśnień złożonych ustnie przez 
Głównego Inwentaryzatora, egzemplarz tej decyzji został dostarczony przez wykonawcę badań – pracownika 
GDDKiA Oddział w Krakowie. Muzeum nie odwoływało się od decyzji. 

44  Pozyskanych przy budowie autostrady A4. 
45  Pozyskanych przy budowie dróg ekspresowych S7 i S52. 
46  Pozyskanych przy budowie autostrady A4. 
47  Pozyskanych przy budowie dróg ekspresowych S7 i S52. 
48  (AZP 103-65/47), w okresie 13 maja 2009 – 31 lipca 2012 r. w ramach ratowniczych badań wykopaliskowych 

prowadzonych przez KZdBA. Muzeum wyraziło zgodę na przyjęcie zabytków 26 marca 2009 r. i 11 kwietnia 2012 r., 
a ich pozyskanie nastąpiło na podstawie decyzji WOUZ z dnia 18 stycznia 2013 r., nr A-1 OZT.5161.3.2013.AC oraz 
na podstawie protokołu przekazania-przyjęcia z dnia 21 stycznia 2013 r., sygnowanego przez Głównego 
inwentaryzatora. Muzeum przyjęło w depozyt: 37 zabytków wydzielonych (narzędzia kamienne, okucie brązowe, 
narzędzia żelazne, tygielek gliniany, przęśliki gliniane, naczynie gliniane, fragmenty naczyń, żużel, polepa, kości 
zwierząt), ujętych w Skezmak-u, w obrębie 30 pozycji zapisu (kart zabytków), pogrupowanych wg surowca i kategorii 
(rodzaj artefaktu z określonego surowca) oraz 5 775 zabytków masowych (niestatystycznych), ujętych w Skezmak-u, 
w obrębie 225 pozycji zapisu (kart zabytków), pogrupowanych wg surowca i kategorii (rodzaj artefaktu z określonego 
surowca). 

49  (AZP 104-62/124), w okresie 15-31 maja 2013 r. w ramach wykopaliskowych badań ratowniczych prowadzonych 
przez KZdBA. Muzeum wyraziło zgodę na przyjęcie zabytków 11 kwietnia 2013 r., a ich pozyskanie nastąpiło 
na podstawie decyzji WOUZ z dnia 15 października 2013 r., nr A/40 OZT.5161/45/2013/AC oraz na podstawie 
protokołu przekazania-przyjęcia z dnia 12 listopada 2013 r., sygnowanego przez Głównego Inwentaryzatora. 
Muzeum przyjęło w depozyt: 13 zabytków wydzielonych (wyroby krzemienne, fragmenty naczyń glinianych), ujętych 
w Skezmak-u, w obrębie 3 pozycji zapisu (kartach zabytków), pogrupowanych wg surowca i kategorii (rodzaj 
artefaktu z określonego surowca), oraz 257 zabytków masowych (niestatystycznych), ujętych w Skezmak-u, 
w obrębie 6 pozycji zapisu (kart zabytków), pogrupowanych wg surowca i kategorii (rodzaj artefaktu z określonego 
surowca). 

50  Na stanowisku 6 w miejscowości Prawda, gmina Michałowice, powiat krakowski, (AZP 101-57/103), w okresie  
8-22 września 2015 r. w ramach archeologicznych badań sondażowych prowadzonych przez GDDKiA. Muzeum 
wyraziło zgodę na przyjęcie zabytków 21 sierpnia 2015 r., a ich pozyskanie nastąpiło na podstawie decyzji MWKZ  
z dnia 17 lutego 2017 r., nr 79/17 OZKR.5161.286.2015.ED.2 oraz na podstawie protokołu przekazania-przyjęcia  
z dnia 24 marca 2017 r., sygnowanego przez Głównego inwentaryzatora. Muzeum przyjęło w depozyt: 2 zabytki 
wydzielone (odłupki krzemienne, fragment ceramiki) oraz 12 zabytków masowych. 

51  Na 14 stanowiskach: Kraków-Tonie – stanowiska: 5, 8, 9, 10, 11; Zielonki, gmina Zielonki, powiat krakowski – 
stanowiska: 15, 40; Kraków-Witkowice – stanowiska 15, 18; Kraków-Prądnik Czerwony – stanowisko 4; Węgrzce, 
gmina Zielonki, powiat krakowski – stanowiska: 5, 7; Dziekanowice, gmina Zielonki, powiat krakowski – stanowisko 5 
i Batowice, gmina Zielonki, powiat krakowski – stanowisko 3, (AZP 101-56/63), AZP 101-56/60, AZP 101-56/58, AZP 
101-56/61, AZP 101-56/62, AZP 101-56/105, AZP 101-56/197, AZP 101-56/80, AZP 101-56/83, AZP 101 56/53, AZP 
101-57/113, AZP 101-57/60, AZP 101-57/12, AZP 101-57/140; w okresie 3 października – 13 listopada 2016 r. 
w ramach weryfikacyjnych badań powierzchniowych prowadzonych przez GDAKA. Muzeum wyraziło zgodę 
na przyjęcie zabytków 26 sierpnia 2016 r., a ich pozyskanie nastąpiło na podstawie decyzji MWKZ z dnia 29 czerwca 
2017 r., nr 270/17 OZKr.5116.383.2017.ED2 oraz na podstawie protokołu przekazania-przyjęcia z dnia 12 lipca 
2017 r., sygnowanego przez Głównego inwentaryzatora. Muzeum przyjęło w depozyt: 24 zabytki wydzielone (wióry 
i odłupki krzemienne, fragmenty ceramiki, fragment kafla, drapacz krzemienny, kamienie gładzone) oraz 122 zabytki 
masowe. 
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5.1. Muzeum rzetelnie dokumentowało przyjmowanie zabytków archeologicznych 
w kontrolowanym okresie52, pomimo, że ich przekazanie odbyło się bez udziału 
konserwatora zabytków. Kontrola stwierdziła, że:  

 stronami uczestnikami przekazania zabytków byli wykonawcy badań i Główny 
Inwentaryzator działający w ramach wykonywania obowiązków w zakresie 
pozyskiwania zbiorów z badań archeologicznych, 

 zgodnie z wymaganiami § 2 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu ewidencjonowania zabytków przyjmowanie w depozyt udokumentowano 
protokołami przekazania-przyjęcia, w których zapisywano liczbę przekazywanych 
zabytków / liczbę pozycji wpisu według specyfikacji zawartej w księdze polowej 
wpływu, 

 wykonawcy badań spełnili warunki określone w promesie i w dokumencie 
wewnętrznym pn. Zasady przygotowania materiałów archeologicznych przed 
włączeniem do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie, ponieważ wraz 
z zabytkami Muzeum pozyskało, załączone do protokołów, opracowania w formie 
papierowej i elektronicznej (na CD) zawierające inwentarz polowy, opisy i ilustracje 
identyfikujące pozyskane zabytki. 

(dowód: akta kontroli str. 18-21, 478-503) 

5.2. W jednym przypadku badań53, tj. projektowanego wykopu budowlanego …54 
do Muzeum nie trafił odkryty ruchomy materiał zabytkowy [(182 obiekty, ponad 2200 
zabytków (artefaktów)] na stanowiskach: 41 – Krzeszowice (AZP 102-57/16); 53,55 – 
Mogiła (AZP 102-57/23); 56 – Mogiła (AZP 102-57/25); 51,62,62A, 62B – Mogiła 
(AZP 102-58/25. W dniu 11 września 2015 r. wykonawca badań przekazał 
sprawozdanie z tych badań do Miejskiego konserwatora Zabytków. Pozyskane zabytki 
wraz dokumentacją zawierającą m.in. inwentarz polowy są przechowywane 
w Oddziale Muzeum w Nowej Hucie, który prowadził te badania archeologiczne. 

 (dowód: akta kontroli str. 81-84, 449-472, 625-629, 708) 

5.3. Muzeum rzetelnie weryfikowało inwentarze załączone do protokołów przekazania 
zabytków. Liczba przyjętych zabytków w depozyt podlegała szczegółowej weryfikacji 
przyjęcia i sporządzeniu kart przygotowawczych wpisu. W protokołach wszystkie 
zabytki pozyskane podczas badań sondażowych przy budowie dróg ekspresowych S7 
i S52 w protokołach wykazano indywidualnie (jako liczba zabytków) i po weryfikacji ich 
stan był zbieżny z kartami przygotowawczymi wpisu. Natomiast w protokołach 
przekazania zabytków pozyskanych przy budowie autostrady A4 ilość zabytków 
wykazano w formie pozycji zapisu (według specyfikacji zawartej w księdze polowej 
wpływu 1/WIE 11 (Wierzchosławice) zabytki zaewidencjonowane zostały w 894 
pozycjach zapisu, a według specyfikacji zawartej w księdze polowej wpływu 1JAS 38 
(Jasień) – w 46 pozycjach zapisu.  
W wyniku szczegółowej weryfikacji przyjęcia Muzeum wykazało, że:  

 w przypadku zabytków ze stanowiska 11 Wierzchosławice: podczas inwentaryzacji 
polowej dokonanej przez osobę prowadzącą badania zostały popełnione pomyłki 
polegające na tym, że niektóre zabytki, a przede wszystkim część próbek, nie 
zostały ponumerowane i nieuwzględnione w inwentarzu polowym. W niektórych 
przypadkach doszło także do pomyłkowego zdublowania numeracji polowej 
zespołów zabytków. W konsekwencji wykonawca badań przy współudziale 
pracownika Muzeum poprawił pomyłki i uzupełnił inwentarz polowy o kolejne 
pozycje do nr 1066. Dla tych zabytków Muzeum przygotowało 163 karty 
przygotowawcze wpisu opiewające na 5 794 zabytki ujęte w Skezmaku w obrębie 
255 pozycji zapisu (kart zabytków), w tym 5 775 zabytków statystycznych ujętych 
w Skezmaku w obrębie 225 pozycji zapisu (kartach zabytków), pogrupowanych 
wg surowca i kategorii i 37 zabytków masowych ujętych w Skezmaku w obrębie 
30 pozycji zapisu (kart zabytków) pogrupowanych wg surowca i kategorii; 

                                                      
52  Tj. pozyskanych przy budowie autostrady A4 i pozyskanych przy budowie dróg ekspresowych S7 i S52. 
53  Na podstawie pozwolenia na prowadzenie badań nr 121/14 z 2 kwietnia 2014 r., wydanego przez Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Krakowie. 
54  Projektowany wykop budowlany w ramach budowy sieci cieplnej do włączenia w sieć cieplną dla Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie w Krakowie. 
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 w przypadku zabytków ze stanowiska 38 w Jasieniu: podczas inwentaryzacji 
polowej dokonanej przez osobę prowadzącą badania został popełniony błąd. 
Materiały archeologiczne, które powinny zostać oznaczone numerem 39 zostały 
podpisane numerem 47. Wykonawca badań przy współudziale pracownika 
Muzeum poprawił pomyłkę uzupełniając inwentarz polowy o pozycje zapisu nr 47, 
a pozycja 39 pozostawiona została, jako niewykorzystana. Dla tych zabytków 
Muzeum przygotowało 7 kart przygotowawczych wpisu opiewających na 270 
zabytków ujętych w Skezmaku w obrębie 9 pozycji zapisu (kart zabytków), w tym 
257 zabytków statystycznych ujętych w Skezmaku w obrębie 6 pozycji zapisu (kart 
zabytków), pogrupowanych wg surowca i kategorii oraz 13 zabytków masowych 
ujętych w Skezmaku w obrębie 3 pozycji zapisu (kartach zabytków) 
pogrupowanych wg surowca i kategorii. 

(dowód: akta kontroli str. 18-21, 630) 

6. W związku z czterema innymi inwestycjami budowalnymi55 niezwiązanymi z budową 
dróg i autostrad, Muzeum wydało zgodę na przyjęcie zabytków pozyskanych podczas 
badań archeologicznych poprzedzających realizację tych zadań. Badania 
te wykonywało trzech pracowników Muzeum w latach 2013-2015 na podstawie 
pozwoleń na ich prowadzenie, wydanych na podstawie złożonych wniosków. Badania 
prowadzone były w formie badań wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego56.  
Spośród ww. badań, tylko jedne zakończyły się pozyskaniem ruchomego materiału 
archiwalnego (wymienionego w pkt 5.2.), które nie zostały przekazane w depozyt 
do Muzeum57. 
Do Muzeum trafiła dokumentacja z wszystkich ww. badań.  

 (dowód: akta kontroli str. 81-84, 625-629) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na zawarciu w części sprawozdań K-02 z działalności 
muzeum i instytucji paramuzealnej nierzetelnych danych. I tak: 

 w Dziale 2. 

 w K-02 Edycja badania: rok 2013, w wierszu 1 przeznaczonym do wykazania 
liczby pozycji (numerów) inwentarzowych wg stanu na 31.12. – wpisano 
zawyżoną liczbę 522 566. W innych dokumentach Muzeum wykazało liczbę 
522 466 (w Stanie ilościowym zbiorów archeologicznych MAK w dniu 
31 grudnia 2013 r., w Sprawozdaniu z działalności Zespołu Głównego 
Inwentaryzatora za 2013 r., w Sprawozdaniu z działalności Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie za rok 2013). 
Dyrektor wyjaśnił, że zawyżenie było spowodowane oczywistą omyłka pisarską. 
W sprawozdaniach K-02 za kolejne lata (2014-2016) stan wykazywany w tej 
pozycji wpisowej był zgodny ze sprawozdaniami dotyczącymi tego okresu. 

 w K-02 Edycja badania: rok 2016, w wierszu 3 przeznaczonym do wykazania 
liczby pozycji (numerów) inwentarzowych wg stanu na 31.12. wpisanych 
do księgi depozytów – wpisano liczbę 9 888 (depozyty: wydzielone, masowe) 
zawyżoną w taki sposób, że do stanu liczby pozycji zapisów (JWPS) 
zaewidencjonowanych w raporcie Skezmak (9 635) dodano liczbę 253 pozycji 
zapisów w księdze MAK/DEP, bez odliczenia (109) pozycji zapisów w księdze 
MAK/DEP odsyłających do księgi inwentarzowej MAK/KBA. Prawidłowy stan 
liczbowy pozycji (numerów) inwentarzowych na 31 grudnia 2016 r. wynosi 
9 779. 

                                                      
55  1. Projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego – pozwolenie nr 213/13 z 4 lipca 2013 r.; 

2. projektowanej budowy / przebudowy sieci energetycznej – pozwolenie nr 244/13 z 24 lipca 2014 r., 3. budowy 
budynku laboratorium przy Kampusie Politechniki Krakowskiej pozwolenie nr 229/13 z 18 lipca 2013 r.; 
4. projektowanego wykopu budowlanego w ramach budowy sieci cieplnej do włączenia w sieć cieplną dla Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie w Krakowie – pozwolenie nr 121/14 z 2 kwietnia 2014 r. 

56  1. Projektowana budowa budynku mieszkalnego – w okresie 1-30 lipca 2013 r.; 2. projektowana budowa / 
przebudowa sieci – w okresie 20-31 lipca 2013 r.; 3. budowa budynku laboratorium – w okresie 20 lipca 2013 r. –  
30 czerwca 2014 r.; 4. projektowany wykop budowlany – w okresie 21 listopada 2014 – 24 sierpnia 2015 r. 

57  Nie upłynął jeszcze 3-letni termin od dnia zakończenia badań archeologicznych [(§ 19 ust. 6 pkt 7 rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu 
ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. z 2017 poz. 1265)]. 
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Dyrektor wyjaśnił, że wpisano omyłkowo zawyżoną liczbę 9 888 wynikającą 
z mechanicznego dodania liczby 253 pozycji (numerów) inwentarzowych 
z Księgi Depozytów MAK/DEP do liczby 9 635 pozycji (numerów) 
inwentarzowych zaewidencjonowanych w raporcie Skezmak (ks. inw. 
MAK/KBA) bez uwzględnienia konieczności odliczenia pozycji zapisów 
w księdze MAK/DEP (109) odsyłających do księgi inwentarzowej MAK/KBA. 

 W Dziale 3. 

 W K-02 Edycja badania: rok 2015 w części B w wierszu 13 przeznaczonym 
do wykazania zmian w stanie depozytów zaistniałych w danym roku 
sprawozdawczym – nie wpisano jednej pozycji ujętej uprzednio w księdze 
papierowej MAK/DEP na str. 145). Zapis w tej księdze spowodował, że w K-02 
za 2015 r. w Dziale 2 w wierszu 3 (przeznaczonym do wpisania liczby pozycji 
(numerów) inwentarzowych wg stanu na 31.12 wpisanych do księgi depozytów) 
wykazano zwiększoną liczbę pozycji numerów (o jedną więcej niż w roku 
poprzednim). 

 W K-02 Edycja badania: rok 2016 w części B (w wierszu 13 przeznaczonym do 
wykazania zmian w stanie depozytów zaistniałych w danym roku 
sprawozdawczym) Muzeum nieprawidłowo wykazało liczbę 2 162. Dane w tej 
pozycji powinny uwzględnić stan 253 depozytów (w K-02 Edycja badania: rok 
2015 w Dziale 2 wiersz 3 oraz skorygowaną liczbę 9 888 pozycji (numerów) 
inwentarzowych w K-02 Edycja badania: rok 2016 w Dziale 2. wiersz 3). 
Prawidłowa liczba zmian w stanie depozytów zaistniałych w 2016 r. 
sprawozdawczym wynosi 9 635. 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że ww. błędy w Dziale 3. spowodowane były 
zastosowaniem niewłaściwej interpretacji zapisów w objaśnieniach do formularza 
K-02. Dyrektor podał również, że dane do formularza K-02 przygotowuje zastępca 
dyrektora MAK. 
W toku kontroli Muzeum uzgodniło z GUS, że korekta błędnych danych zostanie 
uwzględniona w sprawozdaniu za 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 85-88, 449-472, 526-593, 599-600, 631-644, 714-744) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność Muzeum w celu ochrony zabytków archeologicznych. Muzeum prawidłowo 
realizowało zadania związane z ewidencjonowaniem zabytków archeologicznych 
w księdze depozytów oraz spełniało ustawowe warunki dotyczące trwałego 
ich przechowywania i inwentaryzacji. Nie sporządzało jednak prawidłowo niektórych 
sprawozdań K-02. 

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 Kontroli58, wnosi o: 
1) prowadzenie książek obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi zasadami; 
2) rzetelne przeprowadzanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów 

muzealnych; 
3) podjęcie działań w celu poprawy stanu technicznego elementów obiektów 

muzealnych, wykazanych podczas przeglądów budowlanych; 
4) dostosowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego do stanu wymaganego 

przepisami; 
5) opracowanie instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji; 
6) dostosowanie instrukcji ochrony obiektów do wymaganego stanu; 
7) rzetelne sporządzanie sprawozdań K-02 w zakresie danych dotyczących stanu 

posiadanych w depozycie Muzeum zabytków archeologicznych, będących 
własnością Skarbu Państwa; 

                                                      
58  Dz. U. z 2017 r., poz. 524. – dalej: ustawa o NIK. 
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8) wyjaśnienie niezgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem 
faktycznym zbiorów; 

9) dokumentowanie przeprowadzania analiz stanu zabezpieczenia podległych 
obiektów muzealnych przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem 
stosowanie do § 10, § 15 i § 27 ust. 3 rozporządzenia MKiDN z dnia 2 września 
2014 r. w sprawie zabezpieczenia. 

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 Krakowie. 

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

 

Kraków, dnia 4 stycznia 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Andrzej Lis 
Specjalista kontroli państwowej 
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