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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 
 

Okres objęty kontrolą 

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

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontrolerzy 1. Joanna Łukasik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/136/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Izabela Kowalska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/137/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11,  
82-300 Elbląg (dalej: „Muzeum”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Kasprzycka, Dyrektor Muzeum od dnia 1 czerwca 2012 r. (dalej: „Dyrektor”). 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Muzeum było przygotowane do realizacji zadań związanych z gromadzeniem, 
przechowywaniem, zabezpieczaniem i konserwacją zabytków archeologicznych. 
Zajmowała się  nimi wykwalifikowana kadra, spełniająca wymogi ustawy z dnia  
21 listopada 1996 r. o muzeach1 (dalej: „ustawa o muzeach”). W Muzeum 
opracowano wewnętrzne procedury dotyczące postępowania z zabytkami 
archeologicznymi, określające m.in. zasady przyjmowania zabytków, ich 
przechowywania i ewidencjonowania. Opracowano również inne procedury  
i instrukcje zapewniające bezpieczeństwo posiadanych zbiorów, m.in.: Plan ochrony 
Muzeum, Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i Plan ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Miejsca przechowywania  
i eksponowania zbiorów archeologicznych zapewniały im ochronę przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Muzeum prowadziło ewidencje zabytków wskazane w rozporządzeniu Ministra 
Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu 
ewidencjonowania zabytków w muzeach2 (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
ewidencjonowania zabytków”). Terminowo przekazywano również sprawozdania  
z działalności Muzeum do Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „GUS”). 
Zapewniono również przejrzystość procesu przekazywania zabytków, a przy 
prowadzeniu badań archeologicznych spełniono warunki wskazane w pozwoleniach 
wydanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Olsztynie (dalej: „WKZ”). 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r., poz. 972 z zm. 
2 Dz. U.  z 2004 r., Nr 202, poz. 2073. 
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W Muzeum nie opracowano natomiast Instrukcji przygotowania zbiorów do 
ewakuacji. Nie aktualizowano też Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Nie 
powołano również komisji odpowiedzialnej za dokonywanie przeglądów stanu 
zabezpieczeń w Muzeum, a w związku z tym nie prowadzono ww. przeglądów.  
W księgach wpływu i depozytów nie dokonywano wpisów, a także nie zakładano kart 
ewidencyjnych dla zabytków wydzielonych i masowych. Nierzetelnie sporządzono 
również sprawozdania z działalności Muzeum za lata 2013-2016. W okresie objętym 
kontrolą nie przeprowadzono również wymaganej przepisami prawa inwentaryzacji 
zabytków archeologicznych.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Muzeum, stosownie do zapisów statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej  
w Elblągu3, jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, 
którego organizatorem jest Gmina Miasto Elbląg. W dniu 15 maja 2012 r. wpisane 
zostało ono do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Elbląg. 
Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia zbiory 
dotyczące w szczególności Miasta Elbląg, Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław Elbląskich.   

(dowód: akta kontroli str. 6-23) 

W strukturze organizacyjnej Muzeum wyodrębniono4: 

− Dział Finansowy, do zadań którego należy m.in. opracowywanie planów 
finansowych, prowadzenie kontroli wewnętrznej i zarządczej oraz analizy 
gospodarki finansowej Muzeum,  

− Dział Administracyjno-Gospodarczy, zajmujący się m.in. prowadzeniem spraw 
kadrowych pracowników, dozorem ekspozycji muzealnych oraz prowadzeniem 
spraw związanych z BHP i p.poż.,  

− Dział Archeologii i Historii Miasta i Regionu oraz Projektów, do zadań którego 
należy m.in. gromadzenie, przechowywanie, dokumentowanie, inwentaryzowanie, 
ewidencjonowanie, udostępnianie, eksponowanie i publikowanie materiałów  
i opracowań dotyczących historii kultury materialnej z obszaru działania Muzeum, 
czuwanie nad stanem zachowania muzealiów, prowadzenie terenowych badań  
i nadzorów archeologicznych, prowadzenie księgi wpływu, depozytów i ruchu 
muzealiów, 

− Dział Projektów i Strategii Rozwoju, zajmujący się m.in. monitorowaniem 
dostępności środków finansowych pochodzących z budżetu UE oraz obsługą  
i koordynacją projektów, promocją Muzeum oraz upowszechnianiem jego 
dorobku.   

(dowód: akta kontroli str. 24-42) 

Według stanu na 30 września 2017 r. w Muzeum zatrudnionych było 25 osób, w tym 
siedem zajmujących się zabytkami archeologicznymi, tj.: Dyrektor Muzeum, kustosz 
dyplomowany (1 osoba), starszy kustosz (1), kustosz (2), asystent (1) i adiunkt (1). 
Kwalifikacje ww. osób do pełnienia powierzonych im funkcji zgodne były  
z wymogami określonymi w art. 32a ustawy o muzeach.  

                                                      
3 Uchwała nr XX/542/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz uchwała nr XXIIIB/652/2013 Rady Miejskiej  
w Elblągu z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. 
4 Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu nr 22/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. oraz  
nr 1/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego. 
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Inwentaryzacją muzealną od 26 marca 2015 r. zajmował się adiunkt ds. konserwacji  
i inwentaryzacji muzealnej.  

(dowód: akta kontroli str. 43-46) 

1.2. Dyrektor Muzeum, zarządzeniem nr 31 z 30 grudnia 2010 r., wprowadziła 
„Zasady postępowania z zabytkami w Muzeum Archeologiczno-Historycznym  
w Elblągu”5 (dalej: „Zasady postępowania z zabytkami”), w których określono m.in.: 
zasady przyjmowania zabytków do Muzeum, formy dokumentacji ewidencyjnej oraz 
zasady jej prowadzenia, sposób znakowania zabytków, zasady kontroli zgodności 
wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym, zasady przemieszczania 
zabytków oraz skreślenia ich z ewidencji.  

Zadania wynikające z ww. Zasad przypisane zostały poszczególnym pracownikom 
w ich zakresach obowiązków, zaś bezpośredni nadzór nad prawidłowością ich 
wykonania sprawował Kierownik Działu Archeologii i Historii Miasta i Regionu. 

(dowód: akta kontroli str. 47-77) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w Zasadach postępowania z zabytkami 
nie określono zasad prowadzenia konserwacji zabytków archeologicznych oraz 
zasad i sposobu ich magazynowania. Zostały one ustalone dopiero w trakcie trwania 
kontroli NIK, tj. w listopadzie 2017 r. Sposób magazynowania, osoby odpowiedzialne 
oraz zasady udostępniania zmagazynowanych zbiorów ustalono w zarządzeniu  
nr 17/2017 z 27 listopada 2017 r. dotyczącym wprowadzenia „Ramowego regulaminu 
organizacji magazynów obiektów muzealnych i wydzielonych materiałów 
archeologicznych przechowywanych w Muzeum”, zaś obowiązki konserwatora 
zabytków, zasady oraz terminy przeprowadzania konserwacji zgromadzonych zbiorów 
– w zarządzeniu nr 18/2017 z 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad 
konserwacji zabytków i ochrony konserwatorskiej zbiorów”. 

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że w Zasadach postępowania z zabytkami nie 
określono ww. zapisów, bowiem przygotowywane były odrębne procedury w tym 
zakresie, dostosowane do nowych warunków organizacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 65-76, 78-85) 

1.3. Przychody Muzeum6 wyniosły w 2013 r. 2.682,0 tys. zł, w 2014 r. – 13.829,4 tys. zł 
(w tym 8.421,0 tys. zł ze środków UE), w 2015 r. – 3.426,9 tys. zł i w 2016 r. –  
2.880,7 tys. zł. Koszty bieżące, związane z prowadzoną działalnością statutową, 
wyniosły odpowiednio 2.732,8 tys. zł, 14.233,5 tys. zł, 3.431,1 tys. zł i 2.826,9 tys. zł. 
Największy udział w kosztach bieżących stanowiły koszty wynagrodzeń, które 
wyniosły odpowiednio 1.278,6 tys. zł, 1.353,3 tys. zł, 1.038.3 tys. zł i 998,0 tys. zł. 

Działalność Muzeum finansowana była głównie ze środków pochodzących  
z budżetu organizatora, w postaci dotacji celowych i podmiotowych, które  
w badanym okresie wyniosły łącznie 10.203 tys. zł. I tak:  

− w 2013 r. Muzeum otrzymało łącznie 1.844,1 tys. zł, w tym 1.784,1 tys. zł dotacji 
podmiotowej i 60,0 tys. zł dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji 
projektu „Muzea ponad granicami”,  

− w 2014 r. – łącznie 3.028,2 tys. zł, w tym 1.796,0 tys. zł dotacji podmiotowej  
i łącznie 1.232,2 tys. zł dotacji celowej (75 tys. na zorganizowanie dwóch 
wystaw i wydanie albumu „Skarby Elbląskiego Muzeum” oraz 1.157,2 tys. zł 
jako wkład własny do projektu „Muzea ponad granicami”), 

                                                      
5 Zmienione zarządzeniem nr 11 z dnia 30 grudnia 2013 r. Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. 
6 Wg sprawozdań z wykonania planu finansowego w latach 2013-2016 
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− w 2015 r. – łącznie 2.155,0 tys. zł, w tym 2.143 tys. zł dotacji podmiotowej  
i 12 tys. zł dotacji celowej (na zorganizowanie zajęć wakacyjnych w Muzeum 
oraz promocję oferty turystycznej),  

− w 2016 r. – łącznie 1.810,5 tys. zł, w tym 1.769,0 tys. zł dotacji podmiotowej  
i 41,5 tys. zł dotacji celowej (na zorganizowanie wystawy i wydanie publikacji).   

Muzeum pozyskało środki finansowe pochodzące z budżetu UE na realizację dwóch 
projektów, tj. finansowanych ze środków: 

• Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, pn. 
„Muzea ponad granicami”7, którego wartość wyniosła 3.888,8 tys. EUR (w tym 
3.500,0 tys. EUR stanowiło dofinansowanie). W wyniku realizacji projektu 
przeprowadzono m.in. renowację budynków Muzeum, tj. Podzamcza  
i dziedzińca Muzeum, zainstalowano nowoczesny system prezentacji 
holograficznej, opracowano i wdrożono strategie współpracy z Muzeum  
w Kaliningradzie. 

• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020 (dalej: „RPO WiM”), pn. „Z Muzeum w przyszłość. 
Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Histrycznego w Elblągu – etap II”8, 
którego wartość wynosi 15.045,2 tys. zł (w tym 10.374,6 tys. zł stanowi 
dofinansowanie). W wyniku realizacji projektu planowana jest renowacja 
obiektów Muzeum, tj. pokrzyżackiej zabudowy Podzamcza Północnego  
w Elblągu (budynek gimnazjum i skrzydło południowe podzamcza) oraz 
zabezpieczenie przed zagrożeniami obiektów nieruchomych i zabytków 
ruchomych dziedzictwa kulturowego wraz z wdrożeniem nowatorskich 
rozwiązań w dziedzinie prezentacji zbiorów. 

W badanym okresie nie składano wniosków o dofinansowanie badań archeologicznych 
związanych z realizacją inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 86-119) 

W latach 2013-2016 Muzeum otrzymało od organizatora dotację podmiotową  
w łącznej wysokości 7.492,1 tys. zł oraz dotację celową w kwocie 1.345,7 tys. zł, 
podczas gdy koszty bieżącej działalności Muzeum w ww. okresie wyniosły łącznie 
9.414,2 tys. zł (w tym 5.060,0 tys. zł wynagrodzenia). Łącznie przychody Muzeum  
w badanym okresie wyniosły 10.578,6 tys. zł (bez środków UE), zaś koszty bieżącej 
działalności stanowiły 89% przychodów.  

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że środki otrzymywane przez Muzeum nie pokrywają 
potrzeb w zakresie konserwacji, zabezpieczenia i ochrony powierzonych zbiorów.  
Z powodu braku środków Muzeum od kilku lat nie wyraża zgody na przyjmowanie 
depozytów archeologicznych, ponieważ nie ma możliwości zapewnienia właściwych 
warunków ich przechowywania.  

 (dowód: akta kontroli str. 78-81, 120-132) 

1.4. W okresie objętym kontrolą WKZ oraz minister właściwy do spraw kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego nie przeprowadzali w Muzeum kontroli w zakresie 
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, a także dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów 
archeologicznych. Czynności kontrolnych dotyczących zbiorów archeologicznych nie 
prowadziła również w tym okresie Rada Muzeum. 

Organizator przeprowadził natomiast trzy kontrole, spośród których jedna była kontrolą 
kompleksową i obejmowała swoim zakresem realizację zadań i celów działania 

                                                      
7 Umowa nr ILPR.02.01.00-28-060/10-00. 
8 Umowa nr UDA-RPWM.06.01.01-28-0016/16-00. 
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wyznaczonych w Statucie i planie pracy Muzeum. Kontrola ta nie wykazała 
nieprawidłowości.   

(dowód: akta kontroli str. 133-147) 

1.5. W okresie objętym kontrolą prowadzone były kontrole stanu technicznego 
obiektów budowlanych, w których funkcjonuje Muzeum. I tak, w zakresie: 

1) Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania 
przeprowadzono cztery kontrole okresowe (w tym trzy wykonane co najmniej raz 
w roku i jedną raz na pięć lat). Stwierdzono, że dokumentacja z: 
− kontroli wykonywanych co najmniej raz w roku zawierała wszystkie 

elementy wymienione w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane9 (dalej: „prawo budowlane”), 

− kontroli wykonywanej raz na pięć lat zawierała zapisy dotyczące 
sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego oraz estetyki obiektu budowlanego wraz z jego otoczeniem. 

W protokole z kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz na pięć lat nie 
wskazano, że kontroli podlegało badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej. 
Kontrole te zostały przeprowadzone odrębnie, poza okresowymi kontrolami 
oceny stanu technicznego obiektów. W badanym okresie przeprowadzono jedną 
taką kontrolę10, która nie wykazała nieprawidłowości.  

W wyniku trzech kontroli wykonywanych co roku, przeprowadzonych w latach 
2013-2015, wydano jednakowe zalecenie dotyczące konieczności zaplanowania 
generalnego remontu obiektu. Zalecenie to nie zostało wykonane.  

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że od czasu objęcia stanowiska dyrektora 
informowała organizatora o złym stanie technicznym obiektów muzealnych, 
jednak organizator nie zabezpieczał środków finansowych na wykonanie 
remontów. W 2007 r. WKZ sporządził opinię (na wniosek Dyrektora Muzeum) 
wskazującą na potrzebę wykonania remontów zabytkowych budynków,  
w których zorganizowane jest Muzeum. W latach 2007-2009 organizator 
Muzeum sporządził dokumentację techniczną remontu i modernizacji wszystkich 
jego obiektów. Z przyczyn organizacyjnych, finansowych oraz prawnych 
niemożliwe było wykonanie całej modernizacji jednocześnie, w związku  
z powyższym w latach 2012-2014 został przeprowadzony remont kapitalny tzw. 
budynku Podzamcza, a w 2015 r. dokończono zabezpieczenie przeciwwilgociowe 
i osuszenie skrzydła południowego budynku Podzamcza.  

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2016 r. stwierdzono, że budynek pod 
względem bezpieczeństwa konstrukcji stanowi zagrożenie dla użytkowników  
i w trybie pilnym należy zaplanować jego remont generalny.  

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że w 2016 r., mimo sprzeciwu organizatora, Muzeum 
złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków UE remontu i modernizacji 
użytkowanego przez Muzeum dawnego budynku gimnazjum, który rozpoczął się  
w 2017 r.11 W związku z prowadzonym konsekwentnym programem generalnego 
remontu całości obiektów, nie wykonywano bieżących zaleceń pokontrolnych, 
bowiem ich wykonanie ujęte było w programie remontu i modernizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 148-154) 

2) Ochrony przeciwpożarowej – przeprowadzono łącznie cztery kontrole (w tym 
dwie sprawdzające), w efekcie których Komendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Elblągu wydał dwie decyzje nakazujące Dyrektorowi Muzeum: 

                                                      
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
10 Kontrola przeprowadzona w dniu 27 listopada 2013 r. przez osobę posiadająca uprawnienia do dokonywania pomiarów.  
11 Planowany termin zakończenia prac remontowych przypada na listopad 2018 r. W czasie kontroli budynek był wyłączony 
z użytkowania. 
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− uaktualnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego12, 

− wykonanie oznakowania przeciwpożarowego wyłączników prądu oraz 
oznakowania wyjść i kierunków ewakuacji. 

Muzeum wywiązało się z obowiązków określonych w ww. decyzjach,  
co potwierdziły również kontrole sprawdzające. 

W badanym okresie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląg 
nie prowadził kontroli w zakresie oceny stanu technicznego budynków Muzeum.  

(dowód: akta kontroli str. 155-156) 

Przeprowadzone w toku kontroli oględziny miejsc przechowywania i eksponowania 
zbiorów archeologicznych wykazały, że w przypadku zabytków: 

a) wydzielonych - przechowywano je w dwóch magazynach o powierzchni 
wynoszącej 36,9 m² i 26,7 m², zlokalizowanych na II piętrze budynku. Magazyny 
wyposażone były w przesuwne regały13 o kubaturze 40,5 m³. Zabytki 
przechowywane były w kartonach, plastikowych pudełkach i torebkach 
strunowych. Każdy regał i karton oznakowany był numerem stanowiska  
i wykopu, ze wskazaniem rodzaju tworzywa, z którego wykonane zostały zabytki 
oraz numerem inwentarza. Na regałach w każdym z magazynów znajdowała się 
zabezpieczona przed wilgocią metryczka. Magazyny wyposażone były w system 
wentylacji i ogrzewania (c.o.). Skrzydło, w którym znajdowały się magazyny, 
zabezpieczone było systemem alarmowym oraz drzwiami przeciwogniowymi. 
Przed wejściem do magazynów znajdował się system ostrzegania p.poż oraz 
gaśnice z aktualnym badaniem technicznym. 

Zabytki archeologiczne znajdowały się również na ekspozycjach muzealnych. 
Gabloty, w których eksponowano zabytki wykonane były z hartowanego szkła  
i były zamykane na klucz.  

(dowód: akta kontroli str. 157-165, 184-186) 

b) masowych - przechowywano je w magazynie tymczasowym znajdującym się  
w budynku przy ul. Lotniczej 1 w Elblągu. Zabytki te przechowywane były na 
podłodze na całej powierzchni ww. magazynu14 (321,71 m2) w oznakowanych 
opakowaniach zbiorczych (kartonach), w których znajdowały się (w woreczkach 
strunowych) posegregowane (wg materiału, z którego zostały wykonane) zabytki 
masowe. Każda grupa posegregowanych zabytków zaopatrzona była  
w metryczkę, zawierającą informację o stanowisku, z którego zostały wydobyte 
oraz o numerze wykopu i stanowiska, rodzaju materiału, dacie badań oraz 
numerze inwentarza. Zabytki zostały trwale oznakowane i policzone.  

(dowód: akta kontroli str. 178-183) 

Oględziny sposobu przechowywania wytypowanej losowo próby zabytków 
archeologicznych pochodzących z badań archeologicznych wyprzedzających 
zabudowę Starego Miasta w Elblągu wykazały, że: 

− zabytki wydzielone przechowywane były w magazynie w pomieszczeniu nr 10, 
zaś zabytki masowe – w magazynie tymczasowym, 

− każdy zabytek był oznakowany numerem inwentarza i numerem wykopu,  
z którego był wydobyty, 

                                                      
12 Decyzja nr MZ.5580-4/10 z dnia 25 stycznia 2010 r.  
13 Łącznie 10 regałów o wymiarach 80 cm x 220 cm x 230 cm, z których każdy składa się z 5 półek o wymiarach 80 cm x 220 cm. 
Brak było możliwości określenia kubatury regałów zajętych przez zabytki. Mimo, iż muzeum posiada potencjalnie możliwości 
magazynowe przyjęcia wydzielonych zabytków archeologicznych, z wyjaśnień Dyrektora Muzeum wynika, że zabytki w depozyt nie 
były przyjmowane. 
14 Nie ma możliwości określenia kubatury zajętej przez zabytki. Mimo, iż Muzeum posiada potencjalnie możliwości magazynowe 
przyjęcia masowych zabytków archeologicznych, z wyjaśnień Dyrektora Muzeum wynika, że zabytki w depozyt nie są 
przyjmowane. 
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− dane wynikające z opisu poddanych oględzinom zabytków masowych zgodne 
były z danymi wynikającymi z inwentarza zabytków masowych w zakresie liczby, 
miejsca wydobycia, numeru wykopu i stanowiska oraz opisu.  

(dowód: akta kontroli str. 166-175) 

Stwierdzono, że 15 sztuk poddanych oględzinom zabytków wydzielonych 
przekazanych Muzeum w depozyt trzema decyzjami WKZ15, nie wpisano do księgi 
depozytów i księgi wpływu (opisano w punkcie 2.1. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego). 

W dniu 5 grudnia 2017 r. w księdze depozytów pod numerem DEP/289/ME wpisano 
zabytki archeologiczne przekazane Muzeum w depozyt na podstawie decyzji  
nr 214/2007 i 100/2010. 

 (dowód: akta kontroli str. 176-177, 187-197, 250) 

1.6. Muzeum wpisane zostało do wykazu obiektów podlegających obowiązkowej 
ochronie16, jednakże nie dysponowało decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, 
na podstawie której zostało umieszczone w ww. wykazie.  

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że 6 grudnia 2017 r. skontaktowała się telefonicznie  
z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, gdzie uzyskała 
informację, że są to dokumenty niejawne. Wobec powyższego wystąpiła na piśmie  
o udostępnienie kopii dokumentu potwierdzającego wpisanie muzeum do ww. rejestru. 

Przed zakończeniem czynności kontrolnych Dyrektor Muzeum przedstawiła ww. 
decyzję. 

Dyrektor Muzeum nie powołała wewnętrznej służby ochrony, o której mowa w § 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 
1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony17. Wyjaśniła, że w Planie ochrony 
Muzeum określono, że ochronę tę będzie sprawować specjalistyczna uzbrojona 
formacja ochronna, dlatego też nie było konieczne powoływanie wewnętrznej służby 
ochrony. 

W okresie objętym kontrolą podpisano łącznie pięć umów z licencjonowaną firmą 
ochroniarską (wybraną w formie przetargu), dotyczących: 

a) ochrony fizycznej obiektów, terenów i mienia oraz monitoringu systemów 
sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji alarmu pożarowego18, 

b) stałego dozoru sygnałów przesyłanych z obiektu oraz podjęcia niezwłocznej 
interwencji przez grupę interwencyjną po otrzymaniu sygnału alarmu z obiektu19, 

c) stałej konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie20. 
(dowód: akta kontroli str. 150-154, 198-201) 

1.7. W okresie objętym kontrolą Muzeum posiadało aktualną instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego, opracowaną i zatwierdzoną przez Dyrektor Muzeum  
w lutym 2017 r.21, która zawierała wszystkie elementy określone w rozporządzeniu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
zabezpieczania zborów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 

                                                      
15 310/2016  z dnia 16 czerwca 2016 r., którą przekazano 305 pozycji, 100/2010 z 23 marca 2010 r., którą przekazano 2.448 
pozycji i 214/2007 z 18 czerwca 2007 r. – 94.027 pozycji. 
16 Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr DA 33/2001 z dnia 10 stycznia 2001 r. (wpis do wykazu pod pozycją 277). 
17 Dz. U. z 1999 r., Nr 4, poz. 31 ze zm. 
18 Umowa nr 2/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. obowiązująca do 28 lutego 2015 r., nr 1/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. obowiązująca 
do 28 lutego 2018 r. oraz nr 10/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. obowiązująca do 28 lutego 2018 r. 
19 Umowa nr 31/2012 z dnia 2 maja 2012 r. obowiązująca do 28 lutego 2015 r. 
20 Umowa nr 44/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. zawarta na czas nieokreślony. 
21 Wcześniej obowiązywała Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana w lutym 2010 r. 
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niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą22 (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie zabezpieczenia zbiorów z 2014 r.”). 

Wcześniej obowiązująca Instrukcja nie została dostosowana do wymogów 
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów z 2014 r., pomimo iż obowiązek jej 
dostosowania wynikał z §31 ww. rozporządzenia. 

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że Muzeum od 2012 r. znajduje się w stanie remontu  
i po jego zakończeniu w 2018 r. zostanie opracowana nowa Instrukcja. 

Wszyscy pracownicy Muzeum zostali zapoznani z zapisami ww. instrukcji podczas 
dwóch szkoleń BHP, przeprowadzonych w marcu 2010 r. i lutym 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 202-206) 

1.8. W Muzeum nie opracowano instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji na 
wypadek powstania zagrożenia, pomimo że obowiązek jej opracowania wynikał  
z §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  
1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, 
kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów 
oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia23 
(dalej: „rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia zborów z 2008 r.”). 

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że ustawa o muzeach wyraźnie określa, że to 
organizator muzeum obowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów. 
Niekonstytucyjne wydaje się zatem delegowanie wymagań dotyczących 
zapewnienia bezpieczeństwa zbiorom bezpośrednio na dyrektorów muzeów, 
szczególnie że wiąże się to z zapewnieniem środków finansowych na realizację tego 
obowiązku, co też leży w obowiązkach organizatora. Również praktycznie, z punktu 
widzenia wymagań zawartych w rozporządzeniu, np. wskazania miejsca ewakuacji 
zbiorów, to organizator winien takie miejsca wskazywać. Wadliwa delegacja 
obowiązków zabezpieczenia zbiorów powoduje to, że organizator nie czuje się 
odpowiedzialny za bezpieczeństwo zbiorów i nie zabezpiecza środków na ten cel,  
a rozporządzenia stają się nieegzekwowalnymi, martwymi przepisami. 

Dyrektor podała również, że od 2012 r. Muzeum przechodzi gruntowną modernizację  
i remont kapitalny, co zostanie zakończone w 2018 r. Zabytki cały czas są 
przemieszczane i dopiero po zakończeniu remontu zostaną umieszczone na stałe  
w odpowiednich magazynach lub na ekspozycjach, co pozwoli na określenie dróg 
ewakuacyjnych i potencjalnych zagrożeń. Dopiero wtedy możliwe będzie opracowanie 
właściwej instrukcji ewakuacji zawierającej wszystkie wymagane ustalenia określone  
w §28 rozporządzenia. W związku z powyższym właściwa instrukcja zostanie wykonana 
w drugim półroczu 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 192-197, 207) 

1.9. Zgodnie z §7 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów z 2008 r. oraz 
§27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów z 2014 r., w okresie 
objętym kontrolą Muzeum posiadało „Plan ochrony Muzeum”24, który zawierał 
wszystkie elementy określone w §27 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie 
zabezpieczenia zbiorów z 2014 r. oraz wszystkie załączniki wskazane w §27 ust. 4 
tego rozporządzenia.  

W badanym okresie w Muzeum nie przeprowadzono analizy stanu zabezpieczeń, do 
czego zobowiązywał §2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów  
z 2008 r., ani też nie powołano komisji, do obowiązków której (od 1 stycznia  

                                                      
22 Dz. U. poz. 1240. 
23 Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1528, uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r. 
24 Z dnia 16 lipca 2008 r., uzgodniony 23 lipca 2008 r. z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie oraz z dnia 18 listopada 
2015 r., uzgodniony 21 grudnia 2015 r. z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2015 r.) należeć miało wykonywanie ww. przeglądów. Było to niezgodne z §10 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów z 2014 r.  

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że przegląd stanu zabezpieczeń budowlanych  
i mechanicznych wykonywany jest przez podmioty upoważnione do takich kontroli, 
zaś pośród pracowników Muzeum nie ma osób z odpowiednimi upoważnieniami do 
przeprowadzania takich kontroli.  

NIK nie podziela wyjaśnień Dyrektor Muzeum, bowiem fakt przeprowadzania takich 
kontroli przez inne podmioty nie zwalnia z obowiązku powołania komisji i dokonywania 
corocznych przeglądów stanu zabezpieczeń, o których mowa w §10 rozporządzenia  
w sprawie zabezpieczenia zbiorów z 2014 r.  

W badanym okresie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeprowadziła cztery 
kontrole kompleksowe działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej 
działającej w Muzeum. 

 (dowód: akta kontroli str. 192-197, 208-211) 

1.10. Muzeum posiadało, opracowany w kwietniu 2005 r., „Plan ochrony zabytków 
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Muzeum w Elblągu”25 (dalej: 
„Plan ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego”), który uzgodniony został  
z WKZ oraz zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Elbląga.  

Plan ten zawierał elementy określone w punkcie 1 załącznika do rozporządzenia 
Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych26 (dalej: 
„rozporządzenie w sprawie ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego”).  

(dowód: akta kontroli str. 212-213) 

1. Plan ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego, od dnia jego sporządzenia nie był 
aktualizowany, pomimo że obowiązek jego aktualizacji wynikał z §5 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego. Zgodnie  
z tym przepisem, plan ten podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 marca 
każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. 

Skutkiem braku aktualizacji było np. wskazanie w wykazie pracowników 
wydzielonych do wykonania prac zabezpieczających zabytki ruchome osób  
nie pracujących już w Muzeum. 

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy 
o muzeach, to organizator muzeum jest obowiązany zapewnić środki potrzebne 
do utrzymania i rozwoju Muzeum i zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym 
zbiorom. Cedowanie tego obowiązku na instytucję kultury nie jest zgodne  
z zapisem ustawy, jednakże absolutne minimum w tym zakresie ze strony 
organizatora stanowi ustalenie właściwego poziomu dotacji podmiotowej  
z zabezpieczeniem środków finansowych na niezbędne w tym zakresie działania. 
Zgodnie z §2 rozporządzenia w sprawie ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego, 
działania z zakresu ochrony zabytków realizują organy administracji publicznej 
odpowiednich stopni i kierownicy jednostek organizacyjnych posiadających 
zabytki, przy użyciu środków finansowych posiadanych przez te jednostki. Do 
2004 r. w Muzeum istniało stanowisko ds. obrony cywilnej, które zostało 
zlikwidowane z powodu braku środków. Muzeum nie posiada obecnie  
w strukturze osoby uprawnionej do wykonywania i aktualizacji planów ochrony 
zabytków i działania takie musi zlecać na zewnątrz, na co nie otrzymuje środków 
finansowych. W 2016 i 2017 r. Muzeum nie otrzymało nawet dodatkowych 
środków na zwiększone koszty obowiązkowej ochrony. 

                                                      
25 Plan sporządzony przed zmianą nazwy i Statutu Muzeum. 
26 Dz. U. z 2004 r., Nr 212, poz. 2153. 
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Zgodnie z ww. rozporządzeniem Muzeum opracowało plan ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego w kwietniu 2005 r. Kierownik administracyjny 
odpowiedzialny od 2005 r. m.in. za aktualizację planu został w 2013 r. zwolniony  
za niewywiązywanie się z obowiązków. W związku z trwającą od 2012 r. 
kompleksową modernizacją i reorganizacją Muzeum sukcesywnie prowadzone 
są też prace formalno-organizacyjne dostosowujące wszelkie wymagane 
instrukcje i plany do nowej struktury Muzeum. Jeżeli Muzeum pozyska 
dodatkowe środki, zamierza również opracować nowy Plan ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego. W chwili obecnej priorytet stanowi jednak 
zabezpieczenie środków na zapewnienie całodobowej ochrony obiektów oraz 
wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego wyremontowane zabytkowe budynki 
Muzeum. W związku z brakiem zgody Prezydenta na zabezpieczenie środków 
finansowych na ten cel, Muzeum po raz kolejny zwróciło się do Rady Miasta  
o ujęcie stosownych kwot w budżecie miasta na 2018 r. 

2. Plan ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego nie zawierał danych określonych  
w pkt 2-7 załącznika do rozporządzenia w sprawie ochrony na wypadek konfliktu 
zbrojnego, pomimo tego, iż stanowił on instrukcję przygotowania ww. planu. 

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że wymienione w załączniku punkty 2-7 stanowią 
jedynie wyszczególnienie pojedynczych sytuacji, które są przez ustawodawcę 
rozumiane jako sytuacje kryzysowe. W wykonanym planie ochrony  
nie wymieniano poszczególnych rodzajów sytuacji kryzysowych oraz  
nie przewidziano dla nich odmiennych sposobów ochrony, lecz zostały 
kompleksowo ujęte jako „sytuacje kryzysowe”. Jeżeli wg organu kontrolującego 
istnieje w planie ochrony potrzeba rozdzielenia sposobów ochrony na 
poszczególne kategorie zdarzeń kryzysowych, zostanie to ujęte w zleconej 
aktualizacji Planu. 

(dowód: akta kontroli str. 187-191, 212-213) 

1.11. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki kradzieży lub zaginięcia 
zabytków archeologicznych, w tym przekazanych Muzeum w depozyt. 

(dowód: akta kontroli str. 214) 

Muzeum było przygotowane do realizacji działalności statutowej. Zatrudniano 
wykwalifikowaną kadrę zapewniającą właściwą opiekę zbiorom archeologicznym,  
a także opracowano wewnętrzne procedury dotyczące zasad postępowania  
z zabytkami archeologicznymi, obejmujące m.in. zasady przyjmowania zabytków,  
ich przechowywania i ewidencjonowania. Opracowano również i aktualizowano Plan 
ochrony Muzeum, zawierający wszystkie elementy wymagane przepisami 
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów oraz zapewniono bezpieczeństwo 
fizyczne zabytkom zgromadzonym w depozycie poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej 
firmy oraz zamontowanie systemu monitoringu i alarmu. Opracowano również 
Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, chociaż nie dostosowano jej do wymogów 
rozporządzenia w wymaganym terminie. Muzeum posiadało także Plan ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, który nie był jednak 
aktualizowany.  

W Muzeum nie opracowano natomiast Instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji 
oraz nie powołano komisji, do zadań której należałoby coroczne wykonywanie 
przeglądu stanu zabezpieczeń, a w konsekwencji nie dokonywano takich przeglądów. 
Kontrola wykazała również, że w związku ze złym stanem technicznym budynków 
podjęto skuteczne działania polegające na pozyskaniu środków finansowych  
z budżetu UE i przeprowadzeniu generalnego remontu.  

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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2. Działania podejmowane przez Muzeum w celu ochrony zabytków 
archeologicznych. 

2.1. Według stanu na 1 stycznia 2013 r. w zbiorach Muzeum znajdowało się 
102.740 zabytków archeologicznych wydzielonych, w tym 91.490 w depozycie oraz 
11.250 przejętych na własność. Zabytki masowe stanowiły około 10 ton, całość 
została przyjęta w depozyt.  

W okresie objętym kontrolą Muzeum przyjęło w depozyt 305 szt. zabytków 
archeologicznych pozyskanych z badań archeologicznych na cmentarzysku ludności 
kultury wielbarskiej w Weklicach27.  

W latach 2013-2016 nie przejmowano na własność żadnych zabytków 
archeologicznych.  

W Muzeum prowadzono dokumentację w zakresie ewidencjonowania zabytków,  
w tym m.in.:  

− księgę wpływu, w której ewidencjonowano przekazane lub zakupione zabytki,  
a każdy obiekt wpisany był do księgi pod odrębnym numerem. Żaden  
z przedmiotów wpisanych do tej księgi w okresie objętym kontrolą nie był 
zabytkiem archeologicznym; 

− księgi inwentarzowe, które prowadzono odrębnie dla każdej kolekcji (m.in.: 
numizmatyka, medale, obrazy, grafika). Dla zabytków archeologicznych 
prowadzono jedną księgę. Każdy przedmiot wpisany był do księgi pod 
odrębnym numerem; 

− księgę depozytów – jedną, wspólną dla wszystkich rodzajów zabytków  
i wszystkich działów Muzeum, do której wpisywano wszystkie zabytki przyjęte  
w depozyt. W przypadku archeologicznych zabytków wydzielonych oraz 
masowych ujmowano je w księdze na podstawie decyzji WKZ. Dla przyjętych  
w depozyt zabytków archeologicznych pozyskano dokumentację z badań 
archeologicznych i innych badań terenowych. W okresie objętym kontrolą 
Muzeum nie przyjmowało w depozyt zabytków archeologicznych pochodzących 
z badań związanych z realizacją inwestycji budowlanych; 

− karty ewidencyjne założone dla zabytków archeologicznych wpisanych do ksiąg 
inwentarzowych, 

− księgę ruchu muzealiów, do której wpisywano wszystkie zabytki wypożyczone  
z Muzeum oraz wypożyczone do Muzeum. W okresie objętym kontrolą 
dokonano 66 wpisów.  

(dowód: akta kontroli str. 216) 

1. W Muzeum nie założono kart ewidencyjnych dla zabytków masowych oraz 
wydzielonych. Było to niezgodne z rozporządzeniem w sprawie 
ewidencjonowania zabytków, a także z Zasadami postępowania z zabytkami (pkt 
I ppkt 3 lit. d). 

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że nie prowadzono kart ewidencyjnych dla zabytków 
masowych ponieważ materiał masowy nie ma żadnej wartości materialnej, lecz 
jedynie wartości poznawcze i należy traktować go jedynie jako uzupełniające 
źródło naukowe. Nie prowadzi się kart ewidencyjnych zabytków masowych, 
ponieważ stanowią one fragmentaryczne pozostałości przedmiotów, którym 
przed wykonaniem prac konserwatorskich zazwyczaj nie można przypisać 
żadnej proweniencji i żadnych treści wymaganych w karcie ewidencyjnej. Zabytki 
masowe nie są muzealiami i nie są wliczane do statystyk liczby muzealiów, 
ponieważ nie jest możliwe określenie liczby całych przedmiotów, które są 

                                                      
27 Decyzja WKZ nr 310/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. 
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znajdowane w postaci fragmentów, a żaden pozyskany z badań fragment nie 
stanowi muzealium. Liczebność materiału masowego (wykazana w inwentarzach 
polowych archeologicznych) nie jest wartością stałą - ulega zmianie w czasie ze 
względu na swoją nietrwałość, na skutek scalenia (rekonstrukcji) lub 
uzupełniania kolejnymi fragmentami. Te niezbędne działania prowadzone  
w trakcie opracowań naukowych (a muzeum ma obowiązek udostępniania 
materiałów do takich opracowań) doprowadziłyby w konsekwencji do 
niezgodności zapisów inwentarzowych. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe 
zastrzeżenia, w Zasadach postępowania z zabytkami określono,  
że dokumentację ewidencyjną stanowią również inwentarze polowe zabytków 
archeologicznych oraz że materiały masowe nie podlegają zasadom ewidencji 
określonej w/w Instrukcji. 

W przypadku zabytków wydzielonych, Dyrektor Muzeum wyjaśniła,  
że w Muzeum jako formę ewidencji ruchomych zabytków archeologicznych 
przyjęto inwentarze archeologiczne zabytków wydzielonych. Podała również,  
że zabytki wydzielone pochodzące z badań archeologicznych zostały Muzeum 
przekazane w depozyt, a nie na własność, co z definicji art. 21 ustawy  
o muzeach wyklucza możliwość uznania ich za muzealia. 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela wyjaśnień Dyrektor Muzeum, bowiem fakt 
prowadzenia ewidencji zabytków w innych formach nie zwalnia z obowiązku 
prowadzenia ewidencji we wszystkich formach obowiązkowych, wymienionych  
w §1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania zabytków, a więc także 
w postaci karty ewidencyjnej. Izba zwraca także uwagę, że również  
w wewnętrznych Zasadach postępowania z zabytkami (pkt I ppkt 3 lit. d), 
określono, że jednym z dokumentów ewidencyjnych jest karta ewidencyjna, do 
której wpisuje się dane określone w pkt III ppkt 4 lit. a tych Zasad. 

(dowód: akta kontroli str. 150-154, 215-258) 

2. Do księgi wpływu nie wpisano 96.780 pozycji zabytków archeologicznych (w tym 
305 pochodzących z badań w Weklicach), przekazanych Muzeum w depozyt na 
podstawie trzech decyzji WKZ:  

− nr 310/2016  z dnia 16 czerwca 2016 r., którą przekazano 305 pozycji, 

− nr 100/2010 z 23 marca 2010 r. – 2.448 pozycji, 

− nr 214/2007 z 18 czerwca 2007 r. – 94.027 pozycji. 

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że w rozporządzeniu w sprawie ewidencjonowania 
zabytków nie wskazano księgi wpływu, ani też nie nakazano dalszego 
korzystania ze wszystkich form ewidencji muzealnej, wskazanych w uprzednio 
obowiązującym rozporządzeniu.  

NIK nie podziela stanowiska Dyrektor Muzeum, bowiem w wewnętrznych 
Zasadach postępowania z zabytkami (pkt I ppkt 3) określono dokumentację 
ewidencyjną Muzeum, w tym m.in. księgę wpływu muzealiów, do której – 
stosownie do zapisów pkt II ppkt 3 wpisuje się każdy przekazany lub zakupiony 
zabytek.  

(dowód: akta kontroli str. 65-76, 187-191, 217-241, 259-274 ) 

3. Do księgi depozytów nie wpisano 96.475 pozycji zabytków archeologicznych, 
przekazanych Muzeum w depozyt na podstawie dwóch decyzji WKZ,  
tj. o nr 100/2010 (2.448 pozycji) oraz 214/2007 (94.027 pozycji). W konsekwencji,  
w sprawozdaniach K-02 w całym kontrolowanym okresie nie wykazywano 
faktycznej liczby zabytków przyjętych w depozyt. 

Zgodnie z §1 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania zabytków, 
dokumentacja ewidencyjna powinna być zgodna ze stanem faktycznym.  
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Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że §1 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania 
zabytków dopuszcza, jako formę ewidencji zabytków stosowanie dokumentacji 
badań archeologicznych i innych badań terenowych. Inwentarze masowe oraz 
inwentarze zabytków wydzielonych z badań archeologicznych na Starym Mieście 
w Elblągu spełniają te wymagania i zostały przyjęte jako forma ewidencji tej 
grupy obiektów przekazanych Muzeum w depozyt. Trzeba również brać pod 
uwagę to, że wpisywanie do księgi depozytów tej liczby pozycji wymagałoby 
zatrudnienia kilku osób, które wykonywałyby jedynie tą czynność przez kilka lat, 
co jest nieuzasadnione merytorycznie i ekonomicznie oraz sprzeczne z głównymi 
zasadami gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie  
o finansach publicznych. 

NIK nie podziela stanowiska Dyrektor Muzeum, gdyż fakt prowadzenia ewidencji 
zabytków w innych dopuszczalnych ww. rozporządzeniem formach, nie zwalnia  
z obowiązku prowadzenia ewidencji we wszystkich formach obowiązkowych, 
wymienionych w §1 ust. 2 tego rozporządzenia, a więc także w postaci księgi 
depozytów, do której wpisane powinny być wszystkie zabytki przyjęte przez 
Muzeum w depozyt. 

Dnia 5 grudnia 2017 r. w księdze depozytów pod nr DEP/289/ME wpisano 
zabytki archeologiczne przekazane Muzeum w depozyt na podstawie decyzji  
nr 214/2007 i 100/2010. 

(dowód: akta kontroli str. 65-76, 192-197, 242-250, 259-274) 

2.2. W okresie objętym kontrolą Muzeum terminowo przekazywało do GUS 
sprawozdania z działalności K-0228. Dodatkowo, Muzeum corocznie sporządzało  
i przekazywało do Urzędu Miejskiego w Elblągu sprawozdanie podsumowujące 
działalność za rok poprzedni.  

Za lata 2013-2015 Muzeum wykazywało ogólną liczbę zabytków wynikającą z ksiąg 
inwentarzowych, do których wpisywane były również depozyty, nie zaś z księgi 
depozytów.  

(dowód: akta kontroli str. 275-30) 

1. W sprawozdaniach K-02 za lata 2013-2016 w Dziale 2. Zbiory muzealne, okazy 
żywe, w pozycji depozyty wykazano o 5.290 sztuk zabytków archeologicznych 
mniej, niż wynikało to z decyzji WKZ.  

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że zabytki archeologiczne przekazywane  
w depozyt nie stanowią pełnych obiektów, lecz w przeważającej większości są to 
fragmenty, niekiedy niewielkie, naczyń czy innych przedmiotów. Liczba 
fragmentarycznych zabytków archeologicznych ulega zmianie z powodu ich 
scalania, uzupełniania, na skutek prowadzonych zabiegów konserwatorskich  
(w tym także rekonstrukcji do celów wystawienniczych i opracowań naukowych). 
W ten sposób powstaje różnica pomiędzy liczbą obiektów przejętych w depozyt, 
a wykazywanych w sprawozdaniach. Materiały archeologiczne ze Starego Miasta 
są ciągle poddawane zabiegom konserwatorskim, rekonstrukcyjnym  
i opracowaniom naukowym (także przez osoby i instytucje zewnętrzne), co 
powoduje płynność ilości sztuk zabytków masowych. Powstaje problem, 
ponieważ nie możemy np. naczynia sklejonego z kilkunastu fragmentów 
traktować jako dodatkowego obiektu, a faktycznie to dopiero po wyklejeniu  
i konserwacji nabiera ono wartości muzealium, które już nie jest kilkunastoma 
zabytkami. Dlatego właśnie zabytki masowe nie podlegają obowiązkowemu 
wpisowi do księgi muzealiów, czy pojedynczo do księgi depozytów. Różnice 
liczbowe wykazane w w/w dokumentach są spowodowane powyższymi 

                                                      
28 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej, składane do 21 stycznia roku następnego za rok poprzedni  
w przypadku sprawozdań składanych za lata 2012-2015, a za rok 2016 do 23 stycznia 2017 r. 
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działaniami. Podała również, że skontaktowała się z osobą koordynującą w GUS 
i ustalono, że dane te zostaną sprostowane w sprawozdaniu za 2017 r.  
z odpowiednią adnotacją. 

2. W sprawozdaniu K-02 za 2016 r. w Dziale 3. Ruch muzealiów w ciągu roku  
(część B) nie wpisano 305 pozycji zabytków archeologicznych, przekazanych 
Muzeum w depozyt na podstawie decyzji WKZ nr 310/2016 z dnia 16 czerwca 
2016 r.  

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że sprawozdanie K-02 do GUS za 2016 r. powstawało 
w okresie, kiedy prowadzono przeprowadzkę z budynku gimnazjum do budynku 
Podzamcza i wszyscy pracownicy byli zaangażowani w przenoszenie zbiorów. 
Ponieważ inne osoby dokonywały przyjęcia depozytu, inne zaś sporządzały 
sprawozdania do GUS, nie uzgodniono stanu faktycznego. 

W związku z ustaleniami z GUS sprostowanie zostanie dokonane w sprawozdaniu 
za 2017 r. 

NIK zwraca uwagę, że sprawozdania K-02 należy wypełniać zgodnie  
z objaśnieniami do ww. sprawozdania, z których wynika, że w Dziale 2 w pozycji 
Depozyty wykazywana jest liczba pozycji wynikająca z księgi depozytów, nie zaś  
z księgi inwentarzowej, do której depozyty nie powinny być wpisywane. 

(dowód: akta kontroli str. 150-154, 259-274, 299-346) 

2.3. W latach 2013-2017 nie przeprowadzano inwentaryzacji zabytków 
archeologicznych, tj. kontroli zgodności wpisów w dokumentacji ewidencyjnej ze 
stanem faktycznym zabytków archeologicznych. Muzeum nie posiada też danych 
dotyczących przeprowadzania ww. inwentaryzacji w latach wcześniejszych, tj. przed 
2013 r. Zgodnie natomiast z §3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania 
zabytków, komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze 
stanem faktycznym zbiorów powinna odbywać się co pięć lat od daty zakończenia 
poprzedniej kontroli. 

Dyrektor Muzeum wyjaśniła, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum 
inwentaryzacja zabytków archeologicznych przewidziana jest do końca lutego 2018 r. 
Ma to bezpośredni związek z organizacją nowych magazynów w wyremontowanych 
obiektach muzealnych. Od 2012 r. muzeum pozostaje w trakcie kompleksowego 
remontu i modernizacji mającej na celu dostosowanie instytucji do obecnie 
wymaganych standardów. 

(dowód: akta kontroli str. 187-191, 347-348) 

2.4. W okresie objętym kontrolą Muzeum nie przyjmowało zabytków 
archeologicznych pochodzących z badań przeprowadzonych w związku z realizacją 
inwestycji budowlanych, w tym przyjętych na podstawie decyzji WKZ o ich 
przekazaniu w depozyt.  

W latach wcześniejszych trzema decyzjami WKZ (wskazane w punkcie 2.1. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego) przekazano do Muzeum w depozyt 96.780 
pozycji zabytków archeologicznych pochodzących z badań. Analiza tych 
postępowań wykazała, że przekazanie zabytków do Muzeum nastąpiło po wydaniu 
decyzji przez WKZ. Muzeum nie występowało o przekazanie zabytków na własność 
oraz nie odwoływało się od decyzji WKZ o przekazaniu zabytków w depozyt.  

(dowód: akta kontroli str. 259-274, 349-350) 

2.5. Szczegółowe badanie postępowań w ramach trzech decyzji WKZ (do których 
załącznikiem była cała dokumentacja z badań), którymi przekazano w depozyt 
zabytki archeologiczne pochodzące z badań wykazało, że: 

− w procesie przekazania zabytków uczestniczyli m.in: pracownik Muzeum oraz 
przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, 
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− załącznikami do decyzji były inwentarze zabytków, które były zgodne z ilością 
zabytków wskazanych w tych decyzjach, 

− przekazanie zabytków udokumentowano protokołami przekazania,  
− pozyskano dokumentację z badań archeologicznych, 
− nie ujawniono rozbieżności w stanie ilościowym. 

Zabytki były poddawane konserwacji w trakcie badań lub bezpośrednio po ich 
zakończeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 259-274, 351-362) 

2.6. W badanym okresie Muzeum złożyło dwa wnioski do WKZ o wydanie pozwoleń 
na prowadzenie badań archeologicznych polegających na: 
− odsłonięciu i zadokumentowaniu fundamentów historycznej zabudowy w partii 

przyziemia na Placu Strażackim w Braniewie,   
− stałym nadzorze archeologicznym w trakcie prac ziemnych związanych  

z remontem budynku gimnazjum w Elblągu.   

W wyniku rozpatrzenia wniosków przez WKZ, Muzeum uzyskało dwa pozwolenia, tj.: 

− nr 547/2016 z 25 października 2016 r., ważne do 19 grudnia 2016 r., 
− nr 195/2017 z 4 kwietnia 2017 r., ważne do 30 grudnia 2017 r.   

Analiza dokumentacji badań archeologicznych wskazanych w pozwoleniu  
nr 547/2016 WKZ na prowadzenie badań w Braniewie wykazała, że Muzeum 
wywiązało się z warunków prowadzenia badań archeologicznych, bowiem m.in.: 
− sporządzono sprawozdanie z przeprowadzonych badań archeologicznych, które 

przekazano WKZ w terminie 3 tygodni od dnia ich zakończenia, 
− opracowano sposób postępowania z zabytkiem (wnioski konserwatorskie 

wynikające z badań i dotyczące dalszych działań) po zakończeniu badań 
archeologicznych i przekazano go WKZ w terminie 3 miesięcy od dnia 
zakończenia tych badań.  

W wyniku powyższych badań nie pozyskano zabytków.   

Nie ukończono badań archeologicznych wskazanych w pozwoleniu 195/2017 WKZ 
dotyczących nadzoru, których termin wskazany w pozwoleniu jeszcze nie minął.   

W okresie objętym kontrolą do Muzeum wpłynęło 40 wniosków o przyjęcie zabytków 
archeologicznych, w tym 36 zostało złożonych przez archeologów zatrudnionych  
w Muzeum wykonujących nadzory archeologiczne, zaś cztery przez podmioty 
zewnętrzne. We wszystkich przypadkach Muzeum wyraziło zgodę na przyjęcie 
zabytków. W ramach tych badań nie pozyskano ruchomych zabytków,  
a sporządzoną dokumentację złożono do Muzeum. 

(dowód: akta kontroli str. 192-197, 363-378) 

Muzeum prowadziło ewidencje zabytków archeologicznych wskazane  
w odpowiednich regulacjach. Należy jednak zauważyć, że do ksiąg wpływu  
i depozytów nie wpisano zabytków archeologicznych przekazanych Muzeum  
w depozyt. Nie prowadzono również kart ewidencyjnych dla zabytków 
archeologicznych wydzielonych i masowych. Wprawdzie sprawozdania z działalności 
Muzeum przekazano do GUS terminowo, niemniej zostały one sporządzone 
nierzetelnie. Muzeum zapewniło przejrzystość procesu przekazywania zabytków 
(objętych badaniem), a przy prowadzeniu badań archeologicznych spełniło warunki 
wskazane w pozwoleniach wydanych przez WKZ.  W badanym okresie w Muzeum 
nie przeprowadzono inwentaryzacji zabytków archeologicznych.  

  

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli29, wnosi o: 

1. Opracowanie instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji na wypadek 
powstania zagrożenia. 

2. Aktualizowanie Planu ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego w terminach 
określonych przepisami prawa. 

3. Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów archeologicznych zgodnie z przepisami 
rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania zabytków.  

4. Powołanie komisji odpowiedzialnej za dokonywanie przeglądów stanu 
zabezpieczeń oraz dokonywanie tych przeglądów w wymaganych terminach. 

5. Dokonanie wpisu w księdze wpływu zabytków archeologicznych przekazanych 
trzema decyzjami WKZ. 

6. Ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie 
ewidencjonowania zabytków oraz zarządzenia Dyrektora Muzeum z 13 grudnia 
2013 r. 

7. Założenie kart ewidencyjnych dla zabytków archeologicznych wydzielonych  
i masowych.  

8. Ujęcie w sprawozdaniu z działalności Muzeum za 2017 r. danych  
o liczbie posiadanych zabytków zgodnych ze stanem faktycznym. 

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 Olsztynie. 

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

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2017 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Zyśk Joanna Łukasik 

Specjalista kontroli państwowej 
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