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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Krystian Polus, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/185/2017 z dnia 9 listopada 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Muzeum Początków Państwa Polskiego, ul. prof. Józefa Kostrzewskiego 1, 62-200 
Gniezno, (dalej również „Muzeum”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Michał Bogacki, Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie1. 

(dowód: akta kontroli str. 3-10) 

 

 

II. Ocena2 kontrolowanej działalności 

W latach 2013 – 2017 (do 22 grudnia3) Muzeum zgodnie ze statutem gromadziło 
m.in. zbiory z zakresu archeologii, w tym również przekazane w depozyt przez 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: WWKZ). Muzeum 
prawidłowo pozyskiwało i przechowywało zbiory, a ich ewidencjonowanie odbywało 
się na ogół zgodnie z wymogami przepisów prawa. Niemniej jednak wystąpiły dwa 
przypadki przyjęcia do ewidencji, dużej liczby zabytków archeologicznych 
pozyskanych w wyniku badań archeologicznych prowadzonych w latach 1999 – 
2012 mimo, iż Muzeum nie posiadało stosownych decyzji WWKZ o przekazaniu ich 
w depozyt.  Dopiero w grudniu 2012 r. i marcu 2013 Muzeum wystąpiło do WWKZ  
o przekazanie tych zabytków, a formalne ich  przekazanie w depozyt nastąpiło  
w 2013 r., na podstawie decyzji WWKZ. W 2014 r., w dwóch przypadkach przyjęto 
do ewidencji zabytki archeologiczne wyłącznie na podstawie decyzji WWKZ 
pomimo, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą ich przyjęcia do 
ewidencji jest również protokół przekazania-przyjęcia zabytku. Muzeum nie 
sporządzało również kart ewidencyjnych dla pozyskiwanych w depozyt zabytków 
masowych. Sprawozdania K-02 z działalności Muzeum, w zakresie stanu ogólnego  
i ruchu muzealiów w ciągu roku, były sporządzane prawidłowo. Nieprawidłowe były 
natomiast dane dotyczące ruchu depozytów, co wynikało z niewłaściwej interpretacji 
objaśnień do tych sprawozdań. Powyższe sprawozdania były terminowo 
przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego. W Muzeum stworzone zostały 

                                                      
1 Powołany uchwałą nr 339/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2015 r. na czas określony od dnia 1 
kwietnia 2015 r. do dnia 1 kwietnia 2018 r. Poprzednio tj. do 28 marca 2013 r. dyrektorem Muzeum był pan Gerard Radecki, a 
od 28 marca 2013 r. do 30 marca 2015 r. obowiązki dyrektora Muzeum pełnił pan Tomasz Sawicki. 
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. 
3 Z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na kontrolowany okres. 
Dalej także: okres objęty kontrolą. 
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dobre warunki do przechowywania zabytków. Istniały również rezerwy magazynowe, 
umożliwiające przyjęcie kolejnych depozytów archeologicznych. Budynek Muzeum 
posiadał odpowiednie zabezpieczenia, w tym system sygnalizacji pożarowej  
i poddawany był obowiązkowym kontrolom stanu technicznego.  Muzeum posiadało 

instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, plan ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, instrukcję przygotowania zbiorów do 
ewakuacji oraz plan ochrony. Podkreślić należy, że zarówno instrukcja 
przygotowania zbiorów do ewakuacji jak i plan ochrony zostały dostosowane do 
obowiązujących przepisów z opóźnieniem (odpowiednio 13 dniowym i około 
rocznym). W okresie objętym kontrolą dyrektor Muzeum nie powołał komisji do 
dokonywania przeglądu stanu zabezpieczeń i w związku z tym nie były 
przeprowadzane corocznie analizy stanu  zabezpieczenia Muzeum. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 
Muzeum jest  wpisane do rejestru instytucji kultury nr RIK 24. W dniu 6 lipca 1998 r. 
Muzeum zostało wpisane do prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Państwowego Rejestru Muzeów, pod numerem PRM/26/98.   

(dowód: akta kontroli str. 11-19) 

Muzeum posiadało Statut Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 
(dalej: „Statut”) nadany uchwałą nr XIV/393/16 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r.5 Ze Statutu wynika m.in., że Muzeum 
gromadzi zbiory w szczególności z zakresu archeologii, historii i sztuki. Zgodnie ze 
Statutem do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy  
o dziedzictwie polskiego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki początków Państwa Polskiego oraz kultury i historii Wielkopolski  
i Gniezna, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, 
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury, kształtowanie 
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze 
zgromadzonych zbiorów. 

(dowód: akta kontroli str. 20-27) 

Zakres zadań działów i innych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych 
stanowisk pracy określał Regulamin Organizacyjny Muzeum Początków Państwa 
Polskiego (dalej: „Regulamin”) nadany Zarządzeniem Wewnętrznym dyrektora 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie nr 49/2015 z dnia 18 grudnia 
2015 r.6 Z Regulaminu wynika m.in., że w skład struktury organizacyjnej Muzeum 
wchodzą następujące komórki: Dział Naukowy, a w tym pracownie: archeologiczna, 
historyczna oraz historii sztuki i wydawnictw muzealnych; Pracownia konserwacji 

                                                      
4 Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów 
prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach 
zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz. 971). Wpisana 1 stycznia 1999 r. do rejestru instytucji kultury. 
5 Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 963. Poprzednio statut Muzeum nadany był uchwałami Sejmiku Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego: nr XVI/168/99 z dnia 08.11.1999 r.; nr XXXII/482/2001 z dnia 29.01.2001 r.; nr XXX/482/2005 z dnia 
31.01.2005 r.; nr V/32/2007 z dnia 29.01.2007 r.; nr XXIX/410/08 z dnia 01.12.2008 r. i nr XXIX/572/12 z dnia 17.12.2012 r.  

6 Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 862), po zasięgnięciu opinii organizatora – Zarządu Województwa Wielkopolskiego i działającego w 
Muzeum związku zawodowego. 
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zabytków; Dział Obsługi Wystaw i Edukacji z pracownią edukacyjną; Dział 
Administracji i Obsługi Technicznej; Straż Muzeum; stanowiska: ds. kadrowych, 
promocji i informacji oraz archiwum i inwentarzy; Główny Księgowy. 

(dowód: akta kontroli str. 28-340) 

Opiekę nad magazynem zbiorów archeologicznych sprawował Kierownik Działu 
Naukowego, posiadający wykształcenie wyższe uniwersyteckie w zakresie 
archeologii, studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa i stopień doktora nauk 
humanistycznych w zakresie archeologii. Dział Naukowy podlegał bezpośrednio 
zastępcy dyrektora Muzeum. W ramach Działu Naukowego funkcjonowały trzy 
pracownie, w tym Pracownia Archeologiczna.  Zastępca dyrektora muzeum oraz 
adiunkt Pracowni Archeologicznej posiadali wykształcenie wyższe w zakresie 
archeologii i tytuł zawodowy magistra. Wszyscy wymienieni wyżej pracownicy mieli 
ponadto ukończone specjalistyczne kursy/szkolenia oraz brali udział w licznych 
sympozjach naukowych z dziedziny muzealnictwa, w tym również obejmujących 
tematykę związaną z archeologią. 

(dowód: akta kontroli str. 41-51) 

Do zadań realizowanych przez głównego inwentaryzatora7 Muzeum należała m.in.: 
weryfikacja danych do sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego; 
prowadzenie wszelkich prac związanych z inwentaryzacją muzealiów, ich ewidencją 
wraz z ruchem eksponatów; prowadzenie ksiąg wpływu i ruchu muzealiów, 
depozytów i ksiąg rysunków architektonicznych oraz planów sytuacyjnych Gniezna  
z XIX/XX wieku; opracowanie i inwentaryzacja dokumentacji aktowej, audiowizualnej 
i kartograficznej według zasad państwowej służby archiwalnej; nadzór nad 
prawidłowym sygnowaniem zbiorów muzealnych; digitalizacja zbiorów; 
sporządzanie dokumentacji związanej z wypożyczaniem i przyjmowaniem 
eksponatów muzealnych; współpraca przy przygotowywaniu wystaw oraz nadzór 
merytoryczny nad ekspozycjami w godzinach otwarcia Muzeum. Główny  
inwentaryzator posiadał wykształcenie wyższe uniwersyteckie na kierunku historia  
i tytuł zawodowy magistra. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu 
muzealnictwa, staż zawodowy na stanowisku specjalista ds. dokumentacji  
i archiwizacji oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. Główny inwentaryzator podlegał 
bezpośrednio dyrektorowi Muzeum. 

(dowód: akta kontroli str. 52-54) 

1.2. Procedury przyjęte i stosowane w Muzeum w zakresie przyjmowania w depozyt 
zabytków archeologicznych zostały określone w zarządzeniu wewnętrznym nr 
2/2014 dyrektora Muzeum z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia 
„Instrukcji ewidencjonowania zabytków archeologicznych w Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie” (dalej: „instrukcja ewidencjonowania”). Z instrukcji 
ewidencjonowania wynika, że elementami rejestrowanymi w Muzeum były: karty 
ewidencyjne; księgi wpływu; księgi depozytowe; księgi inwentarzowe muzealiów 
archeologicznych; inwentarze polowe badań archeologicznych oraz dzienniki badań 
wykopaliskowych; natomiast elementem nierejestrowanym była księga inwentarza 
badań archeologicznych. Do dokonywania wpisów do ksiąg muzealnych 
rejestrowanych umocowane były osoby wskazane przez dyrektora Muzeum na 
podstawie pisemnej decyzji w stosownym upoważnieniu8, a do księgi inwentarza 
badań archeologicznych pracownicy Pracowni Archeologicznej. W instrukcji 

                                                      
7 Osoba pełniąca tę funkcję była również archiwistą/kustoszem. 

8 Z dniem 2 stycznia 2015 r. upoważnionym do dokonywania wpisów w księgach rejestrowanych upoważniony był. Ł. K – 
adiunkt w Dziale Naukowym 
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ewidencjonowania wskazano 60 dniowy termin9 na złożenie przez dyrektora 
Muzeum wniosku do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Poznaniu (dalej: „WWKZ”) o przekazanie w depozyt zabytków archeologicznych 
pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych przez pracowników 
Muzeum, przypadkowych odkryć lub zabytków pochodzących od osób prywatnych  
i firm archeologicznych. Za datę przyjęcia zabytków archeologicznych 
pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych przez pracowników 
Muzeum przyjęto datę złożenia dokumentacji wraz ze sprawozdaniem do WWKZ,  
a w przypadku przypadkowych znalezisk, przekazań czy też materiałów 
pochodzących z badań prowadzonych przez zewnętrzne firmy archeologiczne, datę 
przekazania zabytków do Muzeum. Z instrukcji ewidencjonowania wynika także, że 
zabytki archeologiczne pochodzące z badań archeologicznych ewidencjonuje się  
w księdze depozytów na podstawie decyzji WWKZ o ich przekazaniu w depozyt. 
Przejęcie zabytków archeologicznych na własność następuje na podstawie decyzji 
WWKZ wydanej na wniosek dyrektora Muzeum. Po uprawomocnieniu się decyzji 
WWKZ o przekazaniu na własność Muzeum zabytku archeologicznego, w terminie 
60 dni od objęcia w posiadanie, zabytkowi nadaje się numer inwentarzowy i wpisuje 
się do księgi inwentarzowej muzealiów. Instrukcja ewidencjonowania w sposób 
szczegółowy określała zasady dokonywania wpisów w księdze wpływu muzealiów10, 
kartach ewidencyjnych zabytków, księdze inwentarzowej muzealiów 
archeologicznych11 i księdze inwentarzowej badań archeologicznych12. 

(dowód: akta kontroli str. 55-60) 

1.3. W latach 2013 – 2017 Muzeum nie ubiegało się o dofinansowania badań 
archeologicznych związanych z realizacją inwestycji.  

W latach 2013-2017 (do 31 października) Muzeum finansowało swoją działalność  
z następujących źródeł, ujętych w planach finansowych13: 

 dotacje podmiotowe od organizatora na działalność bieżącą: w 2013 r. – 2.959 
tys. zł, w 2014 r. – 2.954 tys. zł, w 2015 r. – 2.954 tys. zł, w 2016 r. – 3.137 tys. 
zł oraz w 2017 r. – 2.911 tys. zł; 

 dotacje celowe od organizatora: w 2013 r. – 5 tys. zł, w 2015 r. – 4 tys. zł,  
w 2016 r. – 20 tys. zł oraz w 2017 r. – 72 tys. zł, nie otrzymano tego rodzaju 
finansowania w 2014 r.; 

 dotacje celowe z budżetu państwa: w 2013 r. – 25 tys. zł, 2014 r. – 50 tys. zł,  
w 2016 r. – 40 tys. zł oraz 2017 r. – 102 tys. zł, nie otrzymano tego rodzaju 
finansowania w 2015 r.; 

 przychody własne z działalności statutowej, w tym: w 2013 r. – 226 tys. zł,  
w 2014 r. – 230 tys. zł, w 2015 r. – 254 tys. zł, w 2016 r.  – 389 tys. zł oraz  
w 2017 r. – 280 tys. zł; 

 sponsoring: w 2013 r. – 2 tys. zł, w 2015 r. – 2 tys. zł, w 2017 r. 36 tys. zł, nie 
otrzymano tego rodzaju wsparcia w 2014 r. i 2016 r.; 

                                                      
9 Od dnia objęcia w posiadanie po uprawomocnieniu się (tj. 14 dni) decyzji WWKZ o przekazaniu na własność. 

10 Kolejny numer wpisu, datę wpisu nazwę, wstępna chronologia, miejscowość i numer stanowiska, ilość, sposób i źródło 
nabycia, nr akt dla materiałów pochodzących z powiatu gnieźnieńskiego, numer księgi badań archeologicznych lub księgi 
inwentarzowej muzealiów i miejscowość przechowywania. 

11 Kolejny numer inwentarzowy, data wpisu, numer księgi wpływu muzealiów, miejscowość, gmina, powiat, województwo, nr 
stanowiska, opis i charakter stanowiska-ślad osadniczy, punkt osadniczy, osada, cmentarzysko, skarb, opis zabytku, numer 
karty ewidencyjnej, chronologia, sposób i źródło nabycia, nr akt dla materiałów pochodzących z powiatu gnieźnieńskiego, 
numer inwentarza fotografii i wartość 

12 Kolejny numer wpisu, data wpisu, numer księgi wpływu muzealiów, miejscowość, gmina, powiat, województwo, nr 
stanowiska, opis i charakter stanowiska-ślad osadniczy, punkt osadniczy, osada, cmentarzysko, skarb, spis materiałów: 
materiały masowe, zabytki wydzielone, próbki; wstępna chronologia, sposób i źródło nabycia, numer akt dla materiałów 
pochodzących z powiatu gnieźnieńskiego, numer inwentarzowy planów, fotografii i wartość. 

13 Wykonanie przychodów: 2013 r. – 3.640 tys. zł; 2014 r. – 3.390 tys. zł; 2015 r. – 3.778 tys. zł; 2016 r. – 4.202 tys. zł; 2017 r. 
– 3.880 zł. 
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 inne przychody (m.in.: przychody ze sprzedaży towarów, wynajmu oraz 
przychody finansowe): w 2013 r. – 453 tys. zł,  w 2014 r. – 156 tys. zł,  
w 2015 r. – 564 tys. zł, w 2016 r. – 616 tys. zł, w 2017 r. – 480 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą Muzeum nie finansowało swojej działalności z funduszy 
zagranicznych. 
Udział ww. źródeł finansowania działalności Muzeum wyniósł odpowiednio: 

 dotacje podmiotowe od organizatora: w 2013 r. – 81,3%, w 2014 r. – 87,1%,  
w 2015 r. – 78,9%, w 2016 r. – 74,7% oraz w 2017 r. – 75%; 

 dotacje celowe od organizatora: w 2013 r. – 0,1%, w 2015 r. – 0,1%, w 2016 r. – 
0,5% oraz w 2017 r. 1,8%; 

 dotacje celowe z budżetu państwa: w 2013 r. – 0,7%, w 2014 r. – 1,5%, w 2016 
r. – 1,0% oraz w 2017 r. – 2,6%; 

 przychody własne z działalności statutowej: w 2013 r. – 6,2%, w 2014 r. – 6,9%, 
w 2015 r. – 6,7%, w 2016 r. 9,3% oraz w 2017 r. – 7,2%; 

 sponsoring: w 2013 r. – 0,1%, w 2015 r. – 0,1% oraz w 2017 r. – 1,2%; 

 inne przychody: w 2013 r. – 12,4%, w 2014 r. – 4,6%, w 2015 r. – 14,9%,  
w 2016 r. 19,6% oraz w 2017 r. 16,5%. 

W okresie objętym kontrolą (do 31 października 2017 r.) struktura kosztów14 
Muzeum przedstawiała się następująco: 

 koszty wynagrodzeń ogółem: w 2013 r. – 1.799,9 tys. zł (46,9% kosztów 
ogółem), w 2014 r. – 1.788,3 tys. zł (49,4%), w 2015 r. – 1.855,6 tys. zł (49,9%), 
w 2016 r. – 1.934,9 tys. zł (47%) oraz w 2017 r. – 1.621,4 tys. zł (47,2%); 

 koszty ogólne napraw, drobnych prac remontowych i konserwacji: w 2013 r. – 
138,4 tys. zł (3,6% kosztów ogółem), w 2014 r. – 130 tys. zł (3,6%), w 2015 r. – 
112,8 tys. zł (3%), w 2016 r. – 157,4 tys. zł (3,8%) oraz w 2017 r. – 82,1 tys. zł 
(2,4%); 

 koszty remontów: w 2013 r. 27 tys. zł (0,7% kosztów ogółem),  w latach 2014 – 
2017 nie wydatkowano środków na remonty; 

 koszty działalności merytorycznej15 w tym m.in.:  

 badania wykopaliskowe archeologiczne: w 2013 r. – 6 tys. zł (0,2% 
kosztów ogółem), w 2014 r. – 13,3 tys. zł (0,4%), w 2015 r. – 12,7 tys. zł 
(0,3%), w 2016 r. – 10,4 tys. zł (0,3%) oraz w 2017 r. – 4 tys. zł (0,1%); 

 analizy specjalistyczne: w 2013 r. – 5 tys. zł (0,1% kosztów ogółem),  
w 2014 r. – 11,4 tys. zł (0,3%), w 2015 r. 2,2 tys. zł (0,1%), oraz w 2016 
r. 3,7 tys. zł (0,1%); 

 konserwacja zabytków: w 2013 r. – 16 tys. zł (0,4% kosztów ogółem),  
w 2014 r. 50 tys. zł (1,4%), oraz w  2017 r. – 15,9 tys. zł (0,5%); 

Koszty inwestycyjne: w 2013 – 109 tys. zł, w 2014 r. – 59,8 tys. zł, w 2015 r. – 144 
tys. zł, w 2016 r. – 167,6 tys. zł oraz 2017 r. – 2.804,4 tys. zł16. 

(dowód: akta kontroli str. 61-102) 

1.4. W latach 2013 - 2017 WWKZ oraz podległe mu służby Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Poznaniu nie przeprowadzali w Muzeum kontroli w zakresie 
przestrzegania i stosowa przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami,  
w szczególności spełniania warunków trwałego przechowywania zabytków 
archeologicznych przyjętych w depozyt, ich inwentaryzacji i odpowiednich prac 

                                                      
14 Koszty rodzajowe ogółem: w 2013 r.  – 3.836  tys. zł, w 2014 r. – 3.620 tys. zł, w 2015 r. – 3.721 tys. zł, w 2016 r. – 4.118 
tys. zł oraz w 2017 r. 3.436 tys. zł.  

15 Koszty działalności merytorycznej ogółem: w 2013 r. – 222,8 tys. zł, w 2014 r. – 278 tys. zł, w 2015 r. 181,2 tys. zł, w 2016 r. 
– 302,5 tys. zł oraz w 2017 r. (do 31 października) – 308,6 tys. zł. 

16 Inwestycja założona w planie – 5.997,5 tys. zł.  



 

7 

konserwatorskich oraz ich udostępniania w celach naukowych. Kontrole  
w powyższym zakresie nie były również przeprowadzane przez organizatora 
Muzeum. 

(dowód: akta kontroli str. 103-108) 

W kontrolowanej jednostce funkcjonowała Rada Muzeum17. Z protokołów 
z posiedzeń18 Rady wynika m. in, że przedmiotem jej zainteresowania 
było wypełnianie przez Muzeum powinności wobec zbiorów w zakresie wartości 
i treści zgromadzonych zbiorów, upowszechniania podstawowych wartości historii, 
nauki i kultury oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. 

(dowód: akta kontroli str. 109-161) 

1.5.1. Muzeum prowadziło zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane19 książkę obiektu budowlanego, która zawierała wpisy 
świadczące, że budynek Muzeum poddawany były półrocznym i pięcioletnim 
kontrolom stanu technicznego. Do książki tej dołączone były protokoły z tych 
kontroli. Ostatnia kontrola okresowa pięcioletnia przeprowadzona została  
w listopadzie 2015 r.20 Kontrole obiektów półroczne oraz pięcioletnie swoim 
zakresem obejmowały elementy wymienione w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 
Prawa budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str.162-272) 

1.5.2. Muzeum posiadało sześć pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do 
przechowywania zbiorów: cztery magazyny zbiorów archeologicznych, magazyn 
zbiorów historycznych oraz magazyn zabytków historii sztuki21. Za magazyny 
odpowiedzialni byli odpowiednio: Kierownik Działu Naukowego, adiunkt w Dziale 
Naukowym oraz adiunkt, specjalista ds. wydawnictw. Przeprowadzone oględziny 
magazynów wykazały, że zbiory przechowywane były w sposób zapewniający 
ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą. Pomieszczenia 
magazynowe były zamykane (krata i drzwi) i plombowane oraz wyposażone  
w instalację elektryczną, alarmową, p.poż. w higrometry włosowe i termometry oraz 
wentylowane grawitacyjnie. W każdym z pomieszczeń były umieszczone gaśnice. 
Zabytki archeologiczne przechowywane były w workach foliowych strunowych oraz 
opakowaniach kartonowych umieszczonych na regałach stalowych22. Większe 
eksponaty były przechowywane w magazynach na regałach lub paletach  
w większości bez opakowania. Na potrzeby przyjęcia ewentualnych nowych 
depozytów, na regałach zarezerwowano przestrzeń umożliwiającą składowanie 
zabytków o kubaturze ok. 31,8 m3. Badanie przeprowadzone na próbie losowej23 
zabytków wybranych do szczegółowego badania wykazało, że zabytki były 
oznaczone, opatrzone metryką wskazującą miejsce ich znalezienia i numerem 
inwentarzowym z badań archeologicznych. Wybrana do badania szczegółowego 

                                                      
17 Powołana uchwałą  nr X/105/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2007 r. zmienioną uchwałami: 
XXXII/444/09 z dnia 2 marca 2009 r.; nr XI/321/2015 z dnia 26 października 2015 r. oraz nr XVIII/480/2016 z dnia 25 kwietnia 
2016 r. 

18 W okresie objętym kontrolą Rada Muzeum odbyła 5 posiedzeń: po jednym w latach 2013– 2016 i dwa posiedzenia w 2017 r. 

19 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. 

20 Poprzedni przegląd pięcioletni obiektów Muzeum przeprowadzony został w maju 2010 r. 

21 Magazyny usytuowane w piwnicach budynku Muzeum. Magazyny archeologiczne oznaczone numerami 11, 12, 13 i 281 
mają odpowiednio powierzchnię/kubaturę: 82,98 m2/248,94 m3; 41,31 m2/123,93 m3; 40,97 m2/122,97 m3; 72,40 m2/253,40 m3. 
Magazyny: historyczny i zabytków historii sztuki mają powierzchnię/kubaturę odpowiednio: 82,54 m2/247,62 m3; 82,74 
m2/248,22 m3. 

22 Łącznie 126 regałów o łącznej objętości około 300 m3. 

23 Próba 20 zabytków wydzielonych: nr inwentarzowy: 1168; 1183; 1174; 1186; 1185; 1184; 1169; 1188; 1172i1173; 1189; 
inw.pol.1; 1069; 1149; 1054; 1060; 1078; 1084; 982; 971; 972 oraz 10 zabytków masowych, nr inwentarzowy: 2014:4 -2; 
2014:4-1; 2014:1-2; 2013:3-57/13; 2013:3-34/13; 2013:2-1; 2012-1; 2013:1-1; 2013:1-2i3. 
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próba zabytków była przechowywana w miejscu wskazanym w dokumentacji  
i odpowiadała opisowi. 

(dowód: akta kontroli str. 273-311) 

1.6. Muzeum dysponowało decyzją Wojewody Wielkopolskiego ustalającą wykaz 
obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, 
bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, podlegających 
obowiązkowej ochronie w Muzeum24, w której wskazano, że obiektami 
podlegającymi ochronie są zbiory będące własnością Muzeum oraz depozyty.  
W listopadzie 2000 r. w Muzeum została powołana wewnętrzna służba ochrony pod 
nazwą Wewnętrzna Służba Ochrony Straż Muzealna Muzeum25 (dalej: WSO). 

(dowód: akta kontroli str. 312-314) 

1.7. Kontrolowana jednostka posiadała „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla 
obiektu Muzeum” (dalej: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego). Instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego została wdrożona w muzeum zarządzeniem 
wewnętrznym nr 44/2011 dyrektora Muzeum z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oprócz 
elementów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów26, zawierała także wskazania 
określone w § 6 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  
2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, 
kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą27. 
Zgodnie z § 6 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej, 
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego była  aktualizowana co dwa lata28. Instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego określała, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej, sposoby zapoznania pracowników Muzeum  
z przepisami przeciwpożarowymi oraz jej treścią. Wszyscy pracownicy Muzeum 
potwierdzili zapoznanie się z ww. instrukcją. Oświadczenia w tej sprawie znajdowały 
się w aktach osobowych pracowników. 

 (dowód: akta kontroli str. 315-325) 

1.8. Zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów, 
ewakuację zbiorów realizuje się na podstawie instrukcji przygotowania zbiorów do 
ewakuacji. Z § 34 tego rozporządzenia wynika, że instrukcja powinna być 
opracowana w czasie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia29. Dyrektor Muzeum zarządzeniem wewnętrznym nr 25/2015 z dnia 
13 lipca 2015 r., tj. po upływie ponad sześciu miesięcy od daty wejścia w życie 
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów, zatwierdził i wprowadził do 
stosowania Instrukcję przygotowania zbiorów do ewakuacji30. Instrukcja ta zawierała 
postanowienia określone w § 28 tego rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 326-384) 

                                                      
24 Decyzja znak: ZK.II-2.5220/107-1/99/1299 z dnia 22 lutego 1999 r. 

25 Protokół z powołania wewnętrznej służby ochrony znak: A-V5153/358/0/2000 z dnia 16 listopada 2000 r. 

26 Dz. U. Nr 109, poz. 719; dalej: „rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej”. 

27 Dz. U. z 2014 r., poz. 1240; dalej: „rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia zbiorów”. 

28 Wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – styczeń 2012 r.; pierwsza aktualizacja 21 stycznia 2014 r.; druga 
aktualizacja 24 stycznia 2016 r. 

29 Rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów weszło w życie 1 stycznia 2015 r. 

30 Poprzednio obowiązywał plan pn. „Plan ochrony dóbr kultury MPPP”. 
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1.9. Muzeum posiadało „Plan Ochrony Muzeum Początków Państwa Polskiego” 
(dalej: „Plan ochrony”) opracowany w kwietniu 2012 r. i uzgodniony 28 maja 2012 r. 
z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Plan ten zawierał 
m.in. instrukcje: ruchu osobowo-materiałowego, konwojowania, zabezpieczenia 
pomieszczeń, alarmową o podłożeniu ładunku wybuchowego, w sprawie katastrof  
i konfliktu zbrojnego oraz współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Obroną cywilną  
i  strażą miejską. Plan ochrony zawierał także plan Gniezna, plan oświetlenia oraz 
szkice poszczególnych kondygnacji budynku Muzeum. Obiekt Muzeum był 
chroniony całodobowo przez WSO. W Planie ochrony zawarto dane dotyczące 
uzbrojenia WSO w tym stan etatowy, rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia 
oraz sposób zabezpieczenia broni i amunicji. 

W dniu 18 grudnia 2017 r. Muzeum wdrożyło nowy Plan ochrony, dostosowany do 
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów i uzgodniony 11 grudnia 2017 r. 
z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji.  

(dowód: akta kontroli str. 385-392) 

1.10. Muzeum posiadało „Plan ochrony zabytków Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” (dalej: 
„Plan ochrony zabytków”), 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 kryzysowych31, który był corocznie 
aktualizowany, zgodnie z § 5 ust. 1 tego rozporządzenia. Plan ten zawierał dane 
określone w „Instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia. Plan ochrony zabytków został, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie ochrony zabytków, uzgodniony z WWKZ i zatwierdzony przez Prezydenta 
Gniezna. Omawiany plan był corocznie aktualizowany zgodnie z § 5 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 393)  

 

1.11. W latach 2013 – 2017 w Muzeum nie ujawniono kradzieży lub zaginięcia 
zabytków, w tym zabytków archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str.394-395) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Z opóźnieniem wynoszącym 13 dni dyrektor Muzeum wprowadził do stosowania 
Instrukcję przygotowania zbiorów do ewakuacji, co było niezgodne z § 34 
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów. 

(dowód: akta kontroli str. 326) 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że główną przyczyną nieterminowego wdrożenia 
instrukcji było późne oddanie jej projektu przez głównego autora. Faktycznie autor 
przekazał Muzeum projekt instrukcji w ostatnim dniu terminu wynikającego 
z rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów, co uniemożliwiło dyrektorowi 
Muzeum zapoznanie się z nią i terminowe wydanie zarządzenia o jej wdrożeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 396-397) 

                                                      
31 Dz. U. Nr 212, poz. 2153; dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Z prawie rocznym opóźnieniem został dostosowany do przepisów 
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów i wdrożony do stosowania  
w Muzeum Plan ochrony, co było niezgodne z § 31 tego rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 388-392) 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że zmiany w Planie ochrony zostały wprowadzone 
dopiero w grudniu 2017 roku, bowiem wynikało to z konieczności wprowadzenia 
nowych zasad pełnienia służby przez pracowników WSO, co było możliwe w grudniu 
2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 398-400) 

3. W okresie objętym kontrolą Muzeum nie przeprowadzało corocznie analizy stanu  
zabezpieczenia Muzeum, co było niezgodne z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie 
zabezpieczenia zbiorów w muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów 
przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia32, a od 1 
stycznia 1015 r. z §15 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów. 
Dyrektor Muzeum nie powołał komisji złożonej co najmniej z dwóch osób do 
dokonywania przeglądu stanu zabezpieczeń, o której mowa w §10 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów. 

(dowód: akta kontroli str.401) 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że w Muzeum wszelkie przeglądy i analizy stanu 
zabezpieczeń obiektu zlecano wyspecjalizowanym firmom. Wszelkie 
nieprawidłowości stwierdzone podczas tych przeglądów były niezwłocznie usuwane. 
Stwierdził również, że podjęto odpowiednie działania w celu powołania komisji ds. 
corocznej analizy stanu zabezpieczenia Muzeum. 

(dowód: akta kontroli str. 398-400) 

NIK zwraca uwagę, że Rada Muzeum, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 
listopada 1996 r. o muzeach33 oprócz sprawowania nadzoru nad wypełnianiem 
przez Muzeum powinności wobec zbiorów w zakresie wartości i treści 
zgromadzonych zbiorów, upowszechniania podstawowych wartości historii, nauki  
i kultury oraz umożliwiania korzystania ze zgromadzonych zbiorów, powinna również 
sprawować nadzór w zakresie gromadzenia i trwałej ochrony zgromadzonych 
zbiorów. 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Muzeum w zbadanym zakresie. 

2. Działania podejmowane przez Muzeum w celu ochrony 
zabytków archeologicznych 

2.1. Muzeum prowadziło Księgę Wpływu Archeologii (KWA), w której 
ewidencjonowano zabytki archeologiczne, Księgę Inwentarzową Muzealiów 
Archeologicznych (A/II), w której ewidencjonowano muzealia archeologiczne 
przekazywane przez WWKZ na własność Muzeum oraz Księgę Depozytów 
Archeologicznych (DA) prowadzoną od 2013 r., w której ewidencjonowano zabytki 
przekazywane przez WWKZ w depozyt. W okresie objętym kontrolą WWKZ 
przekazał Muzeum w depozyt zabytki pochodzące z badań archeologicznych 

                                                      
32 Dz. U. Nr 229, poz. 1528. 

33 Dz. U. z 2017 r. poz. 972 ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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związanych z realizacją inwestycji budowlanych na podstawie siedmiu34 decyzji. 
Wszystkie zabytki wyszczególnione w tych decyzjach (wydzielone i masowe) zostały 
zaewidencjonowane w  księdze DA. Zabytki masowe były ewidencjonowane  
w ujęciu sumarycznym ilościowym w podziale na grupy surowcowe  
i chronologiczne35. Na podstawie badanej próby36 stwierdzono, że dla zabytków 
wydzielonych były zakładane karty ewidencyjne. Karty ewidencyjne zawierały dane 
identyfikacyjne zabytków zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 
30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków 
w muzeach37. 

(dowód: akta kontroli str. 401-473)  

2.2. Badanie sprawozdań statystycznych K-02 za lata 2014 - 201638 wykazało, że 
sprawozdania te sporządzane były na obowiązujących drukach i terminowo 
przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego. W Dziale 2 badanych 
sprawozdań, pn. Zbiory muzealne, okazy żywe w dniu 31XII zawarte były dane 
dotyczące m.in. ogólnej liczby faktycznie zgromadzonych muzealiów, w tym 
archeologicznych oraz liczby zabytków faktycznie przyjętych w depozyt, w tym 
również archeologicznych. W Dziale 3 sprawozdań, pn. Ruch muzealiów w ciągu 
roku były zawarte dane dotyczące wpisów pozyskanych muzealiów z tytułu zakupu  
i darowizn muzealiów oraz pozyskania ich w drodze badań; skreśleń oraz 
wypożyczeń muzealiów. W części B dotyczącej depozytów były wpisy dotyczące 
przyjęcia i skreślenia depozytów39. Dane zawarte w dziale 2 oraz w części A działu 3 
sprawozdań K-02 za 2013 r. i 2014 r. były nieporównywalne, z uwagi na odmienną 
metodologię liczenia, stosowaną od 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 474-506) 

Wyjaśniając rozbieżności danych w sprawozdaniach za 2013 r. i 2014 r. Dyrektor 
Muzeum podał m.in., że po kontroli NIK z 2014 r. i przeprowadzeniu skontrum  
w magazynach zbiorów zaczęto uwzględniać dla statystki państwowej (K-02), tylko 
główne wpisy, tzn.  w przypadku występujących zaszłości – zapisów muzealiów 
złożonych (zespołów muzealiów) w księgach inwentarzowych, polegających na 
rozbiciu muzealiów złożonych na pojedyncze wpisy np. 1310/1 …1310/n, 
zastosowano metodę jeden wpis – jedno muzealium.40  

(dowód: akta kontroli str. 636-652)  

                                                      
34 Decyzje nr: 112/2013/C z 15.07.2013 r.; 20/2013/C z 25.02.2013 r.; 48/2014/C z 17.02.2014 r.; 47/2014/C z 17.02.2014 r.; 
59/2014/C z 11.03.2014 r.; 143/2014/C z 01.08.2014 r. oraz 213/2014/C z 01.12.2014 r. 

35 Np. ceramika, porcelana, szkło, metale, kafle; ceramika podzielona dodatkowo pod względem chronologii na ceramikę 
wczesnośredniowieczną, późno średniowieczną, pradziejową itp. 

36 Decyzja 112/2013/C Po-WA.5171.2195.1.2013 z dnia 15.07.2013 r. – zabytki wydzielone:  poz. 383/C/2009 - sierp; 
279/C/2010 - przęślik; 279/C/2011 - zawieszka; 279/C/2011 – fragment kabłączka; 279/C/2011 – fragment noża; 173/C/2010 – 
przęślik gliniany; - zabytki masowe: poz. 279/C/2011- ceramika wczesnośredniowieczna 331 fragmentów; 279/C/2011 – 
fragmenty szkła 59 szt.; 378/C/2011 – ceramika późnośredniowieczna 14 szt.; 155/2012/C – fragmenty kafli 12 szt.; 
155/2012/C – fragmenty naczyń szklanych 6 szt. Decyzja 59/2014/C Po-WA.5171.1.1176 z dnia 11.03.2014 r. – zabytki 
wydzielone: poz. 3/13 – rysik grafitowy; 7/13 -  podkówka żelazna; 9/13 – szybki witrażowe; 10/13 – fragment butelki ze 
stemplem; 27/13 – ramka ołowiana; 31/13 – fragment  żelaznego kabłąka; - zabytki masowe:  poz. 2/13 – fragmenty ceramiki 
wczesnośredniowiecznej 27 szt.; 5/13 – fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej szt. 10; 13/13 – fragmenty kafli 21 szt.; 
20/13 – gwoździe żelazne szt. 7; 24/13 – fragmenty ceramiki nowożytnej 24 szt.; 36/13 – fragmenty ceramiki 
późnośredniowiecznej 15 szt. 

37 Dz. U. Nr 202, poz. 2073; dalej „rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania”. 

38 Sprawozdania z okres poprzedni były przedmiotem badania w toku kontroli P/14/083, przeprowadzonej przez NIK w drugiej 
połowie 2014 r. 

39 Nie odnotowano kradzieży i zaginięć depozytów. 

40 Od 2017 r. zarówno dla muzealiów jaki i depozytów GUS wprowadzi zasadę podawania pozycji inwentarzowych jak również  
sztuk. 
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2.3. W okresie od 2 listopada 2006 r. do 31 października 2008 r.41 w Muzeum 
została przeprowadzona inwentaryzacja zabytków archeologicznych, którą objęto 
zabytki archeologiczne wydzielone i masowe, w tym także przyjęte w depozyt 
Muzeum. Kolejna inwentaryzacji została przeprowadzona w okresie od 30 września 
2013 r. do 31 marca 2014 r.42 Ze sprawozdań z tych inwentaryzacji wynika, że 
Komisje inwentaryzacyjne zweryfikowały i wykazały zgodność wpisów dokumentacji 
ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów i odnotowały, że niedoborów 
i nadwyżek nie stwierdzono. 

(dowód: akta kontroli str. 507-511)  

2.4. Muzeum dysponowało siedmioma decyzjami WWKZ43 w sprawie przekazania 
do Muzeum zabytków odkrytych w wyniku nadzorów archeologicznych w związku  
z inwestycjami budowlanymi. Na ich podstawie, Muzeum przejęło w depozyt zabytki 
archeologiczne pochodzące z nadzorów archeologicznych prowadzonych na 
obszarze powiatu gnieźnieńskiego. W trzech przypadkach44 przejęcia przez 
Muzeum zabytków archeologicznych w depozyt, ich przekazanie odbyło się na 
podstawie protokołów przyjęcia, gdzie stronami byli: WWKZ i Muzeum. W każdym 
przypadku przyjęcie w depozyt zabytków odbywało się przy udziale konserwatora 
zabytków. Do protokołów dołączone były inwentarze zabytków45, a firmy 
przekazujące zabytki spełniały warunki stawiane przez Muzeum na etapie wydania 
promesy. W czterech przypadkach, przekazanie zabytków w depozyt nastąpiło 
wyłącznie na podstawie decyzji WWKZ46. W trzech przypadkach Muzeum wystąpiło 
o przekazanie zabytków wydzielonych na własność47. Muzeum nie występowało  
o przekazanie na własność zabytków masowych.  

(dowód: akta kontroli str. 403-473, 512-514) 

2.5. Zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych48, § 19 ust. 6 pkt 11 rozporządzenia Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków49 oraz  
§ 19 ust. 5 pkt 11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

                                                      
41 Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2006 dyrektora Muzeum z dnia 26.10.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 
zabytków archeologicznych. 

42 Zarządzenie wewnętrzne nr 23/2013 dyrektora Muzeum z dnia 12.09.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 
zabytków archeologicznych. Inwentaryzacją objęto zabytki będące własnością Muzeum i zabytki przekazane mu w depozyt. 

43 Decyzje: 112/2013/C – 12.235 zabytków  w tym masowych – 12.068 i wydzielonych 167; 20/2013/C – 60.044 zabytków w 
tym masowych – 59.653 i wydzielonych 391; 48/2014/C – 41 w tym masowych 40 i wydzielonych 1; 47/2014/C – 6 zabytków 
masowych; 59/2014/C – 1.588 zabytków w tym 1.549 zabytków masowych i 39 zabytków wydzielonych; 143/2014/C – 5 
zabytków masowych; 213/2014/C- 91 zabytków w tym masowych – 88 i 3 wydzielone. 

44 Decyzje WWKZ nr: 48/2014/C; 47/2014/C; 59/2014/C. Muzeum posiadało dokumentację badań archeologicznych 
dotyczących przekazania tych zabytków.  

45 Inwentarze odrębne dla zabytków wydzielonych i odrębne dla zabytków masowych. 

46 Decyzje nr: 143/2014/C i 2013/2014/C oraz decyzje 112/2013/C i 20/2013C – dotyczące przekazania zabytków 
pozyskanych w latach 1999-2012 wpisanych do Księgi Inwentarza Muzeum. Inwentarze były odrębne dla zabytków masowych 
i wydzielonych. 

47 Decyzje nr: 112/2013/C; 20/2013/C; 59/2014/C. 

48 Dz. U. Nr 165, poz. 1786 – uchylone z dniem 30 listopada 2015 r. 

49 Dz. U. poz. 987 – uchylone z dniem 26 maja 2017 r. 
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architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  
a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków50, pozwolenie na 
prowadzenie badań archeologicznych może określać warunki polegające na 
obowiązku przekazania pozyskanych zabytków wojewódzkiemu konserwatorowi 
zabytków w terminie do 3 lat od dnia zakończenia badań archeologicznych. 

W okresie objętym kontrolą, w 596 przypadkach Muzeum wyraziło zgodę na 
przyjęcie zabytków archeologicznych, które zostaną pozyskane w związku 
inwestycjami budowlanymi. Muzeum nie monitorowało zaawansowania prac 
archeologicznych i wywiązywania się podmiotów prowadzących badania 
archeologiczne z ewentualnego obowiązku przekazania zabytków wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków w terminie trzech lat od zakończenia badań 
archeologicznych.  

W latach 2013 – 2017 Muzeum przyjęło w depozyt zabytki na podstawie pięciu 
decyzji WWKZ51, na przyjęcie których wyraziło wcześniej zgodę. Nie wystąpiły 
przypadki przyjęcia zabytków, bez uprzedniej zgody Muzeum. 

Inwentarze załączone do ww. decyzji o przekazaniu zabytków w depozyt były 
zgodne z dokumentacją badań archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 515-585) 

2.6. W latach 2013 - 2014 Muzeum prowadziło własne badania archeologiczne. 
Badania prowadzone były w związku z następującymi inwestycjami: renowacją 
klasztoru O. Franciszkanów w Gnieźnie, urządzaniem nekropolii prymasów  
w podziemiach katedry gnieźnieńskiej oraz realizacją monitoringu wokół katedry na 
Górze Lecha. Ww. badania prowadzone były na podstawie  
pozwoleń WWKZ52. Badania zostały zakończone w latach 2013 – 2014.  
W 2014 r. WWKZ przekazał Muzeum pozyskane zabytki w depozyt53. 

(dowód: akta kontroli str. 438-473 i 586) 

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

1. Zabytki masowe i wydzielone przyjęte w depozyt Muzeum na podstawie decyzji 
WWKZ: nr 143/2014/2 z dnia 1 sierpnia 2014 r.54 i  nr 213/2014/C z dnia  
1 grudnia 2014 r. nie zostały przyjęte na podstawie protokołów przekazania, co 
było niezgodne z § 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r.  
w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach. 

(dowód: akta kontroli str. 438-490, 512-514) 
Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że zabytki nie zostały przekazane  na podstawie 
protokołów przekazania, bowiem w korespondencji dotyczącej przekazania  
w depozyt zabytków takich protokołów nie było. Wynikało to prawdopodobnie z tego, 
że wnioskodawcą i realizatorem badań archeologicznych, z których pochodziły te 
zabytki było Muzeum. Ponadto sądzono, że zawarty w treści samych decyzji 
szczegółowy wykaz zabytków był wystarczającym sposobem przekazania ich do 
Muzeum. 

                                                      
50 Dz. U. poz. 1265. 

51 Decyzje nr: 48/2014/C; 47/2014/C; 59/2014/C; 143/2014/C; 213/2014/C – szczegóły w przypisie nr 41. 

52 Nr pozwolenia odpowiednio: 103/2013/C z 6.03.2013 r., 207/2014/C z 2.04.2014 r. i 407/2014/C z 17.06.2014 r. 

53 Decyzje: nr 59/2014/C z 11.03.2014 r., 143/2014/C z 1.08.2014 r. i 213/2014/C z 1.12.2014 r. – rodzaj i liczba przyjętych 
zabytków podana jest w  przypisie nr 36 

54 Dwa fragmenty ceramiki pradziejowej; 1 fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej; 1 ząb zwierzęcy; 1 fragment kości 
zwierzęcej. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli str. 587-588) 

2. Muzeum zaewidencjonowało w Księdze Inwentarza Muzeum zabytki 
archeologiczne pozyskane w wyniku badań archeologicznych prowadzonych  
w latach 1999 – 201255 mimo, iż nie posiadało stosownych decyzji WWKZ  
o przekazaniu ich w depozyt, co było niezgodne z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami56. Dopiero w grudniu 
2012 r. i marcu 2013 Muzeum wystąpiło do WWKZ o przekazanie tych zabytków 
w depozyt. Przekazanie nastąpiło decyzjami:  20/2013/C z dnia 25 lutego 2013 r. 
i 112/2013/C z 15 lipca 2013 r.57  

(dowód: akta kontroli str. 402-425 i 589-630) 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że zwłoka w wystąpieniu o przekazanie materiałów 
archeologicznych, wpisanych do Księgi Inwentarza, a pochodzących z badań 
archeologicznych w latach 1999 – 2012, wynikała przede wszystkim z przeoczenia 
wprowadzonej nowej procedury przyjmowania materiału zabytkowego do zbiorów 
muzealnych.  

(dowód: akta kontroli str. 651-632) 

3. Na podstawie badanej próby58 stwierdzono, że dla zabytków masowych nie były 
zakładane karty ewidencyjne. Zabytki masowe były wyszczególnione  
w inwentarzach polowych badań archeologicznych i sumarycznie w księdze DA 
oraz pomocniczej księdze Inwentarza Badań Archeologicznych (IBA). Było to 
niezgodne z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania. 

(dowód: akta kontroli str. 402-473) 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że nie zakładano dla zabytków masowych kart 
ewidencyjnych ze względu na ich charakter, tzn. ogromną ilość mierzoną 
przynajmniej w dziesiątkach tysięcy sztuk, małą wartość poznawczą, historyczną  
i materialną oraz ułamkowy stan zachowania. Materiał ten był jednak ściśle 
ewidencjonowany, a podstawą ewidencji były decyzje o przekazanie  w depozyt, 
wydawane przez WWKZ, w których materiał masowy wykazywany był pod 
względem liczebnym oraz w rozbiciu na kategorie surowcowe i o ile było to możliwe 
również na kategorie chronologiczne. Na podstawie decyzji WWKZ dokonywano 
wpisów do ksiąg DA i IBA. Szczegółowy wykaz materiałów masowych zawierały 
również inwentarze polowe, które przekazywane były łącznie z materiałem 
zabytkowym. W inwentarzach polowych materiał zabytkowy dzielony był według 
następujących kryteriów: lokalizacji (czyli według jednostek eksploracyjnych, 
odrębnie dla każdego wykopu), według stratygrafii (ułożenia w warstwach ziemi), 
według surowca i chronologii. Tak ułożony materiał był osobno pakowany, 
metrykowany i otrzymywał niepowtarzalną numerację ciągłą. Dyrektor wskazał 
również na potrzebę dookreślenia w stosownym rozporządzeniu sposobu 
ewidencjonowania materiału masowego, tak by nie było wątpliwości co do 
wytwarzania kart ewidencyjnych. 

(dowód: akta kontroli str.633-635) 

4. W sprawozdaniach K-02 za lata 2014 – 2016 Muzeum podało nieprawidłowe 
dane w dziale 3B „Depozyty”, w zakresie zmian depozytów zaistniałych w danym 
roku sprawozdawczym. W pozycji tej podano liczbę muzealiów będących 

                                                      
55 Odrębnie zabytki masowe i wydzielone. 

56 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 

57 Rodzaj i liczba zabytków wyszczególnione są w przypisie nr 41. 

58 Próba wyszczególniona w przypisie nr 36 
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własnością innych podmiotów, przekazanych Muzeum na potrzeby 
wystawiennicze. 

(dowód: akta kontroli str. 474-506 ) 

Dyrektor muzeum wyjaśnił, że sposób wypełniania fragmentu tabeli części B działu 
3 sprawozdania K-02 wynikał z rozumienia terminu „depozyt”. Część B dotyczy 
działu 3, czyli ruch muzealiów w ciągu roku, w związku z czym traktowano depozyty 
jako muzealia czyli zabytki będące własnością zewnętrznych podmiotów, będące  
w Muzeum czasowo – zdeponowane na potrzeby wystawiennicze. Niejasność 
rozumienia tego terminu wynikała też z dużego stopnia uogólnienia objaśnienia do 
sprawozdania K-02 oraz jego niejednoznacznego rozumienia w innych muzeach,  
w których zasięgano informacji. Muzeum zwróciło się do GUS z prośbą  
o jednoznaczną wykładnię w zakresie sposobu wypełniania części B w dziale 3 
sprawozdania K-02, aby uniknąć wszelkich niejasności. 

(dowód: akta kontroli str. 653) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Muzeum w zbadanym obszarze. 

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 Kontroli59, wnosi o: 

1) powołanie komisji ds. przeglądu zabezpieczeń i dokonywanie corocznej analizy 
stanu zabezpieczenia Muzeum, 

2) przyjmowanie zabytków w depozyt na podstawie protokołów przyjęcia – 
przekazania zabytku, 

3) prawidłowe ewidencjonowanie zabytków pozyskanych w wyniku badań 
archeologicznych związanych z inwestycjami budowlanymi, na podstawie decyzji 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

4) zakładanie kart ewidencyjnych dla zabytków masowych, 

5) prawidłowe sporządzanie sprawozdań K-02. 

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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 20 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
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wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, dnia 19 stycznia 2018 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 
Andrzej Aleksandrowicz Krystian Polus 

główny specjalista kontroli państwowej 
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