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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 Rzeszowie 

Kontroler Dagmara Mazurkiewicz-Karasińska, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LRZ/142/2017 z dnia 12.10.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (dalej Muzeum i/lub MNZP) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jan Jarosz, Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu1 (dalej 
Dyrektor MNZP) 

(dowód: akta kontroli str.3-9b) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2, 
działalność Muzeum w zakresie ochrony zabytków archeologicznych odkrytych 
w związku z realizacją inwestycji budowlanych w latach 2013-2017. 

W Muzeum zostały zapewnione prawidłowe warunki prawne i organizacyjne dla 
gromadzenia, ewidencjonowania i przechowywania zbiorów archeologicznych 
pozyskanych w związku z realizacją inwestycji budowlanych. Zastosowane 
zabezpieczenia techniczne umożliwiały zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego 
zabytkom archeologicznym zgromadzonym w Muzeum. Wdrożone procedury, jak 
również wykwalifikowana, aczkolwiek mało liczna kadra, były gwarantem zgodnego 
z obowiązującymi przepisami postępowania z przyjmowanymi w depozyt zabytkami 
archeologicznymi. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła niewykonanie inwentaryzacji zbiorów 
archeologicznych i niesporządzanie kart ewidencyjnych dla zabytków masowych. 
Pozostałe, stwierdzone w kontroli uchybienia, nie miały istotnego wpływu na 
realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 

Uzyskane dotacje nie były wystarczające zarówno na pokrycie kosztów związanych 
z gruntowną konserwacją zbiorów archeologicznych, jak również ich 
przechowywaniem i ochroną. 

                                                      
1 Poprzednio funkcję tą pełnili: Wojciech Władyczyn od 4.09.2012 r. do 12.03.2014 r., Władysław Bukowski  od 12.03.2014 r. 
do 23.11.2015 r., Marek Mikrut od 24.11.2015 r. do 30.08.2016 r. p.o. dyrektora, od 01.09/2016 r. Jan Jarosz. 
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. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1. Struktura organizacyjna muzeum. 

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, którego organizatorem jest 
Województwo Podkarpackie (dalej organizator). Muzeum jest wpisane od 30 
czerwca 1999 r. pod nr 11/99 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
organizatora i posiada osobowość prawną. Muzeum zostało wpisane do 
Państwowego Rejestru Muzeów Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
– PRM/96/07 z 22 lutego 2007 r. i jest uprawnione do używania w nazwie „Muzeum 
rejestrowane”. Siedzibą Muzeum jest miasto Przemyśl, a terenem działania obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje 
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór 
bezpośredni – Zarząd Województwa Podkarpackiego (dalej Zarząd). Organem 
zarządzającym Muzeum jest dyrektor, który nim kieruje przy pomocy zastępcy 
dyrektora. 

Do zakresu działania Muzeum należy całokształt zagadnień związanych z ochroną 
dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w Muzeum, dbałość o zachowanie 
substancji zabytkowej obiektów wchodzących w skład Muzeum oraz 
upowszechnianie wiedzy z dziedziny archeologii, historii, etnologii, przyrody, sztuk 
pięknych i rzemiosła. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:  
- archeologiczne - (wyroby z kamienia, gliny, metali i innych surowców, narzędzia 
pracy, broń, naczynia, części stroju, ozdoby, przedmiotu kultu oraz dokumentację 
z archeologicznych badań terenowych 
- historyczne  
- etnograficzne 
- artystyczne 
- rzemiosła 
- przyrody  
- techniki 

(dowód: akta kontroli str. 10-21) 

W skład struktury Muzeum wchodziły następujące komórki organizacyjne3: Oddział 
Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Oddział Muzeum Dzwonów i Fajek, Dział 
Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów, Dział Historii, Dział Sztuki, Rzemiosła 
i Etnografii, Dział Archeologii i Przyrody (dalej Dział Archeologii), Dział Konserwacji, 
Dział Edukacji, Promocji i Wystaw, Biblioteka, Dział Finansowo-Księgowy, Dział 
Administracji, Kancelaria i dwa samodzielne stanowiska pracy4. Pracą 
poszczególnych komórek organizacyjnych kierowali kierownicy. Główny 
Inwentaryzator bezpośrednio podlegał dyrektorowi, a kierownik działu archeologii – 
zastępcy dyrektora ds. naukowych i edukacyjnych.  

Do zadań Działu Archeologii należało m.in.: gromadzenie zabytków 
archeologicznych i materiałów dokumentacyjnych, zabezpieczanie zabytków oraz 
prowadzenie spraw związanych z wyklejaniem i z uzupełnianiem ubytków ceramiki, 
                                                      
3 Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora MNZP z 21.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora MNZP z 10.06.2015 r., Zarządzenie nr 24/2014 
Dyrektora MNZP z 22.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MNZP, Uchwała nr 292/5739/10 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu 
Organizacyjnego Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 
4 Stanowisko ds. pracowniczych i dokumentacji i stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 
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magazynowanie zabytków i przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach 
zapewniających im właściwy stan zachowania, opracowywanie (wstępne) zabytków 
na kartach katalogowych i ewidencyjnych, inwentaryzowanie zgromadzonych 
zbiorów. 

Zadania głównego inwentaryzatora w rzeczonych latach wykonywały dwie osoby5, 
które bezpośrednio podlegały Dyrektorowi Muzeum. Główny inwentaryzator 
zobowiązany był m.in. do gromadzenia zbiorów drogą zakupów, przyjmowania 
darów, przekazów i depozytów, przechowywania muzealiów, kwalifikacji i wyceny 
muzealiów, ruchu muzealiów, okresowych ich inwentaryzacji, ewidencji muzealiów 
w systemach informatycznych, opracowywania dokumentacji naukowej zbiorów, 
wykonywanie dokumentacji wizualnej zbiorów, digitalizacji zbiorów. 

W Muzeum nie utworzono stanowiska głównego konserwatora. Zadania związane 
m.in. z nadzorem nad stanem zachowania muzealiów, wykonywaniem działań 
z zakresu konserwacji zapobiegawczej mającej na celu zachowanie dobrego stanu 
zbiorów oraz wykonywaniem konserwacji i restauracji muzealiów wykonywane są 
w dziale konserwacji, którego pracą kierował kierownik. 

(dowód: akta kontroli str. 22-39, 47h) 

W Dziale Archeologii zatrudnionych było w latach 2013-20176 łącznie z kierownikiem 
sześć osób, na stanowiskach: 
- kierownik – starszy kustosz 
- dwóch pracowników – asystent7 
- trzech pracowników – adiunkt muzealny8 
- pracownik – starszy renowator 
Ww. kadra posiadała kwalifikacje zgodne z przepisem § 32a ustawy z dnia 21 
listopada 1996 r. o muzeach9 (dalej ustawa o muzeach). Na dzień 20 grudnia 2017 
r. w Dziale Archeologii łącznie pracowały cztery osoby, z czego dwie legitymowały 
się kwalifikacjami w dziedzinie archeologii10.  

(dowód: akta kontroli str. 41-47) 

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

Zarządzeniem nr 45/2014 Dyrektora MNZP z 31.12.2014 r. wprowadzono instrukcję 
ewidencjonowania i ruchu muzealiów (dalej instrukcja). Zgodnie z zapisami instrukcji 
ewidencjonowanie zbiorów muzealnych polegało na wpisie dokonanym odpowiednio 
w dokumentacji ewidencyjnej Muzeum, tj. księdze wpływu muzealiów, karcie 
ewidencyjnej wygenerowanej w komputerowej bazie Musnet, inwentarzu muzealiów, 
księdze depozytów, dokumentacji badań archeologicznych (polowej księdze 
wpływów), inwentarzach pomocniczych (zakładanych dla poszczególnych rodzajów 
zbiorów)11. W instrukcji określono zasady i formę dokumentowania faktu przyjęcia 
zabytków, w tym archeologicznych, i wskazano pracownika działu archeologii 
uprzednio upoważnionego przez Dyrektora do postępowania z zabytkami 
archeologicznymi. W instrukcji wskazano m.in., że przyjęte materiały pracownicy 
Działu Inwentaryzacji rejestrują w ewidencji muzealiów, a upoważnony pracownik 
                                                      
5 W okresie od 1 maja 2012 r. do  4 lipca 2017 r.  pani Józefa Kostek, od 5 lipca 2017 r. pani Bożena Figiela.  
6 M. K. –adiunkt muzealny zatrudniony do 30.04..2015 r. w dziale archeologii, następnie zmiana działu. 
7 Jeden z pracowników na stanowisku asystenta – zatrudniony był na czas określony od 14 września 2015 r. do 31 grudnia 
2016 r.  
8 Jeden z pracowników na stanowisku adiunkta muzealnego – zatrudniony był w Dziale Archeologii w terminach: do 1 listopada 
2014 r., od 1 lipca 2015 r. do 3 stycznia 2017 r. 
9 Dz. U. z 2017 r., poz. 972 ze zm. 
10 Kierownik Działu Archeologii-starszy kustosz i adiunkt muzealny. 
11 §3 instrukcji. 
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Działu Archeologii wpisuje do właściwej księgi inwentarza muzealiów 
archeologicznych lub księgi depozytów archeologicznych. W księdze depozytów 
zostały zaewidencjonowane poszczególne pozycje zabytków archeologicznych 
(z podaniem ich ilości), które następnie wykazano w sprawozdaniu K-02. Zabytki 
archeologiczne przyjmuje się do Muzeum na podstawie decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (dalej WKZ) protokolarnie wraz z kompletną dokumentacją 
naukową. Zawarte w ww. instrukcji zasady w zakresie przyjmowania w depozyt 
zabytków archeologicznych są zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami12 (dalej ustawa 
o ochronie zabytków) oraz standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu 
ewidencjonowania zabytków w muzeach13 (dalej rozporządzenie w sprawie 
ewidencjonowania). 

(dowód: akta kontroli str.:48-60) 

3. Źródła finansowania działalności Muzeum (w tys. zł): 
-  w 2013 r. planowane przychody ogółem wynosiły 5.687,3 wykonane zostały 
w 98,1%, 
- w 2014 r. planowane przychody ogółem wynosiły 5.989,3 wykonane zostały 
w 97,1%, 
- w 2015 r. planowane przychody ogółem wynosiły 5.344,6 wykonane zostały 
w 100,1%, 
- w 2016 r. planowane przychody ogółem wynosiły 5.812,9 wykonane zostały 
w 100 %, 
- w 2017 r. (za III kwartał) planowane przychody ogółem wynosiły 5.808,2 
wykonane zostały w 70,3%. 
 
Finansowanie działalności Muzeum z dotacji kształtowało się następująco (w tys. zł): 

- w 2013 r. – planowane 4028,8, w tym dotacje majątkowe ogółem 
165,4:z MKiDN -120,7 z budżetu woj. podkarpackiego – 30,9, wykonanie dotacji 
ogółem wynosiło 3817,0, w tym dotacje majątkowe ogółem: 157,0: z MKiDN – 
113,1, z budżetu woj. podkarpackiego – 30,1, inne – 13,8 

- w 2014 r. – planowane 4640,3, w tym dotacje majątkowe stanowiły ogółem 
155,4: z MKiDN -25,0 z budżetu woj. odkarpackiego – 130,4, wykonanie dotacji 
ogółem wynosiło 4335,4, w tym dotacje majątkowe ogółem: 154,0: z MKiDN – 25,0, 
z budżetu woj. podkarpackiego – 129,0 

- w 2015 r. – planowane 4057,8, w tym dotacje majątkowe ogółem 382,2: 
z MKiDN -131,7 z budżetu woj. podkarpackiego – 250,5, wykonanie dotacji 
ogółem wynosiło 4009,2, w tym dotacje majątkowe ogółem 338,0: z MKiDN – 131,4, 
z budżetu woj. podkarpackiego – 206,6 

- w 2016 r. – planowane 4129,6, w tym dotacje majątkowe ogółem 30,2: 
z MKiDN -19,6 z budżetu woj. podkarpackiego – 10,6, wykonanie dotacji ogółem 
wynosiło 4129,6, w tym dotacje majątkowe ogółem 30,2; z MKiDN – 19,6, z budżetu 
woj. podkarpackiego – 10,6 

- w 2017 r. (III kwartał) – planowane 4193,59, w tym dotacje majątkowe ogółem 
165,4: z MKiDN -120,7 z budżetu woj. podkarpackiego – 30,9, wykonanie dotacji 
ogółem wynosiło 2907,1 w tym dotacje majątkowe ogółem 142,4; z MKiDN – 104,1, 
z budżetu woj. podkarpackiego – 38,3. 

                                                      
12 Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm. 
13 Dz. U. Nr 202, poz. 2073. 
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(dowód: akta kontroli str. 323-334) 

Zastępca Dyrektora w wyjaśnieniu podał m.in., że: (…) potrzeby związane 
z bieżącym utrzymaniem w należytym stanie zbiorów muzealnych, w tym zbiorów 
archeologicznych należą do priorytetowych zadań. Oznacza to, że podstawowe 
warunki przechowywania związane np. z temperaturą, wilgotnością, opakowaniem 
zbiorów i ochroną są zabezpieczone. W odniesieniu do ochrony zbiorów 
przechowywanych w obiekcie magazynowym przy ul. Rogozińskiego nr 30 – środki 
finansowe w latach 2013-2017 nie zabezpieczyły potrzeb związanych z rozbudową 
i modernizacją funkcjonujących w obiekcie elektronicznych zabezpieczeń 
technicznych. Dyrektor dodał, że środki finansowe, którymi dysponuje Muzeum, nie 
są wystarczające, gdyż potrzeby są dużo wyższe niż możliwości ich zaspokojenia. 
W przypadku zbiorów archeologicznych potrzeby związane z ich gruntowną 
konserwacją nie znajdują zaspokojenia z powodu braku środków finansowych. 
Dyrektor podał, że szacunkowe wydatki związane wyłącznie z bieżącą konserwacją 
obiektów archeologicznych za lata 2013-2017 nie przekroczyły kwoty około 2 tys. zł 
rocznie. 

(dowód: akta kontroli str. 352-356) 

Muzeum nie ubiegało się o środki finansowe na prowadzenie własnych badań 
archeologicznych związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Nie ubiegało się 
więc o środki celowe dedykowane badaniom archeologicznym, jak również 
opracowaniu i publikacji wyników badań archeologicznych związanych z realizacją 
inwestycji. Prowadziło jednak, na zlecenie instytucji zewnętrznych, odpłatny nadzór 
lub też badania archeologiczne na ich potrzeby (na zlecenie), i tak:  

- w 2013 r. – badania dla jednej instytucji14 na łączną kwotę 6.450,00 zł 

- w 2015 r. – badania dla jednej instytucjij15 na kwotę 45.000,00 zł, 

- w 2016 r. – badania dla dwóch instytucji16 na kwotę łączną 53.500,00 zł. 

Struktura wydatków Muzeum tj. procent wydatków z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia, remonty, energię w latach 2013-201717 wynosiła odpowiednio:  
- wynagrodzenia: 40,54%, 42,35%, 44,31%, 46,05%, 47,77% , 

- remonty: 3,79%, 6,66%, 2,55%, 4,25%, 0,02%, 

- energia:11,65%, 11,29%, 11,87%, 11,15%, 12,56% 

Wydatki inwestycyjne Muzeum w rzeczonych latach kształtowały się następująco 
(w tys. zł): 183,40; 215,40; 425.60; 41.90; 142,40. 

(dowód: akta kontroli str. 380-383, 557-561) 

4. Kontrolowanie działalności Muzeum 

W okresie objętym kontrolą, właściwy WKZ lub działający z jego upoważnienia 
pracownicy WUOZ18 nie przeprowadzali w Muzeum kontroli w zakresie 
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami. Nie była realizowana także kontrola dotycząca zabytków 
archeologicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów, w tym 

                                                      
14 [Treść przypisu wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego 
dokonano w interesie przedsiębiorcy.] 
15 J.w. 
16 J.w. 
17 W 2017 r. – stan na dzień 30.09.2017 r. 
18 WUOZ-Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków. 
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archeologicznych przez organizatora Muzeum i/lub ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przeprowadzone w rzeczonych latach 
kontrole przez Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczyły gospodarki 
nieruchomościami19, stanu zasobu archiwalnego i prawidłowego przechowywania 
teczek akt20 oraz realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli wykonanej 
w 2012 r.21. 
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, m.in. że: (…) w latach 2013-2017 Muzeum nie było 
kontrolowane przez MKiDN22, WKZ ani przez działających z jego upoważnienia 
pracowników WUOZ23, jak również samorząd województwa podkarpackiego 
w zakresie przestrzegania stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami. Dyrektor dodał, że w II półroczu 2014 r. organizator Muzeum 
przeprowadził kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego zbiorów – zaleceń 
pokontrolnych nie wydano. 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w udzielonych wyjaśnieniach 
przyznał, że w latach 2013-2017 nie przeprowadzał kontroli w Muzeum w zakresie 
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, w tym archeologicznymi. Dodał, że Muzeum wystawiało promesy 
dotyczące gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych do swoich zbiorów, a co 
za tym idzie, zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r.24 miało 
zapewnić odpowiednie warunki do ich gromadzenia, inwentaryzowania, 
przechowywania i udostępniania w celach naukowych. 

(dowód: akta kontroli str. 85-88, 352-353, 356, 527-529) 

5 Stan techniczny obiektów (pomieszczeń) służących do przechowywania 
i ekspozycji zabytków archeologicznych. 

5.1 Zabytki archeologiczne przechowywano w siedzibie Muzeum, gdzie znajdowały 
się pomieszczenia do przechowywania i ich ekspozycji. Ponadto część zabytków 
archeologicznych była zlokalizowana w magazynie przy ulicy Rogozińskiego 30 
w Przemyślu. Dla ww. obiektów założone zostały 24 marca 2009 r. odrębne książki 
obiektu budowlanego do kórych dołączano protokoły kontroli obiektu.25. Ww. obiekty 
w czasie użytkowania były poddawane okresowej kontroli co najmniej raz w roku 
zgodnie z przepisem art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane26 
(dalej prawo budowlane), i tak: budynek mieszczący się przy placu płk. Berka 
Joselewicza nr 1 poddano kontroli co najmniej raz w roku w każdym 
z kontrolowanych lat, budynek magazynu zabytków archeologicznych - takiej 
kontroli poddano w 2014 r, 2015 r., 2017 r. Magazyn zabytków archeologicznych nie 
był poddany kontroli raz w roku  w 2013 r. i w 2016 r., nie przeprowadzono ponadto 
okresowej co najmniej raz na pięć lat kontroli stanu technicznego tego obiektu. 
W siedzibie Muzeum przeprowadzono 20 listopada 2015 r. okresową kontrolę stanu 
technicznego obiektu i jego przydatność do użytkowania (przeprowadzaną co 

                                                      
19 Kontrola w dniach; 29 kwietnia 2014 r. – 16 czerwca 2014 r. 
20 Kontrola w dniu 24.09.2014 r. 
21 Kontrola planowa, nt.: Realizacja planu finansowego instytucji na 2012 r. wydatki na prace remontowe w latach 2011-2012, 
gospodarowanie środkami publicznymi, realizacja zadań statutowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
wystawienniczej  i wydawniczej w latach 2010-2012, współpraca MNZP z podmiotami regionalnymi, krajowymi 
i zagranicznymi, ze szczególnym uwzgl instytucji działających po stronie ukraińskiej i lokalnych samorządów, struktura 
organizacyjna Muzeum w 2012 r., okresowa kontrola stanu zasobów – inwentaryzacja, sprawozdawczość, sprawdzenie 
wykonania zaleceń pokontrolnych. Protokół z tej kontroli podmiot kontrolowany podpisał 29 stycznia 2014 r. 
22 MKiDZ-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
23 WUOZ-Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. 
24 Dz. U. z 2017 r., poz. 972 j.t. ze zm. 
25 W odniesieniu do książki obiektu budowlanego dla budynku siedziby MNZP – załączono protokoły z kontroli  obiektu z lat: 
2013, 2014, 2015, 2016, w odniesieniu do książki obiektu budowlanego dla budynku magazynu archeologicznego – załączono 
protokoły z kontroli obiektu z lat: 2014, 2015, 2017 r. 
26 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. 
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najmniej raz na pięć lat). W udostępnionych protokołach kontroli okresowych nie 
stwierdzono uszkodzeń i braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności 
katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie 
gazem, wymagające usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej 
kontroli. 
W protokole kontroli przeprowadzonej 25 listopada 2016 r. w budynku siedziby 
Muzeum we wnioskach zapisano niewykonanie zaleconych w poprzednich 
protokołach prac konserwacyjnych i remontowych. Stwierdzono, iż takie zaniedbanie 
może doprowadzić w przyszłości do poważnych problemów z utrzymaniem 
bezpieczeństwa użytkowania i sprawności technicznej poszczególnych elementów 
i generuje większe koszty. W związku z powyższym skierowano do kontrolowanej 
jednostki zalecenia27. W protokołach kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 prawa 
budowlanego, nie odnoszono się w sposób szczególny do pomieszczeń służących 
do przechowywania zabytków archeologicznych.  
W udzielonym wyjaśnieniu, Zastępca Dyrektora podał, że: z powodu 
niewystarczających środków finansowych nie zostały przeprowadzone w 2016 r. 
zalecone w protokole pokontrolnym prace konserwatorsko-remontowe. Uchwałą 
Sejmiku Sejmiku Województwa Podkarpackiego28 Muzeum otrzymało środki 
finansowe w wysokości 265.443 tys. zł z przeznaczeniem na ww. prace remontowe. 
Dodał, że z uwagi na fakt, iż nie zgłosił się żaden wykonawca w postępowaniu 
przetargowym na wykonanie ww. remontu, zwróciliśmy się do organizatora 
o przeniesienie środków na I kwartał 2018 r.29 
 
W dniu 14.11.2014 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu 
przeprowadziła testy systemu transmisji alarmów pożarowych i uszkodzeniowych 
oraz kontroli instrukcji bezpieczeństwa pożarowego30. Ustalono brak aktualizacji 
opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 
 
W dniu 9 listopada 2015 r. w budynku siedziby Muzeum przeprowadzone zostały 
pomiary elektryczne, tj.: badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia, badanie 
rezystancji izolacji obwodów i urządzeń, badanie urządzeń zabezpieczonych 
wyłącznikami RCD. We wnioskach pokontrolnych stwierdzono, że instalacja nadaje 
się do eksploatacji.31. 
 
W dniu 14.03.2017 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu 
(dalej KMPSP) przeprowadził kontrolę z zakresu przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych. Ustalono: składowanie materiałów palnych na drogach 
komunikacji ogólnej służących ewakuacji, brak niektórych informacji dotyczących 
siedziby budynku Muzeum w części graficznej instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego, braku przeglądu technicznego i konserwacji przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, ograniczenia dostępu 
do urządzeń przeciwpożarowych. W związku z usunięciem przez podmiot 
kontrolowany ww. nieprawidłowości KMPSP umorzył32 wszczęte 21 marca 2017 r. 
                                                      
27 przeprowadzenie prac remontowych tarasów widokowych, tarasu tzw. zielonego zwracając uwagę na odprowadzenie wody 
z powierzchni tarasu i precyzyjne wykonanie połączenia stropu tarasu ze ścianką ogrodu zimowego, wymiany lub 
uszczelnienia pakietów szybowych stanowiących zadaszenie nad częścią bloku C, wykonanie prawidłowego uszczelnienia 
otworów okiennych z wywinięciem powłoki elastycznej na zewnątrz w ścianie od strony parkingu przy placu Rybim 
i rozważenie odmalowania pomieszczeń w części biurowej oraz wymianę wykładzin. 
28 Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.08.2017 r., znak: XLI/701/17. 
29 Pismo z dnia 8.11.2017 r., znak: ADM.261.06.2017.AB. 
30 Protokół z 14.11.2014 r., znak: MRZ.552.26.1.2014. 
31 Protokół z pomiarów elektrycznych nr 1/11/2015 z 9 listopada 2015 r. 
32 Decyzja nr 165/2017 z 06.04.2017 r. Komendanta Miejskiego państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu z dnia 6 kwietnia 
2017 r. 
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postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów przeciwpożarowych 
w budynku głównym MNZP. 

(dowód: akta kontroli str. 61-84, 118-121, 352-353, 355, 358, 427-476) 

5.2 Powierzchnię magazynową przeznaczoną do składowania zabytków 
archeologicznych stanowiły w siedzibie Muzeum dwa pomieszczenia o łącznej 
powierzchni 152,5 m². W pomieszczeniach tych znajdowało się 85 regałów 
zajmujących powierzchnię 57,5 m2, co stanowi 37,8% ogólnej powierzchni 
pomieszczeń magazynowych. Łączna kubatura regałów - 148,15 m³, kubatura 
zajęta przez zabytki archeologiczne - 108,15 m³ (tj. 73 % kubatury ogółem), w tym 
zabytki przekazane w depozyt – 9,36 m³ (6,3 %). Pozostała do wykorzystania 
kubatura regałów wynosiła 8,64 m³. Z uwagi na to że wysokość części regałów 
wynosiła 3 m celem dostępu do muzealiów zlokalizowanych na najwyższych 
półkach korzysta się z drabiny magazynowej  (tzw. drabina platformowa), która 
przemieszczana jest w ciągu komunikacyjnym, w związku z tym muszą być tam 
zachowane odpowiednie przestrzenie. Zabytki archeologiczne magazynowano na 
metalowych regałach oznakowanych według sposobu ich pozyskania. Zabytki 
archeologiczne znajdowały się w dwóch pomieszczeniach nr 27 i 28 na poziomie -1 
budynku. Są to pomieszczenia bez okien, ogrzewane kaloryferami ściennymi, 
posiadające automatyczny pomiar temperatury i wilgotności - na dzień oględzin 
temperatura wynosiła 19,66 ºC i wilgotności 44,53 rh. Odczyt tych parametrów 
odbywał się codziennie. Przed wejściem do magazynu muzealiów archeologicznych 
znajdowała się gaśnica. Ościeżnice i skrzydła drzwi do magazynów zbiorów – to 
drzwi o podwyższonej odporności na włamanie zamykane na zamki atestowane. 
Magazyn wyposażono w gaśnicę, klimatyzację i osuszacze powietrza. 
W pomieszczeniach magazynowych zastosowano zabezpieczenia elektroniczne, tj.: 
*system sygnalizacji pożaru monitorowany do Centrum Odbiorczego Alarmów 
Pożarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu; 
*system oddymiania współpracujący z system sygnalizacji pożaru; 
*system sygnalizacji włamania i napadu monitorowany do zewnętrznego 
uzbrojonego stanowiska interwencyjnego – do pomieszczeń magazynowych 
i wystaw użytkownicy mają przypisane kody indywidualne; 
*system kontroli dostępu – użytkownicy mają przypisane osobiste zbliżeniowe 
magnetyczne karty dostępu (system identyfikuje użytkownika); 
*system telewizji dozorowej obejmuje sale wystawowe strefę magazynów; obraz 
z kamer jest nadzorowany całodobowo przez pracowników ochrony fizycznej 
i archiwizowany (czas archiwizacji powyżej 30 dni); 
*oświetlenie ewakuacyjne, hydranty wewnętrzne, gaśnice proszkowe, łączność 
telefoniczna. 

W magazynie nie przechowywano dokumentacji archeologicznej zabytków, była ona 
zgromadzona przez Kierownika Działu Archeologii w jego pracowni. 

Ekspozycja zbiorów archeologicznych została zorganizowana na parterze siedziby 
Muzeum w jednej sali. Zbiory prezentowano pod stałym dozorem dwóch kamer 
i dwóch czujników ruchu. Wejście do tej sali było zamykane – drzwi szklane 
(wykonane z odpornego na włamania szkła) i oprócz tego metalowa, opuszczana 
roleta antywłamaniowa. Nad wejściem do sali wystawowej zainstalowano kamerę, 
a przy wejściu umieszczono gaśnicę proszkową. W sali zainstalowano 10 czujników 
przeciwpożarowych (tzw. czujki dymu), syrenę przeciwpożarowa i syrenę 
antywłamaniową. Zabytki archeologiczne umieszczono w zamykanych na zamki 
gablotach szklanych i w gablotach w formie postumentów z kloszem wpuszczonym 
do wewnątrz podstawy. Z sali wystawowej prowadziła droga ewakuacyjna (na 
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zewnątrz budynku), na której zamontowano hydrant, ręczny ostrzegacz 
przeciwpożarowy (ROP) i oświetlenie ewakuacyjne. Ekspozycja zabytków 
archeologicznych była także w holu na parterze budynku w trzech zamykanych na 
zamki gablotach o ściankach z podwójnego szkła. Całość ekspozycji była stale 
monitorowana. Oprócz tego pracownik ochrony cyklicznie wykonywał obchód 
sprawdzając bezpieczeństwo zbiorów. 
Drugi magazyn zabytków archeologicznych znajdował się w Przemyślu przy ulicy 
Rogozińskiego 30 o powierzchni użytkowej 112,30 m² i kubaturze 534 m³. Budynek 
był ogrzewany przez c.o. ze źródłem zasilania z sieci miejskiej, został wyposażony 
w osuszacz powietrza, działający w systemie ciągłym w związku z zadaną 
wilgotnością na poziomie 50%. W magazynie nie było urządzeń do pomiaru 
temperatury. Zabytki archeologiczne zgromadzono na 49 regałach metalowych 
o łącznej powierzchni 26,70 m² i kubaturze 75.46 m³. Powierzchnia magazynowa 
została wykorzystana w całości i nie było tam możliwości wstawienia dodatkowych 
regałów. 

Zbiory archeologiczne były zgromadzone w kartonach tekturowych, opisanych 
ołówkiem lub długopisem. Na 36 kartonach naklejono metryczki. W opisie na ogół 
zawierano: nazwę miejscowości, rok pozyskania zabytku i jego numer 
inwentarzowy. Tekturowe kartony były niejednolicie opisane. 

Wewnątrz kartonów z zabytkami znajdowały się luźno włożone papierowe metryczki 
odręcznie napisane przez prowadzącego badania archeologiczne. Na metryczkach 
umieszczano następujące dane: miejscowość z którego zabytek został pozyskany, 
wykop, głębokość warstwy, data sporządzenia metryczki i mało czytelny podpis 
metrykującego. 

Przed wejściem do magazynu umieszczono gaśnicę. Wstęp do magazynu mieli 
pracownicy Działu Archeologii i Przyrody odpowiedzialni za zgromadzone w nim 
zbiory na podstawie indywidualnych kodów dostępu. 
Ochrona obiektu polegała na stałym dozorze sygnałów alarmowych tj. na 
nadzorowaniu i monitorowaniu sygnałów alarmów włamaniowych i pożarowych do 
zewnętrznego uzbrojonego stanowiska interwencyjnego. Wewnątrz budynku 
umieszczono: czujkę dymu, sygnalizator optyczno-akustyczny (2 sztuki), czujniki 
ruchu (4 sztuki), czujniki kontaktronowe (4 sztuki), sygnalizator zewnętrzny 
(1 sztuka). 

(dowód: akta kontroli str. 218-221, 367-368) 

Szczegółową analizą objęto zabytki pochodzące z pięciu różnych inwestycji 
budowlanych z lat 2013-2017 realizowanych na terenie miasta Przemyśla, tj.: 

- przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia od ul. Słowackiego do ulicy 
Lwowskiej w m. Przemyśl – etap II, 

- wykopy przy południowym odcinku murów miejskich przy Klasztorze Ojców 
Karmelitów Bosych w Przemyślu, 
- przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami w ulicy 
Kazanowskiej, Prądzyńskiego, Dwernickiego, Chłopickiego, Ostrołęckiej, Hożej, 
Czwartaków, Żulińskiego w Przemyślu, 
- budowa kładki nad rzeką San w ramach zadania inwestycyjnego: Trasy 
rowerowe w Polsce południowo-wschodniej ,województwo podkarpackie, 
w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, 
- modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją parku miejskiego 
w Przemyślu. 
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W badanej próbie znajdowały się losowo wybrane 15 zabytków wydzielonych i pięć 
opakowań zabytków masowych. Objęte badaniem zabytki archeologiczne były 
szczegółowo opisane w księdze depozytów: tj. pod danym numerem kolejnym 
umieszczano m.in. następujące dane: datę wpisu do księgi, miejscowość, powiat 
i województwo, opis stanowiska archeologicznego, charakterystyka stanowiska, 
rodzaj zabytków wraz z ich opisem uwzględniającym ich ilość, rodzaj budulca 
(materiału), chronologię kulturową, sposób, źródło i datę nabycia – tu 
odnotowywano dane z decyzji WKZ i z protokołów zdawczo-odbiorczych 
stanowiących podstawę przyjęcia zabytków w depozyt. Informacje szczegółowe dot. 
zabytków archeologicznych wydzielonych opisane były w kartach katalogowych, 
które, zawierały m. in. fotografie przedmiotów oraz ich miejsce przechowywania 
w magazynie zabytków archeologicznych. W wyniku oględzin ustalono, że zarówno 
zabytki wydzielone jak i masowe przechowywano w tekturowych kartonach. 
Umieszczano je w foliowych woreczkach z osobnymi metryczkami. Zabytki masowe 
znajdowały się w papierowych kartonach, które opatrzono starannymi opisami 
zawierającymi: miejscowość, a w nim miejce pozyskania zabytków (np. nazwę ulicy, 
nazwę obiektu, numer inwentarza terenowego zabytków, czasami numer stanowiska 
archeologicznego (tzw. AZP), numer pozycji zabytku przypisany mu w księdze 
depozytów33. Wewnątrz kartonów zabytki zarówno masowe jak i wydzielone 
przechowywano w foliowych woreczkach, w których umieszczano osobne metryczki 
zawierająca informacje o: miejscu odkrycia zabytku, numerze inwentarzowym, 
nazwie zabytku, liczbie elementów składających się na zabytek, część metryk 
zawierała dodatkowo datę odkrycia zabytku oraz nazwisko osoby wypełniającej 
metryczkę.  
Analiza zapisów w księdze depozytów i w kartach katalogowych pozwalała na 
odszukanie i identyfikację zabytku w magazynie zabytków archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 222-230, 231-308) 

6. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego zabytkom archeologicznym 
zgromadzonym w depozycie. 

Muzeum dysponowało decyzją Wojewody Podkarpackiego o umieszczeniu 
w wykazie obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Muzeum zostało 
wpisane w wojewódzkiej ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających 
obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub 
odpowiednie zabezpieczenie techniczne, obiekty i urządzenia, pod pozycją 68. 
Dyrektor nie powołał wewnętrznej służby ochrony. Zawarł w dniu 27 grudnia 2012 r. 
z [...]34 umowę na usługę ochrony fizycznej osób i mienia w ramach SUFO35. 
Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MICROS obowiązywała do 30 
czerwca 2015 r. Od 25 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Muzeum zawarło 
umowę na ww. usługę z [...]3637. 

(dowód: akta kontroli str. 122-145, 477-478) 

                                                      
33 MP-AD-105 Muzeum w Przemyślu, Archeologia, Depozyt, numer w księdze depozytów. 
34 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 
ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
35 Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Wojskowe. 
36 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 
ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
37 Umowa nr 30/2015 na usługę ochrony fizycznej osób i mienia świadczonej dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w 
Przemyślu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne z monitorowaniem sygnałów z elektronicznych systemów 
zabezpieczenia technicznego do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego. 
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Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie (dalej KWP) w okresie objętym kontrolą 
dwukrotnie sprawdziła działalność SUFO w obiekcie Muzeum podlegającym 
obowiązkowej ochronie38. W kontrolach ustalono, że wykonywanie ochrony 
w Muzeum jest zgodne z warunkami uzgodnionego z Podkarpackim Komendantem 
Wojewódzkim Policji (dalej PKWP) planem ochrony, a łączna ilość pracowników 
realizujących zadania ochrony jest zgodna z warunkami uzgodnionego z PKWP 
planem ochrony. W zaleceniach pokontrolnych w związku z kontrolą zrealizowaną 
w 2014 r. zalecono: dostosowanie ilości środków przymusu bezpośredniego do 
aktualnie obowiązującego planu ochrony, pracownicy służby ochronnej podczas 
sprawowanej ochrony winni pełnić służbę z wymaganymi dokumentami. Po kontroli 
w 2017 r. w powyższym zakresie – zaleceń nie wydano. Podczas kontroli KWP 
w 2017 r. sprawdzeniem objęto okres od rozpoczęcia wykonywania usługi ochrony 
osób i mienia przez SUFO w obiekcie Muzeum. 

(dowód: akta kontroli str. 146-155) 

7. Stan bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Muzeum. 

W myśl przepisów § 4 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 
zagrożenia39 (dalej rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia zbiorów) w Muzeum 
znajdowała się aktualna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, której zakres był 
zgodny z załącznikiem do ww. rozporządzenia. Do ww. instrukcji w grudniu 2015 r. 
opracowano aneks sporządzony na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Kultury 
i dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia 
zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożących 
ich zniszczeniem lub utratą40 (dalej rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia 
zbiorów z 2014 r.), w którym ujęto: drogi ewakuacji zbiorów, sposoby sprawdzania 
organizacji i warunków ewakuacji zbiorów, techniczne środki umożliwiające 
ewakuację zbiorów, miejsca przechowywania i eksponowania najcenniejszych 
zbiorów, postępowanie przy zabezpieczaniu najcenniejszych zbiorów, procedury 
powiadamiania. Wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Muzeum w formie 
instrukcji postępowania na wypadek pożaru, wraz z wykazem telefonów 
alarmowych, umieszczono się w miejscach widocznych, dostępnych dla wszystkich 
osób przebywających w Muzeum. Fakt zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa 
pożarowego każdy pracownik potwierdził pisemnym oświadczeniem, które włączono 
do akt osobowych pracownika, a ponadto podpisem na liście osób potwierdzających 
znajomość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Do ww. instrukcji opracowano 
regulamin prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo wraz z wykazem tych prac 
w formie załącznika nr 3, ponadto plansze przeciwpożarowe dla każdej kondygnacji 
(rzut kondygnacji 1:100), z oznaczeniem kierunków dróg ewakuacyjnych, wyjść 
i drzwi ewakuacyjnych, hydrantów, gaśnic, przycisków ROP, kierunków do 
hydrantów wewn. i przycisków ROP, p.poż. wyłącznika prądu. Instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego opracował rzeczoznawca zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, a zatwierdził Dyrektor Muzeum w lutym 2008 r. Instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego była aktualizowana w terminach: grudzień 2014 r., 
grudzień 2015 r., marzec 2017 r. 

Magazyn zbiorów archeologicznych o pow. użyt. 112,30 m² przeznaczony był 
wyłącznie do magazynowania zbiorów archeologicznych. Nie był wyposażony 

                                                      
38 Protokół kontroli nr W-5181/2014 z 20.11.2014 r., i nr W-596/2017 z 04.04.2017 r. 
39 Dz. U. Nr 229, poz. 1528 uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r. 
40 Dz. U.poz. 1240. 
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w niezależny system sygnalizacji pożaru. Ochrona p.poż. realizowana była poprzez 
stały dozór sygnałow alarmowych pożarowych nieprzerwanie przez całą dobę do 
zewnętrznego uzbrojonego stanowiska interwencyjnego. Opis bezpieczeństwa 
pożarowego dla magazynu zbiorów archeologicznych zawarto w Planie Ochrony dla 
Magazynu Zbiorów Archeologicznych. W trakcie czynności kontrolnych NIK 
opracowana została instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla ww. obiektu. 

(dowód: akta kontroli str. 89-109, 469-471) 

W 2016 r. i 2017 r. działając na podstawie rozporządzenia w sprawie 
zabezpieczenia zbiorów z 2014 r. Dyrektor Muzeum dokonał analizy stanu 
zabezpieczenia MNZP przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem, 
z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu 
poprawę stanu bezpieczeństwa instytucji, i tak: 

W 2016 r. w ramach analizy stanu zabezpieczenia MNZP ustalono m.in.: 

1) Ochronę zbiorów przed pożarem 

Przeglądem, badaniami i pomiarami objęto we wszystkich budynkach Muzeum  
m.in. hydranty zewnętrzne, próby ciśnieniowe węży do hydrantów, system 
sygnalizacji pożaru, system oddymiający, gaśnice. W wyniku przeglądów ustalono 
potrzebę m.in. podłączenia systemów sygnalizacji pożaru znajdujących się m.in. 
w magazynach przy ul. Rogozińskiego 30 do stacji monitoringu Państwowej Straży 
Pożarnej.  

2) Ochronę zbiorów przed przestępczością 

Przeglądem, badaniami i pomiarami objęto we wszystkich budynkach Muzeum 
system sygnalizacji włamania i napadu, system telewizji dozorowej, system kontroli 
dostępu, zabezpieczenia budowlane i mechaniczne. W oparciu o pisemne 
ekspertyzy serwisu i koncesjonowanego przedsiębiorcy świadczącego usługi na 
rzecz MNZP w zakresie przeglądów i konserwacji zabezpieczeń technicznych 
ustalono: niekontrolowany zanik nagrywania, w związku z nieopłacalnym kosztem, 
naprawy, stwierdzono konieczność wymiany cyfrowego rejestratora sieciowego 
stanowiącego istotny element systemu telewizji dozorowej (CCTV). Zalecono 
wymianę akumulatorów funkcjonujących w systemie CCTV zainstalowanym 
w gmachu głównym MNZP z uwagi na fakt, że akumulatory przekroczyły okres 5 lat 
gwarantujący funkcjonowanie systemu telewizji dozorowej w czasie braku zasilania 
energią elektryczną. W budynkach magazynowych przy ul. Rozgozińskiego 30, 
gdzie urządzono magazyny zbiorów muzealnych, zalecono montaż radiolinii 
napadowych i zastosowanie oświetlenia zmierzchowego reagującgo na ruch. 

3) Ochronę zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego 

W celu przeprowadzenia sprawnej ewakuacji najbardziej cennych zbiorów należy 
ustalić sposób ich identyfikacji i określić stan i potrzeby w zakresie opakowań . 

W 2017 r. w ramach analizy stanu zabezpieczenia MNZP ustalono m.in.: 

- Instrukcja przygotowania zbiorów do ewakuacji - dla wszystkich obiektów MNZP 
w tym siedziby i magazynu zbiorów archeologicznych należy opracować instrukcje 
przygotowania zbiorów do ewakuacji. 

- Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - 
zalecono opracowanie nowych planów, ponieważ aktualnie obowiązujące wymagają 
uszczegółowienia i zmian. 

- Zabezpieczenia techniczne – zakup bezpiecznych gablot dla ekspozycji cennych 
eksponatów, zakup rolet lub zastosowanie innych rozwiązań uniemożliwiających 
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rozpoznanie zasadniczych elementów systemów zabezpieczeń technicznych 
w pomieszczeniach centrum ochrony. W odniesieniu do magazynu zbiorów przy 
ulicy Rogozińskiego 30 – zalecono: naprawy stolarki drzwiowej, istniejących 
zamknięć i okuć wejść zewnętrznych i wewnętrznych do budynku, wymiane czterech 
kłodek do krat zabezpieczających dwa wejścia zewnętrzne do budynku, montaż 
kraty przy wejściu głównym, zastosowanie oświetlenia zmierzchowego przed 
drzwiami zewnętrznymi reagującego na ruch. 

- Gospodarka kluczami – uzupełnienie dokumentacji w zakresie gospodarki 
kluczami w przedmiocie upowaznień, rozważenie zastosowania mechaniczno-
elektronicznych depozytów kluczowych obejmujących wszystkie obiekty MNZP 
pracujących w systemie oraz systemu klucza centralnego. 

- Zabezpieczenia elektroniczne w siedzibie Muzeum – w przypadku eksponowania 
broni palnej w salach wystawowych lub innych cennych eksponatów – należy 
zastosować ochronę indywidualną za pomocą systemu włamania  napadu, zakup 
monitora ekranowego wysokiej rozdzielczości do podglądu kamer, zakup 
9 cyfrowych kamer wysokiej rozdzielczości i dalsza sukcesywna wymiana 
pozostałych kamer analogowych (na dzień przglądu tj. 13 lipca 2017 r. działają tylko 
dwie kamery cyfrowe). W odniesieniu do magazynu zbiorów przy ulicy 
Rogozińskiego 30 – zalecono: instalację trzech radiolinii napadowych 
i zainstalowanie SSP41, co pozwala na wczesne wykrycie pozaru i zasygnalizowanie 
wykrytego stanu alarmem lokalnym lub przekazanym do stacji monitoringu. Ponadto 
wykonano przeglądy, badania i pomiary urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic: 
hydranty wewnętrzne, próby ciśnieniowe węży do hydrantów, instalację oświetlenia 
ewakuacyjnego, główny wyłącznik prądu i gaśnice. 

(dowód: akta kontroli str. 189-217) 

8. Przygotowanie zbiorów do ewakuacji na wypadek powstania zagrożenia. 

Dyrektor Muzeum opracował w październiku 2017 r. instrukcję przygotowania 
zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu do ewakuacji (dalej 
instrukcja dotycząca ewakuacji zbiorów) zgodnie z § 30 ust. 1 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 utratą42 (dalej rozporządzenie 
w sprawie zabezpieczenia zbiorów). Ww. instrukcja zawierała elementy wskazane 
w § 28 ww. rozporządzenia. W latach 2013-2017 (do października) Muzeum takim 
dokumentem nie dysponowało. 

(dowód: akta kontroli str. 110-117) 

9. W Muzeum opracowano plan ochrony dla wszystkich jego obiektów w 2009 r. 
(dalej plan ochrony). Następnie do tego planu sporządzono aneks nr 1 dnia 20 maja 
2010 r. Podstawę prawną opracowania ww. dokumentu stanowiła decyzja 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 maja 1999 r.43. Plan ochrony został 
uzgodniony z PKWP w Rzeszowie. W częśći VII ww. dokumentu wymieniono 
załączniki, tj.: tabelę służby, instrukcję kontroli ruchu osobowego, instrukcję 
pełnienia służby, instrukcję postępowania w sytuacjach szczególnych - napad, 
bomba, terroryzm, instrukcję postępowania w sytuacjach szczególnych – powódź, 
pożar, awarie, instrukcję postępowania w sytuacjach szczególnych – kradzież, 
włamanie, akt wandalizmu, instrukcję postępowania z kluczami do pomieszczeń 
                                                      
41 SSP-system sygnalizacji pożaru. 
42 Dz. U. z 2014 r., poz. 1240. 
43 Decyzja Wojewody Podkarpackiego nr Pf-5/99 z dnia 25 maja 1999 r., Nr pozycji w Ewidencji Wojewody ZKO-III-5227/PF-
116/00. Część C poz. 67. 
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służbowych, instrukcję konwojowania zbiorów muzealnych, szkic systuacyjny 
z uwzględnieniem położenia obiektu w układzie miejskim, plany poszczególnych 
kondygnacji, z uwzględnieniem stref zagrożenia. W aneksie nr 1 do planu ochrony 
w części II zawarto zapis mówiący o tym, że analiza stanu potencjalnych zagrożeń 
i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki nie uległa zmianie. Plan ten w takiej 
formie obowiązywał w Muzeum na dzień 22 grudnia 2017 r.  
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że plan ochrony Muzeum nie był aktualizowany od od 
2010 r., ponieważ zgodnie z metodyką uzgadniania planów ochrony – nie nastąpiła 
zmiana stanu zagrożenia jednostki oraz nie zaszły zmiany wymagające 
aneksowania ww. planu.  
W złożonym oświadczeniu Zastępca Dyrektora poinformował m.in., że: (…) w 2015 
r. nastąpiły jedynie zmiany dotyczące przedsiębiorców wykonujących na rzecz 
MNZP usługi w zakresie ochrony fizycznej oraz przeglądów, konserwacji i napraw 
zabezpieczeń technicznych, które wymagały poinformowania właściwego 
Komendanta Policji, co uczyniono pismami z dnia 6 lipca 2015 r.44 i 30 lipca 2015 
r.45 Dodał, że nie stwierdzono zmian stanu zagrożenia jednostki (wewnętrznego 
i w otoczeniu) wymagających uaktualnienia Planu Ochrony MNZP. 
Pracownicy kontrolowanego podmiotu zostali zapoznani z treścią planu ochrony, co 
potwierdzili własnoręcznymi podpisami na liście dołączonej do planu ochrony. 

Zgodnie z przepisem § 10 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów 
w 2015 r. i 2016 r. dokonano przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych 
i mechanicznych zastosowanych w MNZP, w tym sprawdzenia kompletności kluczy. 
Przeglądu, o którym mowa wyżej, w 2015 r. dokonała komisja złożona z trzech 
osób, a w 2016 r. – z dwóch osób powołana przez Dyrektora Muzeum46. 
Z przeglądów, o których mowa wyżej, komisja sporządziła protokoły zawierające 
ustalenia dotyczące przeglądu, imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób, 
które w nim uczestniczyły. W wyniku przeglądu w 2015 r. ustalono w odniesieniu do 
magazynu zbiorów przyrodniczych i archeologicznych przy ul. Rogozińskiego 30: 
brak kluczy awaryjnych i zapasowych do zewnętrznych drzwi i kraty, brak kluczy do 
drzwi wewnętrznych oddzielających pomieszczenie magazynu archeologii od 
pomieszczenia magazynu przyrody, brak kłodki do krat zabezpieczających wejści 
zewnętrzne. Ponadto ustalono potrzebę zakupu gablot bezpiecznych o parametrach 
określonych w pkt 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia 
zbiorów muzeum po uprzedniej konsultacji ze specjalistami świadczącymi usługi dla 
MNZP w przedmiocie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych. W wyniku 
przeglądu dokonanego w 2016 r. w zaleceniach zawarto: uzupełnienie dokumentacji 
dotyczącej gospodarki kluczami, rozważenie zastosowania mechaniczno-
elektronicznych depozytów kluczowych obejmujących wszystkie obiekty MNZP oraz 
systemu klucza centralnego, w przypadku eksponowania najcenniejszych zbiorów – 
zakup gablot bezpiecznych o parametrach określonych w pkt 6 załącznika nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów. 

Ponadto w ww. latach przedstawiciel Muzeum wraz z pracownikami przedsiębiorcy 
świadczącego na rzecz MNZP usługi z zakresu przeglądów i konserwacji 
zabezpieczeń technicznych zastosowanych w użytkowanych obiektach 
przeprowadzili wspólne przeglądy zabezpieczeń mechanicznych zastosowanych 

                                                      
44 ADM.250.01.2015.HK. 
45 ADM.250.02.2015.HK. 
46 Zarządzenie nr 53/2015 Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu z dnia 28.09.2015 r. w sprawie 
powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych oraz sprawdzenia 
kompletności kluczy, zarządzenie nr 30/2016 Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu z dnia 
13.12.2016  r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych 
oraz sprawdzenia kompletności kluczy. 
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w kontrolowanej jednostce. W 2015 r.47 w ramach zaleceń w odniesieniu do 
magazynu zbiorów archeologicznych przy ul. Rogozińskiego nr 30 zawarto: 
konieczność poprawy stolarki drzwi wejściowych zabezpieczonych elektronicznie 
z powodu trudności z ich zamknięciem. W 2016 r.48 – ten sam wniosek powtórzono. 
W odniesieniu do siedziby Muzeum – stan zabezpieczeń nie budził zastrzeżeń 
w ww. latach. 

Kontrolerowi nie przedłożono dokumentów z których wynikałoby, że w latach 2013-
2014 Dyrektor Muzeum dokonał corocznej analizy stanu zabezpieczenia podległych 
obiektów budowlanych przed pożarem i przestępczością stosownie do przepisu § 2 
pkt 2 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 zagrożenia49 
(dalej rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia zbiorów z 2008 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 156-174, 369-375, 565-569) 

10. Muzeum posiadało plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji 
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych50 (dalej rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków). Plan ten 
zawierał wymienione w załączniku do ww. rozporządzenia elementy. Został 
uzgodniony z WKZ i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Przemyśla. Plan ten 
zaktualizowano 15 marca 2017 r., 30 marca 2016 r. i 30 marca 2015 r., 31 grudnia 
2013 r. zgodnie z przepisem § 5 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 175-188, 309-310, 526) 

11. Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora wykazane w sprawozdaniu K-02 w 2014 
r. zaginięcie 340 muzealiów było wynikiem ich wykreślenia z ksiąg inwentarzowych 
po upływie trzech lat od zawiadomienia o odmowie wszczęcia postępowania. 
W postanowieniach Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu o odmowie wszczęcia 
dochodzenia z 15 listopada 1995 r.51 i 8 lipca 2011 r.52 nie potwierdzono, aby 
powstałe braki w zbiorach muzealnych były konsekwencją czynu zabronionego. 
Z uwagi na rozległy okres powstania braków oraz ich ilość brak było możliwości 
stwierdzenia kiedy one powstały. W uzasadnieniu postanowienia z 2011 r. zapisano 
m.in., że nie można wykluczyć, że ubytki mogły powstać w wyniku zagubienia, 
uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu, a także zniszczenia w wyniku 
działania wilgoci, temperatury i owadów. Zastępca Dyrektora MNZP wyjaśnił, że 
w latach objętych kontrolą nie ujawniono przypadków kradzieży lub zaginięcia 
muzealiów, ani żadnych zdarzeń skutkujących ich utratą lub zniszczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 369-378, 405) 

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

1. W budynku pełniącym funkcję magazynu zbiorów archeologicznych przy ulicy 
Rogozińskiego 30 w Przemyślu nie przeprowadzono kontroli rocznej stanu 

                                                      
47 Protokół przeglądu zabezpieczeń mechanicznych w MNZP z 29.12.2015 r.  
48 Protokół przeglądu zabezpieczeń mechanicznych w MNZP z 27.12.2016 r.  
49 Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1528 – uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r. 
50 Dz. U. z 2004 r., Nr 212, poz. 2153. 
51 Znak sprawy: 0-III-12251/95, RCzS-413/95, L.Ds-1595/95. 
52 RPS-507/11, postanowienie to zostało zatwierdzone przez Prokuraturę Rejonową w Przemyślu – 1Ds.446/11 
z 08.07.2011 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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technicznego budynku za rok 2013 i 2016, w myśl przepisów art. 62 ust. 1 pkt 
1 prawa budowlanego. 
W wyjaśnieniu Zastępca Dyrektora podał, że: nie przeprowadzono kontroli 
rocznej stanu technicznego budynku za rok 2013 i 2016 z powodu braku 
środków finansowych. W 2015 r. przeprowadzono kompleksową kontrolę 
pięcioletnią i roczną budynku magazynowego przy ul. Rogozińskiego 30. 
W uzupełnieniu treści ww. wyjaśnień, kontrolerowi przedłożono korespondencję 
z której wynika, że Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w piśmie z 28 lipca 2016 
r.53 odmówił przyznania środków na pokrycie kosztów kontroli technicznych 
budynków Muzeum, sugerując ich wykonanie z rocznej dotacji organizatora 
stanowiącej uzupełnienie do środków własnych. 

(dowód: akta kontroli str. 61-79, 352-355, 359-360, 361-366) 

2. Dyrektor Muzeum w 2013 r. i w 2014 r. nie dokonał corocznej analizy stanu 
zabezpieczenia podległych obiektów budowlanych przed pożarem 
i przestępczością stosownie do przepisu § 2 pkt 2 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 zagrożenia54 
(rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r.), w myśl którego 
dyrektor muzeum dokonuje corocznie analizy stanu zabezpieczenia podległych 
obiektów budowlanych przed pożarem i przestępczością oraz zapewnia 
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 
W wyjaśnieniu Zastępca Dyrektora przyznał, że: w latach 2013-2014 nie były 
dokonywane coroczne analizy stanu zabezpieczenia podległych obiektów 
budowlanych przed pożarem i przestępczością, ponieważ nie zatrudniono (nie 
korzystano z usług) osób o odpowiednich kwalifikacjach mogących wykonać ww. 
analizę z powodu braków finansów. 

(dowód: akta kontroli str. 369-375b) 

3. Dyrektor Muzeum nie zapewnił usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 
w wyniku przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych oraz 
sprawdzenia kompletności kluczy w budynku magazynu zbiorów 
archeologicznych w Przemyślu przy ulicy Rogozińskiego 30, w dniu 30 listopada 
2015 r. i następnie powtórzonych w protokole z 13 grudnia 2016 r. Zalecenia 
dokonane w wyniku tych przeglądów dotyczyły magazynu zbiorów 
archeologicznych zgromadzonych w budynku przy ul. Rogozińskiego nr 30 
w Przemyślu i polegały na: konieczności uzupełnienia brakujących kluczy 
(awaryjne i zapasowe) do drzwi wewnętrznych i do wrót stalowych, wymianie 
kłódki przy drzwiach zewnętrznych, wejścia głównego, wymianie wkładki przy 
drzwiach zewnętrznych wejścia głównego, wymianie dwóch kłódek do wrót 
stalowych. 
W wyjaśnieniu Zastępca Dyrektora Muzeum podał, że nieprawidłowości 
stwierdzone w protokole kontroli stanu zabezpieczeń budowlanych 
i mechanicznych 30 listopada 2015 r. i powtórzonych w protokole z 13 grudnia 
2016 r. zostały usunięte. 

(dowód: akta kontroli str. 369-375) 

                                                      
53 Pismo z dnia 28.07.2016 r., znak: DO-I.3021.158.2016.AB 
54 Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1528 – uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r. 
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4. Instrukcja dotycząca ewakuacji zbiorów została opracowana dopiero 
w październiku 2017 r. W latach 2013-2017 (do października) Muzeum nie 
posiadało takiego dokumentu. Rozporządzenie z 2014 r. w sprawie 
zabezpieczenia zbiorów wprowadzające obowiązek opracowania ww. instrukcji 
weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z § 34 rozporządzenia, 
dotychczas funkcjonujące plany ewakuacji zbiorów, opracowane na podstawie 
dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu opracowania 
instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji, o której mowa w § 30 ust. 1, nie 
dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 
Zatem instrukcję opracować należało najpóźniej do 30 czerwca 2015 r. W 2017 r. 
instrukcja powinna także podlegać już pierwszej aktualizacji. 

Dyrektor wyjaśnił, że: instrukcja przygotowania zbiorów MNZP do ewakuacji 
została opracowana w październiku 2017 r., ponieważ z latach 2015-2016 były 
dokonywane zmiany związane z adaptacją budynków i pomieszczeń 
przeznaczonych do magazynowania zbiorów – przenoszono zbiory w tym 
archeologiczne. z kamienicy przy ul. Serbańskiej 7 do Gmachu głównego MNZP 
oraz organizowano magazyn zbiorów archeologicznych przy ul. Rogozińskiego 
30. 

(dowód: akta kontroli str. 110-117, 371) 

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

2. Działania podejmowane przez muzeum w celu ochrony 
zabytków archeologicznych. 

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

W Instrukcji Ewidencjonowania i Ruchu Muzealiów ustalone55 zostały zasady 
ewidencjonowania zbiorów muzealnych, ewidencjonowanie zabytków 
archeologicznych, ruch muzealiów zewnętrzny i wewnętrzny. W załączniku nr 1 do 
ww. instrukcji załączono wykaz prowadzonych ksiąg inwentarzowych: KWP-księga 
wpływu muzealiów, MPD-księga depozytów, KWM-MK-księga wpływu muzealiów 
zbiorów krasiczyńskich, inwentarze zamknięte i księgi inwentarzowe w kontynuacji. 
W Muzeum prowadzono: Inwentarz muzealiów archeologicznych, księgę depozytów 
archeologicznych, PKW-polową księgę wpływów i MPP-inwentarz muzealiów 
przyrodniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 48-59) 
W Muzeum prowadzona jest księga wpływów, do której w latach 2013-2017 nie 
wpisano wpływu depozytów zabytków archeologicznych. 
W Muzeum prowadzono oddzielne księgi inwentarzowe (tzw. inwentarze 
pomocnicze) dla osobnych (poszczególnych) rodzajów muzealiów. Muzealia 
archeologiczne (będące własnością Muzeum) wpisano do księgi inwentarzowej 
oznaczonej jako T5. W latach 2013 -2017 wpisano do ww. księgi muzealia 
archeologiczne przekazane na własność Muzeum w związku z pozyskaniem ich 
przez Izbę Celną w Przemyślu, pozycje od 8051 do 8193. W księdze tej nie 
odnotowywano wpływu depozytów archeologicznych. 
Obydwie ww. księgi tj. wpływu muzealiów i inwentarzowa muzealiów 
archeologicznych posiadały  ponumerowane i przesznurowane karty, a końce 

                                                      
55 Zarządzenie nr 45/2014 Dyrektora MNZP z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Ewidencjonowania 
i Ruchu Muzealiów. 
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sznurów opieczętowane. Liczbę kart stwierdził Dyrektor Muzeum, umieszczając na 
okładce ww. ksiąg stosowną klauzulę i podpis. 

(dowód: akta kontroli str. 311-312) 

W Muzeum prowadzona była księga depozytowa, i tak: 

− na okładce zewnętrznej księgi depozytowej naklejona była etykieta „Księga 
depozytowa, Dział Archeologiczny” 

− na stronie tytułowej napis: Depozytowa Księga Inwentarzowa Muzealiów 
Archeologicznych, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 37-700 Przemyśl, ul. 
Serbańska 7 

− księga depozytów posiadała ponumerowane i przesznurowane karty (398 stron), 
a końce sznurów były opieczętowane. Liczbę kart stwierdził dyrektor muzeum, 
umieszczając na okładce stosowną klauzulę i podpis. Ponadto w wyniku badania 
tego dokumentu ustalono, że: 

− księga depozytów zawierała na dzień 21 listopada 2017 r. 138 wpisów, z których 
pierwszy dokonany był 6 maja 2005 r., a ostatni 30 sierpnia 2017 r.; 

− w księdze depozytów odnotowano 17 skreśleń czerwonym atramentem 
w pozycjach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 23, w związku 
z przejęciem zabytków na własność Muzeum; 

− w kolumnie „Uwagi”, w ww. pozycjach: dokonano trwałych zapisów o treści: 
przekazano na własność muzeum i wpisano numery decyzji WKZ oraz 
umieszczono wpis: MP-A- i odpowiedni numer np. 8041 dla pozycji nr 21, co 
oznacza: Muzeum w Przemyślu-Archeologia; pozycja w księdze inwentarzowej 
głównej. Zapisy te były potwierdzone podpisem osoby upoważnionej do ich 
dokonania; 

− księga depozytów nie zawierała zapisów w kolumnie „Wartość”, w pozycji tej nie 
wpisano klauzuli „nieznane”; 

− w kolumnie nr 8, tj. Rodzaj zabytków, opis – opisano zabytki archeologiczne 
z podaniem ich ilości, 

− wszystkie wpisane do księgi depozytów zabytki archeologiczne przekazano na 
podstawie decyzji WKZ, 

− w księdze depozytów nie było skreśleń i poprawek, informacje o zabytkach 
wpisywano ręcznie czarnym atramentem, wpisy były czytelne i bardzo staranne, 

- w księdze depozytów zaewidencjonowano wszystkie przyjęte w kontrolowanym 
okresie w depozyt zabytki archeologiczne (pochodzące z badań związanych 
z realizacją inwestycji budowlanych), sposób ich ewidencjonowania był zgodny 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i umożliwiał jednoznaczną ich 
identyfikację56. 

Kierownik Działu Archeologii poinformował, że: podstawę wpisu do księgi depozytów 
stanowiła decyzja WKZ o przekazaniu materiałów archeologicznych w depozyt 
Muzeum, wpisu dokonuje się po faktycznym przekazaniu materiałów 
archeologicznych na podstawie protokołu ich przyjęcia w depozyt, wpisy 
dokonywane sa zgodnie z kolejnością napływu materiałów archeologicznych 
i w terminie do 60 dni od momentu ich pozyskania, pod jednym numerem 
wpisywany jest materiał archeologiczny przekazywany jedną decyzją WKZ 
(z wyszczególnieniem ilościowym poszczególnych rodzajów zabytków 
archeologicznych). Wpis zawiera wyszczególnienie rodzajowe materiałów 
archeologicznych z podaniem ilości w odniesieniu do materiałów masowych 
(fragmentów naczyń glinianych, kafli, kawałków polepy, szkła i kości). Zabytki tzw. 

                                                      
56 W trzech przypadkach WKZ wydał decyzje o przekazaniu w depozyt zabytków, ale na dzień analizy zapisów w księdze 
depozytów, tj. 21.11.2017 r. zabytki archeologiczne nie zostały przekazane do Muzeum z uwagi na opracowywanie 
dokumentacji archeologicznej czy też trwającą  konserwację metalowych zabytków archeologicznych. 
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wydzielone są wyszczególniane w ramach tego samego numeru depozytowego, 
pojedynczo (wymieniane z osobna), z reguły na początku, przed materiałami 
masowymi.  

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w udzielonych wyjaśnieniach 
przyznał, że nie uczestniczył w protokolarnym przekazywaniu w depozyt do Muzeum 
zabytków archeologicznych, z uwagi na brak stosowanych regulacji tych kwestii 
zarówno w ustawie o ochronie zabytków, jak również przewidzianych do niej aktach 
wykonawczych, które nie wskazują procedur przekazywania w depozyt zabytków 
archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 311, 313-322, 527-529) 

Badanie decyzji WKZ o przekazaniu zabytków archeologicznych w depozyt 
wykazało, że:  
- dla wymienionych w decyzji WKZ57 sześciu zabytków archeologicznych 
wydzielonych opracowane zostały karty ewidencyjne (w formie elektronicznej-
wydruk z programu MUSNET58), w których zamieszczono: następujące dane 
identyfikacyjne zabytku: określenie autorstwa, pochodzenie, czas i miejsca 
powstania, materiał, techniki wykonania, wymiary, opis przedmiotu z określeniem 
cech charakterystycznych, stan zachowania, zabiegi konserwatorskie, informację 
o miejscu przechowywania, dokumentację wizualną, datę i sposób nabycia, 
szczegółową lokalizację znaleziska W karcie ewidencyjnej nie zawarto informacji 
o wartości obiektu w dniu sporządzenia karty. 

- dla wymienionych w decyzji WKZ59 sześciu „pakietów” zabytków masowych 
(882 fragmentów naczyń glinianych, 142 kamieni, 593 fragmentów kości 
zwierzęcych ze śladami obróbki, 1487 kawałków polepy, 2 fragmentów przedmiotów 
żelaznych, 9 fragmentów formy odlewniczej) nie zostały sporządzone karty 
ewidencyjne.  

(dowód: akta kontroli str.335-351) 

2. Sporządzanie i przekazywanie Sprawozdań K-02. 

Sprawozdania K-02 za lata 2013-2016 sporządzano na obowiązujących drukach 
i składano je terminowo do Urzędu Statystycznego w Krakowie tj. do 21 stycznia 
danego roku za rok poprzedni. W Dziale 2 badanych sprawozdań, tj. Zbiory 
muzealne, okazy żywe zawarte były dane dotyczące m.in. ogólnej liczby 
zgromadzonych muzealiów, w tym archeologicznych oraz ogólnej liczby zabytków 
przyjętych w depozyt, w tym również archeologicznych. Muzeum podawało w K-02 
łączną liczbę i ruch depozytów archeologicznych, zarówno zabytków wydzielonych, 
jak i masowych – na podstawie zapisów w księdze depozytów. 
Liczba zgromadzonych muzealiów i depozytów na koniec ww. lat przedstawiała się 
następująco: 
− rok 2013 – muzealia ogółem 213984, w tym archeologiczne 141625, depozyty – 

34008, w tym archeologiczne 33185; 
- rok 2014 - muzealia ogółem 215566, w tym archeologiczne 141625, depozyty – 

34969, w tym archeologiczne 34341; 
- rok 2015 - muzealia ogółem 21857, w tym archeologiczne 141625, depozyty – 

36328, w tym archeologiczne 35700; 
- rok 2016 - muzealia ogółem 218918, w tym archeologiczne 141625, depozyty – 

36982, w tym archeologiczne 36376; 

                                                      
57 Decyzja z dnia 20.07.2015 r., znak: UOZ-3.5161.30.2012. 
58 Program komputerowy do katalogowania zbiorów. 
59 Deczyja z dnia 09.01.2017 r., znak: UOZ-3.5161.77.2016. 
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Wykazane w ww. sprawozdaniach dane dotyczące liczby zabytków 
archeologicznych przyjętych w depozyt na dzień 31 grudnia danego roku były 
zgodne z danymi ujętymi w księdze depozytów. W latach 2013-2016 wpływy 
depozytów archeologicznych, które wpisano do księgi depozytów i wykazano 
w sprawozdaniach K-02 wynosiły odpowiednio: 273, 1156, 1359, 676. W 2017 r. 
wpływy depozytów archeologicznych wynosiły 4388 sztuk. 

W latach 2013-2017 nie było skreśleń depozytów zbiorów archeologicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 386-404, 570) 

3. Inwentaryzowanie zbiorów. 

W latach 2013-2017 (do 19 grudnia 2017 r.) Muzeum nie przeprowadzało komisyjnej 
kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym 
zbiorów archeologicznych, tj. muzealiów i zabytków archeologicznych przejętych 
w depozyt (dalej: inwentaryzacji zbiorów). Ostatnia inwentaryzacja zbiorów 
archeologicznych według stanu na dzień 1 grudnia 2008 r. miała miejsce w grudniu 
2008 r. na okoliczność protokolarnego przekazania obowiązków Kierownika Działu 
Archeologii. Dokonywano wówczas porównania zgodności wpisów w dokumentacji 
ewdencyjnej ze stanem faktycznym muzealiów. 
W 2013 r. w związku z przypadającym terminem przeprowadzenia inwentaryzacji 
w Dziale Archeologii ówczesny Dyrektor Muzeum zwrócił się do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie o pięcioletnie jego 
przesunięcie. Ostatecznie uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z 2016 
r.60 termin rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności zapisów dokumentacji ze 
stanem faktycznym przesunięto na 2 stycznia 2017 r. Do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych w Muzeum inwentaryzacja zbiorów w Dziale Archeologii nie 
została rozpoczęta. 
Dyrektor Muzeum zarządzeniem61 z 23 października 2017 r. w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w zbiorach archeologicznych MNZP 
powołał Komisję Inwentaryzacyjną i ustalił termin jej przeprowadzenia od 1 listopada 
2017 r. do 31 maja 2018 r., a rozliczenie - 15 listopada 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 406-425) 

4  Przyjmowanie zabytków archeologicznych w depozyt , w tym na podstawie 
decyzji WKZ. 

Muzeum przyjmowało zabytki archeologiczne pochodzące z badań 
przeprowadzonych w związku z realizacją inwestycji budowlanych, wyłącznie na 
podstawie decyzji WKZ o ich przekazaniu w depozyt. W latach 2013-2016 takich 
decyzji wpłynęło odpowiednio: 7, 14, 13, 9 – łącznie 43 decyzje. W depozycie 
Muzeum znalazło się w kontrolowanym okresie odpowiednio 6, 2, 13, 2, 6 zabytków 
wydzielonych i 97, 848, 1344, 569, 4355 zabytków masowych pozyskanych 
w związku z realizacją inwestycji budowlanych. W depozycie Muzeum znalazło się 
w latach 2013-2017 odpowiednio: 33185, 34341, 35700, 36376, 40764 wszystkich 
zabytków archeologicznych. Z ww. liczby zabytków przejętych w depozyt Muzeum 
nie przejęło żadnych na własność. Nie było przypadków odwołania się Muzeum od 
decyzji WKZ o przekazaniu zabytków archeologicznych w depozyt, jak również 
niewyrażenia zgody na takie przekazanie. 

 (dowód: akta kontroli str. 313-321, 387-403, 516-525, 570) 

                                                      
60 Uchwała nr 251/5063/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 
2016 r. w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze 
stanem faktycznym zbiorów muzealnych Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 
61 Zarządzenie nr 45/2017 Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej z dnia 23 października. 
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5  Dokumentowanie przyjmowania w depozyt zabytków archeologicznych. 

5.1 Analiza 25 spraw z 43 dotyczących przekazywania w depozyt Muzeum 
zabytków archeologicznych pochodzących z badań związanych z realizacją 
inwestycji budowlanych wykazała, że: 

- przyjmowanie zabytków archeologicznych do zbiorów muzealnych odbywało się 
każdorazowo bez udziału WKZ, 

- przekazywanie zabytków archeologicznych odbywało się na podstawie 
protokołów przyjęcia w depozyt materiałów zabytkowych i dokumentacji terenowej 
spisywanych pomiędzy przedstawicielem Muzeum tj. kierownikiem Działu 
Archeologii i Przyrody i osobą prowadzącą badania archeologiczne, 

- przekazano wszystkie wskazane w decyzji WKZ zabytki archeologiczne w stanie 
świadczącym o poddawaniu ich konserwacji, 

- w skład dokumentacji z badań archeologicznych wchodziły m.in. inwentarze 
zabytków, w których ewidencjonowano zarówno ilości zabytków masowych jak 
i wydzielonych, jeżeli takie były w przekazywanym materiale. W dokumentacji 
z terenowych badań archeologicznych nie było odrębnych inwentarzy zabytków 
wydzielonych i masowych, 

− podmioty przekazujące zabytki spełniały warunki stawiane przez Muzeum na 
etapie wydania promesy, w której określano m. in. zasady dotyczące konserwacji, 
rekonstrukcji, ewidencjonowania, oznakowania, pakowania, wyrysowania i opisania 
na kartach według wzoru Muzeum oraz przekazywania całości dokumentacji 
z badań archeologicznych, w tym w postaci elektronicznej, na płycie CD, 

- w jednej sprawie dotyczącej przekazania zabytków archeologicznych w depozyt 
Muzeum decyzją WKZ62 wykaz zabytków w protokole zdawczo-odbiorczym nie był 
zgodny z inwentarzem zabytków ruchomych z badań wykopaliskowych. Różnice 
ilości fragmentów naczyń i kafli wynikały z rozbieżności w zakwalifikowaniu 
otrzymanego materiału archeologicznego. Całkowita ilość fragmentów naczyń 
i fragmentów kafli była zbieżna z danymi wynikającymi z inwentarza zabytków 
ruchomych. Ponadto w inwentarzu zabytków ruchomych nie wymieniono 
14 fragmentów obuwia skórzanego, które opisuje się w dokumentacji z nadzoru 
archeologicznego i w protokole przyjęcia w depozyt materiałów zabytkowych 
i dokumentacji terenowej. Natomiast w decyzji WKZ wymienia fakt przekazania 
fragmentów obuwia skórzanego, ale nie podając ich ilości. 
Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że: (…) Muzeum przyjęło faktycznie taką ilość 
materiałów archeologicznych, jaka jest wyszczególniona w protokole przyjęcia 
w depozyt, ilości te ustalono przeliczając materiał archeologiczny, jaki został do 
Muzeum przekazany. Taka sama liczba – (199 szt). wyszczególniona jest w decyzji 
WKZ. Fragmenty obuwia natomiast w decyzji tylko wymieniono, bez podania ich 
ilości. Drobne różnice (o 2 szt.) w ilości fragmentów naczyń i fragmentów kafli 
pomiędzy decyzją WKZ a protokołem przyjęcia do Muzeum wynikają z odmiennego 
zaklasyfikowania dwu fragmentów ceramiki. W odniesieniu do materiału 
ceramicznego nowożytnego zdarza się bowiem niekiedy, że trudno jest 
jednoznacznie stwierdzić czy dany, niewielki zazwyczaj fragment ceramiki,  
pochodzi z naczynia glinianego, czy też z kafla. W inwentarzu terenowym ogólna 
liczba (198) jest o 1 sztukę mniejsza od stanu faktycznego - 199 szt. (zapisanego 
w decyzji WKZ i w protokole przyjęcia w depozyt do Muzeum). Fragmentów obuwia 
skórzanego w nim nie ujęto. Dodał, że trudno jest określić z jakiej przyczyny 
wyniknęły te nieścisłości. 

                                                      
62 UOZ-3.5161.184.2012 z 6.05.2015 r.  
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(dowód: akta kontroli str. 451-468, 497-51, 557-561) 

5.2 W latach 2013-201763 103 podmioty wnioskowały o wyrażenie zgody na 
przyjęcie przez Muzeum zabytków archeologicznych w związku z realizacją 
inwestycji budowlanych, z tego: 

- w 28 przypadkach nie pozyskano zabytków archeologicznych, natomiast złożona 
została dokumentacja z badań, 

- w 30 przypadkach zabytki archeologiczne znajdowały się w opracowaniu, 

- w 3 przypadkach nadzór archeologiczny był w toku, 

- w 5 przypadkach Muzeum nie posiadało wiedzy o rezultatach prowadzonych 
badań (zabytki archeologiczne nie zostały przekazane), 

-  w 2 przypadkach zabytków nie przekazano, gdyż stanowiące je metalowe 
przedmioty nie zostały zakonserwowane w sytuacji, gdy w promesie podano jako 
jeden z warunków ich przyjęcia do Muzeum przeprowadzenie konserwacji, 

- w jednym przypadku Muzeum nie wyraziło zgody na przyjęcie zabytków 
w związku z realizacją inwestycji na terenie powiatu przeworskiego, zasugerowało 
wnioskodawcy o zwrócenie się z wnioskiem do muzeum w Przeworsku. 

W odniesieniu do braku pozyskania zabytków archeologicznych w związku 
z inwestycjami budowlanymi, pomimo złożenia do Muzeum dokumentacji z badań 
terenowych, Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że: o tym, że w takcie nadzorów lub 
badań archeologicznych nie stwierdzono obecności materiału zabytkowego 
świadczy dodatkowo, oprócz faktu przekazania przez WKZ do Muzeum tylko 
sprawozdania bez materiału zabytkowego, brak w sprawozdaniach  inwentarzy 
zabytków. Ponadto w części tekstowej sprawozdań zawarta jest informacja, że 
zabytków nie stwierdzono w trakcie badań czy nadzorów. Informację taką 
zamieszczono też w większości decyzji WKZ. W odniesieniu do pięciu innych 
przypadków, w których Muzeum wydało zgodę na przyjęcie zabytków, nie 
otrzymaliśmy żadnych informacji o efektach przeprowadzonych nadzorów 
archeologicznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 479-496, 524, 557-561) 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że: nie było przypadków, w których zabytki 
archeologiczne zdeponowanoby w Muzeum, pomimo, że Muzeum nie wydawało 
zgody na ich przyjęcie. 

(dowód: akta kontroli str. 524) 

5.3 Na podstawie badania 10 kompletów dokumentacji - sprawozdań z nadzoru 
archeologicznego, decyzji WKZ i protokołów przyjęcia w depozyt materiałów 
zabytkowych i dokumentacji terenowej, prowadzonych podczas realizacji inwestycji 
budowlanych ustalono, że inwentarze (załączone do decyzji o przekazaniu zabytków 
w depozyt oraz do protokołu przekazania-przyjęcia zabytków), na podstawie którego 
przyjęto zabytki archeologiczne, były zgodne z dokumentacją z badań 
archeologicznych. Każdorazowo weryfikowano zgodność inwentarzy zawartych 
w dokumentacji terenowej i w decyzjach WKZ. Cały pozyskany i opisany 
w dokumentacji z badań archeologicznych materiał zabytkowy, w tym materiał 
metalowy (wymieniony łącznie w 6 decyzjach) został przekazany i zdeponowany 
w MNZP. 

(dowód: akta kontroli str. 513-515) 

                                                      
63 Ostatni wniosek wpłynął 28.09.2017 r. 
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6. Prowadzenie przez pracowników muzeum własnych badań archeologicznych 
związanych z inwestycjami budowlanymi. 

W okresie tym Muzeum wnioskowało do WKZ o wydanie pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych w dwu przypadkach: 
- w 2016 r. - na badania starszej świątyni poniżej pozostałości kościoła św. 
Piotra, przy ul. Katedralnej 2 w Przemyślu - badania finansowane przez WKZ, 
- w 2017 r. na III etap badań pozostałości kościoła św. Piotra przy ul. 
Katedralnej 3 w Przemyślu, prace ziemne finansowała firma Inglot. 
W obu tych przypadkach badania archeologiczne prowadzili pracownicy Muzeum. 
Etap I i II wyprzedzających badań archeologicznych prowadzony był w latach 2015-
2016, w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku zabytkowego 
dawnego Kolegium Jezuitów przy ul. Katedralnej 3 w Przemyślu”. Finansował je 
inwestor. 
Muzeum wnioskowało dwukrotnie64 do WKZ o wydanie pozwolenia na prowadzenie 
badań archeologicznych w związku z realizowanymi inwestycjami budowlanymi przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Muzeum wyraziło gotowość przyjęcia 
zabytków archeologicznych, które zostałyby pozyskane w wyniku tych badań. WKZ 
w obydwu przpadkach wydał pozwolenie65 na przeprowadzenie ratowniczych badań 
archeologicznych w miejscu odkrycia reliktów świątyni poniżej gotyckiego kościoła 
św. Piotra przy ul. Katedralnej nr 3 w Przemyślu. W pozwoleniach tych zobowiązano 
Muzeum m.in. do opracowania wyników badań archeologicznych i przekazania ich 
WKZ w terminie 3 lat od dnia zakończenia tych badań. WKZ w wymienionych 
pozwoleniach nie wskazał MNZP, jako docelowego miejsca przekazania zabytków 
pozyskanych w trakcie badań archeologicznych, nie wymienił także innego muzeum 
na terenie Polski. Badania w terenie prowadzone były w okresie, odpowiednio: dla 
pozwolenia z dnia 10 października 2016 r. - od 10 października 2016 r. do 
15 listopada 2016 r. i dla pozwolenia z dnia 15 maja 2017 r. - od 16 maja 2017 r. do 
14 czerwca 2017 r. Na dzień 15 grudnia 2017 r. wyniki ww. badań nie zostały 
opracowane.  

(dowód: akta kontroli str. 543-557) 

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

1. Dla zabytków masowych przekazanych w depozyt Muzeum następującymi 
decyzjami WKZ nie było sporządzonych kart ewidencyjnych, i tak: UOZ-
3.5161.170.2013 z 18 grudnia 2013 r., UOZ-3.5161.150.2013 z 4 lutego 2015 r., 
UOZ-3.5161.285.2011 z 5 maja 2014 r. , UOZ-3.5161.30.2012 z 20 lipca 2015 r., 
UOZ-3.5161.77.2016 r. z 9 stycznia 2017 r. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie ewidencjonowania zabytków zakłada się kartę ewidencyjną zawierającą 
dane identyfikacyjne określone w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, informację 
o miejscu przechowywania i dokumentację wizualną oraz informację o wartości 
obiektu w dniu sporządzenia karty. 

Zastępca Dyrektora w wyjaśnieniu podał, m.in. że: (…) w MNZP nie są 
opracowywane karty ewidencyjne dla zabytków masowych. Za zabytki uznać należy 
tylko tzw. zabytki wydzielone - tj. jednostki autonomiczne. Zasadniczą część 
materiałów archeologicznych,  przekazywanych do muzeum z badań czy nadzorów 
archeologicznych, stanowią zabytki mające charakter masowy. Nie są one 
autonomicznymi jednostkami – zabytkami, ale fragmentami, kawałkami, z reguły 
drobnymi, naczyń glinianych, polepy, kamieni, szkła, kości. Nie jest możliwe 

                                                      
64 Wnioski z dnia 5.10.2016 r. i 5.05.2017 r. 
65 UOZ-3.5161.99.2016 z 10.10.2016 r. i AZP-1.5161.24.2017.MS z 15.05.2017 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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ustalenie do ilu przedmiotów dane fragmenty należą. Zastepca Dyrektora dodał, że 
istnieje w związku z tym, aspekt ilościowy materiałów archeologicznych 
o charakterze masowym, których jest bardzo dużo. Wykonanie kart ewidencyjnych 
dla każdego przekazywanego fragmentu materiału masowego jest niemożliwe ze 
względów czasowych i skąpej obsady etatowej. 

(dowód: akta kontroli str. 516-525, 562-564) 

2. W sporządzanych kartach ewidencyjnych dla zabytków wydzielonych (objętych 
badaniem kontrolera NIK), dotyczy zabytków przekazanych w depozyt Muzeum 
decyzjami WKZ o numerach: UOZ-3.5161.30.2012  z 20 lipca 2015 r., UOZ-
3.5161.3.2013 z 19 lipca 2013 r., UOZ-3.5161.170.2013 z 18 grudnia 2013 r., UOZ-
3.5161.150.2013 z 4 lutego 2015 r., UOZ-3.5161.60.2015 z 29 czerwca 2015 r., 
UOZ-3.5161.285.2011 z 5 maja 2014 r. - nie zawarto informacji o wartości obiektu 
w dniu sporządzenia karty, stosownie do przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie ewidencjonowania zabytków. Także w księdze depozytów w latach 2013-
2017 (kolumna 14) nie wpisywano wartości zabytków archeologicznych 
przekazanych w depozyt Muzeum. Zgodnie z przepisem §3 ust. 1 ww. 
rozporządzenia w razie braku danych identyfikacyjnych wpisuje się w odpowiedniej 
rubryce księgi wyraz "nieznane". 
Zastępca Dyrektora w wyjaśnieniu podał, m.in. że: (…) zabytki archeologiczne 
stanowią własność Skarbu Państwa i tym samym nie mogą być przedmiotem obrotu 
handlowego. Ta kategoria zabytków wyłączona z obrotu handlowego pozbawiona 
jest możliwości określania ich wartości na zasadach rynkowych. Dla określenia ich 
wartości materialnej nie ma więc żadnego odniesienia, a zatem nie jest możliwe 
wiarygodne ustalenie ich ceny. Z tych to powodów w kartach ewidencyjnych 
i w księdze depozytów w kolumnie 14  nie zawarto informacji o wartości zabytku. 
Dodał, że w kolumnie tej wpisany zostanie wyraz „nieznane”. 

(dowód: akta kontroli str. tom I: 237-240, 247-252, 262-269, 285-294, 307-
308, 337-348, 516-525 ) 

3. W latach objętych kontrolą nie była przeprowadzona inwentaryzacja muzealiów 
i zabytków archeologicznych przejętych w depozyt. Pomimo kilkukrotnego 
przedłużania terminu inwentaryzacji przypadającego na 2013 r. 66 przez organ 
założycielski i jego ostatecznego ustalenia na 2 stycznia 2017 r.67, do czasu 
zakończenia czynności kontrolnych w Muzeum (tj. 19 grudnia 2017 r.), proces ten 
nie został rozpoczęty. Zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie 
ewidencjonowania, komisyjna kontrola zgodności wpisów dokumentacji 
ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów powinna odbywać się co pięć lat od 
daty zakończenia poprzedniej kontroli. Podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 
1 ustawy o muzeach, może przedłużyć ten okres do 10 lat. 

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, m.in. że: (…) zostały podjęte działania mające na celu 
przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych w zbiorach archeologicznych, w tym 
zarządzenie Dyrektora MNZP nr 3/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. (ale nie zostały 
podjęte działania Komisji Inwentaryzacyjnej), oraz kolejne zarządzenie nr 45/2017 
z 23 października 2017 r. dotyczące tej samej sprawy  

(dowód: akta kontroli str. 406-425, 516-525) 

4. Muzeum przyjmowało dokumentację z nadzorów archeologicznych przy realizacji 
inwestycji budowlanych, w której zawarto inwentarze zabytków masowych, pomimo, 

                                                      
66 Ustalono na podstawie pisma Dyrektora MNZP do Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 14.10.2013 r., 
znak:MNZP.XIV.42/1/2-13. 
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że wśród przekazywanych masowych zabytków archeologicznych były także zabytki 
wydzielone. Dotyczyło to następujących decyzji WKZ na podstawie których nastąpiło 
przekazanie w depozyt zabytków archeologicznych: 
- UOZ-3.5161.26.2014 z 4 kwietnia 2014 r. – wśród zabytków masowych 
(5 fragmentów naczyń glinianych) znajdowała się 1 siekierka wykonana z margla 
dynowskiego, tj. zabytek wydzielony, 
- UOZ.3.5161.44.2012 z 2 czerwca 2014 r. – wśród zabytków masowych 
(330 fragmentów naczyń glinianych, 5 fragmentów kafli), znajdowały się także 
2 osełki i 1 kamień, tj. zabytki wydzielone, 
- UOZ-3.5161.171.2013 z 24 lipca 2014 r. – wśród zabytków masowych 
(3 fragmenty naczyń glinianych, 1 fragment naczynia fajansowego, 1 fragment kości 
zwierzęcej) znajdował się także 1 gwóźdź żelazny, tj. zabytek wydzielony, 
- UOZ-3.5161.80.2014 z 10 marca 2015 – wśród zabytków masowych (1 kawałek 
kości zwierzęcej) były także 3 łuski po pociskach (uszkodzone), tj. zabytek 
wydzielony, 
- UOZ-3.5161.121.2013 z 21 sierpnia 2015 r., wśród zabytków masowych 
(3 fragmenty naczyń glinianych,1 fragment kafla) były także 2 buteleczki szklane, tj. 
zabytek wydzielony, 
- UOZ-3.5161.133.2014 z 26 października 2015 r., wśród zabytków masowych 
(12 fragmentów naczyń szklanych, 11 fragmentów kafli) były także: 1 buteleczka 
szklana, 1 pucharek szklany, tj. zabytki wydzielone 
- UOZ-3.5161.285.2011 z 5 maja 2014 r., wśród zabytków masowych 
(117 fragmentów naczyń glinianych, 3 fragmenty kafli, 3 kawałki polepy, 1 fragment 
muszelki, 1 szkielet ludzki, 248 fragmentów kości zwierzęcych, 8 zębów 
zwierzęcych, 6 kłów, 3 fragment żuchwy, 1 pazur zwierzęcy, 1 kawałek skały 
osadowej) był także 1 klucz żelazny, tj. zabytek wydzielony. 
Przyjmowanie dokumentacji bez odrębnych inwentarzy zabytków wydzielonych 
i masowych było niezgodne ze standardami określonymi w rozporządzeniu 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 
zabytków68. W załączniku do ww. rozporządzenia, w części II określono elementy, 
które zawiera dokumentacja badań archeologicznych. Wskazano w nim, że 
dokumentacja badań archeologicznych składa się m.in. z inwentarza zabytków 
wydzielonych i inwentarza zabytków masowych. 

Zastępca Dyrektora w wyjaśnieniu podał, m.in. że: (…) WKZ wydając pozwolenie na 
badania czy nadzory archeologiczne określa warunki ich przeprowadzenia, w tym 
dotyczące dokumentacji. Do Muzeum trafia jeden z dwóch egzemplarzy 
dokumentacji z nadzorów archeologicznych, przekazywany wraz z materiałem 
zabytkowym, przez WKZ. Muzeum otrzymuje więc dokumentację w takiej formie, 
w jakiej została ona formalnie przekazana przez WKZ. Dodał, że jeżeli wśród 
przekazywanego materiału archeologicznego są zabytki, które ewidentnie można 
uznawać za wydzielone są one za takowe uznawane w Muzeum na etapie 
ewidencjonowania przyjętych materiałów archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 516-525, 530-541) 

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

                                                      
68 Dz. U. poz. 1789, uchylone z dniem 26 maja 2017 r. 
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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 Kontroli69, wnosi o: 

1. Zapewnienie regularnego wykonywania rocznych kontroli stanu technicznego 
obiektów służących przechowywaniu i ekspozycji zabytków 
archeologicznych stosownie do wymogów przepisu art. 62 ust. 1 pkt 
1 prawa budowlanego. 

2. Sporządzanie kart ewidencyjnych dla zabytków masowych. 
3. Przeprowadzanie inwentaryzacji muzealiów i zabytków archeologicznych 

przejętych w depozyt w terminach wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa. 

4. Przyjmowanie zabytków archeologicznych do Muzeum wraz z dokumentacją 
z badań terenowych, w której będą zawarte odrębne inwentarze dla 
zabytków masowych i dla zabytków wydzielonych. 

5. Dokonywanie stosownych wpisów w księdze depozytów (kolumna 14) 
i w kartach ewidencyjnych dotyczących wartości zabytków 
archeologicznych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 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. 

Rzeszów, dnia  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Dagmara Mazurkiewicz-Karasińska 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 
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Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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