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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie4, działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie: zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 
gwarantujących trwałe zachowanie zabytków archeologicznych pozyskiwanych 
w związku z realizacją inwestycji budowlanych oraz podejmowania stosownych 
i skutecznych działań mających na celu ochronę zabytków archeologicznych. 
 
Powyższą ocenę uzasadniają stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości, 
polegające na: 
− nieprzeprowadzeniu kontroli zgodności wpisów w dokumentacji ewidencyjnej 

ze stanem faktycznym depozytów zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra 
Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu 
ewidencjonowania zabytków w muzeach5; 

− nieopracowaniu instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji na wypadek 
powstania zagrożenia, co stanowiło naruszenie § 30 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą6; 

− przyjmowaniu zabytków archeologicznych w depozyt bez sporządzenia 
protokołu ich przyjęcia (§ 2 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania); 

                                                           
1 W okresie od 2013 do 17 października 2017 r. 
2 Zwane dalej „Muzeum”. 
3 Zwany w dalszej treści „Dyrektorem Muzeum”. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
5 Zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie ewidencjonowania” - Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2073. 
6 zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie zabezpieczenia zbiorów” - Dz. U. z 2014 r., poz. 1240. 

Numer i tytuł kontroli P/17/074 – „Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją 
inwestycji budowlanych”1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie. 

Kontroler Maciej Pilecki, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/140/2017 z dnia 3 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich2. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Orłowski – Dyrektor Muzeum w Jarosławiu, „Kamienica Orsettich” od dnia 
29 października 2002 r.3 

(dowód: akta kontroli str. 2) 
 

 Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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− sporządzeniu Sprawozdań z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej  
(K-02)7 za lata 2013-2016 niezgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
ewidencjonowania oraz nierzetelnym sporządzeniu sprawozdania K-02 za 
2015 r.; 

− braku w obowiązującej w Muzeum instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
elementów wskazanych w § 6 ust. 2-6 i 8 rozporządzenia w sprawie 
zabezpieczenia zbiorów, oraz nie wskazaniu osoby lub podmiotu ją 
opracowującej oraz nieprzeprowadzaniu jej okresowych aktualizacji zgodnie 
z § 6 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów8; 

− braku w planie ochrony zabytków dokumentów wymaganych § 27 ust. 4 pkt 3-5 
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów, oraz nieuwzględnieniu 
w nim, ochrony zabytków znajdujących się w Oddziale Muzeum w Zarzeczu 
oraz magazynowanych w pomieszczeniach przy ul. Cerkiewnej 3 w Jarosławiu; 

− niedokonywaniu corocznych analiz stanu zabezpieczenia podległego obiektu 
budowlanego przed pożarem i przestępczością oraz corocznych przeglądów 
i analiz stanu zabezpieczenia obiektów przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem; 

− braku wiedzy czy zabytki Muzeum znajdujące się w pomieszczeniach 
magazynowych nie są narażone na niebezpieczeństwo uszkodzenia, oraz 
niedokonywaniu w tych pomieszczeniach pomiarów temperatury; 

− prowadzeniu Księgi depozytów w sposób niezgodny z uregulowaniami 
określonymi w § 1 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz § 3 ust 1 i 4 rozporządzenia w sprawie 
ewidencjonowania; 

− niesporządzaniu kart dla zabytków masowych oraz sporządzeniu kart 
ewidencyjnych dla zabytków wydzielonych elementów bez określonych w § 7 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Prawne, organizacyjne i finansowe warunki zachowania 
trwałości zabytków archeologicznych odkrytych w związku 
z realizacją inwestycji budowlanych. 
 
1.1. Struktura organizacyjna Muzeum oraz kwalifikacje pracowników 
merytorycznych w dziedzinie archeologii. 
 
Według statutu nadanego uchwałą nr XXXIV/321/2013 Rady Powiatu 
Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r., Muzeum jest samorządową instytucją 
kultury, posiadającą osobowość prawną. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji 
Kultury, prowadzonego przez powiat jarosławski, pod numerem 1/99 z dnia 
1 stycznia 1999 r. 
Muzeum gromadzi zabytki i materiały dokumentacyjne dotyczące historii regionu, 
kultury mieszczańskiej, kultury ludowej materialnej i niematerialnej, dzieł sztuki 
plastycznych: rzeźby, malarstwa, dekoracji, grafiki, iluminatorstwa, rzemiosł 
artystycznych, rzemiosł ludowych, broni, strojów, numizmatyki, sfragistyki, fotografii, 
oraz zabytków archeologicznych. 

                                                           
7 Zwane dalej „sprawozdaniem K-02”.  
8 Zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków” - Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Od dnia 29 czerwca 2007 r. w skład Muzeum wchodziło również Muzeum 
Dzieduszyckich w Zarzeczu, będące Oddziałem Muzeum. Oddział specjalizował się 
w prezentowaniu historii rodu Dzieduszyckich. 

(dowód: akta kontroli str. 3-14) 
 
Muzeum zatrudniało 15 pracowników, w tym czterech pracowników obsługi 
i 11 pracowników merytorycznych, w tym czterech na stanowisku starszego 
kustosza oraz jednego na stanowisku konserwatora. Zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym Muzeum w skład struktury Muzeum wchodził m.in. Dział 
Archeologiczny. Za dział ten odpowiadał jeden pracownik zatrudniony na stanowisku 
starszego kustosza. Pracownik ten posiadał wykształcenie wyższe magisterskie 
z zakresu archeologii. Bezpośredni nadzór nad pracami działu archeologicznego 
sprawował Dyrektor Muzeum. W Muzeum w strukturze organizacyjnej nie zostało 
wyodrębnione stanowisko głównego inwentaryzatora. 
Zgodnie z zakresem czynności, do zadań pracownika działu archeologii należało 
m.in.: 
− prowadzenie działu archeologicznego, 
− prowadzenie inwentarza archeologicznego, 
− organizowanie i prowadzenie badań archeologicznych, 
− inwentaryzowanie, ewidencjonowanie, katalogowanie i opracowanie naukowe 

zgromadzonych zabytków archeologicznych, 
− prowadzenie magazynu archeologicznego w zakresie wydawania 

i przyjmowania eksponatów oraz prowadzenia kart magazynowych. 
(dowód: akta kontroli str. 15-27, 30-31) 

 
1.2. Procedury przyjęte lub stosowane w zakresie przyjmowania w depozyt 
zabytków archeologicznych będących przedmiotem kontroli. 
 
Dyrektor Muzeum nie ustalił wewnętrznych procedur dotyczących przyjmowania 
w depozyt zabytków archeologicznych odkrytych w związku z inwestycjami 
budowlanymi. Jednakże, wydając zgody na przyjęcie materiałów zabytkowych, 
pozyskanych w trakcie nadzorów archeologicznych przy inwestycjach budowlanych, 
nakładał na wnioskujących każdorazowo obowiązek odpowiedniego przygotowania 
przekazywanych zabytków archeologicznych. 
Przekazywane zabytki archeologiczne miały być: 
− umyte i wysuszone a zabytki metalowe zakonserwowane, 
− fragmenty naczyń wyklejone a pełne formy zrekonstruowane gipsem, 
− zaewidencjonowane w inwentarzu, 
− oznaczone nazwą miejscowości, nr stanowiska i numerem inwentarza, 
− zabytki wydzielone wyrysowane lub sfotografowane i opisane w karcie 

katalogowej, 
− odpowiednio zapakowane a pudełka miały być opisane na każdej ze ścian. 
W przypadku wystąpienia grobów, pozyskane w trakcie badań szczątki miały być 
poddane analizom antropologicznym. 
Materiał zabytkowy, wraz z kompletem dokumentacji, w tym w postaci 
elektronicznej, miał być przekazywany za pośrednictwem Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej „PWKZ”), do zbiorów Muzeum. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29, 32) 
 
1.3. Źródła finansowania działalności Muzeum. 
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W latach 2013-2017 (I półrocze) Muzeum finansowało swoją działalność 
z następujących źródeł, ujętych w planach finansowych: 
− dochody z własnej działalności, w tym: w 2013 r. – 22 tys. zł, w 2014 r. – 13 tys. 

zł, w 2015 r. – 25 tys. zł oraz 2016 r. – 15 tys. zł, w 2017 r. (I półrocze) – 12 tys. 
zł; 

− dotacje majątkowe od organizatorów: w 2013 r. – 796 tys. zł, w 2014 893 tys. zł, 
w 2015 r. – 784 tys. zł, w 2016 r. – 797 tys. zł, w 2017 r. (I półrocze) – 434 tys. 
zł.; 

− pozostałe dotacje w 2013 r. – 262 tys. zł, w 2014 r. – 50 tys. zł, w 2015 r. – 46 
tys. zł oraz w 2016 r. – 15 tys. zł, w 2017 r. (I półrocze) – nie otrzymało dotacji; 

− inne (wydawnictwa, znaczki pocztowe, ksero, darowizny, sponsoring, 
amortyzacja) – w 2013 r. – 253 tys. zł, w 2014 r. – 88 tys. zł, w 2015 i 2016 r. – 
83 tys. zł, w 2017 r. (I półrocze) – 77 tys. zł. 

Przychody Muzeum w poszczególnych latach przedstawiały się następująco: 
− w 2013 r. przychody wyniosły – 1.071,4 tys. zł, 
− w 2014 r. przychody wyniosły – 1.043,9 tys. zł, 
− w 2015 r. przychody wyniosły – 937.5 tys. zł, 
− w 2016 r. przychody wyniosły – 905,2 tys. zł, 
− w 2017 r. (I półrocze) przychody wyniosły – 466,4 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą Muzeum nie prowadziło badań archeologicznych 
związanych z inwestycjami budowlanymi, ani nie opracowywało wyników badań 
archeologicznych, w związku z tym nie ubiegało się o dofinansowanie na ich 
realizację. 

Struktura wydatków Muzeum przedstawiała się następująco: 
− w 2013 r. – wynagrodzenia pracownicze i ubezpieczenia społeczne - 608,7 tys. 

zł (57,8% wydatków), inwestycje i zakupy inwestycyjne - 327,5 tys. zł (31,1% 
wydatków), zakup usług (m.in. naprawy i bieżąca konserwacja, monitoring 
i system alarmowy budynku) - 73 tys. zł (6,9% wydatków), inne - 43,6 tys. zł. 
(4.2% wydatków), 

− w 2014 r. – wynagrodzenia pracownicze i ubezpieczenia społeczne 624,8 tys. zł 
(61,5% wydatków), inwestycje i zakupy inwestycyjne 7,9 tys. zł (0,8% 
wydatków), zakup usług (m.in. naprawy i bieżąca konserwacja, monitoring 
i system alarmowy budynku) 43 tys. zł (4,2% wydatków), remonty 168,8 tys. zł 
(16,5% wydatków), inne 174,3 tys. zł. (17% wydatków), 

− w 2015 r. – wynagrodzenia pracownicze i ubezpieczenia społeczne 653,1 tys. zł 
(70,5% wydatków), zakupy inwestycyjne 29,1 tys. zł (3% wydatków), zakup 
usług (m.in. naprawy i bieżąca konserwacja, monitoring i system alarmowy 
budynku) 78,2 tys. zł (8,4% wydatków), inne 166 tys. zł. (13,8% wydatków), 

− w 2016 r. – wynagrodzenia pracownicze i ubezpieczenia społeczne 692,3 tys. zł 
(76,5% wydatków), zakupy inwestycyjne 27,2 tys. zł (3,1% wydatków), zakup 
usług (m.in. naprawy i bieżąca konserwacja, monitoring i system alarmowy 
budynku) 55,8 tys. zł (8,1% wydatków), inne 129,8 tys. zł. (12,3% wydatków), 

− w 2017 r. (I półrocze) – wynagrodzenia pracownicze i ubezpieczenia społeczne 
339,9 tys. zł (77,5% wydatków), zakupy inwestycyjne 5 tys. zł (1,1% wydatków), 
zakup usług (w tym naprawy i bieżąca konserwacja, monitoring i system 
alarmowy budynku) 19,3 tys. zł (4,4% wydatków), inne 74,1 tys. zł. (16,9% 
wydatków). 

(dowód: akta kontroli str. 33-61) 
 
Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że: w latach 2013-2017 nie ponoszono wydatków na 
magazynowanie, konserwację i ochronę zabytków archeologicznych z powodu 
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niskiej dotacji Organizatora Muzeum. Powyższa dotacja wystarczała na 
wynagrodzenia i utrzymanie obiektu muzealnego mieszczącego się przy ul. Rynek 
4 w Jarosławiu. 

(dowód: akta kontroli str.62-63) 
 
1.4. Kontrolowanie działalności Muzeum. 
 
W okresie objętym kontrolą PWKZ ani pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Jarosławiu nie przeprowadzali w Muzeum kontroli w zakresie przestrzegania 
i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Rada 
Muzeum również nie przeprowadzała kontroli wypełniania przez Muzeum 
powinności wobec zbiorów archeologicznych, co zostało potwierdzone przez 
Dyrektora Muzeum w wyjaśnieniach. 

(dowód: akta kontroli str.64-68. 160-165) 
 

1.5. Stan techniczny obiektów służących do przechowywania i ekspozycji 
zabytków archeologicznych. 
 
5.1. W Muzeum prowadzono, zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, książkę 
obiektu budowlanego przy ul. Rynek 4 w Jarosławiu, która zawierała wpisy 
świadczące, że obiekt poddawany był rocznym i pięcioletnim kontrolom stanu 
technicznego. Do książki tej dołączone były protokoły z tych kontroli. Ostatnia 
kontrola okresowa pięcioletnia przeprowadzona została w listopadzie 2012 r.9 
Kontrole obiektów roczne oraz pięcioletnia swoim zakresem obejmowały elementy 
wymienione w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane10.  

Zabytki archeologiczne magazynowane były w wynajmowanych pomieszczeniach, 
w budynku należącym do Parafii Greckokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia 
Pańskiego w Jarosławiu przy ul. Cerkiewnej 3 w Jarosławiu. 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że nie posiadał wiedzy, co do przeprowadzania w ww. 
budynku okresowych kontroli stanu technicznego. 

(dowód: akta kontroli str.62-63, 69-80, 207-209) 
 
W latach 2013-2017 (do 30 września) nie były przeprowadzane kontrole zarówno 
przez pracowników Państwowej Straży Pożarnej jak i inspektorów Nadzoru 
Budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str.64-80) 
 
5.2. Zbiory archeologiczne przechowywane były w budynku należącym do Parafii 
Greckokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego przy ul. Cerkiewnej 
3 w Jarosławiu. Podczas oględzin ustalono, że budynek z zewnątrz posiadał 
monitoring, oraz wyposażony był w system alarmowy. Muzeum korzystało z dwóch 
pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku o łącznej powierzchni 74m2. 
Znajdowało się w nich łącznie 9 regałów, zajmujących powierzchnię 25m2. Kubatura 
regałów wynosiła łącznie 41m3, z czego 35m3 (87%) było zajęte przez zabytki 
archeologiczne. Pomieszczenia ogrzewane były za pomocą kaloryferów 
znajdujących się w obu pomieszczeniach. Brak było w pomieszczeniach urządzeń 
do ich wentylacji, pomiaru temperatury i wilgotności oraz lamp bakteriobójczych. 
W jednym z pomieszczeń znajdowały się dwie gaśnice proszkowe, natomiast 

                                                           
9 Poprzedni przegląd pięcioletni obiektów Muzeum przeprowadzony został w listopadzie 2007 r. 
10 Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. 
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pomiędzy wejściami do pomieszczeń znajdował się hydrant wraz z wężem 
gaśniczym. Pomieszczenia nie były wyposażone w urządzenia elektronicznej 
instalacji przeciwpożarowej. Drzwi wejściowe do pomieszczeń zabezpieczone były 
zamkami firmy GERDA. 
Zabytki znajdujące się na regałach w magazynach, zapakowane były w pudełka 
kartonowe i plastikowe. Na opakowaniach zamieszczona była informacja o miejscu 
badań, numerze dokumentacji, numerze księgi depozytów oraz liczbie zabytków 
znajdujących się w pudełku z podziałem na zabytki masowe i wydzielone. 

(dowód: akta kontroli str. 242-245) 
 
W trakcie oględzin ustalono, że zabytki ujęte w dokumentacjach z badań znajdowały 
się w magazynie. Sprawdzeniu poddano 15 zabytków wydzielonych oraz 
5 zabytków masowych. Zabytki odpowiadały opisowi w dokumentacji z badań 
znajdującej się w Muzeum. Zapakowane były w osobne woreczki strunowe wraz 
z informacją o ich numerach inwentarzowych oraz miejscu ich znalezienia. 

(dowód: akta kontroli str. 242-245) 
 

1.6. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego zabytkom archeologicznym 
zgromadzonym w depozycie. 
 
Muzeum nie było ujęte w wykazie obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, 
na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia11. 
Wszystkie pomieszczenia muzealne posiadały zabezpieczenia w postaci 
sygnalizacji antywłamaniowej (czujniki ruchu). Ponadto we wszystkich 
pomieszczeniach obiektu zainstalowane były kamery monitoringu wewnętrznego. 
Kamery monitorujące znajdowały się również na zewnątrz budynku. Pozwalały one 
obserwować wejścia i wyjścia z budynku Muzeum. Muzeum zatrudniało również 
czterech pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad wystawianymi zbiorami 
(po dwóch na każdym piętrze). 
Zabytki znajdujące się w magazynach (ul. Cerkiewna 3 w Jarosławiu) 
zabezpieczane były przez właścicieli nieruchomości. Na budynku zainstalowany był 
system monitoringu oraz system antywłamaniowy. Pomieszczenia magazynów były 
dodatkowo zabezpieczone zamkami typu GERDA.  
Dyrektor Muzeum nie posiadał wiedzy o przeprowadzanych w tym obiekcie 
kontrolach okresowych (rocznych i pięcioletnich) ani o zabezpieczeniach 
zastosowanych przez właścicieli budynku. 

(dowód: akta kontroli str. 81-159) 
 

Ustalono, że Dyrektor Muzeum podejmował starania zmierzające do zmiany miejsca 
magazynowania zabytków archeologicznych poprzez m.in. propozycję budowy 
nowego budynku na działce należącej do Muzeum. W piśmie skierowanym do 
Zarządu Powiatu Jarosławskiego (8 października 2013 r.) informował o fakcie 
korzystania z wynajętych pomieszczeń magazynowych do przechowywania 
zabytków archeologicznych i potrzebie budowy nowego obiektu. Uprzednio zabytki 
te zmagazynowane były w pomieszczeniach Kamienicy Attavantich, która przylegała 
do budynku Muzeum. Ponadto z protokołów z posiedzenia Rady Muzeum wynika, 
że również tam poruszany był temat potrzeby znalezienia innego miejsca na 
magazyn wydziałowy. Rada Muzeum podjęła uchwałę (15 kwietnia 2017 r.) 
skierowaną do Zarządu Powiatu Jarosławskiego, dotyczącą pomocy 
w zagospodarowaniu nowego miejsca na magazyny. Przewodniczący Rady 
Muzeum zwrócił się także do Starosty Jarosławskiego z pismem (20 kwietnia 

                                                           
11 Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm.  
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2017 r.) wskazującym na potrzeby magazynowe. Ze strony Organizatora Muzeum 
brak było reakcji na powyższe uchwałę i pismo. 

(dowód: akta kontroli str. 167-177) 
 
1.7.Stan bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Muzeum. 
 
Zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów, Muzeum 
opracowało i wdrożyło „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” (zwaną dalej 
„Instrukcją p.poż.”). Instrukcja ta została wprowadzona do stosowania zarządzeniem 
Dyrektora Muzeum z dniem 8 listopada 2004 r. Instrukcja p.poż. obowiązująca 
w Muzeum zawierała dwa elementy wskazanie w § 6 pkt 1 i 7 rozporządzenia 
w sprawie zabezpieczenia zbiorów. Nie zawierała natomiast elementów określonych 
w § 6 pkt 2-6 i 8 oraz nie zawierała informacji o osobach lub podmiotach 
opracowujących Instrukcję p.poż. W Muzeum brak było również dokumentów 
potwierdzających dokonywanie przez Dyrektora Muzeum jej aktualizacji. 
Pracownicy Muzeum zostali zapoznani z Instrukcją p.poż i jej wymogami. 

(dowód: akta kontroli str. 123-159) 
 
1.8. Przygotowanie zbiorów do ewakuacji na wypadek powstania zagrożenia. 
 
Według § 30 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów, ewakuację 
zbiorów realizuje się na podstawie instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji, 
którą należy aktualizować nie rzadziej, niż co dwa lata.  
Dyrektor Muzeum nie opracował instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji na 
wypadek powstania zagrożenia. 

(dowód: akta kontroli str. 160-166) 
 
1.9. Plan Ochrony dla obiektów Muzeum i analizy stanu zagrożenia 
 
Obowiązujący w Muzeum Plan ochrony muzeum, stanowił część Planu ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (zwany dalej 
„Planem ochrony zabytków na wypadek konfliktu”). Dyrektor Muzeum opracował 
Plan ochrony muzeum w Kamienicy Orsettich w Jarosławiu. Nie uwzględniał on 
jednak pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane były zabytki 
archeologiczne w budynku przy ul. Cerkiewnej 3 w Jarosławiu oraz pomieszczeń 
Oddziału Muzeum w Zarzeczu. 
Z obowiązującym w Muzeum Planem ochrony zabytku zapoznano wszystkich 
pracowników Muzeum. 
Do planu ochrony zabytków nie dołączono dokumentów wymaganych zgodnie 
z § 27 ust. 4 pkt od 2 do 5 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów, a to:  
- instrukcji zabezpieczenia pomieszczeń, w tym sposobu zarządzania kluczami do 
tych pomieszczeń, 
- instrukcji postępowania w przypadkach szczególnych, w szczególności kradzieży, 
napadu, podłożenia ładunku wybuchowego, 
- instrukcji ruchu osobowego i materiałowego, 
- instrukcji konwojowania. 
W latach 2013-2014, Dyrektor Muzeum nie przeprowadzał analiz stanu 
zabezpieczenia podległych obiektów budowlanych przed pożarem 
i przestępczością, a od 2015 r. nie przeprowadzał analiz stanu zabezpieczenia 
podległych obiektów budowlanych przed kradzieżą i innym niebezpieczeństwem. 

 (dowód: akta kontroli str. 81-122, 181) 
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1.10. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych. 
 
Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu został sporządzony przez Dyrektora 
Muzeum w listopadzie 2011 r. zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury 
z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych12. Zawierał wszystkie elementy 
wymienione w załączniku do powyższego rozporządzenia. Został uzgodniony 
z Burmistrzem Miasta Jarosławia oraz z PWKZ. W każdym roku dokonywane było 
sprawdzenie aktualności zapisów w nim zawartych poprzez uzyskiwanie aktualnych 
danych teleadresowych Urzędów, z którymi Muzeum współpracowało w sytuacjach 
kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 73-122, 181) 
 
1.11. Ujawnianie przypadków kradzieży lub zaginięcia zabytków, w tym 
przekazanych w depozyt zabytków archeologicznych. 
 
W okresie objętym kontrolą nie ujawniono w Muzeum kradzieży lub zaginięć 
zabytków, będących w posiadaniu i depozycie. 

(dowód: akta kontroli str. 181-206) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w badanym obszarze stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W Planie Ochrony zabytków Dyrektor Muzeum nie uwzględnił zabezpieczania 
zabytków archeologicznych znajdujących się w pomieszczeniach magazynowych 
przy ul. Cerkiewnej 3 w Jarosławiu, przed kradzieżą i innym niebezpieczeństwem. 
Nie opracował również instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji na wypadek 
powstania zagrożenia. Dyrektor Muzeum nie dysponował również wiedzą, czy 
zabytki Muzeum znajdujące się w magazynie nie są narażone na 
niebezpieczeństwo uszkodzenia (brak wiedzy o stanie technicznym oraz 
o zabezpieczeniach przeciwpożarowych budynku).  
W pomieszczeniach magazynowych brak było urządzeń do pomiaru temperatury 
i wilgotności powietrza. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Muzeum za 
sprawy związane z dokonywaniem pomiarów temperatury i wilgotności 
w pomieszczeniach muzealnych odpowiedzialny był pracownik Pracowni 
Konserwacji Dzieł Sztuki. W okresie objętym kontrolą brak było dokumentów 
potwierdzających dokonywanie takowych pomiarów w pomieszczeniach 
magazynowych. 

(dowód: akta kontroli str. 15-26, 69-159, 207-209, 242-245) 
 

Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że nie posiada wiedzy o tym czy budynek, w którym 
znajdują się wykorzystywane przez Muzeum pomieszczenia magazynowe posiada 
instrukcję przeciwpożarową oraz czy w budynku przeprowadzane były okresowe 
przeglądy obiektu. Muzeum zwróci się do właściciela z zapytaniem, jakie 
zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdują się w obiekcie, czy przeprowadzane były 
kontrole okresowe budynku oraz jakie były ich wyniki. 
Depozyty archeologiczne znajdują się w budynku przy ul. Cerkiewnej w Jarosławiu. 
Są to pomieszczenia użyczone przez proboszcza. Pomieszczenia miały być 
użyczone na okres przejściowy. Organizator znał trudną sytuację magazynową. 

(dowód: akta kontroli str. 62-63, 166) 

                                                           
12 Dz. U. z 2004 r., nr 212, poz. 2153. 
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2. Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów: Instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego oprócz elementów, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej13, zawiera także wskazanie: 
1) potencjalnych zagrożeń pożarowych, 
2) dróg i kierunków ewakuacji zbiorów, 
3) sposobu sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji zbiorów, 
4) technicznych środków umożliwiających ewakuację zbiorów, 
5) miejsc przechowywania i eksponowania najcenniejszych zbiorów, 
6) postępowania przy zabezpieczaniu najcenniejszych zbiorów, 
7) procedur powiadamiania dyrektora i pracowników muzeum oraz osób tworzących 
zespoły, o których mowa w pkt 8, o powstaniu zagrożenia, 
8) imion i nazwisk osób tworzących zespoły mające brać udział w ewakuacji 
zbiorów, a także zajmowanych przez te osoby stanowisk, z określeniem zakresu ich 
działania i odpowiedzialności. 

oraz zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków: Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części 
stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji 
użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych 
oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 
zawierającą wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję. Zgodnie 
z § 6 ust. 7 powyższego rozporządzenia: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 
jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich 
zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które 
wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 
Instrukcja p.poż. obowiązująca w Muzeum nie zawierała wskazania dróg i kierunków 
ewakuacji zbiorów, sposobu sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji zbiorów, 
 technicznych środków umożliwiających ewakuację zbiorów, miejsc przechowywania 
i eksponowania najcenniejszych zbiorów, postępowania przy zabezpieczaniu 
najcenniejszych zbiorów oraz imion i nazwisk osób tworzących zespoły mające brać 
udział w ewakuacji zbiorów, a także zajmowanych przez te osoby stanowisk, 
z określeniem zakresu ich działania i odpowiedzialności, co było wymagane § 6 pkt 
2-6 i 8 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów. Ponadto nie były w niej 
wskazane osoby lub podmioty opracowujące Instrukcję p.poż. Muzeum nie 
posiadało dokumentów potwierdzających przeprowadzanie przez Dyrektora 
Muzeum okresowych aktualizacji Instrukcji p.poż. 

(dowód: akta kontroli str. 123-159, 166) 
 
Dyrektor wyjaśnił, że „w Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego nie ujęto zasad 
postępowania ze zbiorami muzealnymi, skupiono się na ratowaniu ludzi. W Planie 
Ochrony Zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych umieszczono rozdział 
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia pożaru”. 

(dowód: akta kontroli str. 178-180) 
 
3. Dyrektor Muzeum nie opracował instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji 
na wypadek powstania zagrożenia, co stanowiło naruszenie § 30 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów. 

(dowód: akta kontroli str. 166) 

                                                           
13 Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zm. 
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Dyrektor wyjaśnił, że „w 2011 r. opracowano Plan ochrony zabytków ruchomych dla 
Muzeum na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. W zakresie 
bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej podlegamy pod Urząd 
Miasta. Co roku przedstawiamy kalendarzowy plan działania w zakresie 
bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. W Muzeum działa 
zakładowa drużyna alarmowania. W planie tym podane są wykazy jednostek, które 
uczestniczą w zabezpieczaniu dóbr kultury, oraz wykaz pracowników 
odpowiedzialnych za poszczególne działania w zakresie ochrony zabytków”. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania Dyrektora Muzeum nie spełniają 
jednakże wymogów określonych w § 30 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
zabezpieczenia zbiorów. 

(dowód: akta kontroli str. 160-165) 
 
4. Dyrektor Muzeum w Planie ochrony zabytków nie uwzględnił ochrony zabytków 
znajdujących się w Oddziale Muzeum w Zarzeczu oraz magazynowanych 
w pomieszczeniach przy ul. Cerkiewnej 3 w Jarosławiu, co było niezgodne z § 27 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów, który stanowi, że 
zabezpieczanie zbiorów przed kradzieżą i innym niebezpieczeństwem realizuje się 
na podstawie planu ochrony muzeum. 
Ponadto plan ochrony zabytków sporządzony dla siedziby Muzeum w Kamienicy 
Orsettich w Jarosławiu nie zawierał dokumentów wymaganych § 27 ust. 4 pkt 3-5 
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów, tj. instrukcji zabezpieczenia 
pomieszczeń, instrukcji postępowania w przypadkach szczególnych, 
w szczególności kradzieży, napadu, podłożenia ładunku wybuchowego, instrukcji 
ruchu osobowego i materiałowego oraz instrukcji konwojowania. 

(dowód: akta kontroli str. 81-122, 181) 
 
Dyrektor wyjaśnił, że „Muzeum nie sporządziło osobnych instrukcji zgodnie z § 27 
ust. 4 powoływanego rozporządzenia, posiadamy „Instrukcję zamykania, otwierania 
budynku i pomieszczeń muzealnych oraz przechowywania kluczy” wydaną 
Zarządzeniem Dyrektora nr 4 z 10 czerwca 2014 r. Opracowanie wszystkich 
instrukcji zgodnie z przepisami przeoczono. W Planie ochrony zabytków ruchomych, 
są punkty zawierające między innymi procedury: postepowania na wypadek 
wystąpienia pożaru, postepowania w razie katastrofy technicznej, komunikacyjnej 
lub zniszczeń obiektów, działania w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym”. 

(dowód: akta kontroli str. 178-180) 
 
5. Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed 
pożarem i kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą 
zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania 
zagrożenia14, za właściwe zabezpieczenie zbiorów w muzeach odpowiada dyrektor 
muzeum, który dokonuje corocznie analizy stanu zabezpieczenia podległych 
obiektów budowlanych przed pożarem i przestępczością oraz zapewnia usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości. Z kolei wg § 15 aktualnie obowiązującego 
rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów, analizy stanu zabezpieczenia 
muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem dokonuje się raz 
w roku, z uwzględnieniem ustaleń dokonanych w trakcie przeglądów, o których 
mowa w § 10 ust. 1, tj. przeglądu stanu zabezpieczeń budowlanych 

                                                           
14 Dz. U. z 2008 r., nr 229, poz. 1528 – uchylone z dniem 1 stycznia 2015 r. 
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i mechanicznych, w tym sprawdzenia kompletności kluczy, dokonuje się raz w roku. 
Przeglądu, o którym mowa w § 10 ust. 1 dokonuje komisja złożona, z co najmniej 
dwóch osób (§ 10 ust. 2), która z dokonanego przeglądu sporządza protokół 
zawierający ustalenia dotyczące przeglądu, imiona i nazwiska oraz stanowiska 
służbowe osób, które w nim uczestniczyły (§ 10 ust. 3). 
Dyrektor Muzeum w okresie objętym kontrolą nie dokonywał corocznych przeglądów 
i analiz stanu zabezpieczenia obiektów przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem oraz nie powoływał komisji do przeprowadzenia takich 
przeglądów. 

(dowód: akta kontroli str. 178-181) 
 
Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że „w związku z tym, że nie obowiązywały Instrukcje nie 
dokonywano przeglądów stanu zabezpieczenia, co nie oznacza, że budynek 
Muzeum nie był odpowiednio chroniony”. 

(dowód: akta kontroli str. 178-180) 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Muzeum w badanym 
zakresie. 
 

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

 
2.1. Dokumentacja prowadzona w zakresie ewidencjonowania zbiorów, w tym 
depozytów archeologicznych. 
 
Według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. Muzeum posiadało w swoich zbiorach 
32.042 zabytki archeologiczne (w tym zabytki wydzielone – 5.168, zabytki masowe – 
26.874), z czego w depozycie znajdowało się 14.658 (w tym zabytki wydzielone – 
1.655, zabytki masowe – 13.303). Żaden z zabytków archeologicznych znajdujących 
się w depozycie, nie został przejęty przez Muzeum na własność. 

(dowód: akta kontroli str. 241) 
 
Muzeum ustaliło wewnętrzną procedurę dotyczącą prowadzenia dokumentacji 
i ewidencjonowania zabytków w księgach inwentarzowych. Instrukcja ta była zgodna 
z rozporządzeniem w sprawie ewidencjonowania. W Muzeum prowadzona była 
księga wpływów, w której ewidencjonowano zarówno wpływające do Muzeum 
muzealia, w tym archeologiczne, jak również informacje o przyjmowanych w depozyt 
zabytkach archeologicznych na podstawie decyzji PWKZ. 

Księga depozytów prowadzona w Muzeum posiadała ponumerowane karty stron 
a ich liczba była potwierdzona podpisem Dyrektora Muzeum. Ponadto karty Księgi 
Depozytów były przesznurowane. 

W okresie objętym kontrolą w Księdze depozytów dokonano 101 wpisów. 
W 98 przypadkach do Księgi wpisano następujące dane: numer księgi 
inwentarzowej, datę wpisu, nr księgi wpływu. W kolumnie „Nazwa i opis przedmiotu, 
sygnatury i napisy” zamiast informacji o zabytku archeologicznym przekazanym 
w depozyt do Muzeum, w Księdze depozytów wpisywano informacje o pozyskanych 
sprawozdaniach z badań (nadzorów) archeologicznych z danymi odnośnie miejsca 
ich przeprowadzenia i ewentualnie informacją o pozyskanych zabytkach 
archeologicznych, bez podania ich liczby i podziału na zabytki wyodrębnione 
i masowe. Nie dokonywano wpisów w kolumnach dotyczących materiału i techniki, 
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wymiarów oraz wartości zabytku. W kolumnie „Sposób, źródło, data nabycia” 
wpisywano datę i numer decyzji PWKZ na podstawie, której przekazane zostały 
w depozyt zabytki archeologiczne. Wyjątek stanowią zabytki wpisane do Księgi 
depozytów pod pozycjami D-462, D-463 oraz D-464. W tych przypadkach dokonano 
wpisu poszczególnych zabytków z ich opisem oraz wymiarami. Nie dokonano 
jednakże wpisu w rubryce wartość. 

W Księdze depozytów dokonano 13 poprawek zapisów (pozycje D-372, D-376,  
D-377, D-378, D-391, D-392, D-393, D-394, D-426, D-428, D-439, D-450, D-470). 
Poprawki te zostały dokonane długopisem (kolor niebieski lub czarny), którym 
dokonywany był wpis, bez parafowania przez Dyrektora Muzeum.  

(dowód: akta kontroli str. 210-240) 
 
Analiza sporządzania kart ewidencyjnych dla losowo wybranych 6 zabytków 
archeologicznych wydzielonych oraz 6 zabytków masowych, przekazanych do 
Muzeum w depozyt, wykazała, że dla zabytków masowych nie sporządzono kart 
ewidencyjnych natomiast dla zabytków wydzielonych karty te nie zawierały 4 z 9 
elementów wymaganych rozporządzeniem w sprawie ewidencjonowania. 

(dowód: akta kontroli str. 240, 246-257) 
 
2.2. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań K-02. 
 
Sprawozdania K-02 za lata 2013-2016 sporządzane były na obowiązujących 
drukach i przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego terminowo, do dnia 
21 stycznia danego roku za rok poprzedni. 

W sprawozdaniach K-02, w pozycji Działu 2 przeznaczonej do wykazania liczby 
przyjętych w depozyt zabytków archeologicznych (w tym odkrytych podczas 
realizacji inwestycji budowlanych), Muzeum wykazywało dane o łącznej liczbie 
wpisów odnoszących się do posiadanych muzealiów oraz poszczególnych decyzji 
PWKZ, a nie dane o liczbie zabytków archeologicznych wynikających z tych decyzji 
i przyjętych w depozyt.  

Liczba zgromadzonych muzealiów i depozytów na koniec badanych lat 
przedstawiała się następująco: 
− w 2013 r. – muzealia ogółem – 17.432, w tym archeologiczne 511, depozyty – 

296, w tym archeologiczne 86; 
− w 2014 r. – muzealia ogółem – 17.494, w tym archeologiczne 544, depozyty – 

329, w tym archeologiczne 119; 
− w 2015 r. – muzealia ogółem – 17.463, w tym archeologiczne 488, depozyty – 

373, w tym archeologiczne 145; 
− w 2016 r. – muzealia ogółem – 17.640, w tym archeologiczne 490, depozyty – 

383, w tym archeologiczne 152. 
W Dziale 3 w sprawozdaniach K-02 w poszczególnych latach wykazano 
następującą liczbę depozytów archeologicznych odkrytych w związku z realizacją 
inwestycji budowlanych: 2013 r. – 23 wpisów, 2014 r. – 33, 2015 r. – 0, 2016 r. – 
7 wpisów.  
Nie ujęto zatem liczby pozyskanych zabytków a jedynie liczbę sprawozdań z badań 
archeologicznych wpisanych do Księgi depozytów w danych latach. 
W sprawozdaniu K-02 Dział 2 za 2016 r. w pozycji przeznaczonej dla określenia 
liczby dokonanych wpisów w dziale archeologia nie wykazano żadnych zabytków 
archeologicznych. Jednocześnie w Księdze depozytów w 2015 r. dokonano 
26 wpisów związanych z zabytkami archeologicznymi. Tym samym ilość depozytów 
określona w Dziale 2 jak i liczba dokonanych wpisów w Dziale 3 sprawozdań K-02 
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za poszczególne lata nie oddawała rzeczywistej liczby zabytków przyjętych 
w depozyt. 

(dowód: akta kontroli str. 182-206, 214-239, 260-263) 
 
2.3. Inwentaryzowanie zbiorów. 
 
Za lata 2013-2017 (do 30 września), w Muzeum brak było dokumentów 
potwierdzających przeprowadzenie kontroli zgodności wpisów w dokumentacji 
ewidencyjnej ze stanem faktycznym zabytków archeologicznych (zwaną dalej 
„inwentaryzacją”). 
W dniu 11 maja 2009 r., Dyrektor Muzeum powołał komisję, która miała 
przeprowadzić inwentaryzację m.in. depozytów, polegającą na porównaniu stanu 
faktycznego z zapisami w księgach inwentarzowych. W dokumentacji znajdującej 
się w Muzeum brak jednak informacji, czy inwentaryzacja ta została 
przeprowadzona. W dniu 26 czerwca 2017 r. Dyrektor Muzeum wydał zgodę na 
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przez Archiwum Państwowe w Przemyślu. 
Brakowaniu poddano m.in. dokumentację z inwentaryzacji przeprowadzonych 
w latach 2007-2010. Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że „inwentaryzacja dokumentów 
została przeprowadzona w 2009 r. metodą skontrum”. W późniejszym okresie do 
dnia zakończenia kontroli15 inwentaryzacja w Muzeum nie była przeprowadzana. 
Zgodnie z instrukcją, inwentaryzacja muzealiów powinna być przeprowadzona nie 
rzadziej, niż co 5 lat od daty zakończenia poprzedniej. Dyrektor Muzeum wyjaśnił, 
że nie zwracał się do Organizatora Muzeum o wydłużenie terminu przeprowadzenia 
inwentaryzacji. 

(dowód: akta kontroli str. 160-165, 287-307) 
 
2.4. Przyjmowanie zabytków archeologicznych w depozyt, w tym na podstawie 
decyzji PWKZ. 
 
W latach 2013 -2017 (30 września) Muzeum przyjęło w depozyt łącznie 190.676 
zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji 
budowlanych, w tym 5.184 zabytki wydzielone oraz 185.492 zabytki masowe. 
Zabytki te zostały przyjęte w depozyt na podstawie 74 wydanych przez PWKZ 
decyzji o przekazaniu zabytków w depozyt, w tym Muzeum przyjęło w depozyt: 
− 2013 r. - 9 decyzji PWKZ, 68.382 zabytki archeologiczne, w tym 1.566 zabytków 

wydzielonych i 66.816 zabytków masowych, 
− 2014 r. - 21 decyzji PWKZ, 37.852 zabytki archeologiczne, w tym 2.490 

zabytków wydzielonych i 35.362 zabytki masowe, 
− 2015 r. - 19 decyzji PWKZ, 80.456 zabytków archeologicznych, w tym 1.084 

zabytki wydzielone i 79.456 zabytków masowych, 
− 2016 r. - 6 decyzji PWKZ, 611 zabytków archeologicznych, w tym 33 zabytki 

wydzielone i 578 zabytków masowych, 
− 2017 r. (do 30 września) - 7 decyzji PWKZ, 4.935 zabytków archeologicznych, 

w tym 11 zabytków wydzielonych i 3.280 zabytków masowych. 
W stosunku do wszystkich podmiotów prowadzących badania archeologiczne 
przekazujących decyzją PWKZ zabytki, Dyrektor Muzeum uprzednio wydawał zgodę 
na przyjęcie zabytków archeologicznych z prowadzonych badań (nadzorów). 
Muzeum nie występowało do PWKZ o przekazanie na własność zdeponowanych 
zabytków archeologicznych. Nie wystąpiły także przypadki odwoływania się 
Dyrektora Muzeum od decyzji PWKZ o przekazaniu zabytków archeologicznych 
w depozyt. 
                                                           
15 do 17 listopada 2017 r. 
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Przyjmowanie zabytków przez pracowników Muzeum nie było dokumentowane za 
pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego. Jedyną formą potwierdzenia, że zabytki 
archeologiczne zostały przyjęte przez pracowników Muzeum było ujęcie tego faktu 
w Księdze wpływów. 

(dowód: akta kontroli str. 264-286) 
 

2.5. Dokumentowanie przyjmowania w depozyt zabytków archeologicznych. 
 
5.1. Analiza 25 decyzji o przekazanie zabytków archeologicznych do depozytu 
Muzeum wykazała, że przekazanie Muzeum zabytków odbywało się bez 
sporządzenia z tego zdarzenia protokołów przyjęcia, które potwierdzałyby 
przekazanie-przyjęcie zabytków przez przedstawicieli stron. Jedyną informacją 
o przyjęciu zabytków przez Muzeum był wpis do Księgi wpływów i Księgi depozytów. 

(dowód: akta kontroli str. 264-286, 308-355) 
 
Starszy kustosz w Muzeum, odpowiedzialna za Dział Archeologii wyjaśniła, że 
„przekazywanie materiałów archeologicznych w depozyt do Muzeum, na podstawie 
decyzji PWKZ odbywało się w następujący sposób: Po otrzymaniu decyzji 
o przekazaniu materiałów zabytkowych w depozyt Muzeum, archeolog prowadzący 
badania przekazywał do Muzeum materiały. W kilku przypadkach materiały były 
przewożone z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Przemyśla 
i przekazywane do Muzeum przez pracownika tegoż urzędu. Po przywiezieniu 
zabytków, dokonywane było porównanie stanu faktycznego materiału z zapisami 
w inwentarzach zabytków wydzielonych i masowych oraz porównanie z zapisami 
w decyzji PWKZ. Czynności tych nie opisywano w formie protokołu przyjęcia. 
Zabytki następnie były wpisywane do Księgi wpływów i Księgi depozytów Muzeum. 

(dowód: akta kontroli str. 356-357) 
 
Muzeum posiadało dokumentacje z badań archeologicznych zawierające odrębne 
inwentarze zabytków wydzielonych i masowych. Do dokumentacji z badań 
archeologicznych załączone były: 
− karty katalogowe zabytków wydzielonych zawierające m.in. zdjęcie lub rysunek 

przedstawiający zabytek oraz jego opis,  
− dokumentacje w wersji elektronicznej.  
Zapisy decyzji PWKZ o przekazaniu w depozyt zabytków odnoszące się do ilości 
i rodzaju przekazywanych zabytków były zgodne z inwentarzami zabytków 
załączonymi do dokumentacji z badań archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 308-355, 358) 
 
Oględzinom poddano zabytki archeologiczne przyjęte do Muzeum na podstawie 
trzech decyzji PWKZ o przekazaniu w depozyt. Wszystkie zabytki ujęte 
w dokumentacjach z badań archeologicznych znajdowały się w magazynach 
Muzeum. Były one zapakowane w woreczki strunowe z informacją o miejscowości, 
numerze stanowiska i numerze inwentarza. Zabytki znajdowały się w pudełkach 
(odrębne pudełko dla każdej stanowiska), na których zawarta była informacja 
o inwestycji, w ramach której były pozyskane, stanowisku oraz liczbie zabytków 
znajdujących się w pudełku z podziałem na zabytki wydzielone i masowe. 

(dowód: akta kontroli str. 242-245) 
 
5.2. W latach 2013-2017 (do 30 września) podmioty realizujące inwestycje 
budowlane złożyły łącznie 71 wniosków o wydanie zgody przez Muzeum na 
przyjęcie zabytków. W każdym przypadku Dyrektor Muzeum wydawał zgodę na 
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przyjęcie zabytków archeologicznych w wyniku prowadzonych inwestycji 
budowlanych. 
W wyniku wydanych decyzji: 
− w 30 przypadkach, Muzeum przyjęło zabytki archeologiczne w depozyt, 
− w 16 przypadkach, nie pozyskano zabytków w ramach prowadzonych inwestycji 

budowlanych (Muzeum dysponuje dokumentacją z prowadzonych badań), 
− w 6 przypadkach brak wiedzy o rezultacie prowadzonych badań, 
− w 16 przypadkach badania w toku, 
− w 3 przypadkach zrezygnowano z badań archeologicznych. 
Nie wystąpiły przypadki przyjęcia zabytków archeologicznych mimo braku zgody 
Muzeum. 

(dowód: akta kontroli str. 264-286, 359-363) 
 

Starszy kustosz w Muzeum, odpowiedzialna za Dział Archeologii wyjaśniła, że 
w odniesieniu do przypadków, co do których została wydana zgoda na przyjęcie 
zabytków archeologicznych a nie uzyskano ani dokumentacji z badań ani zabytków 
archeologicznych, Muzeum nie posiada wiedzy o efektach badań archeologicznych 
ani o tym czy zostały one przeprowadzone. 

(dowód: akta kontroli str. 356-357) 
 

5.3. Przyjmując zabytki archeologiczne w depozyt Muzeum nie sporządzało 
protokołów ich przyjęcia. W wyniku tego brak było możliwości ustalenia, czy 
pracownicy Muzeum w chwili przyjmowania zabytków sprawdzali zgodność 
informacji zawartej w decyzji PWKZ z dokumentacją z badań. 
Starszy kustosz w Muzeum, odpowiedzialna za Dział Archeologii wyjaśniła, że 
„przekazywanie materiałów archeologicznych w depozyt do Muzeum, na podstawie 
decyzji PWKZ dokonane było poprzez porównanie stanu faktycznego materiału 
z zapisami w inwentarzach zabytków wydzielonych i masowych oraz porównanie 
z zapisami w decyzji PWKZ. 
Analiza 10 decyzji PWKZ o przekazaniu zabytków w depozyt Muzeum wykazała, że 
zawarte w decyzjach informacje o przekazywanych do Muzeum zabytkach 
archeologicznych były zgodne z inwentarzami załączonymi do przekazanej 
dokumentacji z badań archeologicznych dla poszczególnych stanowisk 
archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 356-358) 
 
2.6. Prowadzenie przez pracowników Muzeum własnych badań 
archeologicznych, związanych z inwestycjami budowlanymi. 
 
W latach 2013 -2017 (do dnia zakończenia kontroli) w Muzeum nie prowadzono 
własnych badań archeologicznych w związku z prowadzonymi inwestycjami 
budowlanymi. 

(dowód: akta kontroli str. 31-61) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w badanym obszarze stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Muzeum prowadziło Księgę depozytów w sposób, który nie spełniał wymogów 
określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencjonowania. Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 
pkt 3 powyższego rozporządzenia zabytki przechowywane w muzeach są 
ewidencjonowane, a dokumentacja ewidencyjna powinna być zgodna ze stanem 
faktycznym. Ewidencjonowanie polega na wpisie dokonanym w księdze depozytów. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W okresie objętym kontrolą pracownicy Muzeum dokonali łącznie 122 wpisów 
do Księgi depozytów, z czego 101 związanych było z depozytami archeologicznymi. 
Dokonywane wpisy w 98 przypadkach nie dotyczyły zabytków archeologicznych, 
lecz informacji o przekazywanych decyzją PWKZ, sprawozdaniach z badań lub 
nadzorów archeologicznych, wraz z którymi przekazywane były zabytki 
archeologiczne. Wpisy te nie zawierały informacji o liczbie zabytków przekazanych 
w depozyt do Muzeum. Z decyzji PWKZ o przekazaniu zabytków archeologicznych 
w depozyt wynika, że Muzeum przyjęło łącznie 5.184 zabytki archeologiczne 
wydzielone oraz 185.492 zabytki masowe, w tym: 
− w 2013 r. uzyskało 1.566 zabytków wydzielonych i 66.816 zabytków masowych, 
− w 2014 r. uzyskało 2.490 zabytków wydzielonych i 35.362 zabytki masowe, 
− w 2015 r uzyskało 1.084 zabytki wydzielone i 79.456 zabytków masowych, 
− w 2016 r. uzyskało 33 zabytki wydzielone i 578 zabytków masowych, 
− w 2017 r.16 uzyskało 11 zabytków wydzielonych i 3.280 zabytków masowych. 

(dowód: akta kontroli str. 214-239) 
 
Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że „Wpis w rubryce Nazwa i opis przedmiotu zawiera 
informację o całościowym przekazie materiałów bez rozgraniczenia na zabytki 
wydzielone i masowe. Z kolei w rubryce Sposób, źródło, data nabycia wpisuje się 
podstawę prawną wpisu, a więc nr decyzji PWKZ z datą jej wystawienia. 
Szczegółowe dane odnośnie ilości przekazywanych zabytków zawarte w decyzji 
PWKZ zgodne są z zapisem w Inwentarzu zabytków masowych i wydzielonych 
z danego stanowiska. Zabytki ze stanowiska traktowane są, jako materiały 
pochodzące z jednego źródła, więc stanowią zespół zabytków, objętych jednym 
numerem inwentarzowym. Ten sposób zapisu pozwalał na zaewidencjonowanie 
wszystkich przekazywanych w znaczących ilościach, zabytków z badań. W dziale 
archeologii zatrudniony jest jeden archeolog, na którym spoczął obowiązek 
przyjmowania tysięcy zabytków z badań na autostradzie i zabytków z mniejszych 
inwestycji. Oprócz ewidencjonowania zabytków archeologicznych, archeolog ma 
inne obowiązki wynikające z pracy. Jeśli sposób ewidencjonowania depozytów 
archeologicznych jest nieodpowiedni, wynika to z braku możliwości czasowych”. 

(dowód: akta kontroli str. 161-165) 
 
2. Zgodnie z § 3 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania wpis 
w księdze depozytów zawiera możliwe do ustalenia, następujące dane 
identyfikacyjne zabytku: określenie autorstwa lub wytwórcy, pochodzenie, wartość 
w dniu nabycia, czas i miejsca powstania, materiał, techniki wykonania, wymiary, 
ewentualnie jego wagę oraz określenie cech charakterystycznych. W razie braku 
danych identyfikacyjnych wpisuje się w odpowiedniej rubryce księgi wyraz 
"nieznane". Wpisy do dokumentacji ewidencyjnej dokonywane są w sposób trwały 
i czytelny. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zacieranie treści dokonywanych 
zapisów. Koniecznych poprawek dokonuje się czerwonym atramentem i potwierdza 
podpisem upoważnionej osoby. 
 
W 98 spośród 101 zapisach dokonanych w Księdze depozytów, związanych 
z zabytkami archeologicznymi, brak było informacji o materiale, wymiarach zabytków 
archeologicznych. W trzech przypadkach zostały wpisane zabytki archeologiczne. 
W ramach wpisów dokonanych w okresie objętym kontrolą w 13 przypadkach 
dokonano poprawek we wpisanych informacjach. Poprawki te zostały naniesione 
długopisem, którym dokonywany był wpis. W poprawionych miejscach, brak było 
również podpisu Dyrektora Muzeum. 
                                                           
16 Stan na 30 września 2017 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 214-239) 
 
Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że należy przypomnieć pracownikom dokonującym 
wpisów do księgi depozytów o § 6 zarządzenia nr 10 z dnia 4 sierpnia 2001 r., który 
mówi, że niedopuszczalne jest zacieranie treści dokonanych zapisów. Koniecznych 
poprawek dokonuje się czerwonym atramentem i potwierdza podpisem Dyrektora. 

(dowód: akta kontroli str. 62-63) 
 
3. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania dla każdego 
zabytku pozyskiwanego przez muzeum zakłada się kartę ewidencyjną zawierającą 
dane identyfikacyjne określone w § 3 ust. 1, informację o miejscu przechowywania 
i dokumentację wizualną oraz informację o wartości obiektu w dniu sporządzenia 
karty. Zgodnie z § 3 ust. 1 powyższego rozporządzenia wpis w karcie ewidencyjnej, 
księdze inwentarzowej i księdze depozytów zawiera możliwe do ustalenia, 
następujące dane identyfikacyjne zabytku: określenie autorstwa lub wytwórcy, 
pochodzenie, wartość w dniu nabycia, czas i miejsca powstania, materiał, techniki 
wykonania, wymiary, ewentualnie jego wagę oraz określenie cech 
charakterystycznych. W razie braku danych identyfikacyjnych wpisuje się 
w odpowiedniej rubryce księgi wyraz "nieznane". 

Karty ewidencyjne poddane analizie nie zawierały informacji o nr w Księdze 
depozytów, miejscu przechowywania oraz informacji o wartości obiektów w dniu 
sporządzenia karty. W kartach brak było miejsca na dokonanie wpisu o wartości 
zabytku archeologicznego. Dla zabytków masowych nie zostały sporządzone karty 
ewidencyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 240, 246-257) 
 
Starszy kustosz w Muzeum – odpowiedzialna za Dział Archeologiczny wyjaśniła, że 
„karty ewidencyjne do zabytków wydzielonych z materiałów przekazanych 
w depozyt do Muzeum w Jarosławiu nie posiadają naniesionych numerów 
depozytów. Przyczyną jest napływ materiału w znacznych ilościach. Karty będą 
uzupełniane sukcesywnie w miarę możliwości czasowych. W Muzeum w Jarosławiu 
nie prowadzono kart ewidencyjnych dla zabytków masowych. Trudność stanowi 
ujęcie zapisu ze względu na ich charakter. W Muzeum nie ma opracowanych 
procedur odnośnie przyjmowania i ewidencjonowania zabytków masowych, np. 
wydzielenia ich z całości przekazywanych zbiorów i wpisania do inwentarza 
pomocniczego. Aktualnie Muzeum nie prowadzi odpowiedniego inwentarza 
pomocniczego”. 

(dowód: akta kontroli str. 258-259) 
 
4. W Księdze depozytów Muzeum nie wykazywano liczby zabytków 
archeologicznych, przejętych w depozyt w związku z decyzjami PWKZ. 
Konsekwencją tego, liczba depozytów odnosząca się do zabytków 
archeologicznych, wykazana w Dziale 2 sprawozdania K-02 (wiersz – Depozyty, 
kolumna – Archeologia) za lata 2013-2016, nie uwzględniała liczby zabytków 
archeologicznych przyjętych do Muzeum w depozyt na podstawie decyzji PWKZ 
a jedynie liczbę wydanych decyzji PWKZ, co było niezgodnie z § 3 ust. 
1 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania. W Dziale 2 i Dziale 3 sprawozdania 
K-02 za: 
− 2013 r. wykazano 86 pozycji depozytów archeologicznych zamiast 3.221 

zabytków archeologicznych wydzielonych znajdujących się na koniec tego roku 
w depozycie Muzeum, tym samym łączna liczba depozytów w Muzeum powinna 
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wynosić 3.431, natomiast liczba zabytków archeologicznych wpisanych 
w 2013 r. - 1.566. 

− 2014 r. wykazano 119 pozycji depozytów archeologicznych, zamiast 5.711 
zabytków archeologicznych wydzielonych znajdujących się na koniec tego roku 
w depozycie Muzeum, tym samym łączna liczba depozytów w Muzeum powinna 
wynosić 5.921, natomiast liczba zabytków archeologicznych wpisanych 
w 2014 r. 2.490, 

− 2015 r. wykazano 145 pozycji depozytów archeologicznych, zamiast 6.795 
zabytków archeologicznych wydzielonych znajdujących się na koniec tego roku 
w depozycie Muzeum, tym samym łączna liczba depozytów w Muzeum powinna 
wynosić 7.023, natomiast liczba zabytków archeologicznych wpisanych 
w 2015 r. – 1.084, 

− 2016 r. wykazano 152 pozycji depozytów archeologicznych zamiast 6.828 
zabytków archeologicznych wydzielonych znajdujących się na koniec tego roku 
w depozycie Muzeum, tym samym łączna liczba depozytów w Muzeum powinna 
wynosić 7.059, natomiast liczba zabytków archeologicznych wpisanych 
w 2015 r. – 33. 

(dowód: akta kontroli str. 182-206, 214-239, 264-286) 
 
Dyrektor Muzeum nie wyjaśnił przyczyn, które były powodem powstania 
nieprawidłowości w powyższym zakresie. Stwierdził, że: „Wszelkie nieścisłości 
mogą wynikać z faktu, że pod jednym numerem inwentarzowym może znajdować 
się więcej niż jeden zabytek archeologiczny, co nie znajduje odbicia we wpisach do 
Księgi depozytów”. 

(dowód: akta kontroli str. 160-165) 
 

5. 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 z dnia 21 listopada 1996 r. 
o muzeach17, może przedłużyć ten okres do 10 lat. 
W Muzeum nie przeprowadzano inwentaryzacji muzealiów znajdujących się 
w depozycie Muzeum. 
 
Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że w wyniku napływu dużej ilości materiałów 
pochodzących z prowadzonych prac na autostradzie oraz innych prac 
inwestycyjnych, nastąpiło spiętrzenie prac związanych z ich przyjmowaniem. 
Ponadto w latach 2010-2014 trzykrotnie zmieniano pomieszczenia magazynowe. 
Sytuacja ta spowodowała, że przeoczono fakt przeprowadzenia inwentaryzacji. 

Zdaniem NIK, pomimo kilkukrotnego przemieszczania zabytków w związku ze 
zmianą miejsca ich przechowywania, nie wykorzystano tego faktu do 
przeprowadzenia spisu kontrolnego tych zabytków. 

(dowód: akta kontroli: str. 160-165) 
 

6. Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania przekazywanie 
zabytków do zbiorów muzealnych dokumentuje się protokołem przyjęcia, 
potwierdzającym wolę przekazania-przyjęcia przez przedstawicieli stron. 
 
Analiza 25 decyzji PWKZ o przekazaniu w depozyt zabytków archeologicznych 
pochodzących z inwestycji budowlanych wykazała, że w żadnym z przypadków, 

                                                           
17 Dz. U. z 2017 r., poz. 972 ze zm. 
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Muzeum dokonując przyjęcia zabytków nie dokumentowało tego faktu protokołem 
przyjęcia zabytków do zbiorów muzealnych. 

(dowód: akta kontroli str. 264-286, 308-355) 
 
Starszy kustosz, odpowiedzialna za Dział Archeologii w Muzeum wyjaśniła, że 
„powyższy sposób postępowania z zabytkami archeologicznymi wynikał z braku 
formalnych uregulowań wewnętrznych w Muzeum w sprawie przyjmowania 
depozytów archeologicznych, a ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Przemyślu nie było wymogu przedstawiania protokołu przyjęcia do 
zbiorów, materiałów przekazanych w depozyt na podstawie decyzji”. 

(dowód: akta kontroli str. 356-357) 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Muzeum w badanym 
zakresie. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli18, wnioskuje o: 

1. Przeprowadzenie kontroli zgodności wpisów w dokumentacji ewidencyjnej ze 
stanem faktycznym zabytków archeologicznych; 

2. Opracowanie instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji na wypadek 
powstania zagrożenia, zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
zabezpieczenia; 

3. Dokumentowanie protokołem przyjęcia zabytków archeologicznych 
przekazanych w depozyt Muzeum na podstawie decyzji PWKZ, zgodnie z § 2 
rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania; 

4. Rzetelne sporządzanie sprawozdań K-02 z działalności muzeum w zakresie 
danych dotyczących stanu posiadanych w depozycie Muzeum zabytków 
archeologicznych, będących własnością Skarbu Państwa; 

5. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnej z obowiązującymi 
przepisami; 

6. Dokonywanie corocznych przeglądów i analiz stanu zabezpieczenia obiektów 
przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem, zgodnie z § 10 ust. 1-3 i § 
15 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia; 

7. Opracowanie Planu Ochrony Muzeum dla wszystkich obiektów, w których 
znajdują się zbiory Muzeum, zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
zabezpieczenia; 

8. Uwzględnienie w Planie Ochrony Muzeum dokumentów wymaganych § 27 ust. 4 pkt 
3-5 rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia zbiorów; 

9. Podjęcie działań w celu ustalenia stanu technicznego oraz zabezpieczenia 
przeciwpożarowego budynku, w którym magazynowane są zabytki archeologiczne; 

10. Dokonywanie zgodnie z obowiązującym w Muzeum Regulaminem Organizacyjnym 
pomiarów temperatur w pomieszczeniach, w których przechowywane są zbiory 
Muzeum; 

11. Opracowanie instrukcji regulującej w sposób przejrzysty tryb i procedurę 
przyjmowania i ewidencjonowania zabytków archeologicznych oraz rzetelne ich 
ewidencjonowanie w Księdze Depozytów Muzeum. 

 
                                                           
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. - zwana dalej” ustawą o NIK”. 
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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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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            grudnia 2017 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Maciej Pilecki 

starszy inspektor kontroli państwowej 
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