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Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych
w związku z realizacją inwestycji budowlanych
Lata 2013–2017 (wrzesień)

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, lipiec 2018 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Prowadzenie licznych inwestycji budowlanych (budowa dróg, rewitalizacja
miast, itp.) spowodowało zwiększenie się liczby prowadzonych prac
archeologicznych, co może skutkować przyrostem liczby zabytków
archeologicznych
 Organy ochrony zabytków oraz muzea i inne instytucje odpowiedzialne
m.in. za ochronę zabytków archeologicznych oraz opiekę nad nimi mogą
stosować w tym zakresie różne rozwiązania
 Pozyskane zabytki często nie trafiają do muzeów, a jednym z warunków
wydania pozwoleń na badania archeologiczne jest przedstawienie
deklaracji muzeum o przyjęciu pozyskanych zabytków
 Odpowiedzialność za ochronę zabytków spoczywa na Państwie, choć
znaczna liczba zbiorów trafia do placówek samorządowych
 Inspiracją do przeprowadzenia kontroli była sugestia zgłoszona przez
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

02

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków.
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Co kontrolowaliśmy?
Czy zakres i formy ochrony zabytków archeologicznych podejmowane przez
organy ochrony zabytków, muzea państwowe i samorządowe gromadzące
zbiory archeologiczne, oraz inne podmioty wskazane przez organy ochrony
zabytków jako właściwe do przechowywania zbiorów archeologicznych,
gwarantują prawidłową opiekę nad zabytkami i ich przechowywanie?
W szczególności:
 Czy zapewniono warunki prawne, organizacyjne i finansowe gwarantujące
trwałe zachowanie zabytków archeologicznych pozyskiwanych w związku
z realizacją inwestycji budowlanych?
 Czy w ramach realizacji inwestycji budowlanych uwzględniane były
zadania ochronne zabytków, a jeśli nie to czy były tego negatywne skutki?
 Czy podejmowano stosowne i skuteczne działania mające na celu ochronę
zabytków archeologicznych?

04 Kogo kontrolowaliśmy?

 Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków (8)
 Muzea (12)
 Miejskie ośrodki kultury (2)
Kontrola planowa została poprzedzona kontrolą rozpoznawczą w dwóch
muzeach.
Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli planowej, dodatkowo badaniem
kontrolnym objęto jedno muzeum.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie analizy stanu prawnego.
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Stwierdzony stan – liczba decyzji zezwalających na prowadzenie
badań archeologicznych wydanych przez skontrolowanych
wojewódzkich konserwatorów zabytków (WKZ)

5987
5313

5374

4990

4465
4832

W latach 2013-2017 (do 30 IX)
objęci kontrolą WKZ wydali łącznie
26 129 decyzji pozwalających
na prowadzenie badań
archeologicznych, w związku
z realizacją inwestycji budowlanych.
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Ogółem, w tym:

nadzór archeologiczny

866

badania wykopaliskowych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

badania weryfikacyjne

linia trendu
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Stwierdzony stan – liczba decyzji zezwalających na prowadzenie
badań archeologicznych wydanych przez skontrolowanych
wojewódzkich konserwatorów zabytków (WKZ)

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków

11 611

WROCŁAW

8238

POZNAŃ

2425

KRAKÓW

1250

OLSZTYN

1120

LUBLIN
KIELCE

693

PRZEMYŚL

583

BIAŁYSTOK

209

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Najwięcej decyzji pozwalających
na prowadzenie badań
archeologicznych wydali
Dolnośląski i Wielkopolski WKZ,
co stanowiło 76% decyzji
wydanych w latach 2013-2017
(do 30 września) przez objętych
kontrolą WKZ.
W tym samym okresie sześciu
WKZ (którzy decyzje takie
wydawali) wydało 734 decyzje
o przekazaniu pozyskanych
zabytków w depozyt muzeum,
co stanowiło od 2 do 4%
w porównaniu do liczby
wydanych pozwoleń.

08

Stwierdzony stan – liczba zabytków odkrytych podczas

190 badań archeologicznych objętych szczegółową kontrolą
(wg danych inwentaryzacji polowej)

zabytki wydzielone

4287

25 813

650
9

WROCŁAW

PRZEMYŚL

7484

244

POZNAŃ

8689

413

OLSZTYN

zabytki masowe
.

98 358

2163

LUBLIN

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

33 353

396

KRAKÓW

35 382

70 015

9327
420

KIELCE

BIAŁYSTOK

Badacze przekazali objętym
kontrolą WKZ inwentaryzację
polową zabytków ze 190 badań
archeologicznych (73% spośród
262 badań podczas których
zabytki odkryto), obejmującą
297 003 zabytki archeologiczne,
w tym 13 622 wydzielonych
oraz 283 381 masowych.

09 Stwierdzony stan

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie analizy stanu prawnego.
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Stwierdzony stan – wywiązanie się przez badaczy-archeologów

z obowiązków określonych w pozwoleniu na prowadzenie badań
archeologicznych (wartość przeciętna w ujęciu procentowym do ogółem wydanych
pozwoleń na prowadzenie badań oraz badań, podczas których odkryto zabytki)
Badacze wywiązali się z obowiązków określonych w pozwoleniu
WKZ nie podejmował działań w celu wyegzekwowania obowiązków
mediana nieprawidłowości = 38%

92%
74%

66%

65%

60%

50%
50%

8%
WROCŁAW

26%

BIAŁYSTOK

34%

35%

POZNAŃ

OLSZTYN

41%

40%

KIELCE

59%

PRZEMYŚL

LUBLIN

63%
37%

KRAKÓW

 Większość spośród objętych kontrolą WKZ w niewystarczającym stopniu
podejmowała działania w celu wyegzekwowania od badaczy wywiązania się
z obowiązków określonych w pozwoleniu na prowadzenie badań.
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie analizy stanu prawnego oraz wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – skala nieegzekwowania przez poszczególnych

WKZ obowiązków określonych w pozwoleniu na prowadzenie badań
archeologicznych (wyniki badania próby 320 spraw)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – skala nieegzekwowania przez poszczególnych WKZ
obowiązków określonych w pozwoleniu na prowadzenie badań
archeologicznych (wyniki badania próby 320 spraw)

dokumentacja przebiegu i
wyników badań
•LUBELSKI
•MAŁOPOLSKI
•PODLASKI
•PODKARPACKI
•WIELKOPOLSKI
•ŚWIĘTOKRZYSKI
•WARMIŃSKO-MAZURSKI
•DOLNOŚLĄSKI

40%
40%
30%
23%
18%
18%
5%
3%

inwentaryzacja polowa
zabytków
•MAŁOPOLSKI
•LUBELSKI
•PODLASKI
•PODKARPACKI
•WIELKOPOLSKI
•ŚWIĘTOKRZYSKI
•DOLNOŚLĄSKI
•WARMIŃSKO-MAZURSKI

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

50%
46%
43%
28%
17%
14%
12%
0%

Zabytki
•WARMIŃSKO-MAZURSKI
•PODKARPACKI
•MAŁOPOLSKI
•LUBELSKI
•ŚWIĘTOKRZYSKI
•WIELKOPOLSKI
•DOLNOŚLĄSKI
•PODLASKI

100%
100%
100%
92%
89%
67%
8%
6%
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Stwierdzony stan – dokumentowanie przekazywania zabytków
w depozyt

 Przedłożona do kontroli dokumentacja 176 badań archeologicznych (67%
z 262 badań, podczas których pozyskano zabytki) była nierzetelna, gdyż nie
zawierała żadnego dokumentu (protokołu) potwierdzającego protokolarne
przekazanie-przyjęcie zabytków w depozyt.
 Dokumentacja pozostałych 86 badań archeologicznych, zawierała m.in.
protokoły przekazania-przyjęcia zabytków w depozyt (33% z 262), z czego:
– przedstawiciele pięciu WKZ byli stroną przekazującą w depozyt
muzeum zabytki pozyskane z 53 badań (20%),
– z pozostałych 33 badań (13%) wynika, że stroną przekazującą zabytki,
bez udziału przedstawiciela WKZ, byli badacze-archeolodzy
przeprowadzający badania.
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Stwierdzony stan – odsetek przypadków (spośród objętych

kontrolą), w których WKZ dopuścili do przekazania zabytków w depozyt
bez wydania decyzji określającej miejsce ich przechowywania

Dolnośląski WKZ

0%

Podkarpacki WKZ

6%

Podlaski WKZ

6%

Lubelski WKZ
Świętokrzyski WKZ

22%
27%

Wielkopolski WKZ
Małopolski WKZ
Warmińsko-Mazurski WKZ

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

50%
63%
100%

15 Stwierdzony stan – procedury wykonywania kontroli przez WKZ
 Tylko dwóch WKZ spośród skontrolowanych określiło w ramach systemu
kontroli zarządczej procedury regulujące wykonywanie kontroli
przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami: m.in. procedurę realizacji zadań konserwatorskich
i wydawania pozwoleń konserwatorskich.
 Spośród pozostałych WKZ:
– czterech – ograniczyło się do uregulowania tych zagadnień
w regulaminie organizacyjnym WUOZ oraz w zakresach czynności
pracowników
– dwóch – nie wskazało powyższych obowiązków zarówno dla komórek
organizacyjnych WUOZ, jak również w zakresach czynności
pracowników
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Stwierdzony stan – WKZ nienależycie sprawowali nadzór

konserwatorski nad badaniami archeologicznymi i ochroną zabytków
archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji
budowlanych


Połowa spośród skontrolowanych WKZ nie wykonywała kontroli w celu
sprawdzenia zgodności badań archeologicznych prowadzonych przez badaczy,
z ich zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu na prowadzenie
takich badań.
Pozostali WKZ przeprowadzili tylko niewielką liczbę kontroli.



Sześciu WKZ nie przeprowadzało kontroli przestrzegania i stosowania
przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez
podmioty, które przyjęły zabytki w depozyt.
W wyniku kontroli NIK przeprowadzonych w muzeach stwierdzono, że
blisko 90% tych jednostek nie było kontrolowane przez WKZ.

W konsekwencji WKZ nie posiadali pełnej wiedzy o czasie i miejscu pozyskania
zabytków, ich liczbie oraz sposobie ich przekazania i miejscu przechowywania.
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Stwierdzony stan – niewiedza o liczbie zabytków
archeologicznych przyjętych przez muzea w depozyt

 Niemal połowa skontrolowanych muzeów i ośrodków kultury (47%)
nie była w stanie wskazać liczby zabytków przyjętych do muzeum
w depozyt.
 Przyczyną tego było nieewidencjonowanie lub niewłaściwe
ewidencjonowanie zabytków w księdze depozytów.
 Skontrolowane muzea i ośrodki kultury przyjęły bez stosownej decyzji
WKZ – 224 369 zabytków archeologicznych, w tym 18 540 zabytków
wydzielonych.
 Jest to liczba zabytków, których do czasu uregulowania statusu ich
posiadania w jednostce nie ewidencjonowano w księdze depozytów
ani nie wykazywano w sprawozdaniu GUS (K-02).
 Trzy spośród 11 muzeów wpisały do księgi inwentarzowej zabytki
archeologiczne uprzednio przyjęte w depozyt, pomimo że WKZ nie wydał
decyzji o ich przekazaniu na własność muzeum.
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Stwierdzony stan – komisyjna kontrola zgodności wpisów
dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów
archeologicznych przyjętych w depozyt

 W 10 muzeach (59%) nigdy nie miała miejsca komisyjna kontrola
zgodności zbiorów archeologicznych przyjętych w depozyt.
 Pozostałych siedem skontrolowanych jednostek rozpoczęło lub
przeprowadziło pełną inwentaryzację zbiorów archeologicznych, zarówno
tych posiadanych w depozycie, jak i przyjętych na własność muzeum.
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Stwierdzony stan – możliwości i warunki przechowywania

zabytków w muzeach

 Większość muzeów dysponowała przestrzeniami magazynowymi.
 Jednak tylko nieliczne muzea dysponowały magazynami wyposażonymi
w urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności, a w 29% jednostek
część zabytków przechowywano również w nieogrzewanych
pomieszczeniach.
 Tylko dwa muzea nie posiadały powierzchni magazynowych
umożliwiających przyjmowanie w depozyt kolejnych zabytków.
 Pozostałe muzea posiadały wolną przestrzeń magazynową, umożliwiającą
przyjęcie zabytków archeologicznych o kubaturze od 3 m3 do 1 063 m3.
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Stwierdzony stan – finansowanie kosztów związanych

z przechowywaniem zabytków archeologicznych stanowiących
własność Skarbu Państwa

 Niemal połowa skontrolowanych muzeów, jak wskazywali dyrektorzy,
dysponowała środkami, które nie pokrywały potrzeb w zakresie
konserwacji, zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania,
a także ochrony powierzonych zbiorów stanowiących własność Skarbu
Państwa.
 Głównym źródłem finansowania wszystkich skontrolowanych muzeów była
dotacja podmiotowa od organizatora, która stanowiła od 66%
do 84% przychodów tych jednostek.
 Budżet państwa tylko w niewielkim zakresie partycypował w finansowaniu
tych kosztów.
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Stwierdzony stan – plan ochrony i analiza stanu zabezpieczenia
obiektów muzeum (ośrodka kultury)

 Planu ochrony nie sporządzono w dwóch kontrolowanych muzeach (12%),
a cztery kolejne (24%) nie sporządziły go dla wszystkich obiektów,
w których przechowywano zbiory.
 Trzy muzea (18%) nie dostosowały planu ochrony do wymogów nowego
rozporządzenia, a w dwóch (12%) nie dostosowano planu ochrony
w wymaganym terminie.
 Jedno muzeum (6%) nie zaktualizowało planu ochrony z 2007 r., mimo
wprowadzonych zmian w zabezpieczeniu zabytków przed włamaniem
i napadem.
 Tylko jedno muzeum prawidłowo wywiązało się z obowiązków
przeprowadzenia analiz stanu zabezpieczeń. Pozostałe muzea
nie wykonały tych obowiązków lub przeprowadzały je z naruszeniem
przepisów.
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Stwierdzony stan – plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych

 Wszyscy objęci kontrolą WKZ wywiązali się z obowiązku określonego
w art. 91 ust. 4 pkt 7 ustawy o ochronie zabytków i w 2005 r. opracowali
wojewódzkie plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych.
 Plany uzgodniono z właściwym wojewodą oraz z Szefem Obrony Cywilnej
Kraju.
 Dwóch WKZ nie uzgodniło z tymi organami zmian wprowadzonych
w planie.
 W 12 muzeach spośród 15 skontrolowanych, plany ochrony zabytków
na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych zostały
opracowane i uzgodnione z WKZ. Plan nie został opracowany w trzech
jednostkach.
 Ponadto w dwóch muzeach sporządzony plan nie został uzgodniony
z WKZ, a pięć jednostek nie dokonywało aktualizacji planu.
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Stwierdzony stan – przygotowanie zbiorów do ewakuacji

z muzeów

 Instrukcję przygotowania zbiorów do ewakuacji, którą należało
opracować do 30 czerwca 2015 r., nie opracowało 12 z 15 muzeów
(80%).
 Pozostałe trzy muzea uczyniły to z opóźnieniem od 9 do 27 miesięcy.
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Stwierdzony stan – nadzór nad funkcjonowaniem WKZ

w zakresie ochrony zabytków archeologicznych

 Działalność WKZ dotycząca ochrony zabytków archeologicznych, w tym
odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych, nie była
kontrolowana przez Generalnego Konserwatora Zabytków, w ramach
sprawowania nadzoru. Zadania w tym zakresie określa art. 90 ust. 2 pkt 6
i 7 ustawy o ochronie zabytków.
 Także wojewodowie, będący organem ochrony zabytków, w których
imieniu zadania i kompetencje wykonują WKZ, nie kontrolowali ich
działalności.
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Stwierdzony stan – przeciętne wykonane zatrudnienie w WUOZ

w porównaniu do planowanego

Wykonanie/plan

88%
KIELCE

90%
LUBLIN

96%

BIAŁYSTOK

97%

KRAKÓW

mediana = 96%

101%

PRZEMYŚL

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

97%

POZNAŃ

92%

WROCŁAW

96%

OLSZTYN
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Stwierdzony stan – wynagrodzenia w WUOZ

Grupa 03

Grupa 01

192%

155%

152%

124%

100,4%

121%
106%

102%
113%
100,3%

KIELCE

LUBLIN

92%

BIAŁYSTOK

100,3%
90%

KRAKÓW

87%

PRZEMYŚL

Przeciętne wynagrodzenie w danej części budżetu państwa 85/województwo = 100%

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

87%

POZNAŃ

81%

WROCŁAW

OLSZTYN

27 Ocena ogólna (1)
NIK negatywnie ocenia funkcjonowanie w Polsce systemu ochrony
i opieki nad stanowiącymi własność Skarbu Państwa zabytkami
archeologicznymi, pozyskanymi w wyniku badań związanych
z realizacją inwestycji budowlanych w latach 2013-2017 (wrzesień).
Zakres i formy ochrony zabytków archeologicznych realizowane przez
(objętych kontrolą):
– większość WKZ oraz
– muzea przechowujące zabytki archeologiczne,
nie gwarantowały prawidłowej ochrony i opieki nad zabytkami.

28 Ocena ogólna (2)
 Wojewodowie przekazywali WKZ środki finansowe na realizację zadań
z zakresu ochrony zabytków archeologicznych, a większość
skontrolowanych muzeów zapewniła prawne i organizacyjne warunki
zachowania trwałości zabytków archeologicznych.
 Budżet państwa tylko w niewielkim zakresie partycypował
w finansowaniu ponoszonych przez muzea kosztów przechowywania
i konserwacji otrzymanych w depozyt zabytków, stanowiących
własność Skarbu Państwa.
 Inwestorzy uwzględniali przy realizacji inwestycji budowlanych zadania
w zakresie ochrony zabytków, o czym świadczą składane wnioski
i wydane przez WKZ pozwolenia na prowadzenie badań
archeologicznych.

29 Ocena ogólna (3)
 WKZ nie posiadali pełnej wiedzy o czasie i miejscu pozyskania
zabytków archeologicznych, ich liczbie oraz sposobie ich przekazania
i miejscu przechowywania, a blisko 1/3 muzeów nie była w stanie
określić liczby zabytków przyjętych w depozyt, ponieważ nie
ewidencjonowała zabytków w księdze depozytów. W konsekwencji
Sprawozdania z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej K-02
sporządzone przez 88% muzeów, nie odzwierciedlały liczby zabytków
archeologicznych przyjętych w depozyt zgodnej ze stanem faktycznym.
 WKZ nienależycie sprawowali nadzór konserwatorski nad badaniami
archeologicznymi i ochroną zabytków archeologicznych odkrytych
w związku z realizacją inwestycji budowlanych.

30 Statystyka ocen ogólnych w kontrolach jednostkowych (4)

Negatywna

Pozytywna pomimo
stwierdzonych
nieprawidłowości

Opisowa

Wojewódzcy
Konserwatorzy Zabytków
(8)

5

1

2

Muzea i MOK

8

1

8

25

13

2

10

100%

52%

8%

40%

Rodzaj i liczba
skontrolowanych podmiotów

Ogółem:

(17)

Dane uwzględniają wyniki z kontroli planowej (22 podmioty) i dwóch kontroli doraźnych (3), w tym rozpoznawczej.

31 Wnioski – de lege ferenda
Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Określenie modelu ewidencjonowania zabytków dostosowanego
do specyfiki zabytków archeologicznych, w tym doprecyzowanie zasad
ewidencjonowania tzw. zabytków masowych i zakładania dla nich kart
ewidencyjnych.
 Dokonanie oceny zasadności uregulowania prawnego pozwalającego
na przekazywanie zabytków w depozyt tzw. innym jednostkom
organizacyjnym lub nałożenie na nie obowiązków tożsamych z wymogami
stawianymi muzeom.

32 Wnioski – o charakterze systemowym
Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego, którego celem byłoby
wspomaganie wykonywania zadań i obowiązków przez organy zobowiązane
do ochrony zabytków archeologicznych
 Opracowanie i wdrożenie zasad sporządzania dokumentacji z badań
archeologicznych i magazynowania pozyskanych zabytków
 Przeanalizowanie możliwości wspierania ze środków budżetu państwa
finansowania podmiotów samorządowych, dotyczącego m.in. utrzymania
i zarządzania magazynami (składnicami) lub budowy nowych obiektów,
w których są (lub byłyby) przechowywane w depozycie zabytki archeologiczne,
stanowiące własność Skarbu Państwa
Do Prezesa GUS
Wprowadzenie zmian w objaśnieniu do formularza Sprawozdania K-02, w celu
zapewnienia rzetelnego prezentowania danych, w tym także o zabytkach
stanowiących własność Skarbu Państwa, przekazanych jednostkom w depozyt
Generalny Konserwator Zabytków i wojewodowie
Zwiększenia nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowego wykonywania zadań
przez WKZ

33 Działania po kontroli
Kierownicy skontrolowanych jednostek poinformowali właściwe delegatury
NIK o podejmowanych działaniach dla realizacji wniosków pokontrolnych.
Do czasu sporządzenia niniejszej Informacji (według stanu na dzień 30 maja
2018 r.) Najwyższa Izba Kontroli została poinformowana o:
– zrealizowaniu 63 wniosków (skierowanych do WKZ – 17 oraz do
dyrektorów muzeów i MOK - 46)
– podjętych działaniach na rzecz realizacji 70 wniosków (27 przez WKZ
i 43 przez dyrektorów muzeów i MOK)
– do realizacji pozostaje 11 wniosków (odpowiednio: 7 i 4), głównie
dotyczących działań długofalowych, których wykonanie jest na bieżąco
monitorowane przez delegatury NIK.

34

Ochrona i opieka nad zabytkami archeologicznymi oraz ich
magazynowanie w wybranych krajach europejskich – definicja zabytku

Źródło: Opracowanie własne NIK
na podstawie opinii biegłego.
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie opinii biegłego.
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Ochrona i opieka nad zabytkami archeologicznymi oraz ich
magazynowanie w wybranych krajach europejskich – definicja zabytku

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie opinii biegłego.

Zdjęcie czarno-białe

Źródło: Materiały kontrolne NIK.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach

